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Urukagina kb. 2800-ban id6 sz5.mi1{sr.rnk kezdcipontia eltitt
Lagas kir6lya volt. Lagas, vagy ahogy a r6gi okmSnyok iri5k,
SIR-BUR-LA "a holl6v6ros" a Satt-el-haj nevti Eufr6,t - csatorna balold al6n fek{idt. Mai neve Tel - Ioh, irja Kmosk6
Mih6ly (1918 :7) . Majd vimolja a helyzetet : Az eldtte l6vci
trralkod6k alatt a kozfilapotok fokozatosan leziilltittek. Entemena ut6n fia II. Enannatum kiivetkezett, akit riivid id6
alatt hdrom pateszi vdltott fel Lagas tr6nj 6n; Ene - tarzi,
Enli - tarzi 6s Lugalbanda. A pateszik hatalminak hanyatldsdval a hivatalnokok val6s6ggal kiszip olyoztdk Lagas n6p6t. Ogy l6tszik, hogy a belsri el6gedetlens6g forradalomba
lorkollott 6s Urukagina e forradalmi mozgalom r6v6n lett
kirdlly6. Val6s zini, hogy Lugalbanda eltSvolitSsa simSn ment
v6gbe, fcipapi m6lt6sdgdt megtarthatta, a fejedelmi hatalm6t
dt kelletC adnia. Ez magy arilzza meg azt a lagasi fejedelmek
gyakorlatSban szokatlan ktirtilm6nyt, hogy Urukagina iiszszes felirataiban kirdlynak (lugal) cimzi magdt, mi9 elcidei'
Ur - nina kiv6tel6vel, a fcipap (pa - te - si) cim6vel 6rt6k be.
Szinte 6rthetetlen, hogy Hammurapi hires oszlopa mellett,
Urukagina sokkal korSbbi feliratair6l a miivelt vilSg alig vett
tudomdst. Pedig Urukagina h6rom krip - felir ata 6s a "toj6sdad lemez" szilvege a vil6girodalom egyik legbecsesebb
term6ke, az emberis{g legelsd irott szabadsriglevele ! Kmosk6
ezuttn ismerteti a sziivegek hhtter6t. Mindeniitt ktiliin ad6'
szedcik Alltak a dolgoz6 emberek mellett 6s term6keikhez
zsarol6ssal olcs6n ltozzhjutottak. Az egyneitis6get sokan elhagyt 6rk , mert kellci ad6 lefizet6se fej 6ben fj asszonyt vehettek. Urukagina mindezt megsztintette 6s az egyszerti dolgoz6
n6pet .unyurgat6kat elt6volitotta. A feliratok elmondi6k'
hogy a reformok sor6n az ad6 fej6ben fizetend6 juhok 6s
b6r6,nyok v6lts6gdij6nak ellenciru6s6t a kir6ly besziintette 6s
az eg6,sz iigyet a iateszi, vagyis az orszfug fcipapia magSniigy6nek min6sitette. A patesz i hhztartSsa Ningirszu 6gr udvaranak k6pe kell, hogy legyen. Enn6lfogva a pateszi birtokainak vui6Oi ura Ningirszu. Bau istenn6 (szent n6), Nin-
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girszu feles6ge (nci'i megfelelcije) a pateszi nej6nek birtoka
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VISSZAELf,SEK

felett uralkodik.

fme n6h5ny rilszlet a sziivegekb6l, melyet Thureau - Dangin alapjSn Kmosk6 tovSbbfeilesztve kiiziil.

Al A "C" ielzetti k0p - felirat sziivege
URI.]KAGINA EPITKtrZf,SEI.
I{ ingirszu,,
Enlil isten aitezeneh
Uruhagina,
hiralya
Lagas aarosanak
Tiras templomat
epitette,
az Antaszurrtit

nagyszer{i kome denci je t
alapitutiny os dldozatai
hdzaban

hiipitette,
larkat
a tenger belseiiael
hotci

tte

cissze

:

Girszu faldt
f elipitette.

(?)

@aF)

a fdzsolozsmds,
a iot, & szeszf ciz6,
az irdstuddh
n1stiny bdrdny helyett
penzet hoztdk meg.
Az istenek sz&Tuasmarhdi
hogymds |c;ldjit
a pateszinak, cintcizteh;

i6 f dldjei az istenehneh,

h, ub orhaf dldeh
riszire lcineh.

hagynrdsf c)Id€

& pateszi

A nigyes szamdrfogatohat,
& szep marhdhat
a papoh befogtdh;
& gebondt & papok
a pateszi szolgaseregineh
k"iosztottdk;

A kincstdr

-92

ota,

abban a,z iddben
a tengeriszeh embere
hajoh mellett iddzcitt,
sz&nurrah mellett prisztor
iddzdtt,
birhdh mellett iuhdsz
iddzdtt,
a riteh, & zdldseges fcildek' rnellett
az adoszedd iddzdtt;
& pasisu papoh
a felhalmozott gabondt
& mezdn mirtih;
a gyapjas birhdh 'ltcisztoroi
feher bdrdny helyett
penzet hoztah eI.

A. . .

ipitette,
Bau istennd
templomat epitette,

epitette,
a juh kopasztas e,piiletet
szent adrosdban
dpitette,
Ir'lina istennoneh
I,{ina fc;Idje fele halado
csatorndjdt
hedues csatorndjdt

6sreg; idd dta,
az (i*beri) magzat eredise

FaPia

-83
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A szeginy

anyirin,ah hertjeben

a fdkat mesdizsmalta,,
a gerezdehe t elsze dte .
Halott ember sirba titetadn
itala gyanrint 7 korsot
kenyere gyanrint 420-at
2

I
I
I

/ 5 gur-gabonrit,

ruhat,
hciair gcidcilyet,
dgyat

az uhnini trtaP
uett a moga riszdre;
l/5 gur gabonrit a siratolt ernbere
aett 0 mage riszire.

A

pateszi htiza

a, pateszi f dlcljet,

a hrirem hdza
a hdrem fcilcljet,
& herce gse g h aza
& he rce gse g f dldjd t
heritette hatalrnaba.
Teriileten, I{in girszu Istennek
a tengerig ellenrirdh uoltak.

A kirtily jobbrigya

lankas szrintofc)lddn
kutjdt megepitette:
a feliigyelcj odatclepeclett;
az egiszsdges aizhez,
mely a szantofcildcin uolt,
a feliigyelci odntelepedett.
Rabszolgasag abban az idciben irirta.

Lr-r

lcr

Urukaginrhtah hirdlysrigdt
Lagasnah aclomany ozta,
36 0'00 ember hcize
hatalmat helyezte:
Az elciidok sorsat
rne gudltoztatta.
Szaaa kirrilytinah
Il/ ingut'szu isten,
amelyet ltozzu intezett
irainyre emelkeclett.

A haiolrol & haios
e?rl b ere he t eltaaolitotta.
A szurnurah rnellfl,
a birkah mellfl

& juluiszokat eltriaolitotta,
a retek .r a zcildsiges
hertek mellcil
I' e lhalmcszot t gab onrij dtol
uz, udoszedciket eltriaolitotta.
A pasisu papoknah
& magtdrfelaigyazot
eltriuolitotta.
Feher birha helyett,
nostiny bdrany helyett
ltenzzel fizetni annah ellertoreit
eltriu olito tt&.

Annak az adonak,
melyet & papoh
beszrillitottah,
ellencireit eltaaolitotta..
A pateszi hazat illetcile g
a pateszi fdldidn
Irlingirszu istent

a palotaba

kiralya

URUKAGINA REFORMJAI
Midcin l{ingirszu isten,

Enlil isten

aiteze

gy

anant behelyezte,

& harem hrizat illetoleg
& harem fc;ldjdn Bau istenndt
urnri jt gyanant b ehelyezte ;
a hercegseg hrizat illetoleg

o herce gse g f rild jin
[J5
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mird Ie nehem"

Dunsaggana istent

ura gyandnt behelyezte.
Teriiletin Ningurszu istenneh
egiszen a tengerig
sernrnif ele ellendre nern aolt.
Halott ember sirba titelehor
itala gyandnt 3 horsot,
henyere gyandnt 80-at,
I dgyat, I ktiaer gdddlyet
az uhnini-pap
aett a rnaga riszire;
3/30 gur gabondt
a siratd ernbere
aett a maga riszire.

A

hincstdr FoQia

a nip anyjdnak

hertjebe
nenx idrhdl.
A kirdly iobbdgydnak

szip szama,ra
ha szilletih is

f

eliebbualo ja:

"hadd aegyenx meg"
ha nehi mondio,
arnihor elad:
"drdnak i6 pinzit

fizesd meg nehem"
mondja nehi;
ha eI nem adnri,
a feljebbaalo haragosan
ellene ne forduljon!
A mdgnds hdza
a k irdly iobbdgyrinah
hdzdhoz

uan epitae J
az illetci mdgnds:
"hadd aegyern meg
ha nehi mondja,
a,rnikor eladja:
"drdnak id pCnzet
rD 86

hdza,rn . .

,

.

a gabonat teCd nekem,
teljessi" , 6 maga
mondio nehi;
hogyha eI nem adnd,,
az illetci magnds
a hiraly iobbdgya ellert
haragosan

ne forduljon!
Monda is
Lagas gyermeheit
uzsoras aeadhtdl,

a meroh felhalmozoitol

be

me

tcirisehtol
gtisztitotta.

Ilyen szabadsdgot
csinalt 6!
Az draanah is cizaegynek
a hotalmat biro
semm,i rosszat senx

te tt

.

I{ingurszLt, istennel
Uruhagina
ezt a szerzfdest kiitcitte !

BEFEJE,ZE,S

Annah az ianeh & htizepen
a csatorndt, melyet Girszu
f iai
birtak,
Ningirszu isten sztimdra
hiipitette,
egyhori neait
besziintette:

rF

(?)

gabondual ual6 fizetestcil (?)
Iopdsohtdl,
orgyilkossagohtdl,

Fg7.<
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" I{ingirszu isten, I{ ippur
adrosabdl uralkodd"
Uruhagina igy
neaezte el neuit.t
a Ir{ina adrosqn dthalado

csatornaaal
cisszehcit(itte . .

B)

.

A toi6sdad lemez felirata

tr.r
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SARGON

MOZES PARHUZAM

Kmosk6 Mih6ty (1911) a kialakul6 s6rni biroCalmak
j6,r6l irva megSllapitia, hogy "tiz elstj nagyszab6sfi s6mi birodalmat Sargani - Sar - ri (Sargon) alapitotta, ki A - ga - ti (Akk6d) v6rosdt emelte birodalma koz6ppontj 6v6. Sargont a meg:maradt eml6kek tanribizonys 6ga alapjdn az 6kor legnagyobb h6dit6i koz6 kell sorolnunk; nem
csoda tehdt, hogy alakjht legendds nimbusszal vette kiiri.il
egymSsut6n

az ut6kor.
pinzt
a pateszi,
a, nagyaezdr,
az olajos
nenx szedneh tdbbd.

A nep gyermehe

halastot (? )
ha csinal,
& halakat senhi el nem uiszi.
A tolaajt
. . rdl dobjdk Ie.
Az orgazda (? )
a tisztulas uizeael
tisztitj,a meg magrit.
Ha & nd firfinah
"..." mondjo
azt & ncit addloja
a mezdre aigye;
azon a mezdn
a tisztulds aizeael
tisztitsa me g.
A regi iddh ncii
2 firfit birtak;
a mai nciket

...-rdl

ledobidh.

Az alomfejtci

- gg-

Legyen szabad a kirSly sztilet6s6nek legendds ttirt6net6t ideiktatnom, melynek M6zes sztilet6sdre eml6kez fto r6szletei kdlcstindznek bizonyos 6rdekess6get.
" S&rru, - GI - M
A - ga - ti hatalmas kirdlya aagyok in
Anydm papnci uolt; atyam ismeretlen. Anyarn, testaire a hegyeh kozrjtt lakott. Varosom Azupiranu,, rnely az Euphrat

ltartjan fekszik. Anyam, (L papno, rnegf ogant, titokban megszillt, sasszekrenybe helyezett es ajtomut szurokhal elzdrua
a folyoba aetett, mely nem . . . A folyo Ahkiltoz, a u{zdnt6Itciz aitt. Akki, & atztinto felszedett... es felemelt. Akki, &
uiztinto f ia gyanant neuelt. Ahhi, a aizonto hertdszdnek tett
rneg. Kerteszkedesem alatt Istar rnegszeretett... eaig gye'
koroltam a kirrilyi hatalmat... euig uralkocltam a fehetefej{iek folott..."
Minthogy Sargon birodalm6nak f6v6rosa A - ga - ti volt
a k6sribbi Akk6d 6s egy nem r6gen kiadott k6tnyelvti (sumir
6s s6mi) ekirdsos szdveg tanris 6ga szerint Akkad nyelve a
B6belben hasznillt s6rni nyelvjdrAssal azonos; e kortilmenyb6l Ungnad azt kiivetkezteti, hogy Sargon birodalma elcitt
m5s r6gibb s6mi Sllam aligha l6tezett, mert mdskiilonben
Eszak - Babylonia nyelv6t nem Akkad, hanent mas vSros utdn nevezt6k volna el. . .
Sargon nagy fejedelem volt. R6gibb okm6nyokon alapuassyr 6s babyloni omen - sziivegek 6s kr6nikakivonatok szeeg6,sz Mezop ot6,mi6t nemcsak leigdzta 6s jogara alatt
egyesitette, de hatalma 6ilit6Lag a Perzsa 0bolt6l a F oldkozi Tenger partjdig 6rt." (18 - 19. 1.)
A szerzo ezutiln a tov6bbi s6mi hullSmokat mutatja be.
R'6szletesebben sz6l Hammurabircil, aki "Sum6r 6s Akk6d ki-

16

rint

89

r5ly6" - nak nevezi mag 6t nagy h6dit6sai v6g6n s aki tiirv6nygytijtem6ny6r6l lett hiress6. A tiirv6nyeket sajdt szavai szerint "abb6l a c6lb6l v6sette eml6koszlop 6ra, hogy az ilrvftkat
6s ozvegyeket megv6dje . . .hogy igazsftgot mondjon az orszdgb&il, a pordket eldontse s a bajokat gy6gyitsa."
Kmosk6 azutdn fgy folytatja: "Hammurabi 6ta BSbelben ez emberi kultrira halad6s6r6l alig lehet sz6. A k6scibbi
korok minC a r6g'i mrivelts6g nagyszeri maraclv6nyaib6l 6ltek. De m6g tov6bb menve, azt is elmondhatjuk, hogy mdr
maga a Hamrnurabi korszak is a szellemi decadencia jegy6ben 6ll.
Senki sem vonja k6ts6gbe, hogy az 6,ltalfnos mrivelts6g
6rz6keny hcjrn6rcije a mtiv6szet. Tess6k mdr most a Louvreba menni 6s iisszchasonlitani a Sarzec 6,ltal ki6sott sumir
tel - loh - i ernl6keket a Hammurabi korszakSval 6s azt fogjuk
tapasztalni, hogy a bdbeli szemiffik egyszerii mesteremberek
voltak a hires st6le des vautours reliefjeinek megalkot6ihoz
k6pest. A modern ember lelkesedve emlegeti Hammurabi
tcirv6nykilnyv6nek humSnus szellem6t. K6rem, erre is van
kadencia Gudea lagas - i pateszi feliratai kcizott, aki elmondja, hogy minekutSni kirSlyi vSros6t megszentelte 6s Ningirsu templomAt szent helyen fel6pitette, "senkit ostorral nem
titlegeltek, szijakkal meg nem vertek ; az anya nem kegyetlenkedett gyermek6vel . . . ". E - ninnu templomAnak felavatSsa alatt h6t napig minden ernber teljes egyenlcis6get llvezett:
"a rabnci rirncij 6hez lett hasonlovS., a rabszolga ura oldal6n
haladt 6s vSros6ban az ercis a gycinge oldalSn aludt." (BO - 31.
Iap.)

q'90-

VII. A h:ubilomiai

suellern

sum6r cistort6net irodalmi eml6kei ut6n a kirSlylisama dinasztiai szerint t6j6koz6dhatunk pontosabban,
melyek kir6lyainak a zome a mi m6rt6keinknek megfelelci
idrikig tilt tr6non. Az orszS"g feletti flhatalom ezekben az id6kben is vdrosr6l - vdrosra sz6llt. "Nagyon fontos kovetkeztet6s azonban az iria D6vid Antal (L926: f. 61 skov.) ,
amit az uralkod6k nev6bcil levonhatunk. A kezdett6l foly6
sum6r n6vdradatban ekjsziir bizonytalanul 6s el - elttineCezve, k6s6bb egyre gyakrabban megielennek a s6mi nevek,
amelyek azt bizony itjf,Jr^, hogy a s6miek mdr nemcsak benn
vannak az orszS"g tertiletln, hanem egy - egy vdrosban a hatalmat is a maguk kez6be kaparintottek.
hogy a tort6neti ismereAz igaz, folytatja D6vid
-,
arra intenek,
tapasztalataink
szerzett
sor6n
teink b6vtil6se
hogy puszt6n a nevekb6l ne aI<arjttnk a r6szletekbe men6
megSllapitf,sokat tenni. Iddk folyamAn sok sumir nevet visel6 6s sum6rul ir6 uralkod6r6l deriilt ki, hogy minden latszat dac6ra, s6mi fajri; mSsr6szt az sem lehetetlen, hogy
hamis itatlan sum6r uralkod6k rejtezkednek egyik - m6sik
taliln divatb6l felvett s6mi ne!r' mogott. A r6szletekben
val6 bizonytalans6g dacdra azonban egdszben v6ve k6ts6gtelen, hogy a negyedik 6s a harmadik 6vezred is, mint Mezopot6mia eg6,sz tort6nete, a fajok ezid6szefint a sum6r 6s
s6mi fajok (hel;resebben : n6pek. Szerk. megj.) harcfinak a jegy6ben 6ll. Elcifordulhat ugyan, hogy e harc foIyam6n egy - egy h6dit6 s6mi az utdna kovetkezS s6mi hullSmmal szemben a sum6rs6g v6delm ezoj6v6 vSlik ; lehets6ges,
hogy sum6r uralkod6 s6mi segits6get vesz ig6nybe sum6r
testv6re ellen; e k6tezer6ves mozgalmas tort6nelem sarokpontja m6gis az a k6rd6s: melyik fai6 legyen a Tigris 6s
EufrSt mivelhetri sil<s6ga, a sum6r6 - e vagy a s6mi6 ?
Tudatosan vagy rintudatlanul erre a nagy k6rd6sre akarnak feleletet zrdni azok a helyi 6rdekti s a mi szemtinkben
legtiibbsziir kicsinyesnek l6tsz6 harcok is, amelyekrcil legelsci kiirtilbehil a negyedik 6vezred v6g6rcil ered6 egykorri felj egyzilseink tucl6sitanak benntinket."
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A v6ros kirillya (sum6rul lugal) hrib6res fejedelmeket
(sum6rul pateszi vagy iszak) gyiijt magSnak 6s igyekszik
az eg6sz orszS,g (sumerul asag; vag)' merla) kiralya lenni. Az
els6 "hrisb6l 6s v6rbcil val6" uralkodS Kisben l\{eszilim (kb. K.
e. 3100). Feljegyeztek rola, hogy egy unlma es l.,agas kozti hatiltvillong6sndl mint dontcibir(r szerepelt s hatdrjelzok6nt egy szt6l6't dllitott fel. Az urutrri dinaszti6r'61 g08b ffii6n gyozelmes hadj 6rat van feljep, vezve, melyet Kis ellen
vezetett.
TalSn a marii vagy a kisi dinasz tidnak volt htib6rese
az aksaki Zuzu, aki megtSmadta l,agast, de veres6get szenvedett Eannadut6l (kb. 2950). Ez utobbi szamos feliratot
hagyott hfftra, tcjbbek kozott az l]lnmS,rral vivott harcokat
megordkft6 hires keselyi - szt6l6t es megszerezte Kis kirl,ly6nak a cfm6t is. Minthogy ekkor l(is a kir6lylistdk szerint
az egyeduralom birtokdban volt, e feliegy'z6s annyit is jelenthet, hogy Eannadu D6lrne zopot 6mia,nali, az "orszdgnak"
tcirv6nyes 6s teljhatalmri ura lett. T6ny, hogy v|ltozo szerencs6vel dinaszti{,ja a hatalom birtokose volt s annak utols5 tagia, Urukagina, nagy tzirsadalmi reformokat hozott,
l6tre. Az ellzokben mdr sz6 volt a sum6r j ogtort6netekben
s egyben az emberis6g, jogtort6net6ben alapvetci tcirv6nygyrijtem6ny6rcil, mely el\zii kisebb jogall<ot6s eredmeny6re 6ptilt.
Urukagina s a kisi dina sztin utSn a harmadik uruki
dinasztia Lugal - zaggiszi nevti egyetlen uralkocioja kovetkezett (2662 - 2638) . Az 6 huszonijt6ves uralrna alatt nemcsak
eg6sz D6lmezopotdmi6t hajtotta uralrna a15", hanem a Perzsaitbdlt6l a Foldkcizi tengerig is "tiszteletet szerzett fegyvereinek." Ktizben azonban 6szal<on f. Sarrukin (Szargon) Akkd,dban megszervezte birodalm6t 6s 2638 t6,jftn legyozte Lugalzaggiszit. Az akk6d birodalom hatarait Sarrukin d6len a
Perzsa - cibrilig, keleten trl6mig, eszakn)rugat fel6 Libanonig
6',-q a Taurusig terjesztette ki. "Apro jelckbcil rigy ldtsz.Ik,
joggal kcivetkeztethettink ayra is, hogy Sarrul<in volt az elsci
cintudatosan s6mi uralkod6, aki i\{ezopot6mi Sban s6mi fajtestv6rei a "fekete fejiiek" (szemben a tarkoponySjri s tal5n szcike sum6rokkal)
uralmdt akarta alland6sitani. Hogy
- maw6t alkoto Akk6d 6s a sum6rkozte illetve a birodalma
s6g kozt az 6korban is ellent6tet 6reztek, k6ts6gtelentil bizonyitja az ' '-'irtilm6ny, hogy Mezopot6mia s6mi lak6inak 6s
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s6mi nyelv6nek a megjeliil6s6re szembeillitva a sum6'rral
6ppen az akk6d nevet v6lasztott6,k" (66 - 6'l . 1.) Dinasz.
ti6ja mintegy k6tszfiz6ves fitnn6ll6s utSn elpusztult. Egyik
Iegkiv6l6bb tagja volt NarSm - Szin (2557 - 2520); halSla Irt6n a dinasztia a hanyatlSs titj 6ra jutott.
Most a negyedik uruki dinasztia megalapit6ja, Ur - nigin
(2456 - 2450) kiivetkezik. Az 6 uralomra jut6sSval az 6szak
6s d6l harca, amelyet Sanrukin inditott ffi€S, a d6l javilra d6lt
el s a hatalom srilypontja ism6t az orszdg sum6r fel6re helyezilddtt eL Az 6tmeneti idribe esik a lagasi sum6r fejedelemnek, GudeSnak az uralkoddsa. Hada't viselt Elammal. A
ftillendtil6s id6szak6nak gyorsan v6get vetnek a gutuk, m6s
n6ven a "hegys6g s6rk5nyai." Mint k6sribbi eltiz6jtik mondta: "elrabolt6k a feles6get a f6rjt6l, a gyermekeket a sztil6kt6l s a sum6r kir6lysSgot a hegyek koz6 vonszolt6k. I25
6r'ig (2426 - 2302) tartS rabl6gazdasdguk olyan vSls6got okozott, hogy abban a sum6rs6gnak tal6n m6g 616 erdi v6glegesen elsorvadtak. A rettenetes csapdsnak, amely betor6stikkel 6rte az orszdgot, k6t 6vezreden At meg6rizt6k eml6k6t a panaszkod6 zsolt6rok" (D6vid L926: I. 69).
Utu - hegalnak (2301 - 2295) sikertilt megdtintenie az idegen uralmat. 6 az ittitdik Uruki dinasztia egyetlen tagja.
H6t 6vig terjedri uralma utdn az orszdg feletti fcihatalom Ur
vSrosdra sz6ll "melynek uralkod6i m[.r, rigy l6tszik, csak n6vben s abban is csak r6szben sum6rok" (II.o.). DSvid
Antal forr6sokban megindokolt Sll6spontja alapot adott
arua a fitlt6telez6sre, hogy elhurcolt illetcileg elmeneki.ilt sum6rok nagy szdmban ekkor hfiz5dtak fel a hegyekbe, a zagroszi felftildre. Sok nyom mutat arra, hogy 6szak fel6, a kisebb ellenSllSs fel6, az Urmia 6s a K6spi t6 irinyi,*:,a tovibb
haladva (Luriszt6,n) megta]6,],tek a kapcsolatot a szkita n6pekkel, melyekkel maguk is n6pi kcizciss6gben 6lltak 6si id6kt6l kezdve. Ezt ne,mcsak a nyelv szerkezeti 6s sz6t6ri
elemz6se mutatja, hanem, sok egy6b mellett, a f6mtechnik6nak, iitvrismiiv6szetnek olyan pSratlan magas foka, mely
abban az id6t6jban kezd d6,lrcil megjelenni a Kaspi t6 vid6k6n s tov6bb hfiz6dik az rin. aranyleletek n6p6nek lakhely6ig.
Minden jel arra vall, hogy a harmadik uri dinasztia meg
akarta sztintetni a d6l 6s 6szak kozt, dfl6 harcot. Ennek a
t<irekv6snek a ktilsci kifej ezilslre elsci tagja, Ur - Nammu

9?

-

93

-

(2294 - 2277) fj politikai fosalmat hoz be a koztudatba:
az egyesitett sum6r - akkad birodalom6t. Mivel a birodalom
fciv6rosa d6lvid6ken fekszik s a dinasztia mint a r6gi orsz6,g
jogut6dja akar szerepelni, az akk6di birodalom s6mi hivatalos nyelve egyidcire h6tt6rbe szorul a sum6r jav6ra. A sum6r fjra6led6snek azonban sok neh6zs6ge van. A gutu uralom alatt az orszS.g eln6ptelenedett 6s a sum6r ut6np6L
l6s hiSnya valamint a s6miek 6lland6 besziv frgS,sa kcivetkezt6ben a lakossSg figysz6lvdn teljesen kicserel6dtitt. A sum6rs6g l6t6rol j 5r6szt csak a hivatalos nyelv tanf skodik,
egyebekben pedig a hosszabb ideig ellen6llt d6l is egyre jobban elveszti cisi sum6r jelleg6t. Az azonb&h, amit sum6r mtivelts6gnek, sum6r szellemnek nevezhettink, tovSbb 61, scjt
nagyszeri alkot1,sokat hoz l6tre. F,z pedig azt mutatja, hogy
ha Sum6r etnikuma fel is higul, a bev6ndorl6k, a beh6zasod6k igyek eznek ezt a magasabb es ert6kesebb tjriiks6get
rnin6l hamarabb a magukevd tenni.
A dinasztia k6t elsci tagja, Ur - Nammu 6s fia, Sulei

(2276 - 223L) hatalmasan megerrisiti Sum6rt. Birodalma, minden jel szerint, nem igen 6llt mogiitte Sarrukin6nak. A megviiltozott tertileti 6s hatalmi viszonyok kifejez6s6re uralma
k6stibbi 6veiben Sulgi a "Sum 6r - Akkad" kir6,lya cim helyett 6ltal6ban a "n6gy vililgtflj kir6lya" cimet haszn 6lja.
Kiirtilbeltil ebben ez idciben kezC 6szrevehetribb szerepet jdtszani a k6scjbb oly rendkivtili hatalomra jutott Assziria is Akk6dt6l 6szakra. D6vid szerint "eredet6re vonatkoz6an ez id6 szerint m6g bizonytalan tapog atozdsokra vagyunk utalva. A re6nk maradt legr6gibb uralkod6szobrok
legal6bb az ciltcizktid6sben k6ts6gtelentil sum6r jelle-get Srulnak €1, a legr6gibb uralkod6nevek
Ititi, Uspia,
Kikia pedig mitanni hangz6sriak. E sovdny adatok 6s az
A,ltalfinos helyzet alapj6n a kezdetet kcirtilbeltil olyanform6n
klpzelhetjtik €1, hogy a sum6rsSg bizonydra m6g a Sarrukin eltitti idcikben a kdz6psci Eufr6t 6s Tigris vid6k6n,
rnitanni cislakossSgt6l lakoti tertileteken hatdrv6dci kol6niSt
szen/ezett, amelyekben a ktizponti hatalomnak al6rendelt fejedelmek uralkodtak. E kol6ni6k kciziil valo volt a Tigrismelletti Assur is, amely az, id6k viszontagsdgai sor6n nem
sorvadt el, mint az Eufr6t menti fejedelems6gek, hanem
val6szintileg kedvezdbb ftrldrajzi helyzete kijvetkezt6ben
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nagyhatalom kikristilyosod6si kiiz6ppontjhv6, v6lt.
E folyamat megindit6i val6szfntileg s6mi telepesek volsum6r kultrir 6val iltitatott mitanni - sum6r
tak, akik a
kever6kb6l 6116 lakoss6got magukba olvasztva, Assurnak sajStossSgos r6s az eg6sz ttirt6nelem folyam6n maradand6 s6mi
jelleget adtak.
Az assuri fejedelmek hatalma ez idciben Sum6r - Akkad
rnindenkori kirSlyainak a gyiinges6e6t6l fiiggiitt. Az uri
AMAR - Szinnek k6ts6gtelentil vazallusai voltak, mert fejedelmtik, Z6,riqum (kb. 2224), asszir eml6keink tanrishga
szerint, az o nev6ben uralkodik. E ftig,g6viszony 6s a d6l
fel6 val6 terjeszked6s neh6z volta azonban nem akaditlyozta
rneg Assurt abban, hogy 6szaknyugati irAnyban szinte hihetetlen t6vols S,gokra lreztesse hatalm6t. TJgyanez id6kb6l a kisSzsiai mai Ktiltepe vid6k6rtil nagyszfimit, 6kiratos
t5bla fcileg jogtigyleteket t6,rgyal6 okmSnyok, az tin. kappad6kiai t6bl6k maradtak re5nk, amelynek tanris 6ga szerint az uri dinasztia idej6n KisdzsiSban virul6 asszir kol6ni5k 6ltek" (D6vid 1926: I. 7L - 72) .
Legrijabb hirek arr6l sz6lnak, hogy Szovjet Koz6p AzsiSban a Karakorum sivatag hatfxim otezer 6ves v6rosok
romjait t6,rt6"k. fel a szovjet r6g6,szek. (Namazga - tepe 6s
Alttin - tepe) . A MezopotS,mi akhoz hasonl6 l6pcscizetes toronytemplomokat, lkszereket, egyegszobrokat, ed6nyeket stb.
tfurtak fel. (Az "6szaki Babilon" . Elet 6s Tudom 6ny. Budapest, 1971. 13: 62L.)
Szaklapokban megjelentek tanulmSnyok azzal kapcsolatban is, hogy Mezopot[,mia 6s India kozott f6hiton IrSn
cl6lkeleti r6sz6n hatalmas domb alatt foltSrtak a mintegy
5500 6ves Tepe Yahyfft. Ezzel fontos osszekitt6 kapocs v6lt
ismertte Sum6r 6s az Indus v6ley6nek k6t sum6r mtivelts6gti cisv6rosa, Harappa 6s Mohendzso - Daro kozott (V.ii.:
I)elta, L97L 8. 27 - 29) .
Kramer (1963: 290) ezt irja: "A technol6gia teriiletdn
a fazekas - kororg, a kerekes jfrm.i 6s a vitorl6shaj6 val6szintileg sum6r talSlmilny. ns b6r a f6mmtivess6g biztosan
nem sum6r eredetti, a sum6r f6mmtivesek term6kei minderriitt elterjedtek az okori Koz6p - Keleten, s n6mely p6ld6ny
m6g olyan messze is eljutott, mint Magyarorszdg, r5s Koz6p- Eur6pa." Ehhez a nem kis jelentcis6gti meg6llapitftshoz
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rendelkez6sre 6116 alapokat szakszeriien foglalta tissze dr.
Bobula Ida "sumerian technology" c. munk iljfhan (Smithsonian Institution, Washington : lgbg).
D6vid helyes gondolatmenete ktiloncisen 6rt6kes az €rd6lyi tatdrlaki sum6r leletek felfedez6se utdn. F;zek ugyanis
azt bizonyftiek, hogy sum6r telepesek a nyugati irdnyban
is messze 6szakra jutottak (Makkay 1gZ0).
Vlassa kolozsvdri r6g6sz legrijabb fiilfedez6sei tov6,bb
novelik Torma Zs6fia mrilt szdzaC^ utols6 harmad6,ban gyrijttttt 6s r6szben publikdl I leleteinek 6rt6k6t.
A m6g egymdsiol meglehetcisen ftiggetlen sum6r v6roskir6lysdgoknak egy6lt alSn nem volt sziiks6gtik Sarrukin ideje eltjtt "haii'rrv6cl6" koloniakra a mitanni videken, a k6scibbi Assziria tertiletln l,liiert mentek tehdt oda? Flogy kereskedelmi kapcsolatokat letesitsenek tivoli vid6kekkel s kozben filomf,shelyeket, telepeket szerve zzenek meg. Alapveto jellege a sum6r mtivelts6gnek, hogy nem hatonai h6ditfisra 6s tertile tszerz6sre toreks zik, hanem arra, hogy magas szinrtonalanak rnegfelelci anyagi eszk ozoket, ily€rsanyagokat (obszidiSn stb. ), biztositson 6s iriisos kultrir 6jfwal,
tud6sSnak eredrn6nyeivel emelj e a helyben lak6 n6p 6letszinvonal6"t, rnagasabb szintre emelje t6rsas 6letriket, munkam6dszereiket, termelestiket stb. A tatdrlaki leletek nagy
kora(i. k. e. 4000 kortil a C L4 alapri keltez6sek alapj6n) azonban azt a m6sodik k6rd6st is folveti, hogy hogyan keriiltek mezopot6miai sum6r tertiletre a sum6r piktografil<us ir6,sok elsci eml6kei ? An6lktil, hogy ennek a k6rd6snek melyebb
vizsgillatfha bocs6tkoznfitrk, csak utalunk Laky Ki,;1mfm tanulmdnyaina.
Ui veszedelem jelentkezik a sum6r - fold szdmhra El6m
felcjl . Szuza fejedelme, Elam helytart6ja nem nyugodott be*
le, hogy Akk6d hanyatl6sa ut6n is annak hfib6rese
jon. Ann6l kevesb6, mert Sum6rban is egyre tobbmaradhelyet
t<iltcittek be az idegen akk6dokkal . Az utols6 sum6r kirdly,
Abbis zin, neln volt k6pes egyszerre v6dek ezni a nyugatr6l
betcirci s6m i amoreusok 6s a l<eletrcil t5,mad6 elSmiak ellen
es elbukott. "stltlierbol elvitt6k a kir6lys6got", 6ll az utols6
sirat6 6nekek eeyikeben.
Egy pillan atra meg kell rnost 6llnunk, hogy az iddszdmitdsi rendszercSl egy megjegyz6st tegytink. D6vid Antal
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mint 6 maga megj egyzi munk 6ia el6szav6ban
Neugebauer
- Weidner f6le szbumit6s alapj6n vannak sz6'
mitva. Megjegyzi azonb&h, hogy val6szintileg helyesebb a
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egyiitt meghatirozott
sz6,mit6s V6nusz - medigyeI6seket tartalmazS fdlj egyzlseken alapszik, mely szerint az
elsci b6beli dinasztiilhoz tartoz6 Ammisaduga 6. 6ve csillagdszati riton megSllapith at6. E szerint bizonyos kisebb in
gadoz6sok lehetcis6ge mellett az I. b6beli dinasztia els6 6ve
21"69 . Ez volt a helyzet L925 - ben. Ma pontosabb adatok birtok6ban ez is helyesbit6sre szorul. A rilvidebb 6s hosszabb
idcjszdmitSs krizott ma mintegy 170 6v tSvols 6,got kell felvenni s eszerint a rtividebb idlszftmitds szerint mely szerint
ma szilmolunk f. Sarrukin 2400 - 2345 kozott uralkodott.
Az az idcipont, amikor Sum6r ftiggetlens6g6nek v6ge lett,
amikor "Ibbiszin, Ur kir6lya megbilincselve Elamba vonult
6s sirt 6s elesett" amint egy korabeli szijveg mondja, a
mai, rovidebb idoszftmit6s szerint 2016. Ezutiln ezt a rtiviclebb idtjszSmitdst kcivetjtik.
"A teljes pusztul6st6l csak k6t v6ros menekiilt fiI€g,
amelyeket a gyozok m6g az Ur eleste elcitt elfoglaltak: Iszin
6s Larsa, irja Zamarovszky. Az elscit a Marib6l jcivri Isbiera
amoreus hadvezlr foglalta €1, a mSsodik Napl6num elSmi
hadvezlr. Kis kirfilys6gokat alapitottak a v6rosokban, 6s
trtridaik is itt uralkodtak. Az idciszSmitSsunk kezdete elcitti
tizenkilencedik szdzad elej 6n Szumu fiban amoreus vez6r Babilonban fij kir6lys6got alapitott. Sorrendben az dtddik lltodja, Ilammurabi idiszfimit6sunk kezdopontja eltitt 1791L7 49 kozott elfogl alta Iszin 6s Larsa vdrosokat, 6s D6l - MezopothmiSt Babil6nia n6ven egyesitette.
Igy az idcisz6mitAsunk kezdapontja elcitti tizennyolcaciik szhzad kozep6n Sum6r az "6babil6niai birodalom" 16sz6v6 v6lt. Hammurabi fi6nak, Szamszuilun6nak uralko d6,
sa alatt kb. idoszfimit6sunk kezdSpontja elcitt L7 48 - 1711ben, Urban a kcizelebbrcil nem ismert NarSmszin felkel6st kis6relt meg; neve utdn it6lve akk6d volt, de a babil6niai katonasSg meg:erriltetds n6lktil legyozte (Zamarovszky: 204) .
Ur v6ros6t is foldig: rombolta 6s fel6gette L737 - ben az a
hatalom, amely elcibb a politikai vezet6st ragadta el tcile.
Az eszkozt illetcien jegyezzik Wolfram V. Soden szavait
trotheringhammal
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Schnabel - f6le szdmit6s.
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(1960 :79) Hammurabi "El6mt6l Assziriiln keresztiil Sziri6ig terjedci m6s hatalmakkal ktttott vdJtogatott koalici6 kihaszn6,l6s6,val ezeket egym6sut6n nagyobb r6szt kikapcsolta figy, hogy birodalma eg6sz kis kezdetb6l v6g;til ip eg6sz
Babilo ni6t, Asszi ri6t 6s Mezopot6miit mag6ba zhrta." A babil6ni szellem kiv6lo tcimtir jellemz6se !
Von Soden ezt az eljfrSst igen iigyesnek nevezi ("ge-

schickiester"). MSsok kij6tsz5,s6t, megt6veszt6s6t, kihaszn6'szempontj abSl lehet esetleg tigyess6gnek nevezni, de ha ellensfilyozil"sk6nt nem k6pviseljtik a megt6vesztettek 6s megk6"rositottak jogos 6rdekeit is, v6t{ink az igazs6goss6g ellen. Erdekes 6's egyben szomorf jelenseg korunkban, hogy erre sokan azt mondj 6,k: A politikdban ilyen eszkcizcikkel 6lnek, mi6rt nem volt a mSsik m6g tigyesebb, mi6rt
hagyta magift becsapni stb. Pedig valamennyi kultrirSllam
torv6nykiinyve nem azt btinteti, akit becsaptak vagy megkSrositottak, hanem a csal6t 6s a kSrok oz5t. Egy ttjrvenykiinyv
van, amelyik a kivi.il6ll6k szempontj6t elvben 6s gyoker6ben
nem k6pviseli ma seln 6s ez a liabiloni 'lahnuel" I{eru is veszsztik 6szre, hogy mellnyire iltjdrta gouclolkoclasuuleat 6s menynyir,e hatSsa alatt vagyunk tudatosan vagy tudatlanul annak a gondolkod6s- 6s besz6dm6dnak, mely a, talmudi m6sokkal val6 nemtiircid6s szellem6ben a fent idlzett s ahhoz hasonl6 megj egyzlsek ftj6n segiti elci a Talmud kdvettiinek
vilS,guralmi tcirekv6seit.
Ez a talmudi szellem egyesek szilmhra egy6ltalSn nem
egy 169 lettint babil6ni gondolatvil6g trilhaladott 6ll6spontja. Josef Tekoah, Izrael 6llam k6pviselcije 1969 jrilius 1-6n
terjedelmes besz6d6ben a Talmudb6l vett idlzetekkel pr6bilta igazolni lzrael "jogdt" Jeruzs6lem "mindcirtikre" sz6lo
birtoklilsira. Tekoaht6l nem v6,rhat6 m6s annak ellen6re
sem, hogy 6,llama annak idej6n al6,irta az ENSZ deklar6ci6t
az alapvetci emberi jogegyenlcis6gr6l. A babiloni szellemnek
6pp ez a l6nyege: mindent elfogad s ha kell mindent elfelejt,
amint azt saj6t 6rdeke, kifejezetten fdldi, evil6gi, anyagi
drdeke 6s pillanatnyi haszna kiv6,nja, 6s ezt 6lland6 prog.
rammk6nt, alapttirv6nykiinyvtiben "szentresftve" hol hangosan, hol titokban hirdeti. Az a t6ny azonb&D, hogy az ENSZ
til6sterm6ben senki sem 6llt fel, hogy erre a babiloni szellemre val6 hivatalos hivatk oz6,st visszautasitsa, mutatja,
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milyen fokot 6rt el a talmudi meg:t6veszt6s. A
A *nemzetkozi
egytittmtikcid6s," a "leszerel6s," az "izleti 6s
S kereskedelmi
kapcsolatok," a "tdrgyalSsok szelleme" stb. j6
j6, helyes, s6t
sztiks6ges jelszavak, a talmudist6k kez6ben az egyenl6tlens6g, a diszkrimin6ci6 alapj6,n kiv5l6 eszkrizcik lettek
a diplom 6,cia meghipnotizil,ldsil,ra az elit6lt€k, a gyeng6k,
elnyomottak, elszeg6nyitettek 6s becsapotlak elnyom6sa 6rdek6ben.

Zamarovszky az elcibb idlzettek utdn isy folyta tja: Az
idoszirmitSsunk kezdopontja elcitti "tizenhetedik 6s tizenhatodik szinadban, mielcitt Egyiptomban l6trejott
volna az Uj
birodalom 6s Gorog orszS,gban az ach6,jok - elkezdt6k volna
elsci kirdlysdgaik kialakitdsdt, a sum6rok m6r kihaltak. Varosaikat az fi uralkod6k r6szben fehij itottik, de akk6cl
n6pess6ggel. Az akkSd nyelv v6gtil a sum6r nyelvet is kiszoritotta rigy, hogy csak a vall6,si szertart6sokban 6s az irnokok sz6t6raiban maradt fenn. igy konzerv6l6dott egy 6vezreden et an6lkiil, hogy akdr egyetlen sz6val is gazd,agodott
volna. Majd v6gk6p a feled6s homSj A,ba mertih.
E,zalatt az id6 alatt Sum6r csak mint foldrajzi elnevez6s szerepelt a mezopot6,miai uralkod6k cimei kiiziitt. Haszn6'ltdk az "Obabiloniai birodalom" amoreus kirS.lyai (kb. az
idcisz6mitSsunk kezddpontja elcitti 1893 - L594. 6vekben),
utSnuk a kaszita 6s asszir kir6lyok, v6siil az "Ojbabiloniai
birodalom" kaldeus kirSlyai (az idoszitmitdsunk kezdiipontia elcitti 625 - 539. 6vekben) . Majd Babilonia perzsa megh6dit6ja, Kiirosz is 6tvette, 6s m6g h6rom ut6da is "Sum6r
6s Akk6d kir6lydnak" nevezte magdt. Flzt a cimet csak Xer-

xes hagyta el idiszfimft6sunk kezdopontja ekitt 4BZ - ben.
Ezzel Sum6r hagyomhnyainak utols6 maradvdnya is elttint.
Amikor a gcircigiik megismerkedtek Mezopot6mia tcirt6nelm6vel, a sum6rokr6l m6g legend6kb6l sem szereztek tudom6st. E,zek a legend6k 6ltek ugyan, de assziroknak vagy babiloniaiaknak tartotffik 6ket. A sum6rokr6l a r6gi egyiptomiak 6s a r6gi perzs6k, de India r6gi lakosai sem jegye ztek

fdl semmit.
A zsid6k, akik magukat a sum6ri Urb6l val6 Abrah 6m

osaty6t6l eredeztetik, a sum6rokr6l semmit sem tudtak.
N[6g orsz6guk nev6t is elfelejtett6k 6s Kaldednak nevezt,6k!
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Volt azonban egy 6kori tcirt6n 6,s2, aki irt Sum6rr6l,
m6g pedig gcirtig nyelven : ez a babil6niai B6ros szo-qz nevii
pap az iddszilmftdsunk kezdopontja elcjtti harrnadik sz*"zadb6l, "Babiloniak" (azaz: babil6niai dolgok) cimti miiv6ben
m6g n6hdny sum6r kirdly nev6t is kcizolte. De a babiloniai
papokat csak mint j6sokat vett6k komolyan nem mint tijr-

t6nettud6sokat. . .
fgy a sum6rok nemcsak a ttirt6nelembcjl trintek €1, hanem az emberis6s tudat6b6l is (204 - Z0S. 1).
Biztos, hogy ennek ol<a volt emberi nemttjrcidoms6g, s6t
hanyags6g is, hfiz6doz5"s a ktilonleg'es er6fes zit6,sekt6l, emberi hib6k 6s btinok a szomsz6,d n6pek r6sz6rol. Ugy v6ljiik
azonb&r, hogy a legf6bb oka a babili,ni szellem volt, mely
sok vonatkozdsban is bizonyithat6 m,5don minCen er6vel arra tcirekedett, hogy ha at, is vett sok sum6r 6rt6ket, magat a sum6r n6pet 6s a neki jdr6 tiszteletet mielcibb elfeIejttesse. Lehet azt a megj egyz6st tenni, hogy hiszen minden
n6p alapj 6han onzo s nem sokat trircidik azzal, amelyik elgyengtil a ktizdelemben 6s v6gtil elbukik. M6g tal6n sietteti
is ezt a folyamatot ann6l ink6bb, min6l inkdbb 6rt6kesebb
6s nemesebb tcirt6nete van a hanyatl6sra indult mSsik n6pnek. K6nyelmetlen 6rz6s, ha ad6sai vagyunk m6soknak, legjobb ha mielcibb elttinik a porondr6l. Es 6ppen ezt az 6rziIetet foglalta jogszabdlyokba Hammurabi. De nemcsak az
6rz6,st hanem ennek a nyiltan ki nem mondott vSgynak 6s
6hajnak megfelelci int6zked6seket is. Nfinde zeket vil6gosan
tanulm ilnyozhatjuk a babil6ni Talmud hiteles h6ber kiad6saiban s ennek kiv6l6 hebraistdk 6"ltal klszitett teljes forditSsaiban.
Hammurabi kezdetben a larszai Rim Szin htib6resek6nt
ink6bb 6szakra 6s 6szaknyugat fel6 tort s csaknem ki6rt
Iratalmi kcire a Foldkozi tengerig. Uralkod6sa 29. 6v6ben
rnint egy felirata jelzi "dsszegyrijtotte csapatait 6s RimSzin, Ur kir6,lya ellen vonult, IJrt 6s Larszdt meghoditotta
6s vagyonukat B6belbe vitte. "Mikor D6lme zapotdmia korlfftlan ura lett, rnegkezdte birodalma teljes 6tszervez6s6t. A
helyi hagyomimyokkal, ktilcin tort6nehni mfilttal rendelkezci
orszS"gr6szeket egys6ges birodalomm6 szerve zte at s igy
megsztintette hosszri idcire birodalrna sz6tes6s6nek lehetcis6get. Ez av. atszervez(:s legsrilyosabban a sum6rs6got sfj-

tctta.
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"Az orszS,g irja D6vid (I. 81. 1.) val6j A"ban sohasem volt tisszeiiiggti kultrirtertilet, hanem egyes megmrivelt
o6zisok meglehetcjrien laza csopor tja. Az ilyen szltdarabolt
orszS,g termeszetesen a legkedvezobb talaj kiilonbozl helyi
hatalmassSgok kitenyesztes6re s nyelvi, jogi, vallSsi 6letm6dbeli dialektusok lieletk eztetes6re. Ezenfeliil a birodalom
derdn a sumerok meg nem teljesen els6misedett ivad6kai is 6ltek, akik orszaguk 6s kultrirdj uk cisis6g6nek tudatdban m6lyseges megvetessel n6ztek a jott - ment, barb6r
h6df tokra s hujlandok voltak minden alkalmat megragadni
arya, hogy tL betolakodoktol megzavart vilSgrend rijra helyre6llithato legyen. i\{ily nagyfontossagri t(:nyezo Mezop ot6"mia ttirteneteben tL delneli e l<iilonleges lelki alkata, mut atja
az a felttinrj kortilmeny, hogy a tortenelem folyamSl a
sumers6,g elveszte utdn is
csaknem minden Babil6nia vagy
Assziria ellen iranyul6 belsti tamadSs a delvid6krcil inclul ki
s a d6lre t6maszkodik."
Az egyseges moclern birodalom 6rdek6ben nagyarfmyit
telepit6seket vegez, mtiutalcat epfttet, hogy a kcizponti hatalom parancsai mielcibb elj ussanak a birodalom legtAvolabbi sark6ba is. A nepek elcikeloit li6belbe viszi 6s a birodalom
lcorm6nyzS"sdnak tudomdnyara tanittatja, hogy majd az orszdg egyik vagy rnAsik veg6ben kiv6l6 hivatalnokok legyenek belciliik. MegbizhaLo amurrita harcosainak a resz6re az
egesz birodalom tertileten telkeket hasit ki 6s torv6nyes
kedvezmenyeket biztosit allando hadkotelezetts6g ellen6ben.
Az egesz l-rirorlltlcrn tcrtileten hivatalos nyelvv6 az akkSdot
teszi rl€9, amelyei Mezopotamia semi lakoinak legnagyobb
resze anyanyelvenek vall . "F elforgatja a mezopotSmiai
menny orszagot : 6ttlolg ozLatja az egesz mitolcl sifLt s B6bel
istenet, Mardukot teszi az osszes istenek fej 6v6,. Term eszetesen arra is volt ekcizben gondja, hogy a megfejelt mitoszok,
6poszok €s egyeb vallSsos szdvegek s6mi nyelven rerjedjenek
el birodalm6ban. IIogy a" ktilcinbozo helyeken kiilonbozdk6ppen feiltiddtt torvenykezesi gyakorlat se eml6keztessen a
partikularizmusra, dsszegyrij teti az orsz6,g tertilet6n divatos
j(tr6,szt sum6r nyelvti
torvenygyrijtemenyeket s ezek
alap;5n j ogtudosaivel egy s6gcs birodalmi tcirv6nykiinyvet
lr6szittet term6szetesen semi nyelven" (I. 82 - gB1.).
Val6j aban mindenkitcil aldozatot kovetel, lemonddst cisi
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jogair6l a kciziiss6g 6rdek6ben,
kiv6ve a semit6kt6l. A nemzetkciziiss6g meghirdet6se min-den "nacionalizmust" trilhaladottnak 6s k6rosnak b6lyegez,
kiv6ve a semita nacionalizmust. Ezt tcirv6nyes jogokt<al
-bdstydzza kcirtil,
biztositva szdmukra mindazt, amit-.aAig a
sum6rok 6lveztek sai6t fdldjtikcin saj6t munk6juk, tud6suk,
miivelts6giik eredm6nyek6ppen. A fdld 6si n6pe, amely befogadta a szeg6nyen ,6rkez6 v6ndorokat, munk6hoz iuitatta,
kitanitotta 6ket, a vend6geket szivesen l6tta, trirv6ny erej6vel a v6ndorok 6s vend6gek szolgan6pe lett.
A ttirrr6nyktinyv szdmos lehetcis6get adott az orszSgba
fokozatosan betelepiilci semitdknak, hogy az 6si, egys6ges
sum6r n6p r6sz6re megalkotott 6si tcirry6nyek segiis6g6vel
6tjdtsszdk a maguk iavfua az orszdg ,ragyondt, szellemi 6s
politikai fuilnyitdsdt. Erdemes volna miekibb a tcirv6nykrinyvet ilyen szempontb6l rlszletesen 6ttanulm6ny ozni. Kmosk6
6lt'al6nos 6rv6nyti megdllapitdsait mdr elcibb id6zttik. N6h6ny r6szlet ezeken trilmen6en a tcirry6nykcinyvb6l. A sum6r
id6k ota 6rv6nyben maradt az egynejtis6g, ami annyit jelent,
hogy egy f6rjnek csak egy tcirv6nyes hitvese lehet. Ha azonban a feles6g magtalan, ioga van kijeltilni €gy, esetleg tdbb
mell6kfeles6get, rabszolgancit. A semitdk behdzasodasanak
nregnciveked6s6vel ktinnyti volt a h6dftesra tcirekv6 idegen
n6pelemnek a mell6kfeles6gek r6v6n fajuk n6pszaporod isdt
ugr6sszertien megncivelni. Ha egy vagyonos papn6 ment f6rjhez 6s a semitSk nagys zdmban kiildt6k- gyermekeiket a
templomok szolg6lat6,ra akinek nem volt szabad gyermeket vilS,grahozni, a hdzass6gba, mint "novfit" mindj-i* egy
p6tfeles6get vitt magdval. Ez tett azutdn eleget helyette
az iirtiktis - 6llit6s kcitelezettslg6nek. Nem nagy id6 elegendci
volt ahhoz, hogy a nagy fcildekkel r5s kincsekkel rendelkezo
templomok vagyona a semita n6pelem kez6be kertilj6h, minden ktiltincisebb felttin6s n6lkiil, hiszel "trirv6ny" " uolt t&,
lrogy iKy tcirt6nien. Ha rabszolgan6 urdnak gyermeket szril,
a tulaidonos halilla ut6n gyerrnek6vel egytitt felszabadul. Ha
rabszolga szabad n6t vesz feles6gtil, a gyerrnekek mfn szo,vall6s 6t61, hagyomdnyair6l,

badok.

Hammurabi ttirv6nyktinyv6nek azonban minde zekn6l sfIyosabb kcivetkezm6nyekkel jfu6 hatdsa az fn. talio - btintetdsbcil ered. Amfg az 6si sum6r tcinrdnyek pl. nem vont6,k
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egybe a gondatlansSgb6l 6s a rosszakaratb6l ered6 k6rokozdst, Hammurabi nem tesz ki.iliinbs6get a kettti ktiztitt. Amig
pl. a sum6r tiirv6ny szerint, h,& valaki gondatlans6gb6l megs6rti tSrsa kez6t vagy labat, itt eztistp 6'nzt fizet, addi9 Hammurabi tiirv6nye kimondja, hogy ugyanolyan biintet6ssel
kell sfjtani a v6tkest. Ez a "szemet - szem6rt, fogat - fo$6rt')
elv tulaj donk6ppen az cisi iisztiiniikre alapul6 tinv6delemnek
elsci egyetemes tilrv6nny6 e,mel6se. Nem kiizd az tisztiiniiss6g ellen, hanem torv6nyes utat biztosit, scit kiivetel a sz6,'
rn6ra. Alapvelrjen kimondja a rosszhiszemtisr6g vdlelmet. A
babiloni tiirv6n ykez6,snek ez a vonS,sa a legstlt6tebb visszaes6st jelenti az emberis6gnek m6g a sum6r idtiket is megelSzo vads6 gdba, ha egy6ltal6n volt ilyen. Nagy a val6sziniis6ge azonban annak, 6s a sum6r tiirt6nelem 6s kultrira ezt
bizonyitja is, hogy min6l r6gebbi id6k adatai kertilnek el6,
anndl tisztibb erkii,lcsis6get tal6lunk az emberis6g egyilt
vagy mSsik csoportjil,nfi a krisztusi erkiilcs meghirdet6se
el6tt.
Igaz, ez az emelkedetts6g nem 6,1tal6,nos, a sum6r idciben
sem volt ismeretes mds t6jakon (legalSbb is nincs eddig bizonyit6kunk fi). De az a t6ny, hogy amennyire a ttirt6nelmet ma isrnerjtik minden idciben voltak rendkiviil magasra
emelkedett t<uttrir ek, amelye\ valamilyen isteni gondviselesre 6s beavatkozdsra utalnak (term6szetesen fcik6nt az emberi
l,6leknek a kegyelem 6ltal ttirt6nri megvilSgositdsilra 6s megercisit6s6re gondolunk). Ugyanakkor azonban iteletet mond
azok felett, akik nem emelkedtek ilyen magasra, vagy 6ppen
a nyilv6nval6 6rt6kek lerombols,s6ra 6s elpuszt,itdsfra tiirekedtek.

Hammurabi tiirv6nykiinyve jelenlegi tud6,sunk szerint egy

ilyen vil6gos bizonyit6k : a magasrendti sum6r erkillcsis6ggel

szemben tudatosan a rosszakaratot t6telezi fel minden esetben,
amikor egy v6tkes a bir6 el6 kertil. 15 - 20 ilyen "ugyanazzal
btinhcidj6k, amivel v6tk ezett" paragrafus van Hammurabi tiirv6nykcinyv6ben. Meltzl Balamb6r (1913 : 58-59), aki ezeket
iisszegytijtcitte 6s jogi szempontb6l megvizsgS,lta, kijelenti :
"M6r ebbcil a n6h6ny, vagy trils6gosan sok talio-szakaszb6l, is
kittinik, hogy Hammurabi tiirv6nykonyve 6ppens6ggel nem
"hum6nus", hanem egy nagyon kegyetlen tiirv6nykiinyv !"
Mi6rt dijnttitt isy Hammurabi, aki ugyancsak j6l ismerte
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a sum6r ttirvtinyek szellemlt? Csak azt felelhetjiik: mert
h6ditani akart 6s h6dit6s6t "iirijk id6kre" meg akarta tartani
6s ennek 6rdek6ben b6rmil5ren eszkozt ig6nybe vett. Semmilyen j6indulatot, gondatlans6got, v6letlent, stb. nem akart elismerni, hanem a tdrv6nnyel srijtott le mindenkire, aki kedvezm6nyezettjeinek ritj 6ub,an 6llt. Minthogy pedig minden ember hJbflzik, csak kellci id6 volt szi.iks6ges ahhoz, hogy ellenfeleire hibflzesuk eset6n kim6'letleniil lecsapjor, mig
hivei szSmSxa a kegyelem mindig biztositva volt.
Ezt a hiftrfinyos megktilcinboztetest, diszkrimin 6ci5t, a
tdrv6nykcinyv tobb helyen ki is mondja. Egy p6lda erre : "25L.
S. Ha valakinek az okre oklelcis s amennyiben oklelcis, hibejat
zt,z illetri 6rt6s6re adta, de az6rt szarvait be nem kdti, okr6t
meg nem kiitozi , trgy, hogy az cikcir szabad ember fiflt feliikleli
6s ezze| h,al6,l6,t okozza, L/2 mane eztisttit ad."
Ez az egy paragrafus j6l mutatja a tiirv6nyktinyv megkiilonbiiztet6si szellem6t. Csak a szabad-embert v6di, rabszolgSval nem tiirtidik. Viszont a szabad embert magfinak a trirv6nynek erej6vel kivonja az ugyanazzal valir megtorlSs tilrv6nyei al6l, mert a hal6lra riklelci iikcir gazdfl,jat nem sfj tja
hal6lbiintet6ssel.
A szabad ember a s6,mi honfoglal6k leszfrmazottaib6l , &z
cislakossS.g szabadnak elismert ivad6kaib6l 6s a felszabaditot-

takb6l ad6dott. Fogs6gba kertil6ssel, bizonyos brintenyek elktivet6s6vel 6s elad6sodS,ssal a szabad-allapotot el is lehetett
veszteni. Egy h6dit6sra torekvci n6p vezetoi tehat "tijrv6nyes" eszkozcikkel rovid id6 alatt, ilyen tcirvenyek mellett, biztositani tudtSk uralmukat, tisszetdrve magasabb mtivelts6get,
tisztultabb vall6st, igazsS,gosabb tiirv6nykez6st k6pviselti
n6peket.

Valaki azt mondh atja, hogy a rabszolgasS,g akkoriban
m6sutt is szok6sban volt, a gcirogtik 6s r6maiak is 6ltek ezzel
a kizsSkmhnyol6si form6val. A dontci azonb&n, hogy Hammurabi j6l ismerte a sum6r vil6got, annak vall5s6t, irodalmfft,
stb. Mindezek nem tudn,ak sum6r rabszolg6,kr6l, legfeljebb
a k6sribbi idcjkben hadifoglyokb6l lett rabszolgS,krol. M6,r
a j6l ismert sum6r idcikben is, ezr{vel vannak erre vonatkoz6 agyagtablahk, ir6sos szerzSd6sben volt lerogzitve,
hogy a fiildmtivesek milyen b6r6rt milyen szolgilltatdssal tartoznak. K6s6bb ezek szabad ktizijss6gekbe tcimiirtiltek 6rde-

=

104

-

keik v6delm6re (Zamarovszky: L72) . Az iparosok, k6zmivesek hasonl6 szabads6gban 6ltek, an6lktil, hogy valami nyomunk lenne arra, hogy ezt elnyom6k elleni forradalommal
6rt6k el. Az 6llamn&k, mint elnyom6 eszkoznek szerepe egy
oszt6,ly kez6b€r, Sum6rban csak k6scin kezd jelentkezni. "Irgy
ttinik mondja Zamarovszky (173. 1.),, hogy . . . & tipikus
"keleti desp otizmus" Sum6rban csak kcirtilbeltil i. e. 26-25
szazadban alakult volna ki 6s v6gleges megszilardulasara csak
akkor kertilt sor, amikor Sum6rt az akkadi Szarg6n elfogl alta
i. ,e. 24. sz6,zadban) ".
Urukagina torv6nyei a mezan dolgoz6 foldmrivest, a kis-

iparost kifejezetten v6delm6be veszik jogtalan zsarolasi kis6rletekkel szernb€t, de szo sincs itt m6g rabszolgSkr6l. Szargon6 6s fcik6nt Hammurabi6 az "6rt),em", hogy a m6sok h6dit*,sfua torci hatalom nev6ben a meghoditottak szamhra a jogn6lktilis6g jog6llapot6t tal6lja ki, ember 6s ember kozotti hatr'6nyos megkrilcinbtiztet6s alapj6,t teremti meg. Sum6r rigy
kertilte el ezt a sorsot, hogy nem torekedett emberek megh6dit6 shra erciszak fttj 6n. V6,rosi kcizossegekbe szerve zett,
t6rsadalmilag tagozott szabad emberek a rnaguk szorgalmab6l 6s tud6s6val teremtett6k meg sz{iks6gleteiket. Tudj uk az
ekirSsos ffiilekb6l, 6s m6r ttirtdnt emlit6s rola, hogy mindezt
azzal a hittel iormhlt6k ki, mely szerint a kiraly lsten helyettese s mindny6,jan Isten munkatfirsai. Ezzel a szellernmel szemben Hammurabin6l jelenik meg a kir6lykozpontri 6llam, melyben mindenki a kir6ly szolgS,ja. Itt is szerepel egy istenfogalom, de ez 6rnykepe, helyesebben torzk6pe az cjsi istenfogalomnak : ez az isten minden alattv al<;t a kiraly szolgAlatara
6spedig a kiralynak istenk6nt val6 kiszol g6,l6shra kenys zerit
az eltorzitott hit szerint. Rz a kirSly mondja rrt€g, mi a jo 6s
mi a rossz. E.zzel a kir6llyal kezdodik meg azoknak az 6tlamhatalmaknak 6s legktiltinfel6bb szervezeteknek "tcirvenyekben"
megfogalmazott elvek szerinti uralma, amelyek mar nem az
emberis6g Istentcil eredeztetett alaptdrv6nye, hanem hatalmi
onk6ny ijtlete szerint igazodnak.
A ktilscis6g azonban megmarad. Es ez a Hammurabi-fele
tiirv6nykiinyvek legsot6tebb vonSsa : a hatalmi onke ny az 6,Italanos emberiess6g igazsf,goss6gSnak 6s j6s6gdnak kdntils6be
iiltozik, hogy teljes legyen az orok isteni tcirv6nyekkel valcl
szembehelyezked6s

("Lucifer").
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"Hammurabi, a tii'k6letes kirS,ly vag;yok 6n sz6lnak a
tiirv6nykiinyv befejezo sorai. A fekete fejriekkel szemb€il,
akiket Enlil ajdnd lkozott s akiknek p5,sztors6,g6t Marduk
adta nekem, 6ppen nem voltam hanyag; karjaimat sohasem
eresztettem le. A boldogs6g helyeit kerestem ki sz6mukra,
szoron gat6 sztiks6geiket elhSritottam s f6nyt deritettem fel
Tiliuk. A hatalmas fegyverr,el, amelyet Zababa 6s fnnanna
biztak redm, a biilcsess6ggel, amelyet Enki osztott ki r6s zemre.
s a tehets6ggel, amelyet Marduk adott, az ellens6geket fenn 6s
alant kiirtottam, a harcokat elcsendesitettem, az orszS,g hris6t
feljavitottam, a n6peket megerrisitett lak6helyeken telepitettem Ie s nem engedtem, hogy nyugtalanit6 hozz*,juk f6rjen.
Mivel a nagy istenek hivtak el engem, az6rt 6n vagyok az
iidvot hoz6 p6sztor, akinek kormSnypSl cdja eg:yenes. J6sSgos
6rny6kom vdrosomra borul, iilemben Sum6r 6s Akkad n6'peit
tartom. Orangyalom 6s fiv6rei segits6g6vel b6k6ben vez6reltem ciket 6s bolcsess6gbe zdrtam 6ket." (D6vid: f. 83-8 4.) .
Kmosk6 mdr idlzett miiv6ben (1916) r6szletesen, magyarSzatokkal ellitva ktizli Hammurabi eg6sz torv6nykonyv6nek
sziiveg6t. Ut6na fiiggel6kben mutat be sum6r tcinr6nykiinyvr6szletet, amely val6szinrileg szint6n 6rv6nyben volt Hammurabi tiirv6nykonyve mellett a sum6rok sz6mhra. Ezzel
tovSbb lehetett m6lyiteni a hfl,trdnyos megktilijnbciztet6st, ffiikor m6r nem a sum6rok kez6ben volt a tiirv6,nyalkalmazS,s
lratalma. Az atyj6,t 6s anyj6,t megtagado fif, illetve a fiat
megtagad6 atya 6s anya eset6ben kiszabott halSlbtintet6s a
politikai hatalom kez6ben ayra szolgdlt, hogy lesrijtson ayra a
sum6rra, aki a, szdmhra kijeliilt tdrsadalmi helyzetbe nem
akart belenyugodni s elnyomotts6gab6l ki akart emelkedni.
A HammurSbi ttirv6nykonyvben jelenik meg elcisziir az
r{tok 6s minden rosszat kiv6n6 fenyeget6s arra a szem6lyre,
aki a torv6nykd,nyvben a legkisebb v6,ltoztat6st meri tenni,
ahhoz hozzdad vagy abb6l elvesz . Flzek az 6tkok fokozva, ism6telve sok soron keresztiil a r6mtilet 6s terror szellem6t voltak hivatottak meghirdetni azokkal szemben, akik a fejlcid6s
visszatarthatatlan erej6t6l izve, ezeket a tiirv6nyeket jobbak-a
kal, embers6gesebbekkel akart6,k volna felcser6lni. Ez babiloni szellem a f6lelem l6gkiir6vel minden kritika 6s fejkid6s
ellen6ben ar, tirok maradis6g, az iirclk reakcio szellemdt hircleti meg.
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_ Hogy milyen sikerrel ? Arra csak egy p6lda. A Babiloni
Talmud eg,yik leer6gibb r6sze, a Mish&, tartilmazza azt a tiir_
v6nyerejti elciirdst, mely a Hammurabi-f6le tory6nykiinyvnek
fent mdr id6zett cikrirciklel6ssel kapcsolatos paragratusat a
"fejl6d6s" mai fok6n isy fogalm urri meg: "H-a egy izraelit1lnak az tikre egy nemzsid6nak az tikr6t fetciklelte, akkor 5 (az
izraelita) nem taftozik k6rt6rft6ssel. Ha azonbtan egy nemzsid6nak az cikre felcikleli egy izraelitfunak az itkr6t, akkor
(a nemzsid6nak), az eg6sz kflrt meg kell fizetnie, ak6r
_a_nnak
6lt ellzoleg a figyelmeztet6ssel , akdr ,rem." ( Lazarus Goldschmidt: Der Babilonische Talmud. Berlin : Jtidischer Verlag.
1930-36. VII. kcitet, I28. Iap). Ez a Talmud mdg az 6szcivets6gi kiinyveket is a leger6szakosabb sovinizmus szellem6ben
magyardzza, ffiegengedve a nemzsid6 megt6veszt6,s6t, megrabl6s6t 6s megtil6s6t zsid6 6rdekb6l. Mindezt pedig az Isten 1ev6ben hirdeti ffi€g, t(ilsz|,rnyalva ezzel minden nacionalizmus,
fasizmus 6s n6cizmus gonos zsitgift.
Azt, is meg kell 6llapitanunk azonban, hogy a talmudistdk
b6ven tal6lhattak alapot minderre magukban- az 6szrivets6i
kcinyvekben. Ezek sem mentesek ugyanis abban az irodalmi kcintcisben, amelyben elcitttink dllnak a babil6ni szellemnek a torzit6s6t6l. "Ne jdrjatok m6s istenek ut5n, semmif6le kciriiltittetek lev6 n6p istenei utd,n" sz6l M6zes fsten
nev6ben (Deut. 6, L4). Az "idegen istenek"-kel , a "m5s istenek"-kel szemben sziiks6gk6pp kialakul a "saj6t isten", a ,,zsicl6 isten" nacionalista, sovini szta fogalma. Ma mdr meg6llapithat6, hogy izrael n6pe koriili n6pek torz istenfogaima
sokkal kev6sb6 volt nacionalista, mint ez a torz "saj6r isten",
amelyik nem istene m6s n6peknek, Ba6,l, Astarte, Mithras stb.,
ri€In is sz6lva az egyiptomiak, a sum6rek istenfogalm atr61, nem
zfti ki senkit sem nemzetbeli hovat artozS,sa miatt ktivetcii
tabot6'b61. Minde zek az egyetemes emberi testv6ris6gnek 6s
a'z eg6sz emberis6s kcizcis istenfogalm anak megtestesitcii voltak, b6r torz formdban. Az 6sziivets6gi szentfrSs v6gsci szciveg6nek megalkot6i
a sz6ferimek is
nacionalista tfilzdsaik- faji b6lv6nyok
kal tulajdonk6ppen- a nemzetis6gi istenek,
megalkot6i lettek, rnintha minden n6pnek sajdt istene volna.
Ugyanakkor azonban a kinyil atkoztatis sziivegei bcjven adtak
alapot az egy igaz Istennek helyes ismeret6re vonatkoz6an
is, aki minden n6pek kcizcis ura 6s teremtcije. I:zt a szemldle-
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azonban csak azok az "iga ak" tett6k magukfva, akik befogadffik lelktikbe Isten szavilt 6s a kegyelem vezet6s6re biz-

t6k magukat.

A nacionalista kiilsci irodalmi keretekre val6 hivatk ozdssal az 6sziivets6g kor6ban alapvetci tcirvdnnye valik a minden
mds n6ppel szembeni diszkriminS,ci{\, valamint a nyilt t6s titkos eszkoztikkel valo pusztitds szelleme. "Pusztitsd el teh6t
mindazokat a n6peket, amelyeket az llr, a te Istened a kezedbe
&d, meg: ne szhnja ciket szemed s ne szolg6lj isteneiknek, hogy
roml6sodra ne legyenek " . ." (Deut . 7, 16).
"Ronts6tok le
- ki berkeiket,
oltfiraikat, tiiri6tek iissze oszlopaihat, v6gjdtok
6gess6tek el faragott k6peiket . . ." (Deut. 7, b).
"Ne kciss
veltik sztivets6get s ne ktrnyiirtllj meg yajtuk; ne l6pj veltik
hdzass6gra: leSnyodat ne add oda fianak s le6,nyht el ne vedd
fiadnak, mert elt6riti fiadat, hogy ne engem kovessen, hanem
ink6bb m6s isteneknek szolghljon . . ." (Deut. T, 2-4) , ugyanrigy, mint a "modern" Apertheid-politika hirdeti.
Nem arrol van szo es ennek hangs ulyozfis6:t nem lehet
el6g sokszor megism6telni, hogy m6sok nem kcivetnek el
ilyen gonoszs1,gokat, csak a Hammurabi-fele k6dexnek vagy a
Talmudnak a hivei. Az a lenyeges ktilcinbseg, hogy mSsok
nem hivatkozhatnak ttirv6nyes oltalomra vagy 6ppen az igaz
Isten paran cs*,ra, ha ilyen gonos zsdgokat megtesznek , azok azonban, akik akdr vall6si, akdr nemzeti alapkonyvnek tekintik
ma is a Babiloniai Talmudot, ilyen golroszsagoh elktiveteset
vallSsi paranccsal vagy nemzeti hagyomannyal "torvenyesen"
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detni minden iildciz6s 6s szenved6s h,rfn is.
Az elgond olkoztat6 azonban zz, hogy cisi idcikben f gy lFitszik mindig is voltak, akik ezt a szellemet meg6r ezt,6k, k6pviselt6k, 6s hirdett6k. J6zus maga is ural ayya, hogy nrd,r Abel 6ta voltak igazak, akik v6riiket ontott6k ez6rt 6s a fafrzeusokkal szemben meghirdette, hogy helytg d,llitani jtitt, ami
elveszett, mert "kezdetben nem fgy volt."

igazolj 6,k.

Felm6rhetetlen jelentcisege van az6rt Jezus Krisztus allas-

foglal6s6nak, merciben t6rsadalomtudomSnyi szempontb5l
is,
mgrf it az igaz Istennek a neveben illetekes volt visszautasitani
olyan torv6nykijnyveket 6s olyan paragrafusokat,

melyek az orcik isteni parancsokkal szemben alltak. Viss zautasitott minden mesterkedest, ami az alapvetci emberi testv6ris6ggel, az alapvetci emberi jogegyenlciseggel szemben embertelensegeket, hfftrt,nyos megkiilonbcjzteteseket, megtdveszt6seket akarna akar vall6si, akdr nemzeti hatalommal meghirdetni.
Ezzel J6zus Krisztus az en'nberis6g fejlcid6se szempontj6b6l tlrcik idcikre ritmutatf;. adott, melyet az o akaratebo\ az
o Egyhdza koteles minden id6k minden nemzed6k6nek hir-
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