XIrf.
.

Egyiptrrrrr

szdpen emelhedsz fb;I az

ig

r l[isdzsia

ltitohatrirtin,

iI6

ut nyitaa z)an' mert te met,
halah a f olyoban ugrdlnah arcod 0 t'-:
Sugaraid lemenneh a tenger f g"ehi.re.
T; hifejleszted a csirdt a ndhben is & rn1
emberehet alhotsz.
oltalm&n)a az if iut anyia mehiben is rnegcset7,d,^
6t,' hogy ne sirion.
TZpIdIod ; mehben, annah, amit teremtsz, Iehelletet
mely ilteti.
adsz,'Amikor
a gyermeh ethagyia a mihet, &z 6 szilIetise
napjdn
is te gondoshodsz szilhsigTe hinyitod az 6 szdidt
Ieteirdl.
A csibe, amelyih a toiasban uan, beszdl a _hii!o?,
Mert te ad,sz- belseiebe leh,elletet, hogy eltesd" rit.
Te acltacJ neki a toiasban & hepessiget, hogy azt f el.torie.
Kilip a toidsbdl, hogy kidltson ugy, ahogyan tud is
amikor meglt a ldbain i,ir.
Milyei's,zdmosah a te m'[iaeid, csodalatosah a mi
Minden

A

Nop,

,
shi
hezdet ota ilsz.
Te frilragyogsz & keleti ldtohatriron, betciltcitted, a,z
egisz fdldet & te szepsegeddel.
s:ip a?1y,. i1 lagyogd, fcilemelhedsz az egisz f dld fdlc.
Sugaraid dtcilelik &z orsztigohat teremtiseit hatdrtiig.
Te, ahi Ra aagl: te mindenehet teliesen leigtizol,
mindenhit meghodoltataa szeretett f iad,nah.
Triaol aagy, de a sugaraid a fcildrin uannAh.
Az embereh arcrin aagy is nem tudiuh a, te iciaeteleid,et.
Amikgr elltihensz nyugaton a kitohatrir alait,
A fdld _artryehbut uart, anxi a hatril drnyikdhoz hasonlo.
Az ember alszik iol betakaraa szobdidbAn.
Egy szem sem ldtia benn a mrisihat.
Az alaohtol ellophatndh mindenilhet, ami a fejiih ald

uan tiue, anelhill, hogy iszre aennih.
Minden oroszlan eki jcin buuohelyercil, es mind,en
aadallat harap,ni kiszill.
Scitet nan... a fdld csendben t)an.
Az, aki a letezciket alhotta, pihen kitohatarrin.
Hajnalbqn- ujra fc)Iragyogsz a szemhatriro,n, Te, nap,
megaildgosodol.
I{oppal el{izcid a scititet, &mihor hibocsritod, sugaraid,at.
A het birodalom iinnepre ebred, az embereh kibla dllnah
temiattad.

szem'ilnhneh.

Egyttlen Isten, te, ahinek nincsen hasonmdsa,
te al[ottad a foldet sziaed szerint.
Amihor te egyedilI aoltdl. . .
Sugaraid, t,iplilian a mezdhet, te f elragyogsz s
ilneh.

harjuhat, hogy hodoljanak fcilkelted, erdtt.
- Az eg'esz fdld uegzi munkdidt, mind,en hrizitillat cirilt

elesi gineh.

A fdh is a uetemenyek zcildilIneh is a madarah
kirepillnek feszkilhbdl.
Kiteriesztih szarnyukat dicserae lelked,et.
Minden hecske ldbain ugrtindozih.
Minde n, arni repiil is csapdossa szrirnyrit, iL amihor
f

cilragy o gsz szrimukr&,.

A

hai6h aersenyezae usznah

-
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f(il is le & folydn.

-

emiattad, sariad,nah; te teremtetted az iuszahohat,
Hogy eletben tartsd, mindazt, amit teremtettil.
A tiltt, hogy felfrissitsd ciket is a mel'eget. . .
T e alhottad,' messze az e ge t , ho gy ott ragyogion.
Es nizzen mindent, amit te alhottel.
'f e aagy egye cliil, a,hi r&gyogsz, az itd nap, a te hillsci
alatt.
alahiaid
-Amihor
alig, hogY megielensz aagy amihor f enyesse ged
aagl:
teljeben
Ha taaol uagy, aagY kcizeledsz, te alhottad egyediili
rnagad millio formriidt t
A aarosokat is falaahat, a mezdhet, az utahat is &
f olyohat.
Minden szem teged kit elfttilh.
Amihor te a nappal napia a&gy odafent. . .
A fdldi lenyeh hiied al,aft' alahtilnah, ugl , ahogyan ahartad.
T

I
*

azoh

T7T

Felragyogsz, e.t azok ehtek, k:tt\ tre.szol, e., azok m,eghalrtak.
7-e, tcrrTtt(tg'Qrlt,dl utut rili:t,erl tu'rti',,,,,, beirjl,r:4 it 1z o?trIter.
A szerrteli a !e szlpsdg'r:dr:n ()u,ttrtuli rujta, ulttig cl ?LcnL
rejtcizril.
Es mi,nden rrlurrku ucer:t dr., urtti,lior lr:ltilrcttsz ?t))rtgalon. . .

(Michacli

gg

-

l0i, srcinmann,

Gilber.t.)

Ez a himnusz IV. Am6nophis vagy Alih6naton ffra6 kor"5b6l (Kr.e. 1300 kdrtil) keriiit el6 o-ki.rrly vej6nek
Tell - elAmarnaban, Egyiptom akkori frjvarosaban iet,i ri.jab6l (Mi
clmeli)"
A Nap itt nem egyszertien mint egy bolygo a tisztelet
tdrgya, hanem mint a feny, a vildgossfg - es igy' az elet f orr;,sA' A tisztelet tehdt efele iranyul, krizvetve ahhoz ,,az
retlen istenh 82," akitcjl a f6ny, a vilagossag es az elet isrneered.
A koltemeny minclezt reszle tezi is.
A Nap, mint a feny fot't"d,szl az oszovets6gi teremt6stcirtenet negyedik nap.ifin szerelrel (Gen. r. 14, 1gt. A termeszettudomdnyos magy arazat soran r amutatunk arra, hogy
Nap
ekkor valhatott lathatovir a folclr6l, melyet gozok es ag1,zok,
fiist 6s para szinte athatolhatatlannf tett r.ivtillil feleje
sugdrzo fenynek. A feny, a vilagossag azonban
" mar az elsij
teremtesi nap fo tfrgYit, u teremtesi mri legkezclete (Gen.f.B).
1\lint Isten kezemtivenek else.ie tehat ler+fctk6ppen lehet
a dicseretnek, mely kijirr Istennck jritetem6"iei miatt.t;rgya
.,Csocl6latosak az Isten mrivei" kialt fel sokszor a zsoltaros
elragadtatas hang.i trn. (A r04. zsol tirr reszle tezi is a fenv az
es
a vilfgoss6g szepseget es irlddsait.) Ilz a most idezett
moncl.t
sem akar llirlvirnyimirdas lenni, halnem LL kelles, kdltcji
beszed
megszem6lyesitese. IJgy anezt a beszeclet nem
tagadhatj uk
meg az cjsi ktrlturirl< kclt6ititl sem, akik elcgge
tak hozzS,ertestiket a kolteszet es a minclennapi betrizonyiiotbeszecl stilus6nak teren.
Helyes iranyb6l 6s helyes iranyb:r hate sugallat
vitte tehat az embert
mar az Abrahirm eliitti korban is,
a vil6_
gossdg es a feny isteni jelensegeinek csoclfl atara.
Benne helyesen ismerte fel a legels6 es legfrjbb termeszeti
isteni adonrS,nyt az emberi elet szamara. Az el5 Nerp,
a- fogyatko z6s
n6lktili f6nylci Nap, Iet6nek liezdete ota 618 - nek nevezhet,6"

I\'Iint a f6nynek a forr6sa azonban val6ban a teremt6s elsci
t6ny6tol mdr "a kezdet ota 6lonek" nevezhetci: a kezdet 6ta
kozvetiti a f6nyt, bdrmilyen halmazfilapoton, atomfolyamaton, alakon ment is kereszttil kiizben. A hdrom ifjf dics6rci
6neke (Dan. 3. 57 - 88) Lrgyanilyen lelkesen szolftja fel & Naltot a tobbi teremtmennyel Isten6nek, iisforrisdnak dics6ret6re. A 104. zsoltSr sok rcszletet 6s kifejezest iLvesz az egyiptomi himnuszbol, mely minden bizonnyal szint6n r6gebbi keltri.
igyelemre m6lt6 a Nap egyik elnevezlse: Ra, ami anymint ra{t'yogas cs fgy dtvitt 6rtelemben lett a Nap
neve. Renclkf vtil erederti, szinte u j szovets6gi gontlolat, hogy
i:z cgyetlen Isten, akinek a Nap lrompfis megjelenesi form aja,
megnlrilvanulusa, ercienck szonirl hangosttbb kinyilatkoztat6s&, a foldct "szfvc szerint," all<otta. A kitltem6ny az Istent es
trz 6 tula.jrkrnsagait nrtivclillcn szcmleli, aminb azok a Nap ten.ycben mcllvilirgosodn:tk, lirthutokl<ir vitlttak. E;zi:t't az egyszeni szemlelii u!{}' sztilhat rriluk ismet l{Olt(ii kepben ,
hogy a Nap, rr napfeny teremti meg bizonyos 6rtelcmben 6ket, 6 nrrltat.ia be (jket annnk, aki hirlirt motrcl erti.ik.
A mti kciltiii formir.i6ban is megel(jzi a zsoltdrokat. IJrall<od6 a k6t reszes versszak 6s a g,onrlolatri Lmlls. Isten minclen nte.rlnyilvirnulasa isteni, es isteniek a miir,ci is. Az egesz vilagot irtfog6 (rs a r6szleteit lrtfogoatr bemr-rtat6 leiras
is Isten v6gtelenseg6t 6rr,6kcltcti meg.
Az rjsi trgyitttomban is, a legre,qiblr halotti felirittok es
temetcsi szertur"tirsok szcr"int, e.qyisitenhit volt az urltlkodo. A
biroclalmak ki:rlakulirsa sot'itn IrzL\1zrn irz efly Tsitetn a l<tildnbo'
z(i isteni tulaidonsagoknak metgf eleliit:n ktili)nbdzii rteveket ka.1rott, melyek ef{ymfis mcllett fennmararltal< cs tovfrblr 6lti'l<
( Dr.ioton. ) igy sztilet ett n'rc.g a pol itcista lrit:r ztt. Az (isi vallas egyszer'ti ig'azsri.!raitrtl< ismet'etc liesiilrll elhalvanl'ult, fellazult es tevedesel<kel kevercrlett. A'1,:6zponti hatalom hriclft{sai sorirn a meg'hoditot t ni'1tek istenfogalmai 6s ibrazolilsai mint krilonbt-tz6 istenek ket'uitek bc it ltit'odalmi panteonba. igy ;l gyakorlatbatt, legtobbszlt)t' it politikai hittalom szolgalal arzl, zr ktilonb dz6 ni:vvel jelijlt, eg'-\' lstent a gyakorlatban
Itamarosan litiloribiizii nevii isten:rblitzoliisok es istenelnevezesek sokisten - imeidasa szoritottar ki az elkot'csosult vallSrsi
F

nyit

tesz,

t,udatban.

"Az
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eg6sz zsiclo

irorlalomban irja Breasted (1950:334)
r h'o
l/,t

semmi sem hagyott olyan er6s benyomSst a nyugati miivelts6gr€, mint a helyes 6,letre intci figf/elmeztet6sek, melyeket Salamon btilcs mondSsainak neveztink . . . Kik voltak ezek a "btilcs€k," ezek az erkolcstanit6k . . . ?" A szetzo an),t6trl. r6szletesen elemzi a P6ldabesz6dek kiinyv6nek (Misl6)
r6szleteit, melyekrcil mdr r6gebben ismert volt, hogy Egyiptomb6l eredtek. Ennek kapcs6n kit6r m6s nem - zsid6 szerzS
mtiv6nek az 6szovets6gi szentir6sban talilh at6 nyom aira is :
"Ma m6r minden jelent6s kutat6 megegyezik abban, hogy
ez a szakasz (P6ldab. XXII, 11 - XXIII, 11) legnagyobb r6szt,
sz6r6l sz6ra Amenope bolcsess6g6bcil van 6tv6ve. M6s szavakkal: a zsid6 sziiveg az egyiptomib6l val6 csaknem sziiveghti fordit6s. NyilvSnval6 tov6bba, hogy az Osziivets6gnek m6s
r6szei is, mint Numeri, J6b, SSmuel 6s JeremiSs ktinyvei, gondolatokat, k6peket, erktilcsi szabdlyokat 6s ezenfeliil m6g a
r6szt vev6 e,mberi j6s6g lelkiilet6t 'is szint6n egyiptomi forr6sokb6l vett6k et;'
M6r rSmutattunk atrra, hogy Salamon Mond6sai ktilfdldi elemeket foglalnak magukban, melyek eredet6re a r6gi kiad6k kcizbe szfirt cimekkel utaltak. Agur, a biilcs f6rfi, akinek
mondSsai alkotj6k a 30. fejez,etet 6s Lemuel kirSly, aki az 6
mond6sait a 31. fejezetben anyj el'rl tanulta, k6ts6gtelentil
nem volt zsid6. Azt a nemzetkozi l6gkiirt, melyben Salamon
IlIondSsai keletkeztek, a Kir6lyok Kcinyve 4, 30 - 31 jellemzi:
"biilcsebb volt minden embern6l, bcilcsebb, mint az ezrahita
Et6n, meg Hem5n, KSlkol 6s Dor'da, MShol fiai s hirneve volt
minden n6pn6'1, kilriiskciriil."
Ugyhogy Salamon bolcsess6,ge meghaladta, az iisszes napkeletiek 6s egyiptomiak btilcsess6g6t.
Mindezeknek a bolcseknek a nevei rigy jelzik 6ket, mint
akik kiilfdldiek a zsid6 5,ll5spontb6l n6zve. R6g6ta ismert volt,
hogy Salamon hires it6lete keletindiai eredetii. A kutatis
szilmdra m6gis mindeddig ismeretlen volt antik keleti sziiveg
egy nem palesztinai nyelven, melynek forditS,sa egy eg6sz fejezet terjedelemben felv6telt kapott az Osziivets6gbe; ime
n6h6ny r6szlet Amenopg sztivegebril:
Amenope szovege a British Muzeum papyrusiin
"

Haitsd filIedet rnonddsaim

meghallgatasdra,

Mert hasznos azohat bef ogadni sziaedbe,
De joi anrtah, ahi ellerr,ilh cse lehszih '

(III.

L7

4

l2).

lelentes ad,asa aegett annak, ahi ezt kilIdte.

(I.6).
Itl.e mozclitsd,

Ir{e

ligy

el a hattirjeleket o' fdldeken,
fcild u-tan,

soaargo soh

Es ne-iepd,

tit az cizaegyeh

(vII.

hatardt'

L2

- l5).

e f draszd magad, hogy tdbb et szerezz,
Ha szilhsigleted biztositaa l)an.

I{

rabldssal hoznah,
neked, gazd,agsagot
-maradni
az ijszaha hosszatIr{em fogna{ ndlad

Ha

Amihor-a reggel irir, mar nincseneh tdbbi a
Sizdrnyat csiruittah maguhnah, mint & ludah,

hdzadban.

Es az egbe rePilltek.

(IX. 14 - x.

5.)

Fogad,d, telhedbe ezt a harminc feiezetet,
HiSy azoh, rnegnyugurisra es tanulsrigra legyeneh.

(xxvll.

7 - 8).

Pdldabeszddek konYve

"Hajtsd filIerlet is hatlgasd a. bcilcseh monddsait,
Vedd sziaedre tanitasomat,

Mert gydnycir{isegedre lesz,
ha megdrzcid bensddben,
Es kiarad maid aihadra.
(22, 17 - l8).

Had,d, fetelhess meg aelilh azoh:nah,

hik teged, hilIddtteh.

(22, 2l).

Ertesd meg cihet sziaedben,
\_-

9-
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EI ne mozditsd a regi h,atdrt,
Melyet cjseid me gaontak.
(22, 28).
EI ne mozditscl (r kiskortla,h hatarkciadt.
Es be ?te hatolj az ciruah f rildjere.

(23, l0).
LIe tcird magadat & gazdagstig utan,
Es rnirsikeld elelmessiseclet.
I{e enteld szemeclet oly iauahra,
AIel,yek a tieicl Ttern leltetnek.
Ivleri azcth szrinryra kapnak, mint a
Es az ig fele repilIneh.

Aistleitnerafonik(az6szijvets6g:ih6bernyelvkozeliro-

sas,

(23, 4 - 5).

I{erncle lrnrrytinc monckist irtant, Ie szamotlra,
L'l egf onl oki.ssnl, es ttrclomarrnl,al,
Hogy tudtorlru adjam az igazsagot es az igaz igehet.
(22, 20 - 2l a).

Amenope a bevezet6sben mrive egyik c6lj 6nak emliti,
hogy adjon: "Tudomdnyt, mik6ppen kelljen megfelelni annak,
aki valakit ktilddtt." IJgyanez a gondolat 6ll
mint l6ttuk
a 22, 2l - ben. Most a veg6n frjra olvassuk egybe
ezt a r6szt
(22, 20 - 2L) s ime eltjtttink 6ll Amenope gyrijtemeny6nek eredeti cfme 6s a bevezetesben megadott celja.
trgyiptom hatokdre messze vid6kre kiterjedt. A Ciprus
szigetevel szembeni kis6zsiai parton Ras - samr fmf,;1 (kctmbnyfok) feltdrt teleptiles a 3. |vezredbe nyrilik vissza 6s tcibbszcir
kertilt egyiptomi hat6s ala. Ezen az riton is bizonyitottan
-ut!u egyiptomi hatSs a kanadnita n6peket. A sokszoros cjsi
kultfrhat6sok ertekes emlekeket oriziek meg sz6munkra. A
Ras - samrai leletek egyik elscj kutatoja 6s a feliratok elolva.s6ja, Aistleitner Jozsef iey ir ezzel kapcsolatban (lg3b : g7103) : "A sum6r - akk6,cl frdssal irt szovegek kcjztii a legnagyobb erdeklcid6st az a hatkolumnds szoieg v6ltotta ki, amely a Har - ra - hubulum szoveg egyik r6szen€k, sum6r sz6176

nem akkSd nyelvre forditja, hanem egy eddig m6g el6gg6
nem isrnert agglutindl6 nyeivre, amely val6szintien a Mezopotimia 6szaknyugati fi:szln ez id6 tait haszn6latos mitanni
nyelvvel azonos. F,zt a nyelvet az lr.rf. hurri nyelvcsoporthoz
siokds szdtnitani, amely ekkor ElohzsiSban el6gg6 nagy teriileten volt haszn6latos. Emlft6s6vel 6s nyelv6vel a Kis - Azsia belsej6b6l szdrmazS boghazkojii ekiraios tSblSkon tal6lkozunk, hat6s6t a Tigrist6l keletre tal6lt kerkuki 6s nuzi
t6hl6k akk6d nyelve zet6n lehet megfigyelni (N6methv) 6s
val6szfnti, hogy az bsziivets6gb6l (pl. Deut. 2, t2, - 22; Gen.
14, G; BG, 20 stb.) Edom 6s Palesztina tislak6i gyan6nt ismert h6rit6k is iCetartoznak. "Ez a nyelv elemzi tovSbb

it

kona) vaglr mfsok szerint egy eddig ismeretlen s6mi nyelv
(ugariti ?i. T6ny, hogy a h6ber, arab, akk6d sz6kincs m6g
sok kozos von6st mutat, ugyanakkor el6gg6 t6vol Urt6l
a sulr6r a sz6thrk6szitci nyelv s a milvelcid6s 6tfoe6, it6nyit,5 n)relve. "Abban az iclcjben, amikor &z 6sztjvets6gi irodalcrm ir6dott, a h6ber, zz akk6d 6s az egyiptomi mtivelcid6snek
irtjai mir r6il6ta. elkiikjntiltek egymast6l s on6llti fejlcid6st
vettek. A babil6ni valldst pl. a sum6r hat6s alaposan kiforgatta eredeti mivolt6b6l" irja Aistleitner (1935 : 301).
A ten-vek ismereteben rna rnhr mondhatjul<, hogy a sum6r
hat6s j elent6l<enyen felernelte 6s megtisztito tt'a a babil6ni
vallSst, Ce gylikereben nem tudta me[fsztintctni annak a hatr6nyos meg'l<tilonboztet6s - szellem6t.
Ugy lStszik, hog.y ezeknel< a semita n6peknek a vall6sa
es gonrlolatr,'ilag&, valamint enne'k rnegfelelcjen irodalmi stiItrsa az ernberi testv6ris6g nagy gondolata ekjtt m5r sokkal
r6gebben is meglehetrjsen el volt z6rva. A most napvil6gra
kertilo sum6r, egyiptomi hatSsok 6ppen azt bizonyiliiek, hogy
az 6szcivetsegi lelkiilet 6s stilus 6pp ezeknelt az embers6ges
kiilsci hatdsoknak ereCmenyek6ppen is v6lik fokozatosan fogekonnye &z emberi testv6ris6g nagy igazsS,ga ir6nt. Aistleitner megdllapitotta ebben a tanulmdnyban azt is, hogy csak
a kornyezo n6pek irodalmi eml6keinek ftilt6r6s6val 6rthetjiik
meg az 6szijvets6gi irodalom 6s kifejez6sm6d sok k6rd6s6t.
Bizonyos azonban : az oszovets6gi kinyil atkoztatSs igazs6gai oriik 6rv6nyfiek, csak nem minCig konnyii szltvdlasztani
a kolt6i nyelvstflus 6s n6pi jellemvonAsok saj6tossdgait az
Isten {izeneteitcil. A kdlt6i kifejez6sm6d a sum6r 6s egyipto177

mi alkot6sokban azonban sokkal tisztdbban hirdeti meg az
eg6sz emberis6g egy csal6dba tartozfusdt, 6s testv6ris6g6t.
I\{ondhatiuk fig]r is, hogy nem is mertil fdl ezzel kapcsolaL
ban k6rd6s, m6g ha viszdlykodSsok vannak is v6rosok; orsz6gok kozott A semita eml6kek viszont m6g a sok magasabb
erkcilcsisdget hirdetci r6szlet 6tv6tele melletl is, saj6tos- sztikkebltis6get, elkiiliintil6st, bez6rts6gpt ugyanaki<or eroszakossdgot is mutatnak egym6s fufunyfiban i." Ezt akkor is meg
kell 6llapftanunk, ha tudatdban vagyunk annak, hogy az emberis6g vall6sai 6ltal6,ban a tcirt6nel.m ekihaladt6val r5s
bonyol6d6s6val kapcsolatban fokozatosan degener6l6dnak. Az
6sztivets6g n6p6n6l sok irdsos eml6k j6l mulatja ennek a folyamatnak ellenk ez6i6t, mely az isteni beava tkoz6,s hatds 6ra
fokozatosan tisztul6s fel6 segiti a n6pnek azt a kis r6sz6t,
mely ezt a segits6get 6szint6n befogadja a sziv6be. Az
6sztivets6g n6pe tisi id6k hagyomdnyainak hat6sa a,latt m6g
sokSig hajlott Baal, As6ra, D6gon Zabul (Belzebub) illegitim
h6ber n6pies valldsnak a bik6val szimb olizhlt istene tiszteIet6re, a test - meghasogat6sra, mint a gydsz jel6re a i"ffrO,
kcin nyargal6 Baal eicitti h6dolatr&,, a til;; ,rur'ru, 6s
szam1,rilldozatokra. Az cisi sum6r *ll6si vildgban t6bb ezer 6vvel
e"
zelott ilyen nyomokat nem tal6lunk.
tsy gondolom, hogy hasznos, ha most hosszabban id6ziink N6methynek Aistleitner 6ital is id6zett miiv6b6l, mert
6rdekes k6pet ad a reit6lyes Koz6p - Mezopot6m ifu6l 6s munkej; nehezen hozzlf6rhet6 (1984: B - 7) :
"M6r a m',ilt sz6aad, v6g6tril ke;dve ismeretes volt n6h6,ny
6kiratos eml6k, melynek lelcihelye a kurd hegyek l61,6n6l
6p{ilt Kerkuk (Arrapha) v6ros 6,s kcirny6ke. d"t6bl6k fcikdnt
nem s6mi tulajdonneveikkel tiintek fel 6s vont6k magukra
az
6rdeklcid6st. Ennek az 6rdeklcid6snek kciszcinhette Kerkuk
kcirnyezete, hogy a v6ros szomsz6ds6+g6,ban l6vci romhalmazok
felt6rS's6ra L925 -ben exped ici6 induii. A kis6rletek kedvezti
eredm6nnyel idrtak 6s ez6rt Lg27 - ben m6g nagyobb
felk6sziilts6ggel indultak meg az az6ta is n6h6nv:*rot megism6telt
6sat5sok. A romok a Ieletek tanris 6tga szerint a Kr.
e.-i m6sodik 6vezred kcizepe t6i6,n tizvfisz-kovetkezt6ben elpusztult
Nuzi (ma Jalchantepe) romjai voltak. Egyes h6zak- romjai
alatt bcis6ges mennyis6gben talilltak keresk-edelmi tigyleteket
tartalmaz6 akkdd nyelvti 6kirdsos t6"blfkat, *.iyuk-;gy"naz}n "iellegzetes tulajdons6gokat mutat j6uk, mint a kerkukiak.
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I'tulajdons6gok kiiztil a legszemberitl6bb, hogy az okm6nyokban nagy szSmmal szereplci tulajdonnevek sem s6mi, sem
irrdogerm6n, hanem valamely mSsfajta nyelvhez tartoznak.
OkmSnyaink azonban arr6l, hogy milyen n6p volt e nyelvnek
hordozSja, sajnos, nem tud6sitanak, de ez term6szetes is, hiszen okm6nyaink magdnszem6lyek helyi6rdekti magdntigyeivel foglalkoznak. Erre a k6rd6sre teh6t csak a tcirt6nelem 6s
a nyelv 6szet adhat feleletet.
Ismeretes a trirt6nelemb6l, hogy kiiriilbeltil eru6l a tertiletr6l ttirtek Sum6r - Akkadra a IV. uruki dinaszfiet megdtint6 gutuk, kiknek tltnegyedsz fuzados uralma fvezredeken keresztiil eml6kezetes marad pusztit6saikr6l. Mikor az asszir f.
Samsi - Adad ftiggetleniti maght a babil6ni amurrita dinaszfieffiI 6s megsz erzi mag6,nak h6ditesaival a mindens6g kirSlya btiszke cim6t, Nuzi 6s Kerkuk vid6ke asszir fennhat6sSg
al6 kertil. A pusztit6 hatti t6,mad5s azonban megdiinti a hirtelen fejlcid6snek indult Assziria hatalm6t 6s az asszir kir6iyok hatalma fjb6l csak Assur kiizvetlen kiirny6k6re szoritkozik. Az Assurt6l lszakra eltertilci mezopot6miai tertilefeken
fj birodalom alakul , a Mitanni - birodalom. Egyel6re ar*"l,,.oan
a, Mitanni birodalom nem lehet trils6gosan jelent6keny hatalom, mert nem tudja fennhatSsilsflt Assziriilra kiterjeszteili, p,edig ez oly gyenge ez id6 szerint, hogy uralkod6i m6g a
tehetetlen kassu vezet6s alatt a belsci gyenges6g szomorf napjait 616 Babil6nia fennhat6s6ga al6l sem tudjSk magukat kivonni. Val6szini tehift, hogy Kerkuk 6s vid6ke szomszfidjainak gyenges6g6t kihaszn6lva 6rv6nyesitette rigy l6tszik
meglevci szeparatista hajlamait 6s fiiggetlen kirSlys6ggS
alakult. Erre vall, hog;' okm6nyainkban o . . tdbb kir6lyr6l tcirt6nik emlit6s. M6g gyakrabban szerepelnek a tanrik ktiz<itt
a kir6ly fiai, ami egyr6szt azt mutatja, hogy az okm6nyainkban elcifordul6 Nuzi - vid6ki v6rosok valamelyike (igy Arrapha) kirSlyi sz6khely volt, mSsr6szt pedig arra utal, hogy e
kir6lys6gban meglehetcisen patriarchplis viszonyok uralkodtak, ami nyilv6n az orcz*,g csek6ly ardnyaival van iisszeftisg6sben. Ak6rmilyen jelent6ktelen Sllamocska is lehetett azonban a Nuzi - vid6k , a ftiggetlens6 get m6gsem vonhatjuk k6ts6gbe. A saruu -n ugyanis fiiggetlen kirdlyt kell 6rtentink:
6ppen ezidcitajt nem nevezik magukat Assziria kir6lyai sarrunak, m6gpedig babil6ni ftiggcjs6gtik miatt. A helyi 6rdekti eL
lamocska fiiggetlens6ge azonban rcivid6letti volt. Mitanni ha179

marosan Egyiptommal f6lig - meddig egyenrangri nagyhatalomm6 novi ki magdt: kir6lya Sattuarna, II. Arnenophis kortdrsa, Assurt is kirabolta. E nagyhatalommal szemben azonban a m6g kellcileg meg nem gyokeresedett fj orszhg fiiggetlens6g6t nem tudta meg6rizni. Val6szinileg az ez idd t6jt le6gett Nuzi pusztulSs66rt a szerencs6sebb ut6d6llam t6mad6sdt kell okolnunk. Ezzel megtudtuk azt is, hogy okmSnyaink
melyik korb6l szirrcrtaznak: terminus ad quem a II. - ik 6vezred kiizepetilja; az ir6s ktils6 jellege pedig arra mutat, hogy
csak a kozvetlentil megellzo kor jiihet sz6mit6sba.
Igen fontos m6g a ter{ilet nemzetis6g hov6tartoz6s6g6nak megSllapitdsa. Minthogy azonban a politikai hov6tartozos6g magSban v6ve semmit sem jelent, fj adatokra van sziiks6giink.

Az archeol6gia mai 6Jl5sa szerint a s6mi

n6p,ek bektilto-z6s6t megelozoen ttg6sz El56zsi6t mriv6szettik 6s vallSsuk egy-

bevet6s6bril megSllapithat6lag egymSssal kulturSlis rokonsdgban l6vci n6pek laktSk. Fennmaradt tulajdonneveik tanfbizonys6ga szerint pedig bizonyos, pontosabban m6g egyelcire meg nem hatfrozhat6 fokig nyelvileg is rokons6gban voltak. Ez 6ltal6,nos meg6llapitftsok Nuzi 6s Kerkuk vid6k6t is
magukban foglal jek, de minthogy okmdnyainkban tekint6lyes mennyis6gri tulajdonn6v 6ll rendelkez6siinkre, ffi€gkis6relhetj iik, hogy ezeket az elofmsiai rislakossdg tilrt6netileg
is foghat6 n6peinek tulaj donneveivel iisszehasonlitsuk 6s ez,6,ltal az 6,ltal6nos meg6llapitftsokat lehetcjs6g szerint k6zzelfoghat6bb formSban fejezzik ki.
Tudvdn, hogy a IV. uruki dinasztiat megdontci Guti birodalom ezt a tertiletet is magSban foglalta, m6sr6szr6l pedig nem l6v6n tudom6sunk oly adatr6l, mely arr6l tanriskodn6k, hogy e tertilet etnikuma kicserdl6ddtt volna, az iisszehasonlit6sndl elkertilhetetlen a gutium - i dinasztiat6l k6pviselt
k6ts6gtelentil guti nevek figyelembev6tele. Az elsci gutiumi
kir6ly nev6t, Imbia -t megtal6ljuk a Kerkuk -i okm6nyok tulajdonnevei kozott, &z utols66't, Trigia -t mind a kerkuki,
mind a nuzi nevek kozott. Ez az egyez6s, mely v6letlennek
nem min6sithetri, felbStorit, hogy tovSbbi egyez6seket keresstink ott is, ahol ez mfr nem oly szembeiitl6 . . .
A Mitanni - birodalom tertilet6rril el6keriilt ktilonbozf
korbeli nem s6mi - nevekkel m6g nagyobb sz6,mban tald.lunk
.

,*
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Az uri dinasztia idei6b6l val6 (2474 - 235s) Dre1cm,i t6bl6kon szereplci Ari-b-ari, Duhi-s-ari, Nam-belcifordulo osz- :rri, Nanvar - sen ne'uek minilket eleme surtin
Dubkitlrchemi
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IJtartozikl<oze
nevek
nuzi
f
onluki
elo
riirr a leggyakr.;.rbbun
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tt.itir-cszt ugyanebb(jl u nellessegbdl
elmelynek
ag,
lakul ki valamivel lies(ibb Asrsrrr varoskiralys
tudom6scj kiralyai lJspia, Ititi, Kikkizr. Ilzeknek nevercil a

gyane zen

ri ter.tileten is

,yos kozveleme'y mirr regtitr t ,tzt ta'totilr, hogy m iternni
neveh
hangzasfiak. Uspia-t azonbun megtalalj uk a kerkuki
is.
ktiziitt
nuziak
kozott, Kikkia -t a
Ketsegtelennek lirtszik teh6t, hogy a Kerkuk - Nuzi-vl
d6k l*hosrago 6s a Mitanni - teriilet cislakossaga tjsszetatt'ozo
rrepesseg

habar a tortenelem folyamSn kiiktnboz(i irllt'lm-

emberanyagat is szolg6ltatta. Hogy e nepet
alakulatok"olt,

mino

petjsszefoglalo nevvel lAssuk €1, miut6n sem 6k maguk, sem
mat
adnak
nem
feleletet
clig a tortenelem erl"e a kerdesre
csak megegyezes dolga. Politikai nevek termeszetesen mivel az elneve zesre varo n6ps6g egy tertiletileg 6s idtibelileg
meghat1rozott r6sz6nek jeloles6re vannak lekotve gytijton6vtil nem haszn6lhat6k. A PalesztinSbol ismert hurri (horita)
nev ellenb€r, azonkiviil, hogy minden zavar6 politikai 6s tilrt6neti mellekiz n6lktil valo, fcik6ppen az6rt alkalmas m6g a

k6zepmezopot6miai cjslakossag j el6l6s6re, mert az antropologia -"giilapit6sa szerint a palesztinai hurri cislakossSg a
Koz6p-.iopot6mia - Nuzi - vid6k nem s6mi lakoss6g6val nepfajilag minclen valoszintiseg szerint azonos"'
Ilzzel kerpcsolatban rendkiviil nagyjelentcis6gri adat keriilt el6, melyrcil a szem- es fiiltanfi igy szilmol be sz^mat'kandi,
-- '| buharai es khivai utazasa solatr:
dKhivirban is megismerkecltiink Virmb 6ry Armin mtiveipek egy allpos ismer6ievel: Szerecltt asszonnyetl, a rnuzeum
tudomdnyos igazgatojaval . 6 voll. uz, aki elkerte tcjlem VAmbery ur.i.epOt, s azonnal elhely ezte a muzeumbAn. Mint a varos es yzbegisztan, s kiilonosen rI khivai k6ns6,g, tisi neven
florezm tortenetenek alapos ismercjje, sok erdekes dolgot mc'
si:lt. Hzek ktjztil szamomra a legerclekesebb a kovetkezo:
,,A horezmi mond6k szerint ezey 6vvel ezelott n6piink
egy r6,sze, akiket 'kavaroknak' nev eztek, elh agyta Florezm
hat6rait 6s Koz6p-Azsi6,bol Koz6p-Eur6p6,ba v6ndorolva, Ma-
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gyarotszilgon telepedett meg. Kirdlyukat Aba S6muelnek hivt6k.,,
Ennek a mond 6nak m6ly tcirt6nelmi gyokerei vannak.
Az idlszdmitdsunk el6tti ff . lvezredben Mezopotdmidban az emberis6gnek ebben a bcilcscij6ben 6lt a ,hurri',
'harri', 'hvatri' n6ven emlegetett n6p. Allamukat Mitaninak
nevezt6k. Az 6ttelepiilt ,&sszir-babil6niaiak nyom 6s1,ra Mitani
iisszeomlott, s a hurri (hvarri) n6p d,tvdnAorott a mai Horezm
tertilet6re. Ez az idoszdmftSsunk ekitti XIII.
tort6nt. Hotezmet akkor Hvajrizmnek nevezt6k,szirzadban
i1y emliti az
6perzsa s_zent krinyv, &z Aveszta. Az arabok ltrvarizmnek
,a
rt6maiak Horas zmidnak nevezik.
igy kapta frildtink nev6t a hvarri (hurri) n6pt6l.
A hurr, horr sz5 6perzsa nyelven azt j elentf: nap. Igy
a hvarri ttirzs neve annyit jelent : a nap n6pe, 6s Horezm: a
nap fcildje, vsgy a nap orszd,ga.
Az i.sz. 712. 6vben Horezmben fcilkel6s tcirt ki Hurzacl
vezet6s6vel. Kuteiba ibn Muszlim arab hadve z6r, akit
a hotezmi sah segits6gtil hfvott, Ieverte a fcilkel6st 6s megcilte
Ilutzadot. Akkor a folkelcik Buran vezet6s6vel a Kaz6r Birodalomba menekiiltek. Ott hamarosan vezet| tiszts6gbe
emelkedtek, s a horezmi bev6ndorl,6k vezetoje a Kaz6r Birodalom
t6nyleges vezetoj6v6 v6,lt, 6s elnyerte a 'b6g' cfmet. Kez6ben
cisszpontosult minden vil6gi hatalom, s a kaz6r kag6,n
csak
az egyhdzfo cim6t 6s szerep6t tartotta meg.
A VIII - fX. szilzad folyamdn 6s a X. siftzad elej6n a Kazdt Birodalomba a horezmiek nagy csoportjai telepecnek
et,
kciztiik sz6mos kereskedci is, a horezmiek harci alakul
atai pedig vit6zs6erik es abban az id,oben kiemelkedci katonai felk6szrilts6gtik kcivetkezt6ben a birodalom td haderej6v6
A X' szdzadban a horezmiek 'Al - Arszia' elneve z6si, vfltak.
10.000
f'5b61 en6 kfilcinleges alakulata k6pezte a kazdr
kagdn testcir-

s6g6t.

A

jcivev6ny horezmiek gyors fcilemelkecl6se
a helyi Iakossdg viharos tiltako zfisdt ialtottu ki, 6s a x.
sz6zad, v6g6n
a hotezmieknek el kellett hagyniuk a Kazdr Birodatmat.
Xuugat fele vdndoroltak, s ez a magSt "kavarnAk,,
nevezo n6pcsoport Magyarorszdgon telepedett Ie."
A fent id6zett forr6s (Magyar Nemzet, L}TI.
22-i snitmaban l{iss Jrizsef filmienrlezcinek y6mb6ry okt6ber
nyo*a-
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ban Egy filmrendez6 napl6j6b6l cimmel a M6ra Kiad6nak
irt kdnyve alapj6n) a magyar cistort6netnek riiabb rendki-

vtil 6rt6kes adatdval ismertet meg benntinket. Ezeket az iiszszeftigg6seket a magyar mondavilAg, a n6pmtiv6szet, a f6mmtivess6g 6s otvosmiiv6szet stb. elemeibdl eddig is seitett6k
a magyar Kelet - kutat6k. Most kidertilt, hogy Belsti' - Azsiitban sokkal pontosabb adatok is rendelkez6sre 6llnak azoknak
a magyar tud6soknak, akik nem z6,rk6znak el ezek tArgyilagos vizsg6,latdt6l.

A Horezm tSvolabbi kcirny6k6n lej6ts z6d6 n6pmozgal'
makr6l 6s ezeknek vall6si okair6l s vonatkoz1,sair6l 6rt6kes
adatokat gyrijtott ijssze Kmosk6 MihS,ly s ezeknek csupSn
€gy, kisebb r6sze van mindeddig kozz6 t6ve. Egyik cikk6ben,
melyet a Magyar Tort6nelmi Szemle 1970. 6prilisi sz6ma is
kciztil, Kmosk6 kritikailag vizsgdtja Muhammad Al'Aufi perzsa ir6 kiinyv6t a keleti n6pekr6l. Ebben I(mosk6 visszapillantSst vet "az ujgurok, vagy ahogy tiket a kinai forrSsok
nevezik, a hoei - he ttirt6net6re, amely az Orkhon 6s a Szelenga foly,6k ment6n tobb feliraton iirijkitette meg eml6k6t.
Kinai 6vktinyvekbcjl tudjuk, hogy a hoei - he torokok a
\rI. szilzad v6ge fel6 a tu - kitte ttrrirkiik ad6fizetcii voltak ; a
VII. szdzad elej6n ftiggetlenitett6k magukat, azonban 630ban a kinaiak fennh atosileflt ismert6k el 6s, mint htib6reseik, Han - hai korm6nyz6jdnak voltak alSrendelve. Ez az allapot dtven esztendeig tartott. 681-ben Qutlug Mecue Alttirtis
kagdn a kinaiak igiLjflt lerdzta 6s n6pe ellens6geit leverve
nemzetet hatalmass6 tette. Mecue 716-ban bekovetkezett halSla utdn unokaiiccse, Bilgii kag6n folytatta elcidje mtiv6t 6s
rrralm6t eg6sz Kozlpdzsiilra terjesztette ki. Amint ismeretes, neki koszonhetjiik az orkhoni 6torirk feliratokat, melyek
a kdk - trirokok tort6net6nek egy r6,sz6t az ut6kor r6sz6re
megciriikitett6k.

Az orkhoni feliratokb6l tudjuk, hogy a kok - tortikdk
vallAsa a VIII. sz6z,ad elej6n m6g pogSny volt; n6h6ny 6vti-

zeddel k6scibb azonban Mani tanait elfogadva manicheusok
lettek, m6gpedig e vallSs kfnai hiveinek kiizvetit6s6vel, akik
kozott, Honan tartom6nyban, e tan Caganian kirSly6nak kttvetei r6v6n, 719 ut6n terjedt el. Bdr a kinai csdsz*,rok e tan
terjed6s6t nem n6zt6k j6 szemmel, 732-ben cs6szSri rendelet
jelent ffi€g, amely meg6llapitja ugyan, hogy Mo - rllo - ni (va-

gyis szfrtil mar Mani) tanai hamisak 6s kcivetcii hi6,,6a bfij
nak Buddha hfveinek ktintcis6be, minda zon1ltal a manicheusok hSborgatfls1Lt megtilti'a, mivel vallS,suk a nyugati jrivev6nyek vall6sa.
Ez id6 ffiit 6rte el a kdk-tdrtikcik tcirzseinek szcivets6ge
hatalma tetcipontjl,t, amiben nagy r6,sze volt a thang urallo-

d6h6z kebel6ben df 16 belvis zirlvoLnak, amelyek Huang
- Cong
csdszilrt 755-ben lemonddsra k6sztett6k. UiOAa, Sou Cong
idej6ben, a birodalomban lilzadfisok tcirtek ki. A
tcircik kag6n

azon tiriigy alatt, hogy a szorongatott csd,szdr
siet, hadaival Ho - nan tartom 6,nyba rontott, Lo - segfts6g6re
iang vdros5t 7 62 nov. 20-6n kifosztotta 6s martal6c sereg"eivel
vetkez1 6v tavaszi^ig maradt az orsza,gban, gyilkolva, a k6pu*rtitva 6s fosztogatva. A kagdn, Lo - jurg- vailsaban 'iiiizve,
rnegismerkedett az ottani manicheusot<t<at,
vall6sukat megkedvelte s amikor sereg6vel hazatlrt, az fj hitet
n6pe kdzott terjeszteni kezrJte.
Mani tanainak elterjed6s6t az ujgurok kozott autenti6us
irott eml6k besz6li el : a ,821-ben rotailitott kinai
nyelvti kara-balgaszuni felirat, amelynek idevdg6 r6sz6t
Schlegel
1g96ban m6g figy 6rtelm ezte, hogy abban a kereszteny
vallds
behozatal6t6l volna sz6. Chavannes 6s Pelliot
azonban a Journ.
As' 1913' 6vf- -ban kimutlttdk, hogy az uigurok Iegnagyobb
t6sze Mani tanait kcivette s a t<aian algaszuni
felirat valldsi mfiszavai manicheus eredetiiek.
A VIII' szdzad mAsodik fel6ben s a rX. szdzad elej6n
az
ujgurok KinSban egyre jobban elhatalmasodtak
s
ezzel
karciltve a manicheusok templomai 6s szerzetesei
is egyre er6sebben elszaporodtak." Az ellenhatds csak
alkalomra
v6rt.
"Ez az alkalom folyta tia Kmosk6 g41 - ben ad6dott.
Ebben Q'z esztendcjben ugyanis a kiii, - kag6n,
akinek nepe
a Baikal - t6 6szaki partvid6k6n taniazott,
a
t'6 d6li partvid6k6n lak6 ujgurokra vetette magfit, Orkhon-menti
fcivd,ro'sukat elpusztitotta 6s sz6,ll6,saikaf eiroglalta. i haz6,lann,,
v6'lt uigurok, a nom6d 6s f6lnomSd irzsiai n6pek
rendes szok6sa szerint, s6torfdiukat fcilszedve elv6nclorollat
fj haz6t
keresni' ' ' A kinai kormdny 843-ban Mani
valldsat proscrib6ilta, hfveit szamtizette, ltugyonukat pedig
elkobo ztatta. A
helytart6k a csdszfur parancsS,t

a manicheusokra keserves

kegyetterr.il haj iot ffik v6gre
;
kora szakadt, amelvok-

tildciz6,*u[
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nek sok nesztori6nus kereszt6ny is esett 6\dozatul.
Az ujgurok zome 847 tdjdn nyr-rgat fel6 vanclorolt. . ."
A tovabbi esemenyekrcil az arab es bi:,,irnci furna.sslq szt,molnak be, szerzolk szemelyesen is be.iari rik il Kazilria nevveljelcjlt|aza6llamszijvets6ghetoiilo:.Liltttir..ir(t,i'rr.tt:'j
tcired6k n6p) nepek biroclalmit . Az orrn ()r.^',, {'orr'1;,.;ok vir;zont
a Kaul<azus volgyein eszak {elc n}rorn ulo szri b:rrtui rnagya .
rokrol tudositanak. Mire a minclket iriirryhr-rl kercszt6ny szinezeti mtiveltseggel es erkolccscl rerirlelliezci f iibh net csoportok ellen a ntindossze ketszaz {;;ih.irudista csalilil a llamcsfnyt hajt vegre , Kazariaban Almos csrilfclja mar egJ's6gbe tudj a kovacsolni tI sok rokon torzsb,il ,J:;s:zedt,,,cziidci rnagyarsagot. Osztonszertien es ijsi hagyomirriytisztele Lb(il is ki ter a talmr"rdistdrk zsolcljaban 611c, bcselryril< nycrn6sa el(il es
uj hazalta vonul, mely szkita 6sci er; rokonui l"irklje.
A li6na6ni nepek hitvilaga es iI zsickrk vallfisa kijzotti
meg kellcjen nem t6rt kapcsolatok szempont"iabc,l figyelemre
melto meg6l\apitS"sokat tesz P.tr. Cleator, aki az I}GZ - ben
megjelent ktinyveben a rnar ismertetett parhuzamok mellett
felhfvja a figyelmet a kovetkezlkre:
1. Mozes I. konyveben, a Genezisbcn, a fold irllapotdnak
jellem zesere ( "pu szta 6s tires" ) haszniilt "tehom" (vizes keosz) heber szo tulajdonl<eppen Tiamat babilirniai nev6nek
egy m6sik formdja. (trbben vilagos pelclit nrutnrt o is arra
a jelens6gre, melyrcil mdr el6bb emlites tdrtent, hogy t.i. az
6si sumer foruasokb6l is merithet(i Biblia targyszer[ien irj;r
le a foldallapotot, amelyet a babilonini atkoltes mar. megszem6lyesit).
2. Ilelmmurabi tdr"venyoszlopdt a "m 6zesi torveny kets6gbevonheltatlan forrasa"-nak nevezi, il sokszor szorol szor& tcirtent irtv6telek miatt. [(Kramer tovirb]) menve azt is kimutatja (1963 :79-88), hogy FlarnmLrnrbi torycnykon.yve sumer mintdkra eptilt akkird torvenygyri"itcmepy). (Lfr-Nzrrnmu az elsci ismert sumer ttjrvenyarlo, trjbb, mipt :)t)0 evyei
l lllrimul'abi, es kozel 900 evvel }ttizes el(jtt.) ]
3. Az ugilriti nyelv
tdbb mas kutl tir l,clenrcny.cvel
egyezcien krilonallo egyfelcjl az akkacl, mirsfeliil a kiinadni
viszonylatfhan. Megemliti azonb&il, hog'y tLz gl.iur.iti es a heber nyelv m6sok szerint nyugati - szemita t6jnyelv, nrelyre,
kellci ovatossdg mellett, illik a kdna6ni megjelciles. Az ugu185
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riti irodalom 6s a h6ber szentfrSs rendkivtili 6s tal6n m6sk6pp nem is magy arilzhatS hasonlatoss6gokat mutat nyelvben, stilusban 6s vil6ss zemllleti tartalomban.
Ilyen hasonl6sdgok pl.:
" Az 6S olajt,5l csepeg:
M6zzel foly6k a volgyek".
Mindk6t irodalom sz6l tov5bb6, egy Leviathan nevii
szcirnyr6l, melyet egyik oldalon Baal, a m6sik oldalon Yahve
ol meg. Az ugariti megemliti, hogy a sziirnynek h6t feje volt
f V. ti.: a magyar "sd,rk 6,ny"
ielent6se: szorhy, melynek farka van. Ugyanez a kan vagy
kanv szerepel a patfkdny, cicfkdny, boszorf kdny stb. sza:runkban). Tov6bbmenden sok kfnaSni iidozat neve megjelenik az Oszovets6g,ben : b6ke - 6ldozat, btiniik 6rt bemutatott
6ldozat, eg6szen el6e6 6ldozat,, szeplcitelen 6ld,ozat,, Istennek
a kenyere. Hasonl6k6ppen eddig h6bernek v6lt kifejez6sek
elokertiinek a korabbi ugariti szovegekbril, pl. a 'rvi'LLorras
utdn vagyakozS szarvas" (4r,2 Zs.), "Isten foly,6ja" (6b,9.
zs.); "az 6g harmatja 6s a fdld kiiv6rje" (Gen . 27,gg). T6volabbi pArhuzamok pl. "az, aki felhcikrin nyargal" (Iz. 19,1),
"kett6osztom a tengefr'' (136, 18 Zs.), "Tudom, hogy Aleyn,
Baal fia 61" J6b 19, 25). Utaldsok vannak a templomban Iev6 "szentek szentj 6" -re, egy n6pi h6sre, akinek a neve D6niel
6s "aki bfrSskodik az ozvegyek dolg6ban 6s it6l az 6rva tigy6befr", Baalra, aki mint Isten fia (bn elm) halSlra v6lik
6s k6s6bb felt6mad stb.
F.6'r a kSnadni n6pek vallSsa a zsid6k honfoglal6sa idej6n m6,r sokistenh ivo volt, hittik bizony ithatSan egyistenhitre utal6 elemekkel kezdciddtt. Ha ezeket kolcsonz6seknek
nevez zik, nyilvdnval6, hogy egyistenhitet vall6 cisibb vall6sb6l tcirt6nt kolcsonz6sek, melyek k6sribb kiiliinleges isteni
v6delem hijdn keveredtek a n6pi klpzelet zavaros alkotdsaival. "A khna1,niak t6 Istene El 6s az o fia az isteni Baal
frja Cleator (114. 1.), majd folytatja Rasz Samr6ndl ta,l6lt egyil: oszlopon (szt6l6n) El mint szakdlas iireg szerepel,
aki tr6non iilve fogadja Ugarit kir6ly 6nak 6,ld,ozatat. trgy
van feltiintetve, mint "az 6vek Atyja" (V. ii.: Izai6sn6l ,,drokk6val6sdg Aty ja" 6s DSnieln6l "napok 6regje',), mint ffivoli 6s vil6gfeletti leefdbb (ft, vagyis mint azoknak a tulajdonsdgoknak birtokosa, melyekkel az izraeliek kezdt6k felciE 186
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r,aj 6t istens6gtiket, akit er-edetileg risy k6pzeltek
mint tcirzsi Hold - istent, akinek a lak6helye egy sStor
volt. Nagyon jeluntrjs6gteljes bizonydra mindenki szdm6ra,
hogy trl az a nev. nrellyel Jahv6t illeti a Genezis (gyakran

vezni az 6

€1,

fens6gi tdbbesszfrn:rban : trlohim) .
Miirdenesetre vil6gos, hogy a felt6telezhetden elveszett
kdnaSni irodalom nagy r6sze val6jSban az o h6ber h6dit6ik
szentir6sSban meg6rz6dott, bdr a kolcsonz6sek pontos terjeclelme m6g meghatarozisra vilr. Ugyanakkor a Bet-Sames-i valamint a galileai T6bor - hegyi elszigetelt ugariti ir6seml6kek
f<ilfedez6se arrra mutat, hogy ezeknek az ritbaigazit6 okmSnyoknak m6s bcis6ges gyrijtemenyei, messze Rasz Samra hatfu6n tfil is, bizony 6ra m6g felfedez6sre v6rnak". trddig Cleator.
Ide kivdnkozik m6g k6t megjegyz6s. A budapesti Kossuth
r5di6ad6 hat elciad6sb6l 5116 sorozatot inditott 1971 - ben a
"Biblia vil6ga" cfmen. A k6rd6ssel foglalkoz6 szakembereket
k6rtek fel ezeknek az elciaddsoknak a sorSn a Biblidnak, mint
mrivelcjd6stort6neti eml6knek a leg,ktiltinbiiz6bb oldalakr6l va16 bemutatf"sdra. A hallomds utSn felj egyzett adatok azonban
m6g pontos ellencirz6sre 6s forr6smegjelol6sre szorulnak.
P6,kozdy L6szl6, a budapesti ReformStus Teol6gia tanSra (augusztus L7.) a bibliai "tiirv6ny" 6s "igazsdg" fogalm6t
magyarhzta. Meg6llapitotta, hogy ez a k6t fogalom az Ujszovets6gben csaknem kizdr6lag vall6sos keretben szerepel az
alapvetci emberi testv6ris6g evang6liumi szellem6ben . Izraelben viszont a szolidaritdst, a tcirzsi osszetartozS"st 6s az ahhoz val6 htis6get jelenti a norn6d kozoss6gben. Az oszijvets6gben e fogalmak vildgi es vallAsi tartalm6ban nincs kiiItinbs6g. A zdrt, kisszAffifi, k6bor arSmi tijrzs a ttjrv6nyhez
6s a sziivets6ghez val6 htis6gben l6tta fennmaradSsa zfiostt
nrSs tiirzsekkel szemben a mrivelts6gnek azon a primitfv,
kezdetleges fok6n. fnnen van az 'Sszovets6gi torv6ny zdrt,
faji jellege 6s a merev elzdrk( rZas szelleme a kivrilSll6kkal
szemben valamint a kegyetlen n:re,lltorl6s a tiirzsbeliek hritIens6ge 6s az idegen behatolSs :IJen6ben. Maguk a torv6nyek
azonban korS,bbi eredettiek. ftt, '"^z ekiad6 r6mutatott az emberi nem kiizciss6g6nek tudat6ti i'r ii"odott, m6g cisibb elemekre fel6ptilt, faji megkrilonboztet rst nem ismerci sum6rgycikerti IJr - nammu (2060), f)ila,man i1900), Lipit - Ist6r (1800)
-;-
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Komot6czy G6za elciad"6s6ban (augr-rsztus 4.) megemlftette, hogy az rtszcivt:ts(rgi J(tzsef - tortenet elciclje a Z JivOrlul s.rolt-' -gJ lpiurilt. eil)u,.,'cle- (f)ulii'.,qtts fur"lirta=a) i ult.
llln:ikCl iilt ilzotrb;ir"l e:z i\:t ell,resniilri:i he1 titir lcvcltiu.bril is
( 1960) " Ilz i:l szijveg' l<itnairni nevei,ket jeloli
meg a szerepIcjket, akih rendkivtiii kiltess:egc.l<liel v:r-nnak felr.u l.razva. Egy
ugariti eposzbatr viszout szci'e1le I ol.yan kultil<r-rs szoveg, D€lyet isteni megjeleneskor enel<eltek 6s ez rendkivtil hurorrlf t a Jezus sztiletesekor l elhan gzott urrgyali enekre
: .,Dicscis6g a magassagban Istennel< cs ul folcldn bekesseg
a joakaratri embereknek" (I-,uk. 2, 14) . Az ujllriti szeveg masodil<
resze azonban fgy sz6l : "es az embcrek irant joakarat,,.
Komor6czy szartai szerirlt a Ijiblia rneg"tr:rlarlni a.kar"ja a mitol6giat. A monoteizmtts szemleleteben :rktrr' 1't-.liilemelkeclni a mitrrszon s f gy iclealista ell<6Pzelest I'ornr e,l meg, szemben azzal
a nrasik iratrnyltl, rnel"yet il gcirog mutcrialistak :rlkal maztak
lritreg6ikben. Tlz a megirllalrftirs iril jelzi az osz6vetsegben
megnyilvanulo isteni bezlvatkozirs tenyet es iranyat az-osztonos emberi hnjlancl6sirgol<l<al szornben . Azt is tpdjuk azonban, hogy meg az oszdvetseil"i szentiras mai sz6vegenek
kialakulAsa el6tti hos szLr irl6kbiil is bdven vilnnak sumer
forcasokig visszanyLll(tan aclitttrink i:z egylenyegli es harom szernel)' r"i istensegr:e vonattitoz(rzrn. 1\' ar
lleclig ezek az elemek vagy
ezek nagy resze is bizoiiyilra kinl,ilerLi<o ztalas tit.ian jutott
el
ez Oszovetseg nelten kivtil is cll.yes ,,iqazak,, _hoz az isteni
irgalonr es kegyelem erjzrrtlel<akent.
Breastecl, az egyik legl<ivirkrbb egyiptomi szak6rt(>,
akinek angol nyeiven meg.ieierrt mllnkr,rjei tc;un il),elvre is lefor_
ditAsra kerult , &z erkrilcsi erzel< 6si for.rasait kutatta
emlitett mtiveben. Ilbben rI vonatkozasban megdllap mar
itja
(1950: 368 - il69) :
" Azok az alitllvetii belftasok, mclyek ma is
az erkolcsi
megg)'(jz6tles alalljtrit trlkotjirlr, rnilr' zrz egyiptomiaknal
erlel6dtek. Sokkal el(ibb, nriel6tt :f zsitkrl< tlaie sztinaban megmegkezdtek str.i6t tft's:trlulnri t,,rpusztal:rili:rt t:zerezni.
Ezek az egyiptomi erlicilcsi rnegg;yrir,i\ds:;cft (;zci tulmel(jen
palesztindbarr mar frasbcli fot'trta,1-lan ronrlclkczcsre iillottak
evszdzadokklrl a zsidok otl;ici'liczese elrjLt. . Iiz,rl.inek rr tlrnitasoknak
zsidok elete es gonclolhoeldlsa altal tortent gazdggoddsa a
f elbecsrilhetetlen ertek az emberiseg szamara, Irogir,
mikci zben
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ezt a t6nyt elismerjtik, nem szabad elsiklanunk afiilijtt, hogy
a kultriremberis6g erkirlcsi 6rt6kit6letei egy sokkal kor6bbi
iddben vett6k kezdettiket, mint az, rigynevezett "kinyilatkoztaths kora" 6s olyan id6bdl lrkezlek el azok }rozzhnk, amikor
a zsid6k ir6sai meg egy6lt al6,n nem llteztek. A mi erkillcsi
hagyoman;'ainknak a forrSsai tehSt egy6lt aliln nincsenek Palesztin 6ra korlSt ozva, azok Stfogj6k az egyiptomi mrivelts6get is. Ennek az tirilks6gnek a nyugati kultrir itra val6 6tha'
gyom Snyoz6sa frik6nt a h6ber irodalom ritj6n tilrt6nt, amenynyiben az az Oszovets6gben meg6rz6dott. Az 6si keleti kultrir6k lehanyatlSsa, melyekr,e a zsid6 kultrira fel6ptilt, 6s ezeknek a r6gi kultrirdknak nyelv6t 6s irSsrendszer6t illetci
ebbril eredci tudatlansSgunk annyira, hogy azok k6t'ezet6ves hallgatSsba meriiltek okozta azt, hogy a zsid6 uralom,
mint egyedtil6ll6 vilSgit6torony bocs6totta ki sugarait a kiirnyezd sot6ts6gbe. A modern tudom i,ny ezeket az elttint keleti
kultrir 6kat illetci n6mely ismerettinket visszanyerte, ezilltal a
homSly egy kiss6 eloszlott 6s lzraelt olyan vilSgoss6ggal vette kiiriil, mely n6h6ny ezer 6vvel kor6bbi. IIa a mi nyugati
vilfgunk a kultrira kezdeteit 6s fejlcid6s6't illet6 tudds6t nem
vesztette volna el teljesen, akkor senki sem jittt volna arra
a gondolatra, hogy a zsid6 tort6netet valami mSsnak fogia
fel, mint a vallSs 6s erkcilcs r6g6ta foly6 fejltid6s6nek csticspontj6t. Az a teol6giai v6lem6ny, hogy egy n6p kizdr6lag isteni kinyil atkoztat6sb6l 6lt, akkor sohasem jtttt volna l6tre.
Ez a v6lem6ny minket lvszdzadokon keresztiil vakk6, tett nem
csup6n egyetlen n6p tort6nelm6n 6s tapasztalatiln, hanem 6,lta'
l6nos emberi ttirekv6seken 6s f6radoz6sokon nyury6 nemes
tirilks6ggel szembell.
A leg6rt6kesebb t6ny, melyet az elveszett 6si kultrir6k
ujraf,elfedez6se r6v6n kaptunk kovetkez6sk6pp egy iiriiks6g,
nrely az eg6sz lSthat 6rt fitfo1ja 6s az eg6,sz emberis6'g l6t6n
nyugszik."
A szerzo azonban a tov6bbiakban ttiloz, mikor a j6 es
rossz kozotti ktilitnbs6gt6tel k6pess6g6t csup6n az emberi tdrsadalom tapasztalatAb6l eredezteti. Minden tapasztalat' ellen6re az emberis6g, egyik - m6sik r6sze olyan gonoszsfl,gokat
is mtivel, ami egyben az 6sz elleni l6zad6.st is mutatja 6s a
gonos zst,g ordogi hatalmAnak is erej 6t az ember felett, ha az
nem 6ll neki ellen. A teljes viiaszt csak a teljes igazsdgban
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tudjuk megtalSlni, amit az emberis6gnek az isteni kinyil atkoztat6s az eg6sz tort6nelmen kereszttil folyamatosan adott

6s teljess6g6t tfrja el6nk. Eszerint
1. Nem szriks6ges a szeretet kegyelme vagyis a megszentelci kegyelem Sllapota bdrmily j6cselekede thez- (Hitt6tel)
.
2' Nem sztiks6ges a hit kegyelme b6rmilyen
j6cseleke----'
dethez (biztos).
3. Nem sztiks6ges a segitci kegyelem b6rmilyen j6cselekedethez (Hitt6tel).
Ahhoz tehdt, hogy az ember varamilyen j6,t tegyen, nem
kell sztiks6gk6ppen sem a megszentelci " kegyllem"-6llap
ofu,
sem segitci kegyelem, scit m6g a hit kegyelme- sem. Az emberi kultrirtcirt6neti teljesitm6nyek l6treli ozd,sdban hivcj 6s hitetlen ember egyar 6,nt kozre tudott 6s kozr,e tud mtikcidni.
Ilogy azonban cselekedetei az cirrik 6letre is gyiimolcscizcik legyenek, az embernek erkcilcsi j,6tettekkel elci irell
k6szrilnie a
megigazul6"s kegyelm6nek a megszerz6s6re (hitt6,tel).
Isten a teremt6s 6s a fenntartd,s r6v6n az
teremtett vilSgot 6s benne az embert sokkal iobban 6segesz
leljesebben
6thatia, mintsem azt az ember tudatositani vagy akdr elk6pzelni is tudn5. Ez6:rt merciben tcirt6netbcilcseleti okoskodS,ssal nem iuthatunk el a v6gsci feleletekhez . Ezt
csa,k J6zus
Krisztust6l 6s az 6 eg,yh6 zdtol kaphatjuk meg. Ez a felelet
l6nyeg6ben abban ell, hogy ki kell tSrulnunk i, isteni sugallatok befogaddsa elcjtt, hogy minCen jot megvalositsunk; amit az Isten Sltalunk megval6sftani akar. A; elsci evang6liumban Isten mdt jelezte', hogy gondvisel6s6vel 6lland6an
ott
611 az ember mellett, hogy a-i6t megismerje
6s megtegye. A
tcirt6nelembcil viszont azt is vil6gouun l6tjuk, 6ogy
az emberrrek megvolt a f6lelmetes szabadsSga arra, hogy szembeszeg'tilicin Istennel 6s a rosszat tegye 6s romboljon.
Veguredm6nyben a i6 6s rossz ktizdelm6bcil szriv6dik a rrlagtcirt6nelem.
ten azzal mutatja rn€g, hogy felt6flen ura a vil6gnak Z,fsa
trjrt6nelemnek, hogy a rossz nem tudja keresz tezni ue**O
c6liait 6s az egyes ember tidvciss6g6t, h; az kitart mellette. Isten minden akatata meg"val6sul 6s a sdt6,n elkeseredetten
kdnytelen beismerni a vildetcirt6nelem v6g6n, hogy menthetetlentil sikertelen volt l6,zad6,sa; minder- *.gt6ves zt6se kir
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XIY. T'soltrirr6szletek,
Az Isten szaaa befedett uegyitc) korso,
k i ismeri annak tartalmat?
(Varga 7 5, Dhorme XV.)

Az 6

szaa& homriUos,

&z

6 titkat hi

(

Szauad,

mint a horso,

erti?

(Varga 75, Langdor, Nr.V.T.l.:

15)

mint az eg adltozhatatlan.
(Varga 75, V.6.: J. Pinckert)

Hatalmaddal egy h,atalom se uersenyezhet.
(Varga 7 5)

e

te, a te szauad a tdaoli €5, az elreitett fdld,
melyet senhi dt nenx ldt.

A te , a te szaaad, ki irteni
hi aolna hozzti

azt?

hasonl6?

(Varga 7 6, Perry: Nr.b.)

Egen es fdldc)n melyih isten uolna hozzdd hasonlo?
magassagos aagy te mindeneh f elett.

(Varga 7 6, Flehn: Flymnen Nr.

Az embereh, akdrmennyien Iegyeneh is niavel

Ki

hi ismer aalamit

3.)

neuezue)

maga hcizillilh?
ne aethezett, gonoszul ki ne cselek,edett aolna?
Isten tudja, ah, ki ismeri azt?
(Varga 76, Flehn: Hymnen, Nr. XXI.)

Az emberek imbolygoh, semmit sem ismerneh.
Az embereh, akarmennyien litezneh is, mit ismernek
Vaion iol aagy rosszul cselekednrh, nenx tudidh 6k.
(Varga 76, Zimern: BB.Nr.

Ami i6 aalahinek, rossz az az Isten el6tt,
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irmdlr

191

6h?

4.)

s am; megaetett emberi irtelem szerint, kegyes az Istennel.
Ki ertene az Istennek tanacsat az igb€n,
I.stennek tanacsrit, o, titokzatast, ki nyomozlzatnd ki?
Houyan er teneli az l.ttcn tit jat az ostoba em,berek?
,4ki esle ntrig ell, ]ee'{el, mrir halott uolt,
Irirtelr:rt jrttott. sziik.srigbe .s gyo'rsan nt,r-?,lott el,.
E pittattrttltrnt ttLris, jrilszik e,r' drtekel,
a trtri.sik pil!nttrtl{surt ordlt, mirtt pnnaszl6.
ll'u l; ltul, rit,j i j,,! t,ril l rr !: r;zi lt oz (nr [tr:relr ertelme.
F{a eltezrrt'k, liesctrIitarrt/r, o lrolttr:sthez,
Ita jdIlaltottalt, 1.s lr:ttiiklrdz uliurnak lrasorilttani.
I{a jdl 7)on tlolstt li ,, az eg4be unlo f cilszrilldsrot beszdlnek,
Iru fajduktntrnal teltck., az aluiltigba unl,o alaszalldsrol

meddig iri, meg rerim, dh Urndm, a nyomorult is hina?
Lebegek, mint hulkim, melyet gonasz szel mozgat,
repes, csattog sziaem, rnin.t igi madar,
bugok, mint galamb, e jjel es nappal,
le aagyok sujtaa es sirok keseraesen,
laitol es ahtril fdidalmas hedelyem.

AIit teltr:rn,,

elmdlhe dnek.

(\/area 7 6, Dhornre. No. XX.)
K

iriltris es ?n (g ?t(?tt, lral,l uto.s

kitiltd.s (s a

f clcltt

.('t'rj

t,cjrt

cn ge?n,

r:lritot'edrisn hirtoz ettsern.

(\/arga

7

3)

Elttette o szilri t dsri got ltertsdmbcil .r me gltajlitott, ntint iireset.
Ett, irr, kiriltok lrctztirl , t'os/i rrdozL,a, sr)ltu jlttrt, rr t t: f ri jdrtlo m'lclt
szol gricl

(\/are'a

ntely tele unn ,,,i,,uo/;/<al ris t'otnlassal
g Tn cs fri jdal ntas szlrtent,
ntell,tcle t)on ltdttrtl,el es.soltajjnl ,
nteddig nrr:e nJ,ontor-rtlt ltr:l.so reszeirrt,
medd

.

7li, FIehn: Flyriulen. No. 2l.l

A,Iecldig nleg Gz irt ,nlonlorrtlt testenr,

,

i

Rerim idtt betegsdg, aszrily, romlas is bomlas,
rerirn ic; tt sziiksi g, arcelf orditas es haragtel jesse g,
duh, bossztl, istenek es embereh haragia.
Szomoru napokat, scitet honapokat, szerencsitlenseg esztendeit
keII kitnoffi,
zanar es lrizedas iteletit,
eluisz en gem halal es szilk.se g.
(Varga 74, King. V.o.)

Tiszta eledelt nem ettem, tiszta aizet nem ittam,
az Ur az 6 sziuinek haragiriban gonoszill tekintett rerim.
A z Urno megha,ragrtclott ram es hasonloaa tett o beteghez.
Ha sesttseget kerestentr) senki sem fogta meg hezemet,
ha sirtam, senki se idtt oldalamra,
It a k iril l olt , se n ki se m It allgat ream
T_'ele fdjrlalontm,al, elnyomuu, fril nem pillanthatok.
6h, Ur', szol,gadat ne tasz{tsd el,
0,2 iszap aizebe dobua, fogd meg kezit.
(\rarga 74, Zimmern, Busspsalmen. Nr. 4.)
.

szerencsetlenseghez uaeyolt

clelt nem ettem, sirris uolt az in kenyerem.
lrizet nenr ittam, kc)nny aolt az en italom.
Szt'uem nem c)rilIt, keclelyenl nem lett derilIt,
meltosrigosan nem irirok in.
(Varga 74, BB. Nr.z.)

kcitae

.

EIe

T. App. V)

tlleddig rtdzrtek mes rtint, olt Lrrndnt, ellensegeim
iga-ttiyal es t'aloiin,,srig:oltkrtl teraelnek goniszsngok,at,
{leshelddik
rrim iilclcizo d's ellensig,
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Ont6,m, hogy lLgy aan dolgom,

I(icsiny koromtol foga nasyon a

hledrlig ntes szot'on utl ott ltazunt,
nl ely,e t e si rat ctzri.sok g,),aszb a bo ritanak,

ntedclig ?n(g az drt kedell,ent,
ntely tele uan, sirrissrtl es soltaitozrissal,.
(\/arga 71, King: Seven

c)lt, (Jr(twt, es

mintha Uramat es Urndmet nem tiszteltem uolna.

6h, (Jram, sokak az dn bilneim, nagyoh az in aetkeim!
En Istenem) ha hdtszer het zs biineimnek szama, oh, bocsriscl
meg!
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Cselekede temrcil akarok beszilni, rn,ely kibeszilhetetlen,
beszidemrcil akarok rtyilathozni, mely reprodukdlhatailan.
(Varga 76, T,imnr'ern: BB. Nr. 7.)

Sokak uz in bilneirn, rnelyeket egyiittesen elkciaettem.
(Varga 76, BB. Nr. B)

ikor me g kicsiny uoltam, adtkeztern
Isterterrlneh hatcircit eltoltarn.
ItI

irt,

(Varga 76, Martin: Tertcs Rel. No. III.)
(lselehedj uelem bikessdget,
Itogy rnegcirizze'nt, elfeledes nel,kill rnliued,etl
(Varga 76, Martin: Texres Rel.

VI. lg - ZO)

(PoP mondia:)
ki haragodat ltordozza, porral aan beferlue.
Haragod koPujriltoz t)a?tnah hcitue karjai , azokut f elolclomi
tartncsctt neTn, isrner 6.
A mocsar szriiriban, fekszik szolgrid,,
(Varga 76, Dhorme. No. XX.)

,iiel sem enged fdllelegezni egy pillanatra
Uriilekemben forgolidtam, mint a bika,

ganaiommal aoltant btQiszkolaa, mint a iuh.

I.stenern nem segitett, meg nent, ragadd hezemet;
Ttem kcinycirillt rajtam Orndm, nern lepett oldalarnra.

(Varga 76, Rawlinson IVz 24.

Joletet szamo?nra nem kitok seltol.
If a Istenernltez hidl tottam, nzcrt1, rryil, jtrt f elirn arcrit,
Ha Urncimluiz folyarnodtarn, fril ne?n etnelkcclett ftjt.
A uartizslo ?llcg Tte?n fejti
aarrizslas riltal a iciue ndd t, ajrhtdek tiltal hel y-re nem tiHitri a
lritnok jogornat,
ha cL uarazsloltoz ?nerttem, Trent hallatott aelern semmit,
a aarrizslo meg nem oldri
unrazseszkciz riltal titkorrlat. I\[inci. rne gf orditott clotgok & 7)ikigonl
Ha lrut'ra pillantottarn, fciradtsrig iildcizcitt engeri.

Bcirtonni lett

szarrto'm,ra

a hriz.

'I'estem bilincsebe annnak helyezue karjairn,
tttlajdon kcitelekernb e t)annak uett-te lttbainr.

Atszurt engeftt, b of jaaa,l. A sztirds ercis aolt.
l{oFhosszat illdciz engem az iildcizci,
t94

Nr.

3.)

B{int hciuettem eI teelcitted, az Isten hatdrdt meguriltoztattarn.
. (Vurga 76, Hehn: Flymnen. Nr. 21)
B'fineimet, kicsinytcil fel, ahrir ismerem, ahrir nern 6het,
bocsrisd meg!
A nagy biint, n"Lelyet kicsinytcil fel elhciaettem, bocstisd meg!
(Varga 76,King: The seven Tablets. A.V.8l.)

s_1olgrid,

Hosszu ilethez jutottam, az eletcel fele kirtcjttent
akarltoaa, forrlrtliak, ntindcniitt t"ossz,t-osszt-a.
N'), rnortLsrigorn tulstLlyra j utott.

sern.

DAL INANNAHOZ
Az ig nagy Urnojit aharom hciszcinteni,
az Istennek szenteltet, aki az igbdl i6r, aharom hciszcinteni.
Az Istenneh szenteltet, oz Urndt, akit az engyaloh felae

tisztelnek,

aki a teljes fenyt drasztja hi,
Str nagy lerinyrit, Inannat aharom kciszcinteni!
Amikor fensegiben, nagysagaban, hdsi erejiben is hatalmdban
este ragyoga fdltilnih,
omikor az e ge t tiszta f irny el be tcilti,
amikor 6, mint HoId es I{oP fellip az igre,
megismeri cit minden orszrig fertrcil lentig.
az Cg hds Asszony(it,

ig Istenneh szenteltje nagysrigrirol
aharoh &z eg Urncijenek dalt mond&ni,. . .
Az,

A Falkenstein 6s W'. v. Soden, akik ezzel a bevezet6ssel
indul6 himnu szt forditottdk, megj egyzik, hogy a himnu szt
a szerz6 Dumuzi (sum. "az igaz, a der6k firir" akk. Tamuz)
ajkSra adja. Dumuzi mitikus kirSly 6s p6sztor, Inanna odaad6 h6dol6ja, a phsztorok oltalm az6ja, "v6dszent je" (V.6.
1953: 90 - 99; 410).
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KELJ FEL DUNGUZ

KeIj frl Dunguz,
Szillj reggelt, Dunan!
Sziilj reggelt, ebredi , terjedi !
Vdgiad,'ilsserI Banbuzt!

Ennek a reggeli im6nak eredeti surn6r szcivege dr. pass
Lilszl6 szerint i1y hangzik:

ciaorsz6'gb6l 6rkezett hozz6sz6l6st 6rdemesnek tartjuk ktiziilni. E szerint kis vSltoztat6ssal, melyet a szerzo megindokol,
a helyes magyar fordit6s igy hangzana:

Az dgre, Dur,tuz!
Szcikken'j ftl, Dumuz!
Szcikhenj feI, dradj , teriedj!
Vdgiad, pusztitsd Bambuzt!

Anta Dunguz,
Szur, raga Dungtrz,
szur, raga, digi - daga,
AIa - bala Bambuz!

Ardnylag nem nagy sztivegromldssal jelenleg is igy 6_
neklik' mondi6k ezt a napkciszcintci gyermekdalt a magyar vid6keken; Iegtcibbszcir kiorvas6 versk6nt:

An tan

tdmusz,

Szdraka timusz
Szdraka tiki - taha,
Ala - bala Bambusz!

Vannak 6rtesril6seink arr6l is, hogy igy ismerik Ausztegyes Duna menti vid6kein is ezt a dalt. Felt6telezheto,
hogy ezen trilmen6en meg ott is fennmaradt, ahol cisi hun
6s avar n6pek a frank birodalomban eln6metesedtek (osztr6kok) a bolg6r birodalomban elszlSvosodtak (horv6tok) nyelvtikben.
A T6mu sz - D6musz vonalon Dumu zhoz jutunk, cisszet6telben Dum uzi Abzu
Abzu az a vil6g6 ce6n, mely a Nap szdmSra 6ji szfilltsul
szolg6lt- Pass Ldszl6 szerint a hun korban Duns uz -k6nt (Dunguzik) szerepel, amely dun - guz 6rtelemben sz6ll6s - v6dci,
hon - v6drj szereppel ruhS,zza fel a napot.
A Bambuz
bar - buz (d) r-- f6nycilci, a stit6ts6g szellemek6nt
szerepel
m6g ma is sz6kelyfcildcin gyerrnekijeiztcik6nt..
Pass L6'szl6nak az An - tan - t6musz k6rd6s6t elemz6 tanulmdnya tdbb rnds helyen is megjelent. Cato jeligevel tr ran-

ria
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