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Árják, hurrik és az Amarna-kor
Tusratta és a M itanni-kutatás néhány fő kérdése

A CÍMBEN r e jl ő , látszólag összefüggéstelen szavak együttes értelme az 
alcím tekintetében máris megvilágosodhat az érdeklődő olvasó előtt: 
írásom középpontjában az a birodalom áll, amely az ókori Kelet kuta

tásában eddig igen mostoha szerepet játszott. Szerény próbálkozásommal arra 
teszek kísérletet, hogy egyetlen uralkodót -  a legismertebbet -  elemzésem 
tárgyául választva (újra) felhívjam a figyelmet a Mitanni* 1 történetével kap
csolatos néhány sarkalatos pontra. Külön hangsúlyt kap a néhány probléma: az 
ö s s z e s  vitás kérdés szakszerű feldolgozása és bemutatása legfeljebb egy élet
mű, vagy legalábbis több évtizedes kutatómunka lezárásaként lenne elképzel
hető -  ennyit eddigi kutatásaim alapján is nyugodt szívvel megfogalmazhatok.

A vizsgálódás tehát, most már konkrétan, a Tusratta név köré épül. Igyek
szem a vele kapcsolatos alapvető kérdéseket megvizsgálni, így reményeim 
szerint nem csak Mitanni történetének némely problémájával ismerkedünk 
meg, hanem az Amarna-kor politikatörténetére vonatkozóan is hasznosnak 
bizonyul majd az eddig talán némileg háttérbe szorult perspektíva, a korszak 
színes politikai palettájának a „másik” irányból való szemügyre vétele.

r

Árják...

A Tusratta név a Mitanni-kutatás egyik alapkérdéséhez vezet, mégpedig az 
árják és a hurrik közötti kapcsolathoz. Tudjuk, hogy Mitanni „lakossága nagy
részt hurri volt, de ... egy indoeurópai (vagy pontosabban indoárja) csoport is 
volt az uralkodó rétegben, bár ezek befolyásának mértéke erősen vitatott.” 2 

Sokan és sokat szokták hangsúlyozni ennek az indoárja felső/vezető rétegnek a 
szerepét Mitanni megalakulásában3 -  erre semmiféle bizonyító erejű forrással 
nem rendelkezünk. Semmiképpen sem tagadható viszont, hogy az i.e. 2. évez

Az egyszerűség kedvéért a megszokott helyesírást használom a dolgozatban a M itanni 
kifejezés esetében, de tudnunk kell, hogy' vannak másfajta elképzelések is az átírásra vo
natkozóan, lásd például WlLHELM, 1976. 149., ahol a Szerző a M ittani alakot javasolja. 
E két írásmód mellett találkozhatunk továbbá a M ittanni alakkal is (pl. G elb  1944.) A 
helyzetet nehezíti, hogy a névalak az ókori (egyiptomi hieroglif és ékírásos) forrásokban 
különböző formákban jelenik meg. Ehhez lásd még WlLHELM, G.: Mitanni. In: R1A Bd.8. 
287-288.

I POSTGATE, 1985. 151.
3 Klengel, 1970. 74.; MACQUEEN, 1996. 44.; HROUDA, 1997. 37. stb.
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red első felében fennállt valamiféle kapcsolat egy indoárja és egy hurri csoport 
között. A kontaktus pontosabb időbeli és térbeli viszonyait illetően csak talál
gatni tudunk, ezért célszerű a téma rövid áttekintése és bizonyos következteté
sek levonása. Szeretném azonban leszögezni, hogy nem kívánok sem a hurrik 
korai történetével, sem pedig az indoeurópai népek vándorlásával foglakozni, 
hanem a Mitanniban és környezetében felbukkanó és az előbb említett kontak
tust némileg megvilágító körülményeket és dokumentumokat elemzem.

A kutatók általában három fő bizonyítékot szoktak emlegetni a Mitanniban 
kétségkívül kimutatható árja befolyásra, ezek pedig a következők: az uralko
dók trónneveinek (így magának Tusrattának is) indoárja etimológiája, a Kik- 
kuli-féfe lótenyésztési kézikönyv óindhez közel álló formái, továbbá egy szer
ződésben feltűnő istennevek, amelyek azonosak lehetnek különböző védikus 
istenekkel.4 Vegyük sorra ezt a három bizonyítékcsoportot.

1. Trónnevek és etimológiák
Mielőtt elkezdenénk az etimológiával kapcsolatos gondolatmenetet, tisztáz
nunk kell, hogy egyáltalán mely nevek vonhatók be abba a körbe, amivel fog
lalkozni kell vagy lehet. Ehhez elkerülhetetlen a kitérő Mitanni történetének 
korai szakaszába.

Már utaltam rá, hogy Mitanni megalakulásának körülményeit homály fedi, 
ugyanis Észak-Mezopotámia történetének azon korszaka, amelyre ez az ese
mény tehető, forrásokban igen szegény. Az i.e. 16. századig nem nagyon szá
molhatunk ezen a területen egy államalakulat létezésével, 5 első halvány utalás
ként értelmezhető egy erősen töredékes egyiptomi (thébai) sírfelirat, amely 
említ egy „Mitanninak nevezett ország”-ot 1, Amenhotep (i.e. 1525—1504)6 
vagy inkább 7. Thotmes (i.e. 1504-1492) idejéből, 7 továbbá ide sorolható Ala- 
lah uralkodójának, Idriminek a felirata is az i.e. 15. század elejéről, 8 amelyben 
említi Parrattarnát, „Hurri ország harcosainak királykát. Parrattamát illetően 
megoszlanak a vélemények, hogy valóban Mitanni királyáról van-e szó. Sokan 
úgy gondolják a „Hurri ország harcosainak királya” (LUGAL ERÍNmeS Hur-

4 WlTZEL, M.: Early Indián History: Linguistic and Textual Parameters. In: ERDOSY, 1996. 
109-110.; továbbá KLINGER, .1.: Überlegungen zu den Anfangen des Mittani-Staates. In: 
Ha a s , 1988. 27.

,  Klengel, 1978. 106.
' A z egyiptomi királyok uralkodási dátumainál Kákosy, 1998. adatait követem (392.). 

Ehhez vö. SCHNEIDER, 1996. 496., ahol a szerző későbbi dátumokat ad meg, I. Amenho
tep esetében i.e. 1504-1483 vagy i.e. 1514—1493, 1. Thotmes esetében pedig i.e. 1483- 
1470 vagy i.e. 1493-1482.

7 BRUNNER, 1956.; lásd még HELCK., 1971. 115 116- a szöveg történeti értékeléséhez is 
egyiptológiai szemszögből.

a Magyar fordítása: ÓKTCh 242—244. (ford.: Harmatta J.). Idrimihez lásd KLENGEL, 1965.
2 2 7 -232 .
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j-k!) elnevezés miatt, hogy Parrattama nem tekinthető azon állam uralkodójá
nak a m e l y ik é n e k  pl. Tugratta.9 A probléma f ő l e g  arra vezethető vissza, hogy a 
különböző forrásokban (egyiptomi, hettita, asszír, de a Mitanni-beliekben is) 
különféle névalakok tűnnek fel, amelyekről nem tudjuk eldönteni, hogy ugyan
ná az államalakulatot takarják-e. 10 Parrattama neve előfordul a későbbi biro
dalom keleti határvidékén, Nuziban is -  ez arra utal, hogy uralma ismeretes 
volt ebben a térségben is. 11

Továbblépve Mitanni ezen korai szakaszának „királylistájában”, feltétlenül 
meg kell említenünk Saustatart. Az ő uralkodása is nyomot hagyott Alalahban 
_ ahol Idrimi fia, Niqmepa volt kortársa -  és Nuziban is. 12 Továbbá, egy ké
sőbbi szerződésszövegből (amelyről alább bővebben fogok szólni) kiderül, 
hogy Saustatar Asszíriát is birtokolta, ugyanis (egy felkelés után meg
torlásképpen?’3) A§surból fővárosába, WasSukanniba szállíttatott egy aranyból 
és ezüstből készült ajtót, amelyet palotájában állított fel. 14 15 Ezek alapján joggal 
állíthatjuk, hogy Mitanni történetének egyik legsikeresebb uralkodójával ál
lunk szemben, akinek azonban uralkodásának elején még lehettek legitimációs 
problémái, ugyanis Alalahból előkerültek dokumentumok, 12 amelyek egyér
telműen SauStatar korából származnak (ez kiderül a szövegből), ám a pecsét 
nem az ő nevét viseli, hanem egy bizonyos Suttarnúét, Kirta fiáét, aki szintén 
Mitanni királya {Su-ut-tar-na DUMU Ki-ir-ta LUGAL Ma-i-ta-ni /Suttama, 
Kirta fia, Maitani királya/ — ez az ún. „dinasztikus pecsét” /dynastic seal/); 
némely kutatók szerint ezt a pecsétet azért kellett használnia, hogy saját ural
mát legitimnek tüntesse fel. 16 A korai királyok(?) listájáról már csak egyetlen 
név hiányzik, mégpedig Saustatar apjáé. Itt a nuzi dokumentumok segítenek: 
egy levélen (HSS IX 1.) megtalálhatjuk az ide vonatkozó pecsétlenyomatot: 
„Sauítatar, Par-sa-ta-tar fia, Maitani királya” (Sa-us-ta-at-tar DUMU Par-sa-

9 íg y  GÖTZE, 1936. 67., 72.; Ka m m e n h u b e r , 1968. 68.
m A kérdés bonyolultsága miatt ezen a helyen nem tudok vele bővebben foglalkozni. 

A témához lásd WEIHER, 1973.; UÖ: Hanigalbat. In: RIA Bd. 4. 105-107.; ASTOUR, 
1972.; W ilhelm , G.: Mitanni. In: RIA Bd. 8. 287-290.; Kam m enhuber , 1968. 71-76 . 
stb.

11 Gaál Ernő (Ga á L, 1974.) kimutatta, hogy az eddigi értelmezéssel ellentétben (pl. OTTEN, 
1966. 130.) a Nuziban talált szöveg (HSS X lll 165.) nem bizonyítéka halottégetésnek, 
amit szintén az indoeurópai eredetű Mitanni-dinasztíával szoktak kapcsolatba hozni. 
l.M. Diakonoff és N. Jankowska (D iakONOFF-JANKOWSKA, 1975.) hasonló eredményre 
jutottak közös tanulmányukban és megállapították, hogy Parrattama halála Nuziban in
kább kedvező fogadtatásra lelt, semmint gyászt okozott volna.

12 A vonatkozó forráshelyek felsorolása: KLENGEL, 1978. 92—95.
13 így pl. SCHMÖKEL, 1955. 108.
14 P D K  2. Vs. 8-9, (A továbbiakban csak akkor alkalmazom a külön megjelölést, ha az idé

zett szövegrész a tábla hátoldalán található.)
15 A lT U . ,  14.
16 Mayrhofer , 1966, 30.
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la-tar LUGAL Ma-i-ta-ní) . 17 Mivel a Saustatar utáni királyokat viszonylag jól 
ismerjük más forrásokból — Amama-levelek, bogazköyi levéltár, középasszír 
királyfeliratok felállítható egy királylista, ami nagy valószínűséggel (a tu
domány mai állása szerint) megfelel a valóságnak: 18

Mii.inni Más lÍurrí-uiA/.ágok
Kirta (?)
(I.) Suttama (Kirta fia)
(?)
Parsatatar (nem világos, hogy 
király-e) Parrattama (?)
Saustatar
(I.) Artatama
(11.) Suttama (I. Artatama fia)
ArtaáSumara (1 1 . Suttama fia)
TuSratta (Artassumara testvére) (II.) Artatama (II. Suttama fia?)
Sattiwaza (Tusratta fia) (III.) Suttama (II. Artatama fia)

A lista felállítása után meg kell állapítanunk, hogy mely nevek vonhatók be 
az etimológiai vizsgálatokba. "Nem vagyunk könnyű helyzetben. M. Mayrhofer 
nyomán azt mondhatjuk, hogy a vizsgálatokba bevonható királyok annak a 
dinasztiának a tagjai, amely SauStatarral kezdődik és Sattiwazával végződik. 19 

Visszautalnék arra a feltételezésre, hogy Saustatamak valószínűleg legitimáci
ós problémái voltak, ami talán azzal magyarázható, hogy személyével új di
nasztia került hatalomra. Igen csábító az a gondolat, hogy a dinasztiaváltás III. 
Thotmes (i.e. 1479-1425) híres 8 . hadjáratával függne össze, 20 amelynek során 
az egyiptomi uralkodó egy nagyszabású, gondosan előkészített akció kereté
ben Byblosban előre elkészíttetett hajókkal nagyjából Karkemisné! átkelt az 
Euphratésen, hogy megküzdjön Mitanni (egyiptomi kifejezéssel Naharina 
INhrnZ) királyával, aki azonban nem jelent meg — a fáraó természetesen azzal 
vádolta, hogy cserben hagyta országát. 21 Mitanni új királya igen hatékony 
szervezőmunkát végezhetett, ugyanis az egyiptomiak két év múlva egy mitanni 
sereggel kerültek szembe, méghozzá Észak-Szíriában, egy pontosabban meg

17 Kiadása pl. GRAYSON, 1987. 333.
18 Ezt a királylistát javasolja Kam m enhuber , 1968. 6 8 -7 0 ., Gelb, 1944. 76. és nagyjából 

GoetZE, 1957, 72. -  a tudomány ezt el is látszik fogadni, lásd pl. Roaf, 1998, 133.
19 m ayrhofer , 1974. 17., 22.
20 Redford , 1992. 161.
21 Urk. IV. 1232. A hadjárat részletes leírása és értékelése: Helck , 1971. 152-153.
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nem határozható helyen (talán Halabtól északnyugatra Árpád környékén), ahol 
valószínűleg jelentős ütközetre került sor. III. Thotmes uralkodásának vége 
felé Mitanni további észak-szíríai területnyerésével számolhatunk,22 ami to
vább folytatódott II. Amenhotep (i.e. 1428-1402) idején, a fáraó minden igye
kezete (és brutalitása) ellenére -  ennek ékes bizonyítéka egy érdekes tudósítás, 
arnely szerint II. Amenhotep a Karmel-hegytől délre fekvő Saron-síkságon 
elfogta Mitanni királyának követét, akinek egy levél volt a nyakába kötve. 
A levelet valószínűleg az egyik palesztin fejedelemnek címezték, tartalma ta
lán felkelésre való felbujtás vagy szövetség felajánlása lehetett -  figyelemre
méltó, hogy Mitanni királya (nagy valószínűséggel Saustatar) konspirációi 
milyen mélyen benyúltak Egyiptom befolyási övezetébe.23

SauStatar nevének etimológiai vizsgálata nem szolgált olyan eredménnyel, 
amit a kutatók nyugodt szívvel elfogadnának, sokkal inkább az ellenkezője 
mondható el. Alapvető probléma, hogy. nem tűdjuk eldönteni, mi lehetett a 
névalak eredeti formája, ugyanis a fentebb említett két alalahi dokumentu
mon24 a Sa-us-sa-ta-(at)-tar alakkal találkozunk,25 míg a szintén idézett nuzi 
levélen a Sa-us-ta-at-tar forma szerepel. Egy harmadik névalak (Sa-us-sá-tar) 
szerepel a Sattiwaza—Suppiluliumas szerződésben,26 ez azonban négy generá
cióval később keletkezett, úgyhogy gyakorlatilag figyelmen kívül hagyható, 
így a névalak rekonstrukciója egy Saus(sa)tat(t)ar forma lehetne,27 ami kizár
hatóvá teszi a P-E. Dumont által javasolt *sauksatra -  „Suksatra (=jól uralko
dó /ruling well/) fia” etimológiát,28 ám mivel más, elfogadhatóbb magyarázat 
nem született, a kérdést egyelőre nyitva kell hagynunk.

SauStatar utóda I. Artatama volt, akinek uralkodásáról jóformán semmit sem 
tudunk. Tusratta egy Amama-levelében (EA 29. 16—18.) megemlíti, hogy 
Artatama név szerint meg nem nevezett lánya feleségül ment IV  Thotmeshez 
(í.e. 1402-1392), ám a frigy nem jött létre könnyen, ugyanis hétszer kellett 
megkérni a hercegnő kezét. Ezt a számadatot általában nem szokták kétségbe 
vonni, ám véleményem szerint nem kell készpénznek venni, ugyanis ha a le
velet tovább olvassuk, arra a megállapításra juthatunk, hogy Tugratta csak 
azért emlegette ezt a nagy számú leánykérést I. Artatama esetében (is) — persze

j2 Helck, 1971. 153-154. és REDFORD, 1992. 162.
23 Az epizód rövid leírása: Urk. IV. 1304., lásd még Helck, 1971. 360. Az is érdekes, hogy 

a híresen kegyetlen fáraó (pl. hét megölt szíriai fejedelem holttestét Thébában és Napatá- 
ban kifüggesztették a városfalakra) a levél elolvasása után minden bizonnyal szabadon 
engedte a követet. A követek különleges szerepéhez lásd szintén HELCK, 1971. 437.

24 A lT  13., 14., amelyeken a dinasztikus pecsét is található
25 Klengel, 1978. 93.
26 PD K  2. 8.
27 Kammenhuber, 1968. 66., de már Goetze, 1957. 67.
18 Dumont In: O ’CALLAGHAN, 1948. 149. (Nr. 6)
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gondolhatunk béketárgyalásokra is, amelyek feltehetőleg már II. Amenhotep 
uralkodása alatt megkezdődtek —, hogy aztán azzal dicsekedhessen, hogy vele 
azaz TuSrattával milyen könnyű kijönni, mert ő azonnal igent mondott (EA 29 
21-22.). Akár fiktív a szám, akár nem, feltételezhetjük, hogy a béketárgyalás
ok elhúzódtak. IV. Thotmes idejéből még tudunk hadjáratról Mitanni e llen-a  
harcok inkább uralkodásának elejére tehetők, míg a kiegyezés és a házassága 
kötés uralkodásának végére.29 30 Az az elgondolás, amely szerint a névről nem 
ismert mitanni hercegnő azonos lenne Mutemwiyáva\, IV. Thotmes feleségé
vel, aki a későbbi III. Amenhotep (i.e. 1392—1355) anyja/ 0 nem bizonyítható.

1. Artatama esetében könnyebb helyzetben vagyunk az etimológia tekinteté
ben, hiszen első látásra felfedezhető a rokonság olyan iráni névtípusokkal, 
mint pl. Artaxerxés (három perzsa nagykirály is viselte ezt a nevet), Artabazos 
(perzsa hadvezér) vagy Artaphrenés satrapa (Hérodotosnál mindketten). Va
lóban ez az a név, amelynek indoárja etimológiája bizonyítottnak látszik: rta- 
dhöma „akinek az igazság/szent törvény az otthona” , 31 úgyhogy ezt a kérdést 
pillanatnyilag lezártnak tekinthetjük.

I. Artatamát II. Suttarna követte a trónon, akit szintén főleg egyiptomi 
kapcsolatai révén ismerünk, amelyek elődjéhez képest tovább bővültek.
III. Amenhotep uralkodásának 10. évében feleségül vette II. Suttarna lányát, 32 

amely házasság, hasonlóan az előzőhöz, hosszas tárgyalások után jött létre -  
Tugratta szerint (EA 29. 19-20.) ezúttal hatszor kellett a hercegnő, GUuhepa 
(EA 17. 5., 41.) kezét megkérni (feltűnő, hogy pont eggyel kevesebbszer, mint 
I. Artatama esetében) . 33 Az etimológiai vizsgálatokból, ha Mayrhofer elgon
dolását vesszük alapul, II. Suttarnát ki kell zárnunk, mivel egy olyan ősének a 
nevét viseli, aki nem tartozott a Saustatar-dinasztiába. 34 Kísérletek ennek elle
nére történtek, 35 de ezeket Mayrhofer történeti és Kammenhuber filológiai 
megfontolásai alapján elvethetjük.

II. Suttarna halála után zavaros események vették kezdetüket, amelyek elő
revetítik Mitanni bukását, vagy legalábbis a bukás egyik tényezőjét alkotó 
belső konfliktust (lásd alább). A trónra Suttarna fia, Artassumara került, aki

79 Ehhez lásd GlVEON, 1969. 54—59.; a váltakozó nemzetközi helyzethez vö. HELCK, 1971. 
163-168.

30 így pl- WILSON, 1986. 444.; MANCHIP WH1TE, 1970. 169. vagy Francsek, 1937. II.
3! így Dumont In: O ’C a l l a g h a n , 1948. 149. (Nr. 3.); KAMMENHUBER, 1968. 80.; 

Mayrhofer , 1974. 23.; Roaf, 1998. 136.; és még l.M. Diakonoff (DlAKONOFF, 1972. 
102., 108.) is elfogadja.

32 U rk. IV. 1738. —a házasság alkalmából kiadott emlékskarabeus. Lásd még HELCK, 1971. 
168-169.

33 A politikai házasságokhoz az ókori Keleten lásd Rö l l ig , 1974. 11-13.
34 Mayrhofer, 1974.25.
35 Dumont In: O ’CALLAGHAN, 1948. 149. (N r. 9), lásd még Ka m m e n h u b e r , 1968. 80-81. 
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ugyan rövid ideig, de biztosan uralkodott. Neve Artatamához hasonlóan igen 
alkalmas célpontja az etimologizálásnak, ám a helyzet bonyolultabb, mivel a 
feltételezett értelmezés (*rta-smara- „az igazságot/szent törvényt emlékezet
ben tartó”36) nem dokumentálható valóban létező óind és óiráni kompozitu- 
pok alapján, amelyek személynévként is előfordulhatnak -  ez Kammenhuber 
egyik nagyon lényeges kritériuma az árja nyelv maradványainak vizsgálatá
nál.37 Ennek alapján, ha nem is kell kategorikusan elutasítanunk ezt az ered
ményt, kritikusan kell fogadnunk.

Elérkeztünk ezen írás „főhőséhez”, Tusrattához, akinek uralkodása elég jól 
ismert a különböző források jóvoltából, viszont a források viszonylagosan 
nagy száma egyben meg is nehezíti a tényleges névalak meglelését. Az 
Amama-levelekben találkozunk a Tu-is-e-rat-ta (EA 17. 3,), Tu-us-rat-ta (EA 
19. 3.) és Du-us-rat-ta (EA 20. 3.; 21. 5.; 23. 4.; 26. 2.; 27. 2.; 28. 3.; 29. 2.; 
és a híres Mitanni-levelben /EA 24./ is) alakokkal, Suppiluliumas és Sattiwaza 
szerződésének egyik példányában pedig a Tu-us~e-rat-ta alak fordul elő, 38 ami 
számos különböző értelmezést tett lehetővé.39 Ezek közül a legvalószínűbb a 
tvesá-ratha- „akinek a harci kocsija vadul tör előre” 4*1 — ennek az az előnye, 
hogy ebben a formában előfordul a Rigvédában. Mégis felmerülhetnek kétsé
gek ezzel a megoldással kapcsolatban, mivel bizonyos hangtörvények alapján 
az i.e. 14. század elején inkább a *tvaisá-ratha- alak lenne várható;41 azt 
azonban nem tagadhatjuk, hogy az összetétel második tagja (ratha- „harci 
kocsi”) indoárja eredetű lehet.

Az utolsó, az etimológiai vizsgálatokba bevonható név -  ha Mayrhofer hi
potézisét követjük -  Tugratta fiáé, Sáli mázáé. A névalak a már sokat emlege
tett szerződésszövégből ismert, ám sokáig vitás volt, hogy az ékírásos szöveg 
alapján mi a szó helyes olvasata. Ott a YJJK-ti-ú-a(z)-za alak szerepel, amely
nek többféle olvasata is elképzelhető: Mat-ti-ú-a(z)-za (ezt javasolta 
E.F.Weidner a szöveg lefordításakor IPDK E, 2./, ám ez a legkevésbé valószí
nű) , 42 Kur-ti-ú-a(z)-za (Kammenhuber Gülerbock nyomán érvel ezen olvasat 
mellett, mondván: a KUR jel olvasata Bogazköyben általában Kur-, de W. von 
Sódén felhívta rá a figyelmet, hogy a bogazköyi akkád szövegektől nem ide
gen egy másik alak:), Sat-ti-ú-a(z)-za — mára ez utóbbi olvasat lett az általáno

36 Ka m m e n h u b e r , 1968. 80. „die Wahrheit/das heilige Gesetz im Gedachtnis habend”
37 Uo. 156.
35 Lásd PDK 1. 29.(o), 46.(u), 58.(g); továbbá Ka m m e n h u b e r , 1968. 73.
w Mayrhofer, 1959. 79.; továbbá Dumont In: O ’C a l l a g h a n , 1948. 149. (Nr. 11)
40 Dumont In O ’CALLAGHAN, 1948. 149. (N r. 11); MAYRHOFER, 1959/79.; MAYRHOFER, 

1974. 23.; Helck In Laí/Í Bd. VI. col. 812.; ROAF, 1998. 136.
41 Ka m m e n h u b e r , 1968. 81.; DiAKONOFF, 1972. 102-103. nem értelmezettnek tekinti.
42 Mayrhofer , 1974. 25.
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san elfogadott, amit főleg a nuzi névanyag támaszt alá.4j Ez a megállapítás 
természetesen alapvetően meghatározza az etimológiai kísérleteket, de mi sem 
bizonyítja ékesebben, hogy rendkívül ingoványos talajon mozgunk, mint az 
hogy mindhárom alakhoz lehet megfelelő etimológiát találni 43 44 Ha azonban 
ragaszkodunk a Sattrwaza olvasathoz (márpedig ez a legvalószínűbb), akkor 
az értelmezése *sáti-vája- „zsákmányszerző” lehetne.45 46 Még egy nagyon fon
tos mozzanatra szeretném a figyelmet felhívni: itt csak trónnévről van szó, 
viszont ismerjük Sattiwaza eredeti hurri nevét: Kili-Tesub46 -  megkockáztat
nám a feltételezést, hogy a többi király esetében is pusztán trórinevekröl van 
szó (hogy meddig visszamenőleg, új fent rejtély marad), és csak a hagyomány 
tisztelete miatt vettek fel indoárja jellegű trónneveket, amelyeknek jelentésével 
maguk sem voltak teljesen tisztában (legalábbis erre lehet gondolni az Tusrat- 
ta-féle Amarna-levelek névkavalkádjából). Ennek a kérdésnek a tisztázása to
vábbi források felbukkanása nélkül véleményem szerint teljesen reménytelen, 
de az új források felbukkanása sem kecsegtet szenzációs felfedezésekkel.

Ezzel tulajdonképpen le is zárhatjuk vizsgálódásainkat Mitanni uralkodói
nak nevével kapcsolatban, ugyanis egyrészt az összes olyan nevet megvizs
gáltuk, amely Saustatartól Sattiwazáig előfordul (ezen összefüggésben nem 
kell külön szólni II. Artatamáról és III. Sutiaméról, később névválasztásuk 
mégis fontos lesz), másrészt pedig a Sattiwaza után következő, főleg közép
asszír királyfeliratokból (/. Adadnirári és I. Sulin anuasarldu) megismerhető 
ún. Hanigalbat-uralkodókat (/. Sattuara, Wasasatta, II. Sattuard) Mayrhofer 
nyomán nem szükséges bevonnunk a vizsgálatokba, 47 bár természetesen tör
téntek ilyen jellegű kísérletek, bizonytalan eredménnyel. Ha el is fogadjuk eze
ket a javaslatokat, nagy biztonsággal azt mondhatjuk, hogy az indoárja trónne
vek tradíciója folytatódott Hanigalbat királyainál is.

Milyen eredményre jutottunk tehát a nevek tekintetében? A tizenegy lehet
séges név közül (Mayrhofert követve) az első körben kizártunk hatot, a mara
dék ötből mindössze egyetlen név esetében (Artatama) kaptunk elfogadható 
indoárja etimológiát, a többi négy név etimológiájának problematikája vagy

43 Ehhez lásd Kammenhuber , 1968. 82,; Zaccagnini, 1974. a nuzi dokumentumok név
anyagát tanulmányozza, W. von Sódén Kam m enhuber , 1968-ról írt recenziójában 
(SÓDÉN, 1970.) figyelmeztet, hogy pont ebben a szerződésben háromszor is előfordul a 
K U R  jel sat olvasata.

44 Lásd Dumont In O ’C a l l a g h a n , 1948. 149. (Nr. 4.) -  Mattiwaza; K a m m e n h u b e r , 
1968. 81-84 . -  Kurtiwaza olvasathoz.

45 Mayrhofer , 1974. 25.; Roaf, 1998. 136.
46 P D K  2. Vs. 63.
47 Az asszír királyfeliratokhoz lásd G r a y s ON, 1987. (vonatkozó szövegek: 136-137., 

illetve 182—184.); továbbá WE1DNER, 1928—1929. és BORGER, 1961. 21., 35—36., 38., 
42. Mitanni története utolsó szakaszának összefoglalása: H a r r a k , 1987.

130



nyitott (Saustatar, ArtaSSumara), vagy a feltételezett etimológia a „valószínű
síthető” jelzőt kaphatja (Tusratta, Sattiwaza). Ez persze távolról sem jelenti 
azt, hogy ezzel probléma lezártnak tekinthető: a gondolatmenetből világossá 
vált, hogy sok alapvető előzetes vizsgálat még elvégzésre vár. Kammenhuber 
egyenesen fiaskónak nevezi ezt az eredményt, amit részben annak tulajdonít, 
kogy korábban mindenre árja etimológiát akartak ráhúzni -  olyan esetekben is, 
ahol nem kellett volna. Szerinte nem lehet a felelősséget az írnokokra hárítani, 
mondván: nehézségeik voltak az idegen személynevek visszaadásában, mert 
Mitanni királyi családjának huni személyneveit mégis elég jól le tudták írni 
(Giluhepa, Taduhepa /TuSratta lánya, lásd alább/, Kili-teSub) 48 -  ez feloldható 
lenne azáltal, hogy ha feltételezzük, hogy maguk az írnokok is hurrik voltak, 
ám ez már nagyon messzire vezetne.

2. Kikkuli és a lótenyésztés
Ha már az uralkodók nevénél nem jártunk szerencsével egy jelentősebb árja 
réteg kimutatását illetően, próbáljuk meg a második „bizonyítékot” nagyító alá 
venni, hátha több eredményt érünk el. Természetesen nem törekedhetem a 
Kíkkuli-féle lótenyésztési szaktanácsadó által felvetett Összes kérdés megvilá
gítására, de erre nincs is szükség, hiszen A. Kammenhuber ezt már évtizedek
kel előtt megtette 49 Viszont nem kerülhetjük meg azoknak az indoárja (?) ter
minusoknak a vizsgálatát, amelyek a hettita nyelvű szövegben már hurrizált 
formában tűnnek fel, 50 majd ennek kapcsán röviden értékeljük a kapott ered
ményt.

A nevezetes szöveg keletkezése az i.e. 14. század második felére, tehát már 
az önálló Mitanni bukása utánra tehető, valószínűleg II. Mursilis uralkodásá
nak idejére, és századunk elején (egészen pontosan 1919-ben fedezte fel 
P. Jenseri) került elő a hettita fővárosból, Hattusasból (Bogazköy) . 51 52 Négy 
agyagtáblán maradt fenn, ám csak töredékesen, mivel a vége hiányzik. Szer- 
zője/szerzoi a „Mitanni országából való” Kikkuli (tisztsége: assussanni — 
főlovászmester vagy istállómester) és munkatársai; 32 a mű maga hasznos taná
csokat tartalmaz azon lovak tartására, kiképzésére, edzésére és táplálására 
(aprólékosan, napra lebontva), amelyek a könnyű, küllős kerekű harci kocsit 
húzták.53 Számunkra a lovasfordulatokra használt terminusok az érdekesek,

48 Kam m enh uber , 1968. 84.
49 Kam m enhuber , 1961.; ahol a Kikkuli-szöveg fordítását is adja.
íü Kam m enhuber , 1968.18.
i! Díakonoff, 1972. 93.
52 Lásd még MAYRHOFER, 1959. 87.; Mayrhofer, 1966. 15., KAMMENHUBER, 1968. 19., 

181—182., 187., 208-210, A szerzőséghez lásd még KAMMENHUBER, 1961.42.
53 Ennek fejlődéséhez lásd Nagel, 1966.
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amelyek tagadhatatlanul a védikus inddel rokoníthatók. Nézzük tehát ezeket a 
kifejezéseket (az egyszerűség kedvéért Mayrhofer nyomán54)

a-i-ka-wa-ar-ta-an-na
ti-e-ra-wa-ar-ta-an-na
pa-an-za-wa-ar-ta-an-na
sa-at-ta-wa-ar-ta-an-na
na-a-wa-ar-ta-an~na

~ egyszeres forduló (véd. eka-, éka- = 1 )
~ háromszoros/hármas forduló (véd. trí- =3)
-  ötszörös/ötös forduló (véd. páíica- -5)
~ hétszeres/hetes forduló (véd. saptá =7)
-  kilencszeres/kilences forduló (véd. náva- =9)

A számok különleges jelentősége, hogy általuk vált bizonyossá, hogy a 
Mitannival kapcsolatba hozható árják nyelve inkább az indoárja rokona és 
nem az indoiránié — ez főleg az a-i-ka („egy”) révén bizonyítható: az aika az 
óind éka- alaknak felel meg (annak korábbi alakja a hangtörvények alapján), 
amivel szemben áll az avesztai aéva- és az óperzsa alva-, az óiráni nyelvekben 
az „egy” inkább az utóbbi kettő „folytatásaként” fogható fel a rekonstruált 
*aika- alak helyett. 55 Az összetételek második részévei {-wartanna) nehezebb 
a dolgunk, mert ilyen (számokkal képzett) kompozitumok pontos párhuzamai 
hiányoznak az óindböl és óirániból. Összehasonlíthatók a szanszkrittal (is), de 
a pontos jelentés meghatározásakor természetesen maga a Kikkuli-szöveg a 
mértékadó. Érdekes, de jellemző a szöveg szerzőjére, hogy egyes árja szava
kat a hettita nyelvtan szabályai szerint ragoz (pl. találkozunk a „kilences for
duló” hettita Dativ-Lokalis alakjával: na-wa-ar-ía-an-ni) 56 — így egészen kü
lönleges hibrid-alakokat kapunk a már hurrizált árja szavakból, a hettita rago
zással megtoldva.

A Kikkuli-szöveggel kapcsolatosan még érdemes néhány szó erejéig foglal
kozni a nevezetes szerzö(k) titulusával (LUa-as-su-us-sa-an-ní). A szó elején 
általában az óind asva- („ló”) kifejezést vélik felfedezni -  ebben a legtöbb tu
dós egyetért, 57 ám a további magyarázatok nem vezettek általánosan elfogadott 
eredményre, úgyhogy ezt a kérdést is a megoldatlanok közé kell sorolnunk. 
Azonban jelezném, hogy legalább az asva- esetében viszonylag biztos talajon 
mozgunk, ami az eddigi, meglehetősen szerény sikerek mellett nem lebecsü
lendő.

54 M a y r h o f e r , 1966. 1 5 -1 6 .;  M a y r h o f e r , 1974 . 15.; lásd  m ég  M a y r h o f e r , 1959. 8 5 -  
87.; KAMMENHUBER, 1968. 1 9 8 -2 0 6 . é s  DlAKONOFF, 1972. 1 1 1 - í  13.

”  MAYRHOFER, 1959. 85„ 92-93,; lásd még PARPOLA, A.: The Probtem of the Aryans and 
the Soma: Textual-linguistic and archeological evidence. In ERDOSY, 1996. 358.

36 K a m m e n h u b e r , 1968. 2 0 1 ., 206 . A  hettita n yelv tan h oz lásd  F r ie d r ic h , 1974. 4 3 - 4 4 .
57 M a y r h o f e r , 1959. 87 .; M a y r h o f e r , 1966 . 16.: Ka m m e n h u b e r , 1968. 2 1 1 . (fenntar

tások k al) é s  hasonlóan, K am m enhuber nyom án, DlAKONOFF, 1972 . 111 . is.
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Eimondiouk, hogy a Kikkuli-szöveg alapján valamival jobban megfogha
t j a  az árja befolyás ielei, d* a lelkesedést csökkenti, hogy a kutatások azt 
mutatják, hogy a fentebbi szavak a feljegyzések idejéhez képest régen kihalt 
nyelvet tükröznek. A kifejezések már hurrizált formában tűnnek fel (pl. 
assussanni -  a -tm i suffixum szinte biztosan a hurri nyelvtan része) , 58 továbbá 
megfigyelhető a tendencia, hogy hurri terminusok lépnek az árja terminusok 
helyére, utóbbiak így inkább csak a régi nyelv megmerevedett maradványai, 
amelyeket hagyománytiszteletből használtak, de (a királynevekhez hasonlóan) 
pontos jelentésükkel már a Mitanniban élő hurrik sem voltak tisztában, a het
titák pedig még kevésbé.59

Ezen a helyen említeném meg röviden azt az elméletet, amely szerint az ár
ják hozták Elö-Ázsiába a ló által húzott, könnyű, küllös kerekes harci kocsit. 60 

A személynevek kétségtelenül utalnak arra, hogy ezen népcsoportot -  és indi
ai, illetve iráni rokonaikat is — jellemezte a lovakkal kapcsolatos átlagon felüli 
szakértelem, nem is beszélve a Kikkuli-szöveg indoárja maradványairól. Ha 
úgy tetszik, a probléma szétválasztható két részre is: egyrészt a ló megjelenése 
és fejlődése Mezopotámiában, másrészt pedig a harci kocsi különböző típusai
nak elterjedése és használatbeli eltérései. Továbbmenve megkülönböztethe
tünk vadlovat és házilovat is, illetve a rájuk használt elnevezéseket, amelyek 
az ANSE.KUR.RA logogranuma mögött rejtőz(het)nek.61 Kammenhuber sze
rint az árják sem a ló, sem a kétkerekű könnyű harci kocsi behozatalával nem 
hozhatók kapcsolatba, mert azok már az i.e. 3. évezredben megvoltak Mezo
potámiában, továbbá a kétkerekű harci kocsi egyértelműen az ókori Kelet 
vívmánya.62 Végső ítéletet ebben a kérdésben sem mondhatunk. Akárki, akár
hol is találta fel a ló által húzott könnyű, kétkerekű harci kocsit, a Mitanni- 
indoárják jelentős eredményeket érhettek el a lovak edzésében és az új harc
modor továbbfejlesztésében, amit aztán továbbadtak a hurriknak, akik őrizték 
a tradíciót, majd írásba is foglalták az elért eredményeket.

3, Istenek a szerződés végén
A harmadik probléma azon védikus istennevek kérdése, amelyek a hettita 
nagykirály, I. Suppiluliumas és Tu§ratta fia, Sattiwaza szerződésében szere
pelnek. Hogy egészen pontosak legyünk, a szerződésnek a mindkét változatá
ban (ugyanis itt két szerződésről van szó) -  a benne leírt eseményekkel alább 511

511 Fr ie d r ic h , 1969 . 13.; é s  K a m m e n h u b e r , 1968. 2 2 4 .
39 Ka m m e n h u b e r , 1968 . 18., 204 .; D ia KONOFF, 1972. 112.; továbbá MAYRHOFER, 1974. 

24 ., 3 2 -3 3 .
M íg y  p l. G ö TZE, 1936 . 34 .; HELCk., 1969 . 2 9 3 -2 9 4 .
61 NACEL, 1966 . 1 7 -1 8 .,  a  lóval k ap cso la tos sz em ély - és  fo g la lk ozásn evek h ez  uo. 1 8 -1 9 .
62 Ka m m e n h u b e r , 1968. 19.
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kívánok foglalkozni, a politikatörténeti részben, amikor a szerződés(ek) kelet
kezési körülményeit is részletesen áttekintem. Tulajdonképpen Sattiwaza és a 
hettita uralkodó vazallusi szerződéséről van szó, amelyben az eskütételhez 
számos istenséget hivnak tanúként -  többek között olyan istenségeket is, 
amelyek nevei nagyon emlékeztetnek védikus istenek neveire. Nézzük tehát 
közelebbről, melyek azok a tények, amelyek már a szövegek megtalálása és 
elolvasása (azaz századunk legeleje) óta korbácsolják a kedélyeket a tudomá
nyos körökben.

A Suppiluliumas-Sattrwaza szerződésben a hátoldal 55-56. sorában, a Satti- 
waza—Suppiluliumas szerződésben szintén a hátoldalon, a 41. sorban találko
zunk az istennevekkel, azoknak furcsa, talán hurrizált alakjával (ami a koráb
biak fényében egyáltalán nem meglepő) . 63 Négy istenről van szó, akik a 
következők:

DINGIRME§ Mi-it-ra-as-si-e/il
DFNGIRmeS Ú-ru-wa-na-as-s-el, változata DINGIRMÊ A-ru-na-as-si-il 
Aln-dar, változata áIn-da-ra
DING1RmeS Na-sa-a[t-ti-ya-a]n-na (a kiegészítés a másik változat alapján)

Abban mindenki egyetért, hogy itt tulajdonképpen Mitra, Varuna, Indra is
tenekről és a Nasatya-ikrekről (ikeristenség) van szó, 64 viszont a mögéjük 
került „affixumokat” (-ssi/et) nem tudjuk pontosan értelmezni (annyi bizo
nyosnak tűnik, hogy nem indoárja), továbbá azt sem tudjuk meghatározni, 
hogy a DINGIRme pusztán az olvasást megkönnyitő determinatívum-e, vagy 
értelmező. 65 A Násatyák esetében Kammenhuber szerint biztosabb talajon 
mozgunk, ugyanis a -na a többesszám jelölésére szolgál. 66 .

Az istenek említésének értékelésében fontos mozzanat a szerződésben be
töltött szerepük. A leglényegesebb szempont véleményem szerint az, hogy a 
szerződésszövegek végén, majdhogynem eldugott, jelentéktelen helyen szere
pelnek. M. Mayrhofer megszámolta, hogy a 105-108. pozíciót foglalják el, 67 

amit a legnagyobb jóindulattal sem nevezhetünk központinak, sokkal inkább 
marginálisnak; mindezt tetézi az is, hogy az előttük lévő, körülbelül száz he
lyen felvonul a mezopotámiai istenvilág színe-java (Enlil, Ninlil, Samas, ístar,

63 K iadásuk  fordítással: PDK  2-37 . (Su p p ilu liu m as-S a ttiw aza : P D K  í . )  é s  37-57. 
(S a ttiw aza  Suppilulium aS: PDK  2 .)

64 A  véd ik us v a llá sh oz  lásd a Mit. Éne. m ásod ik  k ötetének  von atk ozó  fejezetét, továbbá  
PUSKÁS, 1984 . 4 1 -5 6 .

63 Kam m enhuber , 1968.144., 148.; D iakonoff, 1972.106.
66 Kam m enhuber , 1968. 149.; hasonlóan Frjedrich, 1969.13.
67 Mayrhofer, 1974, 32.
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Sín, Éa, Ishara, Anu stb.), a hurri (TeSub nagyon gyakran előfordul, mellette 
§eri és Hurri stb.) és hettita istenségek (TelipinuS szintén gyakran) egyaránt. 
Ilyen körülmények Között következtethetünk arra, hogy az árja pantheon 
Pvlitanniban elég csekély szerepet játszott, sőt az is kérdéses, hogy a szerződő 
felek (föleg Sattiwaza) tisztában voltak-e a négy isten nevének eredetével, 
pontos jelentésével, akiknek szerepe egyébiránt láthatólag nem különbözik a 
többi felsorolt istenségétől: pusztán azért vannak megnevezve, hogy isteni 
tekintélyükkel a szerződés érvényét erősítsék.68 Kammenhuber szerint ha va
lóban speciálisan szerződés- vagy esküisteneket akarunk a szerződésben talál
ni, akkor inkább a sokkal korábban említett Sin holdistent vagy Isharát kellene 
kiemelni, ugyanis Sin mint az „eskü ura”, Ishara pedig mint az „eskü úrnője” 
tűnik fel a szövegben, míg az indoárjának vélt istenek esetében semmi jele 
nincsen ilyen jellegű funkciónak. 69 Mindemellett elgondolkodtató, hogy ez a 
négy árja isten a Rigvédábán egy helyen közösen szerepel, és azt sem szabad 
elfelejteni, hogy (pozíciójuktól eltekintve) szerepelnek a szerződésekben, tehát 
nem felejtették el őket teljesen, ha már funkciójukra nem is emlékeztek egé
szen tisztán. 70

Foglaljuk röviden össze, mit tudhatunk meg ezen vizsgálatok alapján a Mi- 
tanni-árjákról. Mielőtt azonban ezt megtennem, felhívnám arra a figyelmet, 
hogy a fentebb elemzett „bizonyítékok” nagyjából egy időből származnak, ami 
körülbelül az Amama-kor és röviddel utána következő időszak. Kivételt ké
peznek ezalól a korábbról hagyományozott királynevek, de ez Saustatarra kor
látozódik, ha Mayrhofert követve a többieket (Kirta, Suttama és Parrattama; 
Parsatatarról nem tudjuk, hogy király volt-e) különböző megfontolások (lásd 
fentebb) alapján kihagyjuk a vizsgálatokból. Tehát akármikorra is tesszük a 
feltételezett árja-hurrí kontaktust, attól többszáz éves távolságra vannak azok 
a források, amelyek alapján a létrejött kapcsolat jellegét megpróbáljuk leírni. 
Valójában ez alapvetően meg is határozza az elemzéseink eredményét: olyan 
állapotot konstatálhatunk, amelyben az árja maradványok (legyenek azok 
isten- vagy személynevek, illetve egyszerű szavak) legjobb esetben is csak a 
hagyománytiszteletnek köszönhetik létüket, eredeti értelmükre valószínűleg 
már Mitanniban sem nagyon emlékeztek.

68 D ia k o n o f f , 1972 . 106.
69 Ka m m e n HUBER, 1 9 6 8 . 149—150. S ín  é s  Ishara em lítése: PDK  1. V s. 4 6 . és  PDK 2. V s.

18.
70 E hhez lásd m ég  KAMMENHUBER, 1968 . 1 4 4 -1 4 5 .
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... és hurrik

Az Amama-kori árja hatásokat tehát elég csekélynek -  keményebben fogal
mazva: egyre halványuló emléknek -  tekinthetjük. Természetesen nem állítom 
hogy ez Mitanni történetének korábbi korszakaiban is így volt, de a vonatkozó 
források hiányában ez nem megállapítható. Mitanni államában a lakosság nagy 
része hurri volt és a hurri nyelvet beszélte. A kővetkezőkben ezzel a néppel és 
nyelvének sajátosságaival szeretnék foglalkozni.

Már a bevezetőben jeleztem, hogy a hurrik korai története nem képezi jelen 
írás tárgyát, 71 de néhány alapvető információ talán mégsem felesleges. Ősha
zájukról és terjeszkedésük kezdetéről, állomásairól csak találgatások folynak. 
Az őshazára (vagy legalábbis korai települési területekre) némi fényt vethet, 
hogy a legrégebbi hurri vallási szövegekben (az óbabilóni korból) kivehető a 
hegyek és folyók különleges tisztelete. A hurrik már az i.e. 3. évezred végén (a
III. Ur-i dinasztia korában, de talán már az Agade-i dinasztia idején is) 72 jelen 
vannak Mezopotámia északi részén, és még a 3. évezred folyamán átvették az 
akkád ékírást, amit saját nyelvükre alkalmaztak. A guti (qutü) betör 's (i.e. 22. 
század) hatására megszűnt az a hurrik és Mezopotámia közötti kapcsolat, 
amelynek bizonyítékai a hurri nyelv legrégebbi jövevényszavai.7'’ A III. Ur-i 
dinasztia korában megkezdődött a békés beszivárgásuk Babilónia területére, 
ennek következtében az óbabilóni korban már szélesebb körben ismertek hurri 
nevek (amelyek vizsgálatánál ugyanaz az óvatosság szükségeltetik, mint az 
árja nevek esetében). A Mariból előkerült táblákon találkozunk hurri -  többek 
között vallási -  szövegekkel, továbbá Maritól északra hurri államok is léteztek 
(Ursu, Hassum stb. ) , 74 A terjeszkedés legnyugatibb pontja Anatólia 1. hetett, 
ugyanis hurri nevek előkerültek Kan iából, noha nem nagy számban, ámbár a 
kaniái táblák nagy része még publikálatlan, úgyhogy érhetnek még bennünket 
meglepetések. A dél felé terjeszkedésnek nyomai felfedezhetők Alalah VII. 
rétegének dokumentumaiban, és ezen a helyen kell megemlítenünk azt a félte-

71 Alapvető munka ezen a téren: G e l b , 1944. Lásd még (a teljesség igénye nélkül): 
S c h m ö k e l , 1957.; K a m m e n h u b e r , 1974.; K a m m e n h u b e r , 1977. továbbá a V. Haas 
által szerkesztett tanulmánykötet (H a a s , 1988) több írása foglalkozik a hurri történelem 
korai szakaszával régészeti és nyelvészeti szempontból is.

72 Narőmsín egyik feliratában említi Namar királyságot (ÓKTCh 103 .), amely korai hurri 
állam volt. Ugyanennek az államnak későbbi (Agade-i dinasztia és 111. Ur-í dinasztia kö
zötti) korszakából is ismerünk egy feliratot, mégpedig Arisén (UrkiS és Nawar királya) 
feliratát (ÓKTCh 241.)

73 E zek h ez  lásd  KAMMENHUBER, 1968 . 119—132. A  Sumer é s  akkád hatásh oz a hun*i kultú
rában lásd  pl. CORNELIUS 1967. 103—104,

74 E zek h ez  lásd  KLENGEL, 1965. 258-279.
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iciezést, hogy a hurriknak közük lehet a hyksós uralomhoz Egyiptomban. 75 

A téma részletesebb kifejtésére nincs lehetőség, viszont utalnék arra, hogy ez a 
nézet nagy ellenállásba ütközött, és manapság a legtöbb kutató úgy tartja, hogy 
a hurriknak közvetlenül nincs köze a hyksós hatalomhoz (egyesek szerint még 
közvetetten sem) , 76 és vegyes etnikai összetétel mellett érvelnek, amelynek 
nagyobb részét inkább sémi eredetű népek alkották. 77 A közvetettség esetleg 
abban látható meg, hogy a hurrik terjeszkedése Szíria népeit mozgásba hozta78 

_ fgy még beleférnének bizonyos hurri elemek is a hódító(?) népességbe.
A hurrik további sorsáról csupán annyit tudunk, hogy egyre nagyobb szám

ban találkozunk hurri nevekkel az ókori Kelet szinte minden pontján, Nuzitól 
Alalahon és Ugariton át Kadesig. A forrásanyag nagyon elszórt, ami kronoló
giai (relatív és abszolút) szempontból is megnehezíti a tájékozódást. További 
zavart kelt a Hettita Birodalom terjeszkedése is /. Hcittusils, majd /. Mursilis 
uralkodása idején (az i.e. 17-16. század fordulója táján) Észak-Szíria irányába 
(Aleppo/Halab, Alalah), illetve Babilón meghódítása. A hettiták harca a hurrik 
ellen már !. HattuSils alatt megkezdődött, és olyan méreteket öltött, hogy a 
hettita király kezén csak a fővárosa, HattusaS maradt.79 A harc folytatódott 
I, Mursilis alatt is, aki nagyszabású, Babilón elleni rablóhadjáratáról visszatér
ve hurrikkal találkozott (kisebb hurri fejedelemségekről lehetett szó), akik 
miatt a zsákmány egy részét hátra kellett hagynia. Muráilist hazatérte után 
meggyilkolták, és ezzel kezdetét vette a Hettita Birodalom történetének egy 
sötét periódusa, amelyet gyakran tarkítottak királygyilkosságok. Elképzelhető, 
hogy a Hettita Birodalom gyengesége adott módot az új állam, Mitanni kiala
kulására és konszolidálódására Felső-Mezopotámiában. Valahol ebben a ke
retben kell elhelyeznünk az árják és a hurrik (feltehetőleg igen rövid életű) 
érintkezését: véleményem szerint a Kr.e. 18. és a 16. század között, amikor 
alig vannak Mezopotámia történetére vonatkozó források. 80 Mitanni nyilván

75 így HELCK, 1971. 100—103. —  véleménye szerint a hurri elem feltűnően gyakran szere
pel a hyksós dinasztia személyneveiben, többek között például a 15. dinasztia alapítójá
nak (Salitis) esetében is,

76 Ka m m e n h ü b e r , 1977 . 132. fő le g  k ronológia i m egfon to lá sok  alapján.
77 K.ÁKOSY, 1998. 129.; de már O ’C a l l a g h a n , 1948. 75 ., vagy R e d f o RD, 1992. 100. 

{ugyanitt j ó  áttekintés a h y k só s uralom ról régészeti, n y elvészeti és  történeti szem pon tb ól;  
98-122.) és  REDFORD, 1987. 100-101. stb.

7S SCHMÖKEL, 1957. 157-158. Hasonlóan G elb , 1944. 90., ahol a hurrikat teszi „felelős
sé” a kassű invázióért Babilónia ellen (lásd még 65-66.), és a folyamatot a Római Biro
dalmat romba döntő néprnozgásokhoz hasonlítja,

79 OTTEN, 1966. 115. (a  von atk ozó  sz ö v e g  fordítása is); vö . ASTO U R.I972. ( fő le g  104 .) é s  
K iinger In HAAS, 1988. 35—3 6 ., aki szerin t ekkor M itanni már létezett. Á lta lánosabban  
értelm ezi a sz ö v e g e t  KLENGEL, 1978. 101., 106—107.

an Túl korainak tűnik a W. Helck által (HELCK, 1969. 294.) javasok időpont, ami az i.e, 2. 
évezred első századába helyezné a kontaktust, amikor a hurri területeken (ezek nem iga-
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valóan a hurrik állama volt, akik annak bukása után pedig gyorsan (legkésőbb 
Kr.e. 1 0 0 0 -töl) eltűntek a történelem süllyesztőjében, talán csak az Ószövet
ségben tűnnek fel újra Hori néven, ám kérdéses, hogy ez a név valójában kit 
takar.

A hurrik történetéhez hasonlóan a nyelvükről is meglehetősen hiányosak az 
információink. Az előzmények tekintetében nem meglepő, hogy ennek alap
vető oka a krónikus forráshiány, ugyanis hurri szövegek nélkül nem lehet a 
nyelvet megfejteni. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy kétnyelvű szövegekkel 
(ún. bilingvisekkel) sem nagyon rendelkezünk — amik vannak (pl. Ugarából), 
túl rövidek. A már említett, Mariból előkerült vallási szövegek mellett fontos 
dokumentumok származnak Bogazköyből: szintén főleg vallási szövegek (ritu
álé-leírások, mítoszok, ómenek és hasonlók) nagy számban, továbbá Ugará
ból, és meg kell említeni a hurri nyelv emlékeként a személyneveket, amelyek
ből különösen sok maradt fenn Nuziból. 81 * * A megfejtést bonyolítja, hogy ezek 
a huni szövegek nagyrészt fonetikusan íródtak, kevés ideogrammát alkalmaz
va. Egy párhuzammal megvilágítva talán világosabb: a hettitában az ideo- 
grammák elárulják a szó jelentését (és így a kontextusra is fényt vetnek),8' 
viszont a kiejtést nem ismerjük. A hurriban pont a fordítottja az igaz: ismerjük 
a hangalakot (már amennyire az az ékírás által visszaadható), a jelentést azon
ban nem tudjuk megállapítani -  így marad a „kombinatorika”.8’ Valamivel 
jobb helyzetben vagyunk egy hosszabb hurri nyelvű szöveg esetében, amely az 
amarnai levéltárból került elő, és nagy karriert futott be: ez a híres Mitanni- 
levél (Mitanni-letter, Mitannibrief-  EA 24.). A levél, amelyet egyébiránt Tus- 
ratta küldött III. Amenhotepnek, több, mint négyszáz soros, viszonylag jó álla
potban fennmaradt szöveg, úgyhogy a hurri nyelv megfejtését általában ezzel 
szokták kezdeni. A könnyebbség elsősorban abból ered, hogy a levéltár tar
talmazza Tusrattának több levelét, amelyek (enyhén szólva) gyakran ismétlik 
magukat, 84 de éppen ez segíti a megfejtést. Az ékírásos szövegben a személy-, 
földrajzi és-istennevek a determínatívumoknak köszönhetően még az ismeret-

zán m eghatározhatók) fennállt egy rövid  indoárja uralom  -  ekkor történt vo lna  Helck  
szerint az ism eretek átadása a ló ten y ész tés , a k tillős kerék és a harci k o csi terén. 

xl A n yelvem lék ek ről rövid áttekintést ad (a k iadások  pontos m eg je lö lé sé v e l)  FRJEDRICH. 
1 9 6 9 .2 -5 .
B Hroznx ennek se g ítség év e l fejtette m eg a hettita nyelvet 1915-ben: eg y  m ondatban  
csak  azt sí szó je lc l ism erte, am elyik  a kenyeret je len tette . így rájött, hogy a m ondatban  
táplálkozásról van szó  - ezután már „gyerekjáték” vo lt rájönni a többi sz ó  értelm ére, 
(am elvek  n yilvánvaló  indoeurópai je lleg e  gyanúsnak  tűnt). E hhez lásd pl. Z a m a r OVSKY. 

_ 1 9 7 2 .'1 0 0 -1 0 1 .
1'RIKDRICM. 1 9 5 4 .6 6 -6 7 .

144 A úti. M itan n i-d ossz ié  n yelvezetén ek  v izsgá la tá t v ég z i el A d l e r . 1976 . A  kötet tartal
m azza  Tusraltu levele in ek  átírását é s  fordítását is ( 1 2 2 -2 5 3  ). k iv év e  a M itanni-levelet. 
E hhez lásd m ég  Só d é n , 1986.
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Jen n y e lv b e n  is k itű n n e k ,  és m iv e i  a  n e v e k  a  M i t a n n i - l e v é lb e n  u g y a n a z o k ,  m in t  

T u sratta  a k k á d  n y e lv ű  l e v e l e i b e n ,  arra  le h e t  k ö v e t k e z t e t n i ,  h o g y  a z o n o s  d o l 
g o k ró l v a n  s z ó  a  h u rr i é s  a z  a k k á d  le v e le k b e n .  S z in t é n  a n e v e k k e l  k a p c s o la t 
ban e m e lk e d n e k  k i (a  t ö b b i  l e v é l b ő l  is m e r t ,  a z  i s m é t lő d é s e k n e k  k ö s z ö n h e t ő e n )  
v is z o n y la g  j ó l  é r h e t ő  s z ó k a p c s o l a t o k ,  íg y  p é ld á u l:

(84) 1N i-im-mu-u-ri-i-as (85) KUR Mi-ii-ir-ri-e-we-ni-as ih-ri-es 
Nímmuria (III.Amenhotep trónneve). Egyiptom királya83

1Ar-ta-la-a-mas am-ma-ti-iw-wu-us = nagyapám Artatama (ismert forma: 
EA 29, 16.)86 stb.

Nemcsak ilyen szókapcsolatok, hanem egész mondatrészek is visszatérnek 
akkád és hurri levelekben -  ezen lehetőségek kihasználásával már a 19, 

század végén sikerült a hurri nyelv szókincsét és szövevényes nyelvtani szer
kezetét feltárni (és a Mitanni-levelet legalább részben lefordítani). Megállapí
tották, hogy a hurri egyetlen ismert ókori nyelvvel sem rokonítható, nem so
rolható egyetlen ismert nyelvcsaládhoz sem, tehát: sziget-nyelv.8' Későbbi 
formája az urartui, amelyet Urartuban (a Van-tó környékén, az Örmény- 
fennsíkon) használtak nagyjából az í.e. 6 . századig. A hurri nyelv egyik fontos 
jellemzője, hogy' a magyarhoz (és pl. a sumerhez) hasonlóan agglutináló nyelv: 
suffixumok láncolata (meghatározott sorrendben) követheti a főneveket és az 
igei töveket. Nagyjából ennyit lehet elmondani dióhéjban a hurri nyelvről.

Amar na-kor

Most, hogy tisztáztunk Mítannival kapcsolatban néhány alapvető kérdést, 
rátérhetünk a birodalom egyik igen érdekes korszakának tárgyalására. Ha szo
rosan akarjuk követni a H Klengel által felállított korszakolást, 88 Tusratta 
uralkodása tulajdonképpen két korszak határán áll: a nagyhatalmi pozíció 
(Klengelnél ez az Egyiptommal való békés kapcsolatok periódusa a hettiták 
ismételt expanziójának előestéjén) és az önállóság elvesztése (politikai válság 
és az önálló Mitanni állam vége) között. Az események rekonstruálásában fő 
forrásként kezelhetjük a TuSratta-leveleket az amarnai levéltárból (EA 17-29.) 
-  ezek az Egyiptommal kialakított békés kapcsolatokra vetnek fényt, de a 
közelgő politikai válság bizonyos jelei is kivehetők belőlük. Az önálló állanii-

pRlhDRlC'H. 1969. 25.
Sí> j RlEDRlCn, 1954. 67.
S7 ígv nevezi a sumerhez hasonló rokontalan nyelvekéi Komoróczv Ué/.a (K.OMORÓC/Y. 

1976. 70-72.).
1,8 Kl.KNGEL. 1978. 106-115.
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ság elvesztésének folyamatát elég jól nyomon tudjuk követni a már sokat em
legetett szerződésekből Suppiluiiuinas és Sattiwaza között, de a hettita nagyki
rály más szerződései és a fia, II. Mursilis által összeállított, sajnos csak nagyon 
töredékesen fennmaradt „életrajza” is értékes információkkal szolgálnak.

Amarna-komak nevezzük szükebb értelemben IV. Amenhotep!'Ehnaton ural
kodását Egyiptomban, azonban tágabb értelemben, immár egész Elő-Ázsía 
történetére vonatkoztatva, azt a (III. Amenhotep uralkodását is magába fogla
ló) időszakot, amelynek legfontosabb forrása az 1887-ben Teli El-Amarnában 
felfedezett levéltár, amely, néhány kivételtől eltekintve, akkád nyelvű táblákat 
tartalmazott nagyjából az i.e. 1400-1350 közötti időszakra vonatkozóan. A le
véltárnak egyik legfontosabb összefüggő leletegyüttese az ún. Mitanni-dosszié 
(fentebb Tusratta-levelek néven emlegettem), amelynek a szövegeken kívül 
más jelentősége is van: a táblák anyagának neutronaktivációs elemzésével pró
bálták meg lokalizálni Mitanni eddig fel nem fedezett fővárosát, WasSu- 
kannit. 89

Tusratta trónraíépéséről -  hogy mai nyelven fogalmazzak -  levélben (EA
17.) értesítette a fáraót. A szokásos köszöntő formulák után ( a l l .  sortól) na
gyon fontos információkat kapunk a Mitanniban fennálló politikai helyzetről: 
trónviszály volt, és egy bizonyos Tuhi (UD-hi olvasata bizonytalan, lehet Pirhi 
és Lahhi is) nem átallotta megölni a királyt, és a kiskorú TuSrattát ültette a 
trónra, aki felett régensséget gyakorolt („nekem azzal, akit szeretek, a jó vi
szonyt nem engedte meg”). 90 A megölt király Tusratta testvére, Artassumara 
volt; mivel ő követte II. Suttarnát a trónon, elképzelhető (de nem biztos, lásd 
alább), hogy ő is volt a jogos trónörökös. Korábban kétségbe vonták, hogy Ar- 
taááumara valóban uralkodott, azonban egy Teli Brakban előkerült dokumen
tum megerősíti uralkodását: a-na pa-ni "'ar-ta-as-su-ma-ra LUGAL DUMU 
msu-ut-tar-na LUGAL = „ArtaSáurnara király, Suttarna, a király fia jelenlété
ben” . 91 Rövid országiás után Artassumarát meggyilkolták, és helyére a fiatal 
Tusrattát helyezték -  az összeesküvők .kilétét (UD-hit kivéve) nem ismerjük. 
Mayrhofer dinasztikus válságot tételez fel, és nagyjából a következőképpen 
rekonstruálja az eseményeket: II. Suttarna halála után UD-hi ragadta magához 
a hatalmat, és a jogos trónörökös, aki az előzőekben kifejtettel ellentétben nem 
Artassumara, hanem a Sattiwaza-szerződésekböl ismert (II.) Artatama, elme
nekült. A dinasztia érdekeit a második fiú, Arta§§umara védte, de őt az trón

DOBEL -  VAN Liere -  Mahm ud , 1974-1977. és Dobel -  ASARO -  MtCHEL, 1977. A 
módszer leírását adja Renfrew , 1999. 345. Kielégítő eredményi ez az eljárás sem ho
zott, sőt kérdésessé tette az eddig feltételezett azonosítást (Teli Feheriyeh).

'K1 Magyar fordítása Komoróczy G. munkája: ÓKTC-h. 244—245.
LJ! Ha k r a k , 1987. 20-21.; lásd még St e in , D.L.: Mythologische Inhalte dér Nuzi-Glyptik.

In: Haas, 1988. 183. Érdekes, hogy ArtaSSumara Saustatar pecsétjét használta.
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bitorló rövid úton eltette láb alól, és a harmadik fiútestvért, a kiskorú, könnyen 
irányítható Tusrattáí "Itette a helyére. Tusratta felcseperedvén ugyan bosszút 
állt testvérének gyilkosain és kivégeztette őket (EA 17. 19-20.), de „elmulasz
totta” visszahívni a trónra jogosult bátyját, Artatamát, aki a hettitákhoz ment 
segítségért, és szerződést kötött SuppiluliumaSsal.92 Gelb szerint ezt a verziót 
e r ő s ít i -  tehát hogy Artatama a jogos trónörökös -  a névválasztás is: az ókori 
Keleten szokás volt az elsőszülött(?) gyermeket a nagyszülők alapján elnevez
ni, és ha megnézzük, valóban ez történt, ugyanis (II.) Artatama nagyapja nevét 
viseli, és fia, (III.) Suttarna is (lásd fentebb a feltételezett király listát) . 93 Jobb 
híján (és források hiányában) elképzelhető ez a verzió is. Evvel kapcsolatban 
érdemes lenne ismét vizsgálat alá vonni a „Mitanni” és „Hurri” terminusokat -  
a „Hanigalbat” ebből a szempontból valószínűleg nem releváns - , mert a Satti- 
waza-szerződésekben Artatama mint „Hurri királya” tűnik fel -  ám a „Hurri” 
kifejezés sokféle, olykor talán tendenciózus használata sok fejtörést fog még 
okozni a kutatóknak.94

Miután a belső ellenzéket -  legalábbis időlegesen -  felszámolta UD-hi (és 
társai?) kivégzésével, Tusratta újra felvette a kapcsolatot „testvérével”, a fára
óval. A kapcsolatok II. Suttarna alatt igen kedvezően alakultak: a két uralkodó 
rokonsági viszonyba került, amikor hosszas tárgyalások után III, Amenhotep 
uralkodásának 10. évében feleségül vette Suttarna lányát, Giluhepát, aki 317 
hölgy kíséretében érkezett a fáraó háremébe. A baráti kapcsolatok másik meg
nyilvánulása, hogy áuttama elküldte vejének a ninivei [§tar gyógyító erejű 
szobrát (EA 23. 18-19.). A Suttarna halála utáni zavaros helyzetben megsza
kadtak a „testvéri” kötelékek, viszont Tusratta törekedett azok felelevenítésére 
-  ezt fejezi ki első levele (EA 17.), ami már III. Amenhotep uralkodásának 
második felére esett. Ugyanebben a levélben újabb utalás található egy későb
bi konfliktusforrásra: mégpedig a Hettita Birodalommal folytatott harcokra 
(EA 17. 30—38.). Feltehetőleg Suppiluliumas, röviddel trónralépése után — ami 
szintén nem zajlott egészen tiszta körülmények között, ugyanis nem ő volt a 
trónörökös —, 95 ki akarta használni az alkalmat, azaz a trónviszályokat 
Mitanniban, hogy támadást intézzen ellene. Helck szerint a hettita nagykirály 
az Artatamáva! kötött szerződésének tett eleget, amikor Mitannira támadt. 
A szerződést Tusratta casus bellinek tekintette, elüldözte Artatamát (aki így

1J2 PDK 1. 1-2. MAYHOFER, 1966. 34-35 .
93 Gelb, 1944. 79.
94 Lásd 10, jegyzet!
95 E hhez lásd Gurmey, 1954. 28.; UÖ. In CAH IFI. 669 ff.; CORNELiUS, 1992. 136 skk. 

(Suppiluliumas „ e lő é le téh ez” is); továbbá GüTERBOCK, 1970.
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„/jogilag/ halott” lett) 96 és a hettitákkal is csatázott. Az összecsapás helyszíne 
nem ismert, de kimenetele igen: Tusratta (még) képes volt elhárítani a ve
szélyt, 97 és még küldött is a fáraónak a zsákmányból (egy harci szekeret, két 
lovat, egy fiút és egy lányt) a szokásos ajándékok mellett -  a fáraónak és Gilu- 
hepának egyaránt.

Ami az Egyiptomhoz fűződő kapcsolatokat illeti, azok III. Amenhotep ural
kodása alatt a korábbiakhoz hasonlóan igen kedvezően alakultak. III. Amen- 
hotepnek már nem kellett Ázsiába hadjáratot vezetnie, gyakorlatilag a határ- 
problémák is megszűntek. Virágzott a szárazföldi és tengeri kereskedelem, a 
két baráti birodalom között nagy mennyiségben vándoroltak a luxusjavak. 
Nincsen olyan TuSratta-levél, amelyben valamilyen mértékben ne lenne szó 
„ajándékokról” vagy aranyról: vannak olyan levelek, amelyek (EA 22., EA 
25.) többszáz soron át csak az ajándékokat sorolják fel. Az ajándékok és az 
arany mellett (vagy azokkal összefüggésben) központi téma egy újabb házas
ság megszervezése a fáraó és Tusratta lánya, Taduhepa között. Az arany tekin
tetében Tusratta sem finomkodott sokat: minden köntörfalazás nélkül tízszer 
annyi aranyat kért, mint amennyit apja kapott annak idején (EA 19. 40-42.), 
pedig saját bevallása szerint már az sem volt kevés. Ugyanabban a levélben 
(EA 19. 59.) nagy mennyiségű, máshol (EA 20. 71.) nemes egyszerűséggel, 
csak sok aranyat kért. Végül aztán nagy nehezen megegyeztek az „árban”, és 
létrejöhetett a házasság -  a fáraó 36. uralkodási évére datált EA 23. szerint 
(EA 23. 7-8.) Taduhepa már Egyiptomban van mint 111. Amenhotep felesége 
(a további levelekben /EA 26-29./ Ehnaton feleségeként szerepel) 98 Ugyan
ebben a levélben van szó a nini vei Istar gyógyító erejű szobrának másodszori 
elküldéséről. A fáraó múmiájának -  ha az valóban az ő múmiája -  vizsgálata 
során megállapították, hogy rossz egészségi állapotának (egyik) oka lehetett a 
krónikus és akut formában fellépő fogínygyulladások sorozata (a gyulladáso
kat a ledörzsölt fogzománc okozhatta, ugyanis a puha köveken őrölt gabona 
kőport tartalmazott, ami az évek során lekoptatta a fogzománcot), ami jelentő
sen rontotta az idősödő uralkodó közérzetét." Ezért kérhette meg „testvérét”, 
hogy küldje el újra a korábban már gyógyulást hozó szobrot, aki teljesítette is 
a kérést, és az istennő -  ha ugyan rövid időre is -  újra csodát tett: a fáraó még 
két évig élt. A vándorló istennőben valószínűleg a hurri Scnvuskát tiszte Ihet-

Az események ábrázolásakor úgv állítják be azokat, mint valamilyen jogi ügyletet az iste
nek előtt, lásd PDK 1.48-49. I Íf.I.CK. 1971. 170.

97 Goetze (in CAH 11/2. 6 .) mindössze egy „próbatámadásnak” (testing mid) tartja az új
donsült hettita nagykirály akcióját. ígv nem is tulajdonít nagy jelentőséget a vereségnek. 
HELCK, 1971. 170-171.

"M EggííbreCHT, E.: Die Geschichte des Pharaonenreiches. in; í-GGEURiiCrn. 1984. 94,
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jük, akinek a tisztelete az egyiptomi nép körében is elterjedt; ismerünk votív 
fe lir a to k a t , amelyeket a „hurri A£tarté'’-hez intéztek egészséget kérve. 100

jll. Amenhotep haiJa után Egyiptom és Mitanni kapcsolatai egyre hűvöseb- 
bek lettek. Az új fáraó közismerten a vallási reformjára koncentrált, a külpoli
tikát pedig elhanyagolta. Nem célom Ehnaton uralkodásának értékelése, csu
pán azt szeretném érzékeltetni, hogyan élték meg a fáraó elö-ázsiai „testvérei” 
és elsősorban TuSratta az Egyiptom külpolitikájában kétségtelenül beállt vál
tozásokat. Az EA 26. levél Tejéhez, III. Amenhotep feleségéhez, Ehnaton 
anyjához szól, és közbenjárását kéri a jó viszony további fenntartása érdeké
ben (ez is mutatja Teje kitüntetett helyzetét, amit alacsonyabb származása 
ellenére el tudott érni). A maradék három levél már Ehnatonhoz (Naphurria) 
szól, leginkább az aggodalom hangján: mihelyt biztosnak érezte trónját, Ehna
ton nem foglalkozott Mitannival (sem). A dolog avval kezdődött, hogy rosz- 
szabb minőségű (fából készült) ajándékokat küldött (EA 27. 33.), majd egyál
talán nem küldött semmit, még a megígértet sem (EA 27. 34., 41—42.), aranyat 
meg végképp nem. Végül a fáraó hosszasan, majdnem négy évig halogatta a 
levelek megválaszolását és feltartóztatta a követeket (EA 28. 21-22.; EA 29. 
113., 155, stb.) -  ennél nagyobb sértést nemigen lehetett elképzelni. Különö
sen abban a helyzetben, amelybe Mitanni egyre inkább került, ugyanis min
denki számára világos volt, hogy Suppiluliumas nem fog belenyugodni a vere
ségébe.

A hettita nagykirály a kudarc után nagyszabású diplomáciai manőverekbe 
kezdett, amelyek során igyekezett Mitannit ellehetetleníteni. Az elbeszélések
ből kirajzolódó események szövevényesek és gyakran zavarosak, így nagyon 
nehéz világos, ellentmondásoktól mentes képet kapni -  erről sajnos egyenlőre 
le is kell mondanunk, mivel már maguknak a forrásoknak az összegyűjtése, 
elrendezése és értékelése is hatalmas feladat, ami csak egy külön tanulmány 
keretei között lehetséges. Nagyjából azonban fel lehet vázolni, mi történhetett, 
ami aztán Mitanni bukásához és Tusratta halálához vezetett.

SuppiluliumaS több hadjáratot vezetett Mitanni ellen, természetesen mindig 
azt állítva, hogy TuSratta volt a kezdeményező. Ez, ismerve Mitanni korábbi 
királyainak defenzív hozzáállását a katonai konfliktusokhoz, kevéssé valószí
nű, emellett a hettita uralkodó be is ismerte, hogy Tusratta (legalábbis második 
alkalommal) csak az ő fosztogatásaira reagálva támadott. 101 Okot vagy ürügyet

1011 Stadelm ann , 1967. 107-108.; Helck. 1966. 1 0 -U . Savvuskához lásd még Ha a s , 
1979. és Wegner , 1981.

IU! „Zum zweiten Maié hat Tusratta, dér Köníg. inir [Suppiluliumas] gegenüber sich 
überhoben und alsó gesprochen: ’Warum auf dem jenseitígen Uférgebiet des Eufrat 
pliinderst du?’ Demzufolge (spricht) Tusratta. dér König alsoi’Die Lander des jenseitgen 
Ufergebiets des Eufrat pliinderst Du. So will auch ieh piündem die Lander des
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a háború elkezdéséhez bármelyik vazallus államocska feletti területi vitából 
lehetett kreálni -  úgy tűnik, ezt a hálátlan szerepet Isuwa (a Felső-Euphratés- 
nál) érdemelte ki. 102 Suppiluliumas Isuwán át behatolt Felső-Mezopotámiába, 
Mitanni központi területeire, és eljutott Waggukanniig is, de a hettiták felte
hetőleg ekkor még nem fosztották ki a várost. Tugratta {mondhatnánk: szokás 
szerint) kitért a nyílt küzdelem elöl, így a hettita nagykirály seregével Szíria 
felé fordult, amit nagyobb harc nélkül sikerült megszereznie — a gyors sikert 
elősegítette, hogy Szíriában sok kis hatalmi központ volt, amelyek annak ide
jén, a Mitanni hatalmi övezetébe való betagozódáskor sem szűntek meg, 103 

Ugyan elvesztek Mitanni szíriai birtokai, de ezen túl nagyobb megrázkódtatás 
(még) nem érte a birodalmat, Tusratta talán még ellentámadást is tudott indíta
ni: az Amama-levéltár egyik állandó szereplője, RJb-Addi írja a fáraónak (EA 
85.), hogy Mitanni királya Sumurig hatolt előre, de Byblos előtt vissza kellett 
fordulnia, mert elfogyott az ivóvize. Akár volt ellentámadás, akár nem, egy 
biztos: Tugratta hamarosan merénylet áldozata lett, és az összeesküvésben 
benne volt Tusratta egyik fia is, akinek nevét nem ismerjük (egyesek lehetsé
gesnek tartják, hogy akár Sattiwaza is lehetett a merénylő) . 104 A trónra Artata- 
ma került, az országot Asszíria és Alse kezdte egymás között felosztani. Ha 
Artatama valóban Tugratta bátyja volt, erre az időre már idős embernek kellett 
lennie, 105 így feltehetőleg hamarosan fia, (111.) Suttama vette kézbe az ügyek 
irányítását. Nagyjából Tusratta meggyilkolásával egy időben eshetett el Kar- 
kémig, Mitanni utolsó erőssége Szíriában, méghozzá hét éves ostrom után, 
amelynek során éuppiluliumast meglepő ajánlat érte Egyiptomból: a fiatalon 
elhunyt Tutanhamon özvegye, Anhesenamon kérte, hogy küldje el egyik fiát 
Egyiptomba, hogy méltó férje lehessen. 106 Az ostrom egy rövid, de brutális 
harcban kulminált, a város lakóit deportálták, kormányzója a hettita király fia, 
Piyassilis lett (ismert Sarri-Kusuh néven is).

Artatama és Suttama uralma elég negatív visszhangot kapott a Sattiwaza- 
szerződés nyilvánvalóan tendenciózus beállításában. Suttama legnagyobb 
bűnének az asszír orientációt rótta fel: felmentette az asszír királyt az adófize-

jenseitgen Ufergebíets des Eufrat.’ ” PDK 1. 5-7. Mindketten az Euphratésen túli terü
letet fosztogatták, de kérdéses, hogy kinek a szemszögéből túloldali. Vagy mindkettő 
szemszögéből az, tehát egymás területeit pusztították?

102 ISuwa stratégiai szerepéhez lásd KLENGEL, 1968.
11)3 Ehhez lásd KLENGEL, 1978. 111-1 15.
104 így O ’CALLAGHAN, 1948. 90.; és M.A. Morrison In ABD Vol. IV. 875.
0)5 MAYRHOFER, 1966. 37.; Wilhelm \nR/A Bd.S. 295,; HELCK, 1971. 180.
106 Az ep izó d o t II. M ursiliS b eszé li el apjáról. A töredékes szö v eg  fordítása: GÜTERBOCK, 

1956. (az  ep izód : 94-98.)
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tés alól (PDK 2. 6 —7. ) , 107 * elvesztegette a királyi palota kincseit, mivel azokat 
Asszíriának és Alsónak adta, továbbá visszaadta az asszíroknak azt az arany
ból és ezüstből készült ajtót, amelyet még Saustatar szállíttatott el Assurból -  
ezekkel a tettekkel Suttarna nyíltan gyengének mutatta magát. Nem is beszélve 
arról a gyalázatról, hogy az ország előkelőit kiadta az asszíroknak és Algénak, 
akik Taite városánál karóba húzták őket {PDK 2. 12-13.) Az életben maradot
tak egy hurri katonatiszt, Akit-Tesitb' ú 8 vezetésével elmenekültek Babilonba -  
közöttük volt Tusratta fia, Sattiwaza is -  de a babiloni uralkodó is az életükre 
tört. Sattiwaza végül apja nagy ellenfelénél, a hettita nagykirálynál kötött ki, 
aki felkarolta a szerencsétlen menekültet, ugyanis tervei voltak vele. Nemcsak 
ellátta őt minden szükségessel (ruházat, lovak, harci kocsik, szolgák, ékszerek 
stb.), hanem feleségül adta hozzá egyik lányát és azt tervezte, hogy visszahe
lyezi őt Mitanni trónjára. Nem túl nehéz rájönni, miért: Suppiluliumas tudta, 
hogy Mitanni elsöprésével automatikusan új ellenfelet hivott életre, mégpedig 
Asszíriát. Ez egyébként már nem csak elméletben valósult meg, hanem gya
korlatban is: I. ASSuruballit egyrészt megszerezte Mitanni egy darabját és 
támogatta III. Suttamát a trónharcban (esetleg ezért kellett a palota kincseit az 
asszíroknak adni? — nincs új a nap alatt), másrészt megnövekedett hatalmának 
biztos jele a fáraóval való kapcsolat és a titulatúrában feltűnő elemek, amelyek 
utoljára I. SamSiadad idején fordultak elő. 109 Suppiluliumas egy olyan ütköző
államot akart létrehozni, amely elég erős ahhoz, hogy tudja ellensúlyozni A§- 
sur egyre nyomasztóbb hatalmát, legalábbis addig, amíg mondjuk a hettiták el
bánnak Egyiptommal — ezt az egyre inkább asszír orientációjú III. Suttarnával 
nem lehetett megvalósítani, így a hettita nagykirálynak éppen kapóra jött TuS- 
ratta üldözött fia, akivel még a legitimáció látszatát is sikerülhetett fenntartani. 
Suppiluliumas a szerződés megkötése után Piyassilis gondjaira bízta vejét, 
hogy a szerződés értelmében Sattiwaza elfoglalja Mitanni maradékának trónját 
(ö maga éppen Egyiptom-ellenes harcokba bonyolódott). A dolog nem ment 
simán, ugyanis nem várt ellenállásba ütköztek, ezért erőszakot kellett alkal
mazni. Az eseményekről szóló fonások (II. Mursilis leírása apja cselekedetei
ről /lásd 106. jegyzet/ és sajnos a Sattiwaza-szerzödés vonatkozó részei ÍPDK
2. 41-68./ is) annyira töredékesek, hogy alig lehet kivenni belőlük valamit. Az 
első célpont Irrite volt, amely hamar el is esett, majd Harran következett,

107 Talán ezt tekintette I. Assuruballit annak a pillanatnak, amikor az alárendelt pozícióból 
kikerülvén felveheti a diplomáciai kapcsolatokat idegen államokkal, pl. Egyiptommal — 
lásd EA 15. és 16., ami miatt érdekes módon a babiloni király, Burnaburias tiltakozik, 
(A szövegek részleteinek fordítása: ÓKTCh 161., 162—163.)

:m Onnan tudjuk, hogy valamiféle katonai parancsnok lehetett, hogy vele (velük) együtt 
„200 kocsi” (feltehetőleg harci kocsi) menekült (PDK 2. 14-15.)

109 Ehhez lásd BORGER, 1961.26. Asszíriához lásd még pl. LEWY. 1953. (különösen 2 5 9 -  
291.)
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amelyet felégettek. A következő lépésben WaSsukannit rombolták le, 1 ,0 majd 
folytatták az útjukat Taite felé, ahol összetalálkoztak az asszírok által immár 
katonai erővel segített III. Suttarnával. Ezen az igen izgalmas helyen sajnos 
mindkét forrás megszakad: nem tudjuk, mi történt. Egy homályos részből még 
esetleg arra lehet következtetni, hogy Sattiwazát meggyilkolták, így nem is 
tudta elfoglalni a neki szánt trónt. Hogy ez valóban eképp történt-e, és hogyan 
folytatódott Mitanni sorsa, arról fogalmunk sincs. A legközelebbi biztos in
formációink már arról szólnak, hogy Hanigalbat uralkodói harcban állnak az 
asszírokkal, és a hettita királyok hathatós segítsége nélkül mindjobban elvesz
tik függetlenségüket, mígnem végleg Asszíria részévé válnak, de ez már egy 
másik történet.

Ezzel zárom mondanivalóm érdemi részét. Sokféle kérdést érintettem írá
somban, talán túl sokfélét is, de így legalább képet adhattam arról, hogy 
mennyi nyitott, megoldatlan probléma várja a kutatni vágyókat. Bízom abban, 
hogy nem volt felesleges a szakirodalom áttekintése sem, a szükséges hivatko
zások mellett sok helyen a továbblépést is segítő szakmunkákat tüntettem fel, 
annak reményében, hogy a vizsgálódások kiterjesztésére egyre több kutató 
érez kedvet, hogy újabb és újabb eredményekkel gazdagítsa a Mitanniról szóló 
szakirodalmat. Tisztában vagyok véle, hogy írásom nem lehet más, mint sze
rény kísérlet a figyelemfelkeltésre, de már a bevezetőben is utaltam rá, hogy 
pontosan ez a célom, és nem a vitás kérdésekben megtámadhatatlan megoldá
sokkal előhozakodni. Az ókori Kelet története, főleg az Amarna-korban, na
gyon sok helyen és sokféleképpen érintkezik egymással -  ezen találkozási 
pontok szinte végeláthatatlan lehetőségeket nyújtanak a további tudományos 
munka számára.

,UI Ha hihetünk a forrásainknak, ez rövid időn belül másodszorra következik be, ugyanis a 
Sattiwaza-szerződésben (PDK 2. 12.) is szó van pusztításról. Ennek alapján vannak ku
tatók, akik kételkednek abban, hogy ha sikerülne Wassukannit azonosítani, találnánk-e 
egyáltalán valami használhatót. Ehhez lásd H a a s , 1988. 245-246.
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