
ppen száz éve, hogy a német assziriológus, Hugo Winckler kézbe vehette az
elsô, a hattušai ásatásokból elôkerült ékírásos táblákat. Az ásatások
megkezdése, tehát 1906 óta valóban az egykori hettita fôváros (a mai

Boğazkale – korábban Boğazköy – falucska mellett elterülô) romjai közül elôkerült
szövegek álltak (és állnak ma is) a szélesebb érdeklôdés és a tudományos kutatás
középpontjában. Valóban: a lassan egy évszázada tartó hattušai feltárások révén
ismertük meg az ókori Kelet eme jelentôs birodalmának történetét, kultúráját és
vallását, továbbá jelentôsen gyarapodott a tudásunk a környezô és távolabbi területek
históriájával kapcsolatosan. A máig is zajló ásatások évrôl-évre újabb meglepeté-
sekkel kápráztatják el a tudósokat: napjainkban is kerülnek elô olyan szövegek, ame-
lyek teljesen új adatokkal gazdagítják, színesítik ismereteinket a Hettita Birodalomról.
Jelen írás középpontjában mégsem ez a nagy fontosságú leletanyag áll, hanem azok a
kisebb lelôhelyek és levéltáraik, amelyek az utóbbi évtizedek ásatásai során kerültek
napvilágra, méltatlanul háttérbe szorulva a „nagy” Hattuša mellett.

Örvendetesen szaporodik az ékírásos szövegeket is adó hettita kori lelôhelyek
száma Törökországban, mindazonáltal le kell szögezni, hogy a legtöbb ásatás csak
kezdeti fázisban van, nem egy helyen még csak a terepbejárásokat végezték el a
régészek, és ennek alapján jelölik ki a közeljövôben megásandó területeket. Nagyobb
mennyiségû szöveg eddig csupán három lelôhelyrôl került elô: Maşat Höyükbôl,
Ortaköybôl és Kuşakllból. Kizárt, hogy mindösszesen ezeken a helyeken kelljen
számolni a hettita írásbeliség emlékeivel, és a szórványleletek bizonyítják is, hogy
máshol akár nagyobb archívumok is felbukkanhatnak. Sôt: szövegeink konkrétan
említenek olyan hettita városokat, amelyekben bizonyosan mûködtek írnokok. A ma
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Stipich Béla (1977) a PTE BTK
Történelemtudomány Doktori
Program (Ókor) és a müncheni
Ludwig-Maximilians-Universität
hallgatója. Kutatási területe a
Hettita Birodalom és Mittani
története és kultúrája.

„Így szól a felség...”
Helyi archívumok Anatóliában 

a Hettita Birodalom idejébôl
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ismert hettita földrajzi nevek száma meghaladja az 1600-at
(egyes vélemények szerint a települések valós száma akár
ennek a kétszerese is lehet) – ezek közül jó, ha 20-at tudunk
pontosan azonosítani. A Hettita Birodalom történeti földrajza a
hettitológia egyik legvitatottabb területe: az esetek többsé-
gében csak közvetett bizonyítékok és logikai következtetések
alapján lehet megállapítani (pontosabban: feltételezni), hogy
az adott lelôhely az ókorban, a Hettita Birodalom idejében
milyen nevet viselt. Minden egyes ékírásos szöveg közelebb
vihet bennünket egy újabb hettita város azonosításához –
ebben áll az említett három város archívumainak egyik
jelentôsége. Azonban elôre kell bocsátani, hogy az egyes
lelôhelyeken elôkerült szövegek sok esetben nem hogy
megkönnyítenék, hanem inkább bonyolítják az azonosítást
valamilyen ókori helynévvel. Mivel azonban ez a szöveganyag
kétségkívül rendkívül értékes forrása nemcsak a történettu-
dománynak, hanem a vallás- és kultúrtörténetnek is, ezért fel-
tétlenül megérdemli a kitüntetett figyelmet.

Három lelôhely kínálkozik tehát a behatóbb vizsgálódá-
sokra. Mindhárom esetben az ásatások történetének rövid is-
mertetése után az azonosítás lehetôségeit (és buktatóit), vala-
mint a lelôhely jelentôségét kísérelem meg bemutatni, elsô-
sorban az elôkerült szövegek alapján.

Fontos elôrebocsátani, hogy az „archívum” (a hagyomá-
nyos felfogás szerint jogi, gazdasági, adminisztratív dokumen-
tumokat tartalmaz, egyetlen példányban), illetve „könyvtár”
(„irodalmi” szövegek, akár több másolatban is) fogalmának
meghatározása az assziriológiában (és a hettitológiában) ko-
moly viták tárgyát képezi – jelen írás nem vállalkozhat a
problémakör bemutatására. Az egyszerûség kedvéért (és mert
nem a bonyolult felépítésû hattusšai levéltárakkal állunk szem-
ben) „archívum” alatt mindazon szövegek összességét értem,
amelyeket az adott lelôhelyen találtak. További kutatások
tárgyát kell képeznie, hogy a vizsgált archívumok esetében is
felfedezhetôek bizonyos rendezési elvek, amelyek meglétét a
hattušai levéltárnál sikerült kimutatni.

MAŞAT HÖYÜK

Maşat Höyük Hattušától 150 km-re északkeletre fekszik, egy
termékeny síkságon, amelyet hegyek vesznek körül. Elhelyez-
kedésének köszönhetôen a térség stratégiai és gazdasági köz-
pontja lehetett. A lelôhelyen feltártak egy nagy kiterjedésû
alsóvárost és egy magasan fekvô, meredek citadellát, amelyet
– a hettita fôváros palotájához (Büyükkale) hasonlóan – három
oldalról sziklafalak vesznek körül; védelem szempontjából ez
ideálisnak mondható. Terepbejárások során már az 1940-es
években találtak egy hettita agyagtáblát, de az ásatások csak
1973-ban kezdôdtek meg Tahsin Özgüç vezetésével, és egé-
szen 1984-ig tartottak. A feltárások során három fôbb fázist
különítettek el a régészek: a Kr. e. 8–4. század közötti vaskori
(phrüg) és a korai bronzkori (Kr. e. 2500–2000) rétegek között
helyezkednek el a mi szempontunkból érdekes hettita rétegek.

A város minden kétséget kizáróan a késô bronzkorban, a
Hettita Birodalom idején élte fénykorát; ebbôl a korszakból öt
települési réteget sikerült elkülöníteni. A legtöbb hettita város-
hoz hasonlóan az utolsó réteg pusztulását tûzvész okozta Kr. e.
1200 körül (nem tisztázott azonban, hogy a tûzvészt mi okoz-
ta). Már ebben a rétegben is találtak egy ékírásos agyagtáblát

(egy ráolvasás szövegével), hieroglif feliratos pecsétlôket, és
import-kerámiát Szíriából és a Földközi-tenger térségébôl.
A hanyatlásnak azonban biztos jele, hogy sem a citadella, sem
pedig az alsóváros területén nem emeltek monumentális épü-
leteket. A II. réteg leggazdagabb leletei az ún. „nagy házból”
kerültek elô – a 16 helyiségbôl álló komplexum minden való-
színûség szerint a palota lehetett, ahonnan a várost és környékét
kormányozták. A réteg datálását megkönnyítik a leletek: egy
ékírásos agyagtábla középhettita jelformákkal, személyne-
veket tartalmazó pecsétlôk hieroglif írással, illetve egy pecsét-
lenyomat, amelyik I. Šuppiluliuma (kb. Kr. e. 1344–1322)
nevét viseli.

A III. réteg hatalmas (72 × 65 m alapterületû), kétemeletes
palotája a hettita monumentális építészet egyik elsô példája.
Minden kétséget kizáróan palotáról van szó: erre utalnak a
tárolóedények, a raktárak, a személyneveket tartalmazó pe-
csétlôk, illetve nem utolsó sorban az archívum. A felsô szinten,
fa polcokon tárolt agyagtáblák a várost elpusztító tûzvész
során a pincehelyiségekig zuhantak. A levéltár, amely elsôként
került napvilágra a hattušai levéltár után, a középhettita korból
származik, nagyjából III. Tudhaliya (Kr. e. 1360–1344) ural-
kodásának idejébôl (ennek az uralkodónak a neve két táblán is
megtalálható, pecsétlenyomaton). A legtöbb levél a nagykirály
(DUTUŠI= ‘Napom’) és helyi megbízottjainak üzenetváltásából
maradt ránk, emellett megtalálhatóak az egyes városok veze-
tôinek egymás közötti levelezésének darabjai, illetve leltár-
listák. Vallási vagy irodalmi szövegeket nem találtak.

A legtöbb levél címzettje egy bizonyos Kaššu, akinek a (ka-
tonai) rangja is ismert: UGULA NIMGIR.ERIN2

MEŠ, azaz ‘a
csapatfelügyelôk vezetôje’. A második leggyakoribb címzett
Himmuili, aki a BE¯L MADGALTI tisztséget viselte – szintén
egy katonai tisztviselô, valamilyen katonai kormányzó,
határparancsnok. Emellett számos egyéb katonai rang és
tisztség neve szerepel a Maşat-levelekben – mindez a város
földrajzi elhelyezkedésének fényében egyáltalán nem
meglepô. A palota azt a területet felügyelte, amely közvetlenül
a Hettita Birodalom és a kaška törzsek által ellenôrzött ter-
ritórium határán helyezkedett el, és mint ilyen, az egész hettita
történelem során állandó fenyegetésnek volt kitéve. A térség
fontosságát az is jelzi, hogy maga a nagykirály közvetlenül
látta el utasításokkal a helyi hivatalnokokat. Tehát egy tipikus
„határprovinciával” állunk szemben, amely egy stratégiailag
kiemelt helyen látta el a katonai és a gazdasági igazgatás
feladatait. Ennek megfelelôen a levelek nagyrészt a biztonság
megôrzésére irányuló katonai akciókról, csempészek, szám-
ûzöttek és hadifoglyok ügyeirôl, bûnözôk megbüntetésérôl,
illetve a gabona betakarításáról és a termés biztonságba
helyezésérôl szólnak. A palota vezetôi azonban nem jártak
sikerrel: III. Tudhaliya alatt a kaškák nemcsak Maşat Höyüköt
pusztították el, hanem valószínûleg maga a fôváros, Hattuša is
a lángok martalékává vált. Az a tény, hogy Maşat gyors és
váratlan dúlás áldozata lett, a levelekben is tükrözôdik: idô-
síkjuk pár évre terjed ki, általában napi ügyeket tárgyalnak, a
szereplôk rövid távú együttmûködését világítják meg. A szö-
vegek geográfiai spektruma is viszonylag szûk: a felbukkanó
városok közel voltak egymáshoz. Tipikusan helyi (lokális)
anyaggal állunk tehát szemben – összehasonlítva a hattušai
szövegek 500 évre és több ezer kilométerre kiterjedô
„látókörével”, igen jelentôs a különbség, ami a Maşat-levelek
egyedülállóságát még hangsúlyosabbá teszi.



A IV. réteg a hettita Óbirodalom idejére (Kr. e. 17–16. század) datálható; a
város már ebben az idôszakban is jelentôs kiterjedésû volt. Az V. réteg kārum
Kaniš Ia és Ib rétegével (Kr. e. 18. század eleje) egykorú.

Mára általánosan elfogadott, hogy Maşat Höyük ókori neve Tapigga volt.
A levelek kiadója, Sedat Alp már elég korán, 1977-ben megfogalmazta ezen
nézetét, amelyet azután többször megismételt. Az azonosítás alapját az egyik
levél (HBM 46. Rs. 18–27.) adja, amelyben a levél feladója, Adad-bēli tájé-
koztatja az uralkodót, hogy kiküldi a felderítôket a Hapidduini-hegyhez, és ha a
felderítôk nem találnak ott ellenséget, akkor a szarvasmarhákat és a juhokat
Tapiggából leengedi (legelni). Az azonosítás azon a feltételezésen nyugszik,
hogy Adad-bēli éppen a levélben nevezett városban, Tapiggában tartózkodik –
erre azonban semmiféle bizonyíték nincs. Valamit javít a helyzeten, hogy Adad-
bēli néhány másik levélben mint címzett szerepel. Figyelmen kívül hagyható
viszont Alpnak azon érve, amit HBM 15. levél alsó peremének feliratára alapoz,
miszerint Maşat Höyük és Hattuša háromnapi járóföldre vannak egymástól,
ugyanis az idézett helyen nem ez áll. A levelet a „Felség” küldte Kaššunak,
erôsítést kér, és megparancsolja, hogy a katonák három nap alatt legyenek a színe
elôtt. Sehol sem szerepel azonban, hogy a „Felség” a fôvárosában van, bárhol
máshol is lehetett. Sôt, inkább az a valószínûbb, hogy máshol volt, éppen egy
hadjárat közepén, és sürgôsen csapatokra volt szüksége.

Akár Tapigga, akár nem: Maşat Höyük és az ott napvilágra került levéltár
bepillantást nyújt egy hettita határtartomány mindennapi életébe, és a katonai
szervezet szempontjából is érdekes kiegészítése a fôvárosban talált szövegeknek.

ORTAKÖY

Ortaköy Hattušától 60 km-re északkeletre helyezkedik el, Çorum városától 50
km-re délkeleti irányban, egy patakmedrek által tagolt, teraszos fennsíkon. Érde-
kes módon nem telephalomról (tell/höyük) van szó, hanem lapos településrôl,
melynek környéke – a kedvezô klimatikus viszonyoknak köszönhetôen – már a
korai bronzkorban is lakott volt. A telep stratégiai jelentôsége sem elhanyagol-
ható: az Amasya- és az Alaca-síkság közötti kulcspozíciója és a Hattušába észak-
északkelet felôl vezetô útvonal menti elhelyezkedése okán az ásatást vezetô
Aygül Süel már a feltárások kezdetén feltételezte, hogy valamiféle igazgatási
központ lehetett. A szisztematikus ásatások azután kezdôdtek meg, hogy helybéli
gyerekek az elsô ékírásos agyagtáblákkal jelentkeztek a çorumi múzeumban
1990 tavaszán-nyarán.

A régészeknek több építményt is sikerült feltárniuk: egy monumentális, 70 × 25 m
alapterületû épületet (Building A), amely valószínûleg a palota, esetleg templom
lehetett (vagy legalábbis adminisztratív funkciókat látott el), illetve egy rak-
tárépületet (Building B). A C és a D megjelölésû épület funkciója még nem
világos; a D épület méretébôl és leleteibôl (pl. fegyverek) ítélve szintén admi-
nisztratív-hivatalos, esetleg katonai funkciót töltött be. Az „A” jelzéssel ellátott
épület legalább két emeletes lehetett, de sajnos csak nagyon kevés maradt meg
belôle: a vályogtéglából készült falak teljesen megsemmisültek egy tûzvész so-
rán, a kôtömböket, amelyek az épület alapjait alkották, a helyi lakosok elôsze-
retettel használták fel saját házaikhoz építôanyagként. A megközelítôleg 4000 (!)
agyagtáblát a felsô szint omladékrétegében találták meg, elôfordulásuk gyakori-
sága az 1-es és az 5-ös helyiségben volt nagyobb, tehát ezek lehettek az archívum
termei. A „B” épület raktárként való azonosítása a benne talált közel negyven
tárolóedény (pithosz) okán biztosnak látszik, bár újabban templomként is próbál-
ják értelmezni. A két interpretáció természetesen nem zárja ki egymást.

A levéltár a Maşat Höyük-ihez képest lényegesen sokszínûbb anyagot tartalmaz,
de sajnos csak elhanyagolható hányadát adták ki. Ahmet Ünal 1998-ban közreadta
az ásatások megkezdése elôtt a çorumi múzeumba beérkezett táblákat átírásban és
fordításban (a táblák rajzával együtt), azóta azonban csak A. Süel publikál egy-egy
rövid levelet (többnyire leltári vagy raktári szám megadása nélkül), illetve egy
lexikális listát. Süel az archívumot három részre osztotta fel: a legnagyobb cso-
portot (kb. 1500 tábla és töredék) a hettita nyelven íródott anyag alkotja, amelyben
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HBM 46.
A Felségnek, uramnak mondd! Így (szól)
Adad-bēl i , a szolgád.
Nézd, az ellenség nagy számban két helyen
átlépte a határt. Egy nomád törzs csapatai
I šteruwában átlépték a határt. Egy másik
nomád törzs csapatai Zišpában átlépték a
határt. Amikor átmegy a Šakaddunuwa
hegyhez, és visszafordul, az országba be fog
jönni. Mögötte még semmi sem látszik.
Ha te, Felség, az én uram, valamilyen
parancsnokot kiküldenél, az ellenség nem
tudna kárt okozni az országban.
Én a hosszú felvonulási út kémeit újra
elküldöm a Hapidduni-hegyhez, hogy ott
éjszakázzanak. Amikor visszatérnek a hírrel:
„A hegy szabad az ellenségtôl”, ennek
megfelelôen a szarvasmarhákat és a juhokat
Tapiggából többször leengedem.
Felség, az én uram, vedd ezt tudomásul!

HBM 15.
Így (szól) a Felség; Kaššunak és Zilapiyának
mondd!
Amint ez az üzenet elér benneteket, az
összegyûjtött katonákkal együtt a
harcikocsizókat is, akik nálatok vannak,
vezessétek három nap alatt sürgôsen a
Felség elé.

(Valamennyi forrásszöveg 
a cikk szerzôjének fordítása.)



a levelek mellett vallási szövegek, ómenek és listák is szerepelnek. A megkö-
zelítôleg 600 hurri nyelvû szöveg a levéltár anyagának egynegyedét teszi ki,
amelyek túlnyomórészt vallási (rituálé-) szövegek. A harmadik csoport az „egyéb”
kategória nevet kaphatja: az akkád nyelvû szövegek mellett ide sorolhatók a
hettita-hurri, hettita-akkád és a hettita-hatti bilingvisek (kétnyelvû szövegek).

A hettita levelek önmagukban is három alcsoportra oszthatók fel: beszélhetünk
levelekrôl, amelyeket a „Felség” (itt is DUTUŠI) küldött a hivatalnokoknak; amelyeket
a hivatalnokok (vagy a királynô) küldtek a nagykirálynak (ez a csoport a leg-
népesebb); vagy amelyeket a hivatalnokok küldtek egymásnak. Az ásatók véleménye
szerint mindez arra utalhat, hogy Ortaköy akár királyi székhely is lehetett, és az „A”
épület nemcsak helytartói palota volt, hanem királyi rezidenciaként is szolgált. Ezt a
feltevést erôsíti, hogy a levelek a Hettita Birodalom mindegyik részébôl érkeztek,
tehát geográfiai spektrumuk a Maşat-leveleknél lényegesen szélesebb – ráadásul
számos olyan földrajzi név szerepel az ortaköyi anyagban, amelyet eddig nem is-
mertünk. Az interpretációt nagymértékben megkönnyítené, ha maguk a szövegek is
rendelkezésre állnának, ennek hiányában azonban továbbra is csak feltételezésekbe
bocsátkozhatunk. Annál is inkább, mivel – Maşat  Höyükkel ellentétben – a „Felség”
nevét egyik táblán sem sikerült felfedezni. A proszopográfiai vizsgálatok alapján –
bár kezdeti stádiumban vannak – valószínûsíthetô, hogy az ortaköyi és a maşati
levéltár egykorú: sok azonos név fordul elô, méghozzá hasonló vagy megegyezô
kontextusban. Ehhez járulnak a paleográfiai elemzések eredményei: az ortaköyi
táblák a maşatiakhoz hasonlóan középhettita jelformákkal íródtak. 

Az ortaköyi archívummal kapcsolatos igen érdekes problémakör az erôteljes
hurri befolyás. Mielôtt azonban ezzel foglalkoznánk, néhány szó erejéig érdemes
kitérni a város hettita nevének meghatározására. Szintén általánosan elfogadott,
hogy Ortaköy a hettita és hurri forrásokban gyakran elôforduló Šapinuwa váro-
sával azonos. Az azonosítás tulajdonképpen két érvre támaszkodik. Az egyik a
levelekbôl levonható logikai következtetés: nem egy levélben szerepel Šapinuwa
mint a „Felség” tartózkodási helye, illetve egyéb olyan hivatalnokok (Kuikui-
šanduwa, Lahhiya) székhelye, akikrôl tudjuk, hogy épp Ortaköy volt a
lakhelyük. Természetesen ha egy levélben az áll, hogy a „Felség” Šapinuwában
van, és Ortaköyben kerül elô, még nem elegendô támpont a megfeleltetésnek, de
ha több ilyen példa van, és nem csak a nagykirállyal kapcsolatban, az már elgon-
dolkodtató. A Maşat-levelek is nyújtanak némi támpontot: HBM 20-ban a Felség
utasítja hivatalnokait, hogy 1701 gyalogos katonát küldjenek Šapinuwába a színe
elé, méghozzá két nap alatt. Valóban: Maşat Höyük kétnapi járóföldre van
Ortaköytôl – csakhogy az adott levélben nem az áll, hogy Maşatból érjenek oda
két nap alatt, hanem Išhupittából (Vs. 7.). Ha a levél szövegének ezen értel-
mezése helyes, ez az adat csak feltételesen kezelhetô bizonyító erejûként. A má-
sik érv Ortaköy Šapinuwaként való azonosítására épp a hurri befolyás és az azzal
kapcsolatos vallási szövegek elôfordulása. Boǧazköyi szövegekbôl már régebb
óta ismert volt, hogy Šapinuwa fontos hurri vallási központ lehetett, különösen
az ún. itkalzi (szájtisztítási) szertartás kapcsán: egy hattušai szöveg tanúsága
szerint 22 táblát, amelyet Šapinuwából hoztak, kivonatoltak a fôváros számára.
A jelentôs mennyiségû hurri nyelvû ortaköyi táblának nem kis része éppen az
itkalzi-szertartás leírását tartalmazza, tehát joggal feltételezhetô, hogy Ortaköy
megegyezik a hettita kultúrkörben a nevezett szertartás egyik központjaként
számon tartott Šapinuwával. Šapinuwa kitüntetett vallási jelentôségére nemcsak
a rituálé-szövegek utalnak, hanem a város viharistenének (DU URUŠapinuwa) emlí-
tése is az államszerzôdésekben az esküistenségek között, illetve adománylistákon.

Šapinuwa nemcsak mint vallási, hanem mint politikai központ is szerepel a
boḡazköyi hettita és hurri szövegekben. A város – a szövegek tanúsága szerint –
rendelkezett palotával, tehát valamiféle igazgatási központ lehetett, ahonnan pl.
Tapiggába is küldtek utasításokat, illetve rendelkeztek gazdasági javak elosz-
tásáról. Katonai szempontból is jelentôs szerepet tölthetett be, amire egy hurri
szöveg is utal, sôt még II. Muršili uralkodása (Kr. e. 1321–1295) alatt is katonai
támaszpontként szolgált, ugyanis az említett uralkodó ott szemlézte csapatait.
Volkert Haas egyenesen arra gondol, hogy a kaškák által elpusztított Hattuša
helyett idôlegesen Šapinuwa szolgált a birodalom fôvárosaként, és hogy a hettita
dinasztia hurri származású volt (Mittaniból, Kizzuwatnából vagy Halabból).

„Így szól a felség...”
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HBM 20.
Így (szól) a Felség: Kaššunak és Pipappának
mondd!
Amint ez a levél elér benneteket,
mozgósítsátok azt az 1701 gyalogost
I šhupittából és hozzátok két nap alatt
sürgôsen Šapinuwába a Felség elé.



Az ortaköyi levéltár nagy fontossággal bír az ókori Kelet története, kultúr-
története és vallástörténete szempontjából, és a nyelvészeti kutatások számára
is elsôrangú forrásanyagot nyújt – ez látatlanban, a táblák túlnyomó részének
publikálása elôtt is nyugodt szívvel kijelenthetô. Különösképpen a hurri és hatti
nyelvû szövegek érdemelnek kitüntetett figyelmet, ugyanis ezek a nyelvek az
ókori Kelet legkevésbé ismert (sziget)nyelvei közé tartoznak – ha igazak az
elôzetes beszámolók, az itt felbukkant kétnyelvû feliratok jelentôs mértékben
gyarapíthatják tudásunkat ezekkel a nyelvekkel kapcsolatosan. Helyi admi-
nisztrációs központként (Maşat Höyükhöz hasonlóan) a Hettita Birodalommal
kapcsolatos ismereteinket gazdagítja majd mikro- és makrotörténelmi szinten
egyaránt, illetve megvilágíthatja a hurrik terjeszkedésének eddig csak apró
részleteiben ismert eseményeit, befolyásukat a Hettita Birodalomra vallási és
egyéb téren. Emellett még ókori nevét is sejtjük: a Šapinuwával való azonosítás
elég meggyôzônek látszik.

KUŞAKLI

Kuşakll Hattušától kb. 210 km-re délkeletre helyezkedik el, egy természetes
magaslaton, amelynek legmagasabb pontja 1650 m-es magasságban emelkedik a
tengerszint fölé. (Nem véletlen, hogy a hettiták Anatóliának ezt a területét „Felsô
Föld”-nek, „Felsô Ország”-nak nevezték.) Már 1992-ben, a terepbejárások során
sikerült egy agyagtáblát találni, 1993-tól pedig folyamatosan zajlanak a feltárások
Andreas Müller-Karpe vezetésével. Az ortaköyi ásatásokkal nagyjából egy idôben
megkezdôdött régészeti munkálatok Kuşakllban jóval szisztematikusabban, a leg-
modernebb természettudományos módszerek bevonásával zajlanak, ezért a város
mára – Hattuša  mellett – a  legalaposabban kiásott hettita lelôhelynek számít.

Az ásatások során az akropolisz területén hat épület nyomait fedezték fel a
régészek –   köztük egy hatalmas templomét, ahol minden bizonnyal a hettita pan-
theon egyik legfôbb alakját, a Viharistent tisztelték. Az akropolisz nyugati lejtôjén
lakóépületek kerültek napvilágra, a telep északi részén egy templom nyomaira buk-
kantak, kiásták a délkeleti és az északnyugati kaput, és a város déli csúcsánál gabo-
natárolókat találtak. A kapuknál gátak nyomait fedezték fel: a vízellátást hatalmas
víztározókkal biztosították. A várost a Kr. e. 16. században alapították, a Kr. e. 14.
században elpusztult (valószínûleg földrengésben és az azt követô tûzvészben, de
az idegenkezûség sem zárható ki teljesen), ám gyorsan újjáépítették. A feltárt
épületek és a leletek nagy része erre a korszakra, tehát a hettita Újbirodalom idejére
datálható, azonban nem egy épületet a Kr. e. 16. században emeltek, és pusztulásuk
után helyreállítottak. Érdekes módon az akropoliszon álló nagy templom nem épült
újjá, helyét elplanírozták, a Viharisten kultusza máshol folytatódott.  A Kr. e. 1200
körül újabb tûzvész okozott károkat a településen, amelyet ezután a Kr. e. 12–11.
században csak egyes részleteiben állítottak helyre és használtak. Utána több száz
évig teljesen elhagyott volt a város, majd a vaskorban, a Kr. e. 7–6. században
építettek egy újabb erôdítményt az akropolisz területén, a hettita maradványokra.

Minden bizonnyal kapcsolatban állt a várossal az a szentély, amelyet 2,5 km-re
déli irányban, 1900 m-es tengerszint feletti magasságban találtak. A szentély tulaj-
donképpen egy kb. 150 m átmérôjû tó körüli területet jelentett, amelyet fallal vettek
körül. A szentély területén épületeket is találtak, illetve csatorna-maradványokat,
nem messze a tótól pedig minden valószínûség szerint egy templomot. Nem kizárt,
hogy ide helyezték át a Viharisten kultuszát a nagy templom pusztulása után.

Sajnos Kuşakllban kevesebb írásos dokumentum került elô, mint Maşat Hö-
yükben és Ortaköyben. A terepbejáráson talált tábla után 1994-ben kerültek nap-
világra a következô írásos dokumentumok az „A” épület déli sarokhelyiségébôl:
összességében 49 ékírásos agyagtábla. Ezt követôen 1999-ben, majd 2001-ben
számolhattak be a régészek újabb táblaleletekrôl, utóbbi esetben a „D” épület
maradványai között. Sajnálatos módon a táblák nagyon töredékesek, ugyanis a
körülmények igen kedvezôtlenül alakultak az ókor óta: a lelôhely túl közel volt
a felszínhez, illetve az idôjárás viszontagságai is megviselték a táblákat (sok csa-
padék, erôs talajmenti fagyok télen). Ehhez járult a vaskori település építésének
pusztítása is. Mindegyik tábla vallási-kultikus szöveget tartalmaz: többnyire

Tanulmányok
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KUT 19.
Amikor a király tavasszal  Šariššába megy
az ünnepeket ünnepelni – amikor a király
közeledik a városhoz, nem megy föl a
városba, hanem a király a felsô úton felmegy
a Viharisten huwaši-köveihez.
Šar i šša  város elôtt azonban […] az
ezüstmûvesek ugyanazon a napon az
úton/ra? […] Šarišša  ura […] A huwaši-
köveknél […] A huwaši-köveknél […] talál 
A Viharisten huwaši -köveihez/nél?

KUT 6.
Amikor a 3. napon világos lesz, Šariššában
kinyitják a halentuwa-épületet. A függönyt
elhúzzák. A király a fürdôbe megy, és
felveszi a díszes öltözéket. A király kijön a
fürdôbôl. Két palotasegéd és egy testôr
mennek a király elôtt. A király felszáll a
kocsira, és felhajt a Viharisten huwaši -
köveihez.
A Viharisten huwaši-szentélyével sz[emben?
[…] megtör 12 vastagkenyeret […] Egy
bikát […] Hurma? / a város? ura […]



jóslatok feljegyzéseit (sors- és madárjóslatok), kultuszokkal
kapcsolatos leltár-listákat, illetve két töredéken egy ünnepi
rituálé leírása olvasható. A jelformák vizsgálata alapján az összes
táblát a Kr. e. 13. század második felére lehet datálni – emellett
tartalmi érvek is szólnak: a kultusz- és leltár-listák összefüggésbe
hozhatók IV. Tudhaliya kultuszreformjával.

Történeti szempontból a Gernot Wilhelm által szinte azon-
nal publikált KuT 19-es leltári számú szöveg a legérdekesebb,
amely egy több napos ünnepi szertartás kezdetét írja le. A szer-
tartás jelentôségét az adja, hogy a király (minden bizonnyal
maga a hettita nagykirály) személyesen vett részt benne, tehát
nem egy lokális, hanem állami szintû ünneppel van dolgunk.
A szöveg egyben (talán egy másik szöveggel együtt, amely a
KuT 6-os leltári számon szerepel) megvilágítja a várostól
délre, magasan fekvô szentély szerepét is: az ünnep nem a vá-
rosban kezdôdik, hanem a király a „felsô úton” (šarazzin
KASKAL-an) a viharisten huwaši-köveihez megy fel (KuT 6.
Kol. 1. 6-8.), a harmadik (?) napon pedig a király kocsira száll
és felmegy (UGU paizzi) a viharisten huwaši-köveihez, a
huwaši-szentélyhez (KuT 6. Kol I. 9–11.), és áldozatot mutat
be. Az ásató régész véleménye szerint ez a két szöveg a már
említett, városon kívüli, magaslati szentélyre vonatkozik.

Az említett két szöveg a város ókori nevének meghatáro-
zásánál is kulcsfontosságú. Mindkettô említi Šarišša városát
(KuT 19 Kol I. 2.: [… URUŠa-r]i-eš-ša, 9.: URUŠa-ri-eš-ša-ma-
kán, 11.: URUŠa-ri-eš-ša; illetve KuT 6 Kol I. 2. [U]RUŠa-a-ri-iš-
ša) mint az ünnepi cselekmények helyszínét. Ennek alapján G.
Wilhelm, a táblák másolatát elkészítô filológus arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a többször elôforduló földrajzi név azt
a várost jelölheti, ahol a táblákat találták. Ezt a – Wilhelm
által is bevallottan – gyenge  lábakon álló érvelést azonban
alátámasztja az a körülmény, hogy a kultuszokkal kapcsolatos
leltárlistákon is ez a város tûnik fel. Az 1999-ben, illetve 2001-
ben talált anyag ellentmondásos képet nyújt: egy szöveg
Zippalanda város viharistenét (DIŠKUR URUZi-ip-pa-la-an-da)
említi, viszont találtak egy pecsétlenyomatot egy cserépedény
oldalán, amely hieroglif feliratot tartalmaz. A szöveg olvasata:
„Sarisa (sa5-ri-sa) város királya” – az egyik lelet gyengíti, a
másik pedig erôsíti az azonosítás mellett szóló érvrendszert.
Bizonyosságot azonban csak további leletek felbukkanása és
kiértékelése után nyerhetünk, de az új táblák elôkerülése jó
okot adhat a bizakodásra. Šarišša város (Šapinuwához hason-
lóan) egyébként már a hattušai levéltár anyagából is ismert
volt, szintén hangsúlyozottan vallási kontextusban. A fentebb
említett, huwaši-kövekhez kapcsolódó szertartásoknak további
darabjai ismertek a hettita fôvárosból is. A város viharistene
(DU URUŠarišša) a hettita Újbirodalom nemzetközi szerzôdései-
ben gyakran szerepel az esküistenek sorában, így a II. Ram-
szesz egyiptomi fáraó (Kr. e. 1279–1213) és III. Hattušili het-
tita nagykirály (Kr. e. 1267–1237) által kötött híres szerzôdés

szövegében is, ennélfogva a karnaki Amon-templom falán is
olvasható a neve. A viharisten mellett egy helyi Ištar-alakot is
tiszteltek a városban, valamint egy védôistenséget. Šarišša kie-
melt szerepét a hettita vallásban immár a feltárások is meg-
erôsítik – természetesen csak abban az esetben, ha a megfe-
leltetés helyes.

A történeti szempontból figyelmet érdemlô leletek közé tar-
tozik még az 1-es templom 9-es pincehelységében talált lelet-
anyag: különféle cseréptöredékek között 65 agyag pecsétle-
nyomat (plomba), amelyek valamiféle tárolóedényeket zártak
le. Erôsen töredékes állapotuk arra utal, hogy feltört plombák-
ról van szó. A plombák személynevek hieroglifákkal írt feliratait
tartalmazzák, amelyek között olyan ismert nevek is vannak,
mint pl.  Šuppiluliuma. Mivel a REX vagy MAGNUS.REX
hieroglifa hiányzik, valószínûleg nem a hasonló nevû nagy-
királyról van szó. Azonban egy Mazitima nevû személynév a
REX hieroglifával szerepel, aki egy lokális uralkodó lehetett;
neve semmilyen más forrásból nem ismert. Mindenesetre a
KuT 19 tábla tanúsága szerint (Kol I. 11.) Šarišša városát
valamilyen „úr” (EN URUŠa-ri-eš-sǎ) irányította; a két tisztség
egymáshoz való viszonyáról azonban semmit sem tudunk.

Az ásatások Kuşakllban egy közepes méretû hettita várost
hoztak napvilágra, amely immár közel 60 ékírásos táblával és
még több töredékkel gazdagította a Hettita Birodalomból
elôkerült írásos emlékek számát. A táblák szövegei nem okoz-
tak nagy változást a birodalomról alkotott eddigi képben, de
értékes kiegészítését jelentik.

ÖSSZEGZÉS

A három ismertetett lelôhely mindegyikén találtak több-keve-
sebb agyagtáblát. A sors fintora, hogy épp az ortaköyi táblák,
amelyek a legérdekesebb anyaggal szolgálhatnának, egyálta-
lán nem hozzáférhetôk. Nem alábecsülendôk azonban a Maşat
Höyükben és Kuşakllban elôkerült és kiadott dokumentumok
sem – ismét hangsúlyozni kell, hogy a hettita magterületekrôl
a hatalmas hattušai anyagon kívül más (ék)írásos forrással
egyelôre nem rendelkezünk a Hettita Birodalom idejébôl.

A további kutatások szempontjából döntô jelentôségû, hogy
az ortaköyi táblákat mikor ismerheti meg a szélesebb
tudományos közélet. Az eddigi információk alapján az
ortaköyi szövegek, ha nem is változtatják meg alapvetôen a
Hettita Birodalommal kapcsolatos nézeteket, sokszínûsé-
gükkel és párját ritkító bôségükkel új impulzusokat adhatnak
nemcsak a hettitológiai stúdiumoknak, de az egyéb ókori
keleti tudományszakoknak is. Ez a rövid áttekintés csak a
figyelemfelkeltés feladatát vállalhatta magára – a részletesebb
kifejtés a jövô mindenképpen elvégzendô, ám hálás feladatai
közé tartozik.

„Így szól a felség...”
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(2004) 23–27.
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