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Sövegjártó Szilvia (1983) a jénai 
Friedrich Schiller Egyetem asszi-
riológia szakos hall gatója.

Nergal alakja a sumer 
irodalomban

Sövegjártó Szilvia

A sumer Nergal isten

A mezopotámiai mitológiában Nergal az istenek második generációjának tagja, 
Enlil és Ninlil gyermeke, így rangban azonos helyet foglal el a pantheon olyan 
tekintélyes isteneivel, mint Inana, Nanna, Utu vagy Ninurta. Az óbabilóni ha-

gyomány alapján Nergal felesége Lasz vagy Mamítu – mindketten akkád etimológiá-
jú nevet viselnek. Nergal a szövegekben gyakran kapcsolatba kerül Meslamta-eával, 
a két istent olykor azonosítják is.

Az Ur III kort megelőzően Nergal neve nem fordul elő a 
dél-mezopotámiai szövegekben, csak az akkád forrásokban. 
Kultuszának legfontosabb központja a kuthai E-meslam 
volt,1 ismert azonban egy másik, kisebb jelentőségű szenté-
lye is Maskan-sapirban.

A rendelkezésünkre álló forrásokat az istenlisták és az iro-
dalmi szövegek alkotják. Más szövegtípusokkal összehason-
lítva Nergal alakja az irodalmi művekben – talán mert más 
istenek irodalmi reprezentációjának hatása alatt áll – kevésbé 
egységes. Az ábrázolás egységének látszólagos hiánya meg-
lepő, mivel a himnuszok többsége az iszini dinasztia korára 
datálható, így feltehetően nem számottevő köztük az időbeli 
szóródás. Az előbb említetteken kívül későbbről származó su-
mer nyelvű műveket is ismerünk, amelyekben Nergal feltűnik; 
továbbá az isten az akkád irodalmi hagyománynak is része.

A mezopotámiai pantheonban Nergalt általában az alvi-
lág istenének tartják, ugyanakkor a sumer irodalmi szövegek 
kevéssé hangsúlyozzák ezt a szerepkört. Nergal kapcsolata 
az alvilággal az óbabilóni kort követően vált szorossá. Ezt a 
változást dolgozza fel egy középbabilóni korra datált akkád 
nyelvű eposz, a Nergal és Ereskigal.

A sumer források, vagyis az irodalmi szövegek és az isten-
listák egyaránt eltérő képet sugallnak. A Nergalról kialakí-
tott kép, mindezeket fi gyelembe véve, itt jóval összetettebb: 
az istent az alvilággal összefüggésbe hozó utalások mellett 
főként harciasságára esik hangsúly – leszámol az ellenség-
gel és védelmezi a népet. Jelenleg mintegy tucatnyi irodalmi 
műről tudunk, amelyek Nergalhoz kötődnek, valamint nagy-
jából ugyanennyi szövegről, amelyek említést tesznek róla. 
A sumer nyelvű szövegek közül a himnuszok őrizték meg a 
legrészletesebben az isten alakját.

Több olyan szöveget is ismerünk, amelyben alvilági istenek 
listája található. Az Ur-Namma siratása című kompozíció lis-
tájában szerepel Nergal, azonban különös módon a Gilgames 
halála című mű nem tünteti fel. Ez talán azzal magyarázható, 
hogy alakja elsősorban az erőszakos halálhoz kapcsolódik, így 

Nergalnak ajánlott kőfejsze (IM 95520) felirata az újasszír 
korból, Tell Haddadból. (F. N. H. al-Rawi, „Texts from Tell 

Haddad and Elsewhere”: Iraq 56 [1994] 35–44 nyomán)

A szöveg fordítása:
[Nergalnak], az istenek fejének, aki harcban és háborúban nem is-
mer félelmet, […] aki a leghatalmasabb az istenek közül, aki nem 
kíméli meg a bűnösöket, [aki az E-sa-]hul[ban lakozik], amely 
Me-Turanban van, a nagy úrnak, urának, [név] Nairi [kormány-
zója], Sarrukín eunuchja készítette kék kőből, melyet a hegyekben 
található lelőhelyén bányásztak, [Ninzadim és Ninkur]ra tudása ál-
tal, és elhelyezte, hogy élete során egészséges legyen, [hogy hosszú 
életű legyen?], hogy szíve vidám legyen, hogy ellenségeit elfogja, 
[hogy ne érje] véget nem érő betegség [és] hogy szíve felviduljon.
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említése az egyik mű szempontjából fontos, a másikéból viszont 
nem indokolt. Elképzelhető az is, hogy a mű keletkezésének korá-
ban vagy helyén Nergalt nem az alvilági, hanem a harcias istenek 
közé sorolták. Esetleg csak kultuszának egyik központjában vált 
az alvilág feletti uralom az isten fő aspektusává, amely kiemelt 
hatást gyakorolt ábrázolására az irodalmi korpusz egy részében.

Nergal korai ikonográfi ája is alátámasztja ezeket a feltétele-
zéseket. Az Ur III korban az ábrázolásokon még Meslamta-eát 
láthatjuk,2 az óbabilóni kortól fogva azonban Nergal jut fonto-
sabb szerephez; ikonográfi ájuk igen közel áll egymáshoz. Az 
óbabilóni korban Nergalt már a háromfejű buzogánnyal és a 
kétoroszlánfejes jogarral jelenítik meg, ezek azonban csak ké-
sőbb válnak az isten attribútumaivá.3 Az óbabilóni korban más 
harcos istenek képi megformálásán is megjelennek ezek a ha-
talmi jelvények. Ettől eltérő fegyverek is társulhattak Nergal-
hoz az óbabilóni korban; továbbá gyakran tart kezében levágott 
fejet, vagy helyezi egyik lábát egy előtte heverő tetemre.4

Nergal nevének ortográfiája

Nergal nevének legkorábbi, a Kr. e. 3. évezredből ismert írás-
módja dKIŠ.UNU. A név az óakkád korban egészült ki a GAL 
jellel, amely fonetikus komplementumként szolgálhatott. Az 
Ur III időszakban és az óbabilóni korban Nergal nevének több-
féle írásmódja élt egymás mellett. Az Iszin-Larsza kor után az 
ortográfi a módosult: a KIŠ és a GIR3 jel kurzív változata egy 
rövid ideig egybeesett, majd amikor ismét elkülönült, az utóbbi 
őrződött meg Nergal nevében. A KIŠ jel előfordulása tehát az 
óbabilóni kornál régebbre datálja a szöveget. Emellett az ó-
babilóni korban egy új írásmód is kialakult dU.GUR formában, 
amely később széles körben elterjedt. Kezdetben ez az isten 
tanácsadójának neve, az újabb hagyományban viszont helyét 
Hendurszaga vagy Isum vette át, Ugurt pedig Nergalnak fe-
leltették meg. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy mivel ez a 
változás az óbabilóni kor után következett be, a szövegek kései 
keletkezésére utal.

Máig megoldatlan kérdés, hogy a nevet logogrammaként 
kell-e értelmeznünk, vagy a szillabikus írásmód szerint olva-
sandó dne3-eri11-gal vagy dne3-irigal2 változatban.5 A logografi -
kus értelmezés mellett szóló érv, hogy ismert Nergal nevének 
ettől eltérő szillabikus írásmódja is.

Nergal isten nevének sumer eredete is kétséges. 
A bizonytalanság forrása két felirat, amelyek Sul-
gi korából származnak, és a kuthai E-meslam temp-
lom építéséről számolnak be. Ugyan más-más nyel-
ven íródtak (sumer BM 35389; RIME E3/2.01.02.24 
és akkád AO 22992; RIME 3/2.01.02.23), tartalmuk 
szinte teljesen azonos. A felirat alapján az Ur III kor-
ban az E-meslamon két isten osztozott: Meslamta-ea, 
amint az a sumer feliratban szerepel, továbbá Nergal 
az akkád felirat szerint. Az E-meslam két urának ha-
gyománya még az óbabilóni korban is tetten érhető.6 
Az iméntiekből kiindulva feltételezhetjük, hogy az ak-
kád nyelvű lakosság körében az utóbbi néven tisztel-
ték az E-meslam istenét, vagyis Nergal északi eredetű 
isten volt. Mindez nem támasztja alá Nergal nevének 
sumer eredetét, ugyanakkor egyértelmű sémi etimoló-
giát sem köthetünk hozzá.

A név sumer és akkád szillabikus írásmódot követő változa-
tai, illetve az egyéb nyelvű (pl. héber, szír) szövegekben meg-
őrződött névalakok a *Nerigal fonetikus alakot sugallják.7 Vél-
hetően a későbbi korokban a nevet újraelemezték, amelynek 
eredményeként sumer etimológiát nyert. A név emeszal (sumer 
dialektus) olvasata is erre utal: umun-urugal – „az alvilág ura”, 
amelynek megfelelője a hagyományos ortográfi ában *en-irigal 
lenne.8 Az is lehetséges, hogy a név jelentése „az alvilág ere-
je”, amennyiben a KIŠ logogramma NE3 olvasatának jelenté-
sét vesszük alapul. Mindazonáltal a sumer nevek etimológiáját 
igen nehéz bizonyítani.

Szintén a KIŠ logogrammából ered az az értelmezés, 
amely Nergal nevének etimológiáját „az alvilág bikájá”-ban 
látja. Az isten epithetonja viszont egészen a korai szövegek-
től kezdve a KIŠ helyett a „vad bika” jelentésű AM jelet tar-
talmazza. Ezért nem indokolható Nergal nevében a két jel 
felcserélése.9

Lutz10 felvet egy további lehetőséget: Nergal nevének egyip-
tomi-líbiai eredetét Nerwgan formában. Ugyanakkor ennek a 
hipotetikus istennek a fő aspektusa eltér attól, amely a korai 
források Nergaljára jellemző. Fennáll azonban a lehetőség, 
hogy a név eredetét a mezopotámiai kultúrkörön kívül, vagy 
annak egy korábbi nyelvi rétegében kell keresnünk.

Az Ur III korban a sumer nyelvű adminisztratív szövegek-
ben és a királyfeliratokban, valamint egy Su-Szuenhez köthető 
áldozati listán11 egyaránt a Meslamta-ea név szerepel. Csupán 
néhány akkád nyelvű királyfelirat tudósít arról, hogy Nergal 
kultusza már ebben a korban is Kuthához kötődött. A sumer 
himnuszok azonban Nergalhoz, és nem Meslamta-eához szól-
nak. Sőt, ez utóbbi név gyakran úgy jelenik meg, mintha Nergal 
egyik epithetonja volna. Az egyetlen Meslamta-eához címzett 
himnusz talán éppen az Ur III kori hagyomány emlékét őrzi. 
Ez a megoszlás is alátámasztja azt a feltételezést, hogy Nergal 
később vált jelentős istenné, az iszini dinasztia uralma alatt.12

Nergal a sumer pantheonban

A sumer irodalmi szövegek, különösen az eposzok, sok infor-
mációt őriztek meg az ókori Mezopotámia istenvilágáról. A Kr. 
e. 3–2. évezredi himnuszok is törekedtek rá, hogy az isteneket 
a pantheonon belül is elhelyezzék.13 A pantheon szerkezete, 

Meslamta-eának felajánlott pecséthenger lenyomata, Ur III kor (BM 89131). 
Az ábrázolás nagyon hasonlít arra, ahogy az óbabilóni korban Nergalt 
ábrázolták. E. A. Braun-Holzinger, Mesopotamische Weihgaben der 

Frühdynastischen bis Altbabylonischen Zeit, Heidelberg, 1991, S 6 nyomán
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amelyet az eposzokból ismerünk, a társadalom szerkezetét tük-
rözi.14 Az istenek egymás közötti viszonyai alapján elkülönít-
hetünk jelentősebb és kevésbé jelentős isteneket, generációkba 
rendezhetjük őket, rekonstruálhatjuk a közöttük fennálló le-
származási és házastársi kapcsolatokat. Ez a családfa azon-
ban térben és időben változik, valamint szövegkorpuszok 
szerint is eltérő lehet. A kultikus szövegek gyakran a helyi 
pantheonra refl ektálnak, s ebben eltérnok a mitologikus-epikus 
szövegektől.

Nergal genealógiája az irodalmi szövegekben koherens: En-
lil köréhez tartozik, Enlil és Ninlil fi a, ezt a kapcsolatot számos 
himnusz is említi. Nergal fogantatásáról az Enlil és Ninlil című 
epikus alkotás számol be, amelyben Enlil az alvilág kapuőré-
nek képében nemzi Nergalt Ninlillel. Enlilre Nergal apjaként 
három himnusz is hivatkozik, a Nergal B (55. sor), a Nergal C 
(13., 21., 26. és 55. sorok) és a Su-ilísu A (18. és 41. sorok).15 
Nergal és Ninlil kapcsolatára már ritkábban térnek ki a himnu-
szok, mindössze két ilyen szöveghelyet ismerünk. Az egyik, bi-
zonytalan utalás a Nergal D himnuszból (3–4. sor) származik:

Hatalmas erejű, a nagy vadtehén szülötte, … kiváló fi a,
Nergal, hatalmas erejű, a nagy vadtehén szülötte, … 
                                                                    kiváló fi a.

Az epitheton ugyan vonatkozhat Ninlilre, a tábla töredékes ál-
lapota miatt viszont nem lehet minden kétséget kizáróan azo-
nosítani az istennőt. A másik szöveghely világos, az Isme-Da-
gan N (r. 20. sor) himnuszban maradt fenn:

Szülőanyád, a hatalmas úrnő, Ninlil, retteg.

Nergal himnuszai alapján az isten hatalmát apjától kapta. Ezt 
olvassuk a Nergal C (17–19. sor) himnuszban:

A föld hegyeit és az összes embert
atyád, Enlil bízta rád,
a sorsok meghatározását ő adományozta neked.

Olykor a szöveg nem fogalmazza meg pontosan az Enlil és 
Nergal közötti rokonságot, viszont utal arra, hogy Nergal hatal-
ma Enliltől származik. Egyes művekben Enlil és Ninlil együt-
tesen adományozták Nergalnak a hatalmát, amint az alábbi Is-
me-Dagan T himnuszból (r. 3 és 17. sorok) származó idézetek 
is mutatják:

Ők (Enlil és Ninlil) tették meg az alvilág hatalmas urává.

(Nergalt) Enlil és Ninlil nevezték ki.

Ninlil ritka említése azzal magyarázható, hogy Enlil hitvese-
ként helyzete a pantheonban szilárd. Talán ugyanez indokolja, 
hogy Enlil és Nergal apa-fi ú kapcsolatát sem minden esetben 
fejtik ki részletesen a himnuszok. A kettejük közötti viszony 
magától értetődő lehetett.

Az Isme-Dagan N himnuszban (o. 10–12. sor) viszont meg-
lepő állítást találunk – a szöveg Enlilt és Enkit is mint Nergal 
megalkotóit mutatja be:

Enki alkotta meg kiváló, szép testedet,
erős magod, hogy hős legyél, Enliltől, a nagy hegytől ered.
Nergal, Nunamnir úr nemzett téged, hogy győzelmet 
                                             arasson ég és föld felett.

Enki és Nergal vonatkozásában egy további példát ismerünk, a 
Nergal D himnuszból (B szakasz, 5–6. sorok):

 …amit Enlil megparancsolt, Enki…,
szent szóként tisztelik az alvilágban.

Enlil és Nergal összetartozása nyilvánvaló, és gyakran meg-
jelenik az irodalmi szövegekben. Enki kizárólag Enlil mellett 
tűnik fel, és sohasem veszi át a szerepét. Az Isme-Dagan N 
alapján Enki az isten fi zikai alakját teremti meg, Enlil pedig 
belső tulajdonságait hozza létre.

Említésre méltó, hogy Enki veszi át Enliltől az apaságot a 
későbbi korok szövegeiben: Nergal és Ereskigal történetében 
Nergal apja Ea, aki Enki megfelelője az akkád pantheonban.16 
Ez a változás feltételezhetően egy olyan hagyományon alap-
szik, amely már a Kr. e. 2. évezredben is létezett, és amely a 
legtöbb sumer irodalmi művel ellentétben Enkit tartotta Nergal 
felmenőjének. A Nergal és Ereskigalban Nergal rokoni szálai 
más vonatkozásokban is eltérnek attól a képtől, amelyet a su-
mer irodalmi szövegekből ismerünk. Ez az alternatív genealó-
giai tradíció akár egy másik mezopotámiai kultikus központ-
hoz is kötődhetett. Enlil és Enki együttes megjelenése jelezheti 
a két hagyomány összeegyeztetésére irányuló kísérletet.

Nergal házastársai még összetettebb képet mutatnak: elté-
rő kontextusban számos istennőt tartottak számon Nergal fele-
ségeként. Valamennyi istennő közös tulajdonsága a kthonikus 
karakter.17 Leggyakrabban – például az istenlistákban – Lasz és 
Mamítu töltötte be ezt a szerepet, az irodalmi korpuszban azon-
ban egyikük sem jelenik meg. Az Isme-Dagan N (r. 28–29. sor) 
alapján Nergal hitvesének neve Ninsubur:

Hitvesed, a bőséges termés úrnője, a szent Ninsubur
…bárcsak örökké imádkozna hozzád a király jólétéért.

Ninsubur epithetonja a szövegben: „a bőséges termés úrnője”. 
Ugyan hasonló jelzővel nem találkozunk más korabeli vagy 
korábbi sumer szövegben, az talán összefüggésben áll a Kr. e. 
1. évezredben elterjedt akkád epithetonnal, amely „a föld úr-
nőjé”-nek nevezi az istennőt.18 Mindkét jelző utalhat az isten-
nő kthonikus karakterére, amely Nergal több más hitvesének 
is jellemzője. Egy másik himnusz alapján következtethetünk 
arra, hogy az istennő kapcsolatban állt az alvilággal. Ninsubur 
ebben a szövegben „a nagy hely, az alvilág tanácsosa”, azon-
ban teljesen más a pozíciója, mint a korábban idézett himnusz-
ban.19 A többi ismert sumer irodalmi szöveg nem utal Ninsu-
burra mint Nergal hitvesére, illetve ebben a korpuszban más 
istennő sem jelenik meg ilyen szerepben.

Ninsubur eredetileg Uruk helyi pantheonjának istene. Meg-
jelenése a himnuszban abból fakad, hogy Nergal egy ideig 
nagy tekintéllyel bírhatott Urukban,20 amint azt más, nem iro-
dalmi szövegek is sugallják.21 A kapcsolat a két helyi pantheon 
között már az Ur III kortól kezdve fennállhatott, és feltehetően 
az óbabilóni korban is folytatódott.22 Ekkor ugyanis Ninsubur 
már Nippurhoz, Enlil köréhez tartozott, amint azt az E-su-
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mesa áldozati listái tanúsítják.23 Egy istenlistában (Genouil-
lac-lista)24 azonban nem Nergal, hanem Meslamta-ea hitvese 
az istennő. A felsorolt adatok fényében nehéz megítélni, hogy 
az Isme-Dagan N himnuszban Ninsubur szerepe szokatlan-e, 
vagy esetleg Nergal hitveseként volt ismert a hagyományban, 
netán megjelenése Meslamta-ea és Nergal azonosításának kö-
vetkezménye.

Az Anuna istenek is többször felbukkannak a Nergal-him-
nuszokban. A Nergal C himnusz (4–5. sor) tudósít az Anuna 
istenek és Nergal kapcsolatáról, az Isme-Dagan N (r. 21. sor) 
pedig Nergal fi véreinek nevezi őket:

Az Anunák, a nagy istenek
félelmetességed és ragyogásod miatt összerezzennek.

Az Anunák, isteni fi véreid rettegnek tőled.

Meglepő, hogy az Anuna istenek Nergal fi véreiként szerepelnek 
az utóbbi szövegben. Az Anuna istenekről keveset tudunk; ősi 
istenek, akik gyakran fordulnak elő irodalmi szövegekben, sőt, 
gyakorlatilag kizárólag az irodalmi korpuszból ismerjük őket. 
Címük, „a hét bíró” az Inana alvilágjárása című szövegből 
származik, mivel ők ítélték halálra Inanát. Ez az egyetlen korai, 
implicit utalás arra, hogy az alvilággal valamilyen kapcsolat-
ban állhattak. A középbabilóni kortól kezdve azonban, különö-
sen akkád szövegekben gyakran tűnnek fel alvilági istenként.25 

A sumer szövegek közül ilyen minőségben szerepelnek a 
Gilgames halála és az Ur-Namma siratása című művekben 
is. Lehetséges az is, hogy elsősorban nem alvilági kapcsola-
taik miatt jelennek itt meg, hanem mert képesek a sors meg-
határozására, vagyis inkább sorsistenek voltak, mint alvilági 
bírák. Szerepük így hasonlított Nergal egyik szerepkörére, ami 
előidézhette, hogy gyakran összefüggésbe hozták őket az al-
világgal és Nergallal.

Nergal alakja

Az alábbiakban Nergalnak azon funkciójára szeretnék részle-
tesebben kitérni, amely a leghangsúlyosabb valamennyi hoz-
zá kapcsolódó himnuszban: Nergal elpusztítja az ellenséget és 
annak városait. Nergal pusztító aspektusának leírása a szóké-
pek elsődleges alkalmazási területe ezekben a szövegekben.26 

A szóképek megválasztása nem esetleges: az isten, 
az ellenség és a pusztítás leírására alkalmazott képek 
meghatározott területekre korlátozódnak. A himnu-
szok együttes vizsgálatával kideríthető, milyen Ner-
galra vonatkozó ábrázolási konvenciók terjedtek el a 
sumer irodalomban.

Nergalt gyakran bikametaforákkal írják le a sumer 
irodalmi alkotásokban. Ezeknek a metaforáknak – il-
letve a metaforában szereplő állatnak – a kiválasztása 
nagyban függ az ábrázolt isten jellemvonásaitól, va-
lamint a kontextustól.27 Három műben találkozha-
tunk Nergalt leíró metaforákkal, amelyek a bika képét 
használják. Két terminus szerepel a szövegekben: az 
am „vad bika” és a gud „bika” – ez a kettő általában is 
a leggyakoribb az istenekre vonatkozó bikametaforák 
között. Az előbbi öt, az utóbbi két alkalommal fordul 

elő – ami jelentékenynek mondható. Az am terminus például 
csak Ninurta esetében múlja felül ezt a számot, bár jóval na-
gyobb szövegkorpusz adatai alapján. A metaforák mindkét 
istent hasonlóan mutatják be: mint tomboló vad bikát. Továb-
bi hasonlóság, hogy a metafora összekapcsolódik fi zikai tulaj-
donságaik részletes bemutatásával.

A két kifejezés használatának jellegzetességeit úgy ismer-
hetjük fel, ha azok kontextusát is összehasonlítjuk. Az alábbi 
idézetek metaforákat és hasonlatokat tartalmaznak, amelyek-
ben az am „vad bika” kifejezés szerepel:

Hős, nagy erejű vad bika, mint egy tehén…,
rettenetes nevedtől elszabadul a félelem és a rettegés.
(Sulgi U, 6–7. sorok)

Nergal, rettegésben tartod a fallal körülvett városokat 
                                                          és a településeket,
ahogy vad bikaként szilárdan állsz, lesújtasz rájuk 
                                              hatalmas szarvaiddal.
(Su-ilísu A, 48–49. sorok)

Hős, öklelő vad bika, … hatalom és óriási erő…,
Nergal, öklelő vad bika, … hatalom és óriási erő …
(Isme-Dagan N, o. 1–2. sorok)

Kiváló vad bika, gyönyörű lábakkal és tökéletes arccal,
                                                 bátorság jellemez téged.
(Isme-Dagan N, o. 9. sor)

Mint egy hatalmas vad bika, romba döntöd városaikat, 
                                                            győzelmet aratsz.
(Isme-Dagan N, r. 9. sor)

A következő idézet azt példázza, amikor Nergalt a gud „bika” 
terminussal jelölik:

Bika, kinek szájából a szavak megrémítik az embereket,
nagy szarvú, hatalmas bika színes szemekkel, vastag 
                                                                    nyakkal…
(Isme-Dagan N, o. 4–5. sorok)

Az alábbi példák nyomán talán általában is, de az Isme-Da-
gan N himnusz esetében mindenképpen elmondható, hogy a 

Meslamta-eának felajánlott pecséthenger lenyomata, Ur III kor
(BM 116719). Az isten háromfejű buzogányt és fejszét tart a kezében. 
(E. A. Braun-Holzinger, Mesopotamische Weihgaben…, S 9 nyomán)
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gud „bika” kifejezés akkor használatos, amikor az isten fi zikai 
tulajdonságairól esik szó, az am „vad bika” terminus viszont 
akkor, ha erejét, dühét emelik ki. A metaforák egy másik cso-
portja, az oroszlánmetaforák is szoros kapcsolatban állnak a 
bikametaforákkal, különösen az am kifejezés kontextusában. 
Ezek a szóképek kevésbé kidolgozottak, többnyire hasonlatok-
ban jelennek meg, kifejtés nélkül.

Amikor Nergal bikaként vagy oroszlánként tombol, soha-
sem tisztelőivel, hanem mindig az ellenséggel kerül kapcso-
latba. Az istenek állatalakban való megjelenítése egyben el is 
távolítja őket tőlünk: az antropomorf istenek akkor jelennek 
meg állatok alakjában, amikor az ellenséges kívülállókkal lép-
nek kapcsolatba (akiknek ábrázolása egyébként gyakran szin-
tén hasonló konvenciókat követ).

Nergalt a himnuszokban az állatmetaforák mellett sokszor 
aprólékosan jellemzik természeti jelenségek képeivel. A Sulgi 
U himnuszban (8. sor) található metafora széllel azonosítja:

Megtámadod a lázadó országokat, mint a déli szél.

Gyakori képek ezenkívül a vihar, valamint a tenger és az özön-
víz is, amint azt az alábbi példák mutatják a Su-ilísu A him-
nuszból (1., 6., és 14–15. sorok):

Úr, dühösen tomboló vihar, aki megtéveszti az ellenséget 
és hatalmas rettegést hoz az országra.

Úr, hatalmas vihar, óriási erővel tombolsz, déli vihar 
                                 vagy, mely elborítja az országot.

Nergal, dühös tenger, mely rettegést kelt, mellyel senki 
                            nem tudja, miként szállhatna szembe,
ifjú, ki úgy halad előre, mint a hurrikán és mint 
                            az országot elpusztító özönvíz.

Számtalan hasonló példát találhatunk az irodalmi szö-
vegekben. A szóképek, amelyek Nergalt természeti 
jelenségekhez hasonlítják, mindig kiemelik legyőz-
hetetlenségét, az ellenséget ezzel szemben gyengének 
és sebezhetőnek festik le. Ezek a pusztító természe-
ti jelenségek, amelyekkel „senki nem tudja, miként 
szállhatna szembe”, a hatalom teljességét jelentették 
az emberek számára. A szél, a vihar és az árvíz olyan 
kiszámíthatatlan természeti erők, amelyek győzel-
me kétségtelen; ilyen alakban az istenek könnyedén 
leszámolhatnak az ellenséges területekkel és azok 
lakosságával. Ez a gondolat a Nergal B himnusz-
ban (18–19. sorok) a következőképpen jelenik meg:

Te parancsolsz a viharnak, mely letarolja 
       az ellenséges országokat, elpusztítod 
                                          gonoszságukat.

Az isten, aki a pusztító természeti erőket irányítja, 
azonossá vált magával a természeti jelenséggel: a ter-
mészeti erők fölényére természetfeletti erők működé-
se kínált magyarázatot.28 A szóképek vizsgálata alap-
ján egyértelmű, miért alkalmazzák sűrűn a távolítás 
módszerét a harcias istenek, köztük Nergal leírásakor. 

Az isten pontosan olyan károkat okoz az ellenségnek, mint a 
vadállatok vagy a váratlan természeti csapások az embereknek: 
felbukkanása pusztítással és halállal jár együtt. Sőt, az is lehet-
séges, hogy természeti jelenségek formájában teszi mindezt.

A harcias istenek, akiket gyakran jellemeznek a szövegek 
állatokhoz vagy természeti jelenségekhez kapcsolódó meta-
forákkal, antropomorf alakkal és egyéb fontos funkciókkal is 
rendelkeznek. Ez a korai időkben, mikor a fontosabb istenek 
elnyerték funkciójukat, feltehetően megfelelt a társadalom 
szerkezetének is: nem volt professzionális hadsereg, az el-
lenség elleni küzdelem mellett mindenkinek el kellett látnia 
egyéb feladatokat is. Így Nergal esetében is feltételezhetjük, 
hogy az ellenség ellen folytatott harc mellett további funkciói 
is voltak.

Nergal az alvilágban

Nergal tevékenysége – ahogyan az irodalmi szövegek tájékoz-
tatnak minket – nem korlátozódik az ellenséges országok elleni 
fellépésre. Amikor egyéb feladatokat lát el, elsősorban alvilági 
istenként, az alvilág uraként jelenik meg.

A sumer irodalmi korpuszban kevés művet találunk, amely 
az alvilági istenek valamelyikéhez szól, így nincs olyan ha-
gyomány, amelynek keretein belül a Nergal-himnuszokat elhe-
lyezhetnénk.29 Mindössze öt ide sorolható himnuszt ismerünk, 
ezek közül négy Ningiszida, egy pedig Hendurszaga istenhez 
szól. Ningiszida leírása sok hasonlóságot mutat azokkal a jel-
legzetességekkel, amelyeket a Nergal-himnuszok esetében is 
megfi gyelhettünk: hangsúlyos az isten félelmetessége, gyakran 
hasonlítják oroszlánhoz és bikához, valamint árvízhez is. Hen-
durszaga viszont nem áll közvetlen kapcsolatban az alvilággal, 
egyetlen jelző köti ide, amelynek fényében inkább a holtak el-
látásáért volt felelős.

További irodalmi forrásaink az alvilági istenek listái. Három 
műben is fennmaradt ilyen szövegegység: a Gilgames halála 

Buzogányfej, Sulgi, Ur III kor (BM 91074). A buzogányfejen látható 
felirat szövegében Meslamta-ea neve szerepel; az Ur III korban a sumer 

nyelvű feliratokban ez a megnevezés volt elterjedt. (E. A. Braun-Holzinger, 
Mesopotamische Weihgaben…,  K 80 nyomán)
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nippuri változatának 8–13. sora, az Ur-Namma halála 88–128. 
sora, valamint az Elégia Nannaya haláláról 88–98. sora őriz 
ilyen listákat.

A Gilgames halála elnevezésű szövegben csupán egy felso-
rolás található, amely nem tartalmaz az említett istenek jellem-
zőivel kapcsolatos információt, valamint Nergal sem szerepel 
benne. Az Ur-Namma halálában szereplő lista csak annyival 
bővebb, hogy tartalmazza az istenek számára felajánlott áldo-
zatokat is. Ebben a műben szerepel azonban a legterjedelme-
sebb lista. A harmadik mű már több részlettel szolgál: rövid 
leírást ad valamennyi isten esetében arról, hogy milyen szere-
pet játszanak a holtak szempontjából. Sorsukat főként Utu és 
Nanna határozza meg, Nergal elsősorban ellátásukért felelős, 
amint azt az alábbi idézet is mutatja (91–92. sorok):

Nergal, az alvilág Enlilje szemében legyen kedves!
Bárcsak szólítaná neved, ahol kenyeret esznek, bárcsak jó 
                                                          étellel táplálna téged!

Nergal hasonló funkciójára utal a Fejsze Nergal számára elne-
vezésű szöveg is (14–16. sorok):

Bárcsak (Nergal) vigyázna rám életem során,
bárcsak tiszta vizet adna nekem
az alvilágban halálom után.

Számos más isten is követi Nergalt az alvilági istenek sorában 
az Elégia Nannaya halálára című alkotásban, szerepüket azon-
ban a kéziratok töredékes állapota miatt nem ismerjük. Min-
denesetre Nergalnak az imént ismertetett feladatköre nagyban 
különbözik pusztító természetétől. Felmerül tehát a kérdés, mi 
volt Nergal elsődleges feladata alvilági istenként?

Erre a kérdésre a himnuszokban is választ találunk. A szó-
képek célja Nergal pusztító oldalának szemléltetése, és ennek 

bemutatása általában hangsúlyos a szövegekben. Előfordul 
azonban, hogy Nergalt pásztorként nevezik meg egy irodal-
mi alkotásban, amely egy harcias istennel kapcsolatban igen 
szokatlan jelző volna. Nergal, aki „az élő teremtmények vérét 
issza” (Su-ilísu A, 16. sor), azzal a képességgel is rendelkezik, 
hogy az embereknek boldogságot és jólétet biztosítson. Az Is-
me-Dagan T (12–13. sorok) így számol be arról, miért nyerte 
el Nergal hatalmát Enliltől és Ninliltől:

…hogy Sumer feketefejű népének életét meghosszabbítsa,
hogy életüket boldogsággal töltse meg, hogy tisztes kort 
                                                                  érjenek meg…

A Su-ilísu A (18. sor) így utal Nergalra:

Úr, ki mint apja, Nunamnir, képes életet adni.

Azt is megtudjuk Nergalról ezekből a szövegekből, hogy részt 
vesz a sorsok meghatározásában, a Su-ilísu A szerint pedig 
„igazságos ítéleteket hoz, mint Utu”. A Nergal C himnusz „az 
igazságos szó és a bőség urá”-nak nevezi.

Mivel Nergalnak láthatóan szerepe van a sorsok meghatáro-
zásában és az ítélethozatalban, ezzel talán magyarázatot adha-
tunk az isten két problémás jelzőjére is. Az irodalmi művekben 
gyakran illetik az „ifjú Enlil” és „az alvilág Enlilje” névvel. Ha 
hatalma azonos volt Enlilével, és csupán a hatásköre szűkebb, 
akkor ezeket az epithetonokat metaforaként is felfoghatjuk. 
Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy az Enlil szót ebben a kon-
textusban titulusként kell értelmeznünk.

Nergalnak tehát hatalmában állt, hogy a gonosztevőket 
megbüntesse, és megfossza őket az életüktől. A Nergal B egy 
részlete (34–35. sorok) alapján az isten még messzi földről is 
embereket utasít az alvilágba:

Messziről apjához vezette az embereket,
Ő, Nergal, az alvilág ……-ba hozta őket.

Mivel Nergal ítélkezik az emberek fölött, és az alvilágba kül-
di őket, hatalma nem korlátozódik az alvilágra, hanem már az 
emberek életére is kihat. Ellenségeit, akikkel leszámol, az iro-
dalomban hagyományosan ellenséges országok testesítik meg, 
így kerül Nergal is a harcias istenek közé. Az élők és a hol-
tak világa közötti határ az irodalmi szövegek tanúsága szerint 
átjárható, Nergal pedig az emberi létezés mindkét állapotával 
összeköttetésben áll. Az élők világában szerepe egyaránt lehet 
pozitív és negatív: hosszú ideig éltetheti az embereket, de ha-
lált is hozhat rájuk. Az alvilágban ezzel szemben az a feladata, 
hogy a birodalmában tartózkodó holtak ellátásáról gondoskod-
jon. Az Isme-Dagan N (r. 24. sor) meg is fogalmazza az isten 
funkcióinak ezt a kettősségét:

Az élők feléd tartanak, a holtakat az alvilágba 
                                                              küldöd.

A holtak ellátásával kapcsolatos feladatkörből eredeztethető 
Nergal fontos szerepe egyes kultuszokban. A következő idéze-
tek az Isme-Dagan T (15. sor) és a Su-ilísu A (23. sor) himnu-
szokból származnak:

Buzogányfej, Abiszare kora, óbabilóni kor (BM 104838). 
A felirat szövegében Nergal neve szerepel. (E. A. Braun-Holzinger, 

Mesopotamische Weihgaben…,  K 101 nyomán)
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…hogy gondoskodjanak arról, hogy az értékes és tartós 
kultikus szolgálatokat elvégzik az alvilág számára.

Nergal, te vagy, ki a nép körében gondoskodik az isteni 
tervekről és a tisztító szertartásokról.

Nergal kultuszokkal és rítusokkal kapcsolatos felelőssége össz-
hangban van a holtak ellátásával, az ősök számára haláluk után 
rendszeresen bemutatott áldozatokkal.

Összefoglalva, a sumer himnuszok úgy tárják elénk Nergal 
alakját, mint aki tetteik bírájaként kíséri az embereket életük 
során, és gondoskodik róluk halálukat követően. Elpusztítja a 
gonoszokat, de hosszú élettel és boldogsággal jutalmazza azo-
kat, akik helyesen cselekszenek. Feltehetően a sorsok megha-
tározásakor ő dönthette el, mikor lépjenek az emberek a holtak 

sorába. Ez fontos hatáskör volt, hiszen az emberi élet egy je-
lentős kérdésére volt kihatással.

Nergal harcos aspektusa nem áll ellentétben az alvilágban 
betöltött funkcióival. „Enlil bosszúállója”-ként jelenik meg, 
aki megbünteti az ellenséges országok lakóit. A hosszú jólét, 
amelyet szintén az isten biztosított, értékes volt tisztelői szá-
mára, amint az a szövegekben előforduló formulákból is kide-
rül.30 Így az isten, akinek befolyása volt az emberi élet hosszá-
ra, félelmetessé és rettegetté vált az emberek sze mében.

Nergal alakja, amelyet az irodalmi szövegek közvetítenek 
számunkra, koherens. Bizonyára sok hasonlóságot fedez-
hetünk fel Nergal és más harcias istenek ábrázolása között, 
ugyanakkor a hasonlóságok mellett szemünkbe ötlenek azok a 
feladatok és ábrázolási konvenciók is, amelyek Nergal egyedi 
jellemzői a sumer pantheonban.
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