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A Fekete obeliszk

A Fekete obeliszk, amely jelenleg a British Museum-
ban látható (BM WA 118885), a mezopotámiai, illetve 
ezen belül az asszír művészet és történetírás egyik ki-

magasló emléke. Az obeliszket Sir Austin Henry Layard találta 
1846-ban, Kalhuban (ma: Nimrud) végzett ásatásai során. Az 
obeliszket eredetileg a palota negyed egyik nyilvános terén, 
a Központi Épülettől (Central Building) délre állították fel. 
A közvetlen közeléből még két másik emlékmű került elő: a 
Rassam-obeliszk és egy befejezetlen eunuch-szobor.

A Fekete obeliszk a legjobb állapotban fennmaradt ilyen jel-
legű tárgyi emlék az asszír művészetből. Fekete mészkőből ké-
szítették, és elkészültének legvalószínűbb időpontja 827 és 824 
közé tehető. Négyzet alapú, közel két méter (197 cm) magas, 
legnagyobb szélessége 45 cm. Az oldalai fölfelé keskenyed-
nek, míg a felső része lépcsőzetes kidolgozású. Művészettör-
téneti szempontból igazán azok az ábrázolások teszik kiemel-
kedővé, amelyek az obeliszk mind a négy oldalán láthatóak, és 
amelyek lényegében kettéosztják az egyes oldalakon olvasható 
szöveget. Ezek a reliefek oldalanként öt regisztert foglalnak 
el, és az obeliszk középső harmadában láthatóak, így uralva a 
néző tekintetét. A regiszterek között a képeket magyarázó cím-
ke-feliratok találhatók. A reliefeken ábrázolt jeleneteken azon-
ban – az olyan hasonló régészeti emlékekkel ellentétben, mint 
amilyen a Fehér-obeliszk – kizárólag adóhozók szerepelnek. 
A vadászat-, ostrom-, csata-, illetve bankettjelenetek teljesen 
hiányoznak. Az adóhozók között megjelenik Jéhu, Izrael ki-
rálya is – a magyarázó címke szerint Jéhu Omri dinasztiájából 
származik (úgy tűnik, Kalhuból másként tekintettek Izrael bel-
politikai történéseire, vö. 2Kir 10) –, valamint az egyiptomi fá-
raónak, valószínűleg II. Takelótnak (850–825) az adója, amely 
egzotikus állatokból állt.

A Fekete obeliszken III. Sulmánu-asarédu (858–824) asszír 
uralkodó akkád nyelvű királyfelirata olvasható. Ez a 190 soros 
történeti forrás szinte teljesen hibátlan állapotban maradt fenn. 
Ennél is fontosabb azonban, hogy az asszír királyfeliratokra 
jellemző szokásos bevezető részek után az asszír uralkodó 35 
uralkodási éve közül a trónra lépés és az azt követő 31 évben 
történt események rövid összefoglalását tartalmazza, krono-
lógiai sorrendben. Annak ellenére, hogy az egyes uralkodási 
évek leírása nem egyszer kifejezetten távirati stílusúra sikerült, 

a szöveg annales-jellege, valamint az, hogy III. Sulmánu-asa-
rédu majdnem teljes uralkodását átfogja, egyedülálló lehetősé-
get teremt arra, hogy egy asszír uralkodó uralkodásának min-
den fontosabb eseményét megismerhessük.

A Fekete obeliszken olvasható történeti szöveg egyik külö-
nös jellegzetessége Dajján-Assur, a turtánu (hadsereg parancs-
nok) szerepeltetése. II. Assur-nászir-apli (883–859) uralkodása 
alatt is van példa arra, hogy az asszír királyfeliratokban meg-
jelenik az adott évről beszámoló rész elején az évnek nevet adó 
hivatalnok, de csak limmuként,1 vagyis datálásként. A főembe-
rek név szerinti említése történeti eseményekkel kapcsolatban 
csak a legritkább esetben fordul elő az asszír királyfeliratok-
ban. Dajján-Assur feltűnésének a Fekete obeliszken olvasható 
feliratban azonban más a történeti háttere. III. Sulmánu-asaré-
du uralkodásának végén a királyi hatalom Asszíriában jelen-
tős mértékben meggyengült. Bár a király utolsó éveiben kitört 
polgárháború (826–820) végére III. Sulmánu-asarédu egyik ki-
sebbik fi a, V. Samsi-Adad (823–811) még valamennyire meg 
tudta szilárdítani hatalmát, a tényleges politikai és katonai irá-
nyítás a következő évtizedekben a tartományi helytartók és 
főemberek kezébe került. Ezzel egy időben Asszíria királyai 
szinte báburalkodókká váltak. Ennek a korszaknak (823–745), 
illetve a királyi hatalom hanyatlásának az első jele volt, hogy 
Dajján-Assur neve, aki katonai szempontból a második ember 
volt az asszír birodalomban, megjelenhetett a Fekete obelisz-
ken olvasható királyfeliratban, ötször is.

Némi zavart okozott az igék személyének jelölésében az, 
hogy III. Sulmánu-asarédu uralkodásának végén – az obeliszk 
feliratának szövegében a 141. sortól kezdve – Dajján-Assur 
kerül előtérbe, aki az asszír uralkodó 27. uralkodási évétől 
vezette a hadjáratokat: az addig az asszír uralkodóra használt 
egyes szám első személyű igék közé egyes szám harmadik sze-
mélyű igék keverednek. A zavar azonban csak látszólagos, és a 
keveredésnek nem nyelvészeti, hanem ideológiai okai vannak. 
A hadsereget az idős uralkodó helyett ugyan már a turtánu ve-
zette, de a városok elfoglalása, lerombolása, az adók átvétele, a 
tisztségviselők kinevezése betöltetése hivatalosan Asszíria ki-
rályának a feladata volt.

Erdős Gábor
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A Fekete obeliszk szövege

Assur, a nagy úr, minden nagy isten királya. Anu, az Igigik2 és 
az Anunnakik3 királya, az összes ország ura. Enlil, a kiváló, az 
istenek atyja, a mindenség teremtője. Ea, az Abzu4 királya, aki 
a sorsokat elrendeli. [Szín, a bölcs], a holdsarló királya, a fen-
ségesen ragyogó. Adad, a nagyon erős, a bőség ura. Samas, a 
Menny és az Alvilág bírája, mindennek parancsoló. Marduk, az 
istenek bölcse, az ómenek ura. Ninurta, az Igigi és az Anunnaki 
istenek harcosa, a hatalmas isten. Nergál, a tökéletes, a csata 
királya. Nuszku, a szent jogar hordozója, a megfontolt isten. 
Ninlil, Enlil hitvese, a [nagy] istenek anyja. Istár, a Mennyben 
és az Alvilágban legelső, aki a harcos tisztségében válik töké-
letessé. A nagy istenek, a sorsok elrendelői, akik uralmamat 
hatalmassá teszik.

15Sulmánu-asarédu, minden nép királya, a herceg, Assur 
isten helytartója, az erős király, mind a Négy Világtáj kirá-
lya, a világ népeinek napistene, az összes ország uralkodója. 
Assur-nászir-apli fi a, az ájtatos papé, akinek papi hivatala az 
istenek számára kedvező volt, aki az összes országot térdre 
kényszerítette. Tukulti-Ninurta egyenes ági leszármazottja, aki 
összes ellenségét leölte, és mint az özönvíz borította el őket.

22Uralmam kezdetén, amikor a királyi trónt uralkodóként el-
foglaltam, a harcikocsizókat és többi csapatomat mozgósítot-
tam. A Szimeszi ország felé vezető hágót megnyitottam, (és) 
Aridut, Ninni megerődített városát elfoglaltam.

26b1. uralkodási évemben a megáradt Euphratészen átkeltem, 
és a napnyugati tengerhez vonultam. Fegyvereimet a tengerben 

megmostam, és áldozatot mutattam be az isteneimnek. (Ezt kö-
vetően) megmásztam az Amanusz-hegységet, (és) cédrus- meg 
borókatörzseket vágtam ki. (Utána) a Lallar-hegyet másztam 
meg, és királyi képmásomat belsejében felállíttattam.

322. uralkodási évemben Til-Barszip5 ellen vonultam. Ahu-
ninak, Adini fi ának a városait elfoglaltam, (és) őt városába 
bezártam. 33cA megáradt Euphratészen átkeltem, és Dabigut, 
Hatti ország erődjét, a körülötte fekvő városokkal együtt el-
foglaltam.

35b3. uralkodási évemben Ahuni, Adini fi a pusztító fegy-
vereimtől megijedvén Til-Barszipot, királyi városát elhagyta, 
(és) az Euphratészen átkelt. 38Ana-Assur-uter-aszbat várost, 
amely az Euphratész túlpartján, a Szagurru-folyó torkolatánál 
van, és amelyet Hatti ország lakói Pitru városnak neveznek, a 
sajátomként elfoglaltam. 41Hazafelé az Alzi ország felé veze-
tő ösvényen vonultam. Alzi országot, Szuhme országot, Daj-
jénu országot, Tummu országot és Arzaskunu várost, Arame, 
az urartui királyi városát, Gilzánu országot, Hubuskia országot 
elfoglaltam.

45Dajján-Assur limmujában Ninivéből indultam el. A meg-
áradt Euphratészen átkeltem, és Ahunit, Adini fi át vettem üldö-
zőbe. (Egy) nehezen járható hegy ormát, amely az Euphratész 
partján van, az erősségévé alakította. A hegy tetejét megostro-
moltam, majd elfoglaltam. Ahunit az isteneivel, harcikocsijai-
val, lovaival, fi aival, lányaival, katonáival együtt elhurcoltam, 
és városomba, Assurba vittem. Ugyanabban az évben átkeltem 
a Kullar-hegységen, és Zamua ország belsejébe ereszkedtem le. 
Az Idu városból való Nikdiara, és Nikdéma városait elfoglaltam.

52b5. uralkodási évemben megmásztam a Kasijári-hegysé-
get, (és) 11 megerődített várost elfoglaltam. Anhittit, a Subria 
országbélit városába bezártam, (és) gazdag adóját átvettem.

54b6. uralkodási évemben a Balih-folyó partján fekvő váro-
sok ellen vonultam. Giammut, városi elöljárójukat megölték. 
Til-Turahiba bevonultam, (majd) a megáradt Euphratészen 
átkeltem, (és) Hatti ország összes királyának adóját átvettem. 
Azokban a napokban a damaszkuszi Hadad-ezer és Irhulénu, 
a Hamat országbéli, (valamint) Hatti ország és a tengerpart 
királyai egyesített erejükben bizakodván, azért, hogy háborút 
(szítsanak), ütközet megvívására (seregükkel) felsorakoztak 
ellenem. Assurnak, a nagy úrnak, uramnak parancsára velük 
megütköztem, (és) rájuk vereséget mértem. Harcikocsijaikat, 
csataménjeiket, harci felszereléseiket tőlük elzsákmányoltam. 
20500 harcos katonájukat kardélre hánytam.

677. uralkodási évemben a Til-Abnéi Habinu városai ellen 
vonultam. Til-Abnét, megerődített városát, a körülötte fekvő 
városokkal együtt elfoglaltam. 69.(Ezt követően) a Tigris for-
rásáig vonultam, arra a helyre, ahol a víz (a földből) feltör. 
Assur fegyverét benne megmostam, áldozatot mutattam be az 
isteneimnek, (és) vidám lakomát rendeztem. 71b.Fenséges kirá-
lyi képmásomat elkészítettem. Assurnak, uramnak dicsőítését, 
(valamint) hősi tetteimet, amelyeket az országokban véghez-
vittem, rá felírtam. Ott (a forrásnál) felállíttattam.

738. uralkodási évemben Marduk-zákir-sumi, Babilónia ki-
rálya (uralkodása alatt) fi atalabb testvére, Marduk-bél-usáte 
fellázadt ellene, és az országot (egymás között) egyenlően fel-
osztották. Marduk-zákir-sumi (sérelmének) megbosszulására 
vonultam, (és) Mé-Turnát várost elfoglaltam.

779. uralkodási évemben másodszorra vonultam Akkád föld-
jére. Gannanáte várost megostromoltam. 78bMarduk-bél-uszá-

1. kép. III. Sulmánu-asarédu Fekete obeliszkje
(Niederreiter Zoltán fotója)
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tét, Assur és Marduk félelmetes ragyogása elborította, és hogy 
az életét megmentse elmenekült. Marduk-bél-uszátét, a vele 
tartó áruló katonákkal együtt, kardélre hánytam. 81c(Ezután) 

a nagy szentélyekbe bevonultam. Babilónban, Borszippában, 
Kutában ál dozatot mutattam be, (és) a nagy isteneket megaján-
dékoztam. 83bKáldeába levonultam, (és) városaikat elfoglaltam. 
Káldea királyainak adóját átvettem. A fegyvereim(től való) ret-
tegés a sós tengerig (mindent) elborított.

8510. uralkodási évemben 8. alkalommal keltem át az Euph-
ratészen. A kerkemisi6 Szangara városait elfoglaltam. 86(Utána) 
Arame városai ellen vonultam. Arnét, királyi városát 100 (má-
sik) várossal együtt elfoglaltam.

8711. uralkodási évemben 9. alkalommal keltem át az Euph-
ratészen, és megszámolhatatlanul sok várost elfoglaltam. (Ezt) 
követően a Hamat (ország) béli városai ellen ereszkedtem le 
(a hegyekből), és 89 várost elfoglaltam. 88A damaszkuszi Ha-
dad-ezer és Hatti (ország) 12 királya egyesített erejükkel (elle-
nem) felálltak. Vereséget mértem rájuk.

89b12. uralkodási évemben 10. alkalommal keltem át az 
Euphratészen. Paqarhubuna ország ellen vonultam. (Városait) 
kifosztottam.

90b13. uralkodási évemben felvonultam Matjéti ország ellen. 
(Városait) kifosztottam.

91b14. uralkodási évemben az (egész) országot mozgósítot-
tam, (és) az Euphratészen átkeltem. 12 király (csata megvívá-
sára) ellenem felsorakozott. Megütköztem (velük), és veresé-
get mértem rájuk.

92b15. uralkodási évemben a Tigris és az Euphratész forrá-
sához vonultam, (és) királyi képmásomat egy sziklaormon fel-
állíttattam.

93b16. uralkodási évemben a Záb-folyón átkeltem, és Nam-
ri ország ellen vonultam. Marduk-mudammiq, Namri ország 
királya, azért, hogy életét megmentse, elmenekült. Vagyonát, 
katonáit, isteneit Asszíriába elvittem. 95bJanzut, Hamban fi át a 
királyi hatalomba föléjük helyeztem.

9617. uralkodási évemben az Euphratészen átkeltem. Meg-
másztam az Amanusz-hegységet, (és) cédrus törzseket vág-
tam ki.

97b18. uralkodási évemben 16. alkalommal keltem át az 
Euphratészen. A damaszkuszi Hazaél, csatára felállt ellenem. 
1121 harcikocsiját, 470 csataménjét, tábora (felszerelésével) 
együtt tőle elzsákmányoltam.

99b19. uralkodási évemben 18. alkalommal keltem át az 
Euphratészen. Megmásztam az Amanusz-hegységet, (és) céd-
rustörzseket vágtam ki.

100b20. uralkodási évemben 20. alkalommal keltem át az 
Euphratészen. Que ország ellen ereszkedtem le (a hegyekből). 
Városaikat elfoglaltam, (és) javaikat elhurcoltam.

102b21. uralkodási évemben 21. alkalommal keltem át az 
Euphratészen. A damaszkuszi Hazaél városai ellen vonultam, 
és négy szentélyét elfoglaltam. A türoszi, a szidóni és a büblo-
szi (király) adóját átvettem.

104b22. uralkodási évemben 22. alkalommal keltem át az 
Euphratészen, (és) Tabal ország ellen ereszkedtem le (a he-
gyekből). Ott Tabal 24 királyának az ajándékát átvettem. 
A Tunni-hegyig, az ezüst hegyig, (és a) Mulli-hegyig, az ala-
bástrom hegyig meneteltem.

107b23. uralkodási évemben az Euphratészen átkeltem. Ue-
tást, a meliddui Lalla megerődített városát elfoglaltam. Tabal 
ország királyai elém járultak, (és) adójukat átvettem.

110b24. uralkodási évemben az Alsó-Zábon keltem át. A Ha-
simur-hegységen keresztül törtem, és Namri ország ellen le-
ereszkedtem. Janzu, Namri ország királya pusztító fegyvereim-
től megijedvén, hogy életét mentse, elmenekült. 114bSzihisalah 
várost, Bít-Tamul várost, Bít-Sakki várost, Bít-Sédi várost, 
megerődített városait elfoglaltam, (sokakat) lemészároltam, 
javaikat elzsákmányoltam. 116bA városokat leromboltam, el-
pusztítottam, tűzben felperzseltem. Az életben maradottak a 
hegyekbe menekültek. A hegy ormát megostromoltam, elfog-
laltam, (sokakat) lemészároltam. Hadifoglyokat, vagyonukat 
(a hegyről) levezettem. 119bNamri országból tovább indultam. 

2. kép. Jéhu, Izrael királya hódol III. Sulmánu-asarédu előtt (Niederreiter Zoltán fotója)
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Parszua ország 27 királyának adóját átvettem. Parszua ország-
ból tovább indultam. Mésszu ország, Amadajja (Média) ország, 
Araziás ország, Harhár ország ellen (a hegyekből) leereszked-
tem. 122Kuakinda várost, Hazzanabi várost, Eszamul várost, 
Kinabila várost a körülöttük fekvő városokkal együtt elfoglal-
tam. Sokakat lemészároltam, javaikat elhurcoltam. A városo-
kat leromboltam, elpusztítottam, tűzben felperzseltem. Királyi 
képmásomat Harhár városban felállítottam. 125bJanzut, Ham-
ban fi át, gazdag vagyonával, isteneivel, fi aival, lányaival, sok 
katonájával együtt elhurcoltam, (és) Asszíriába vittem.

126b25. uralkodási évemben a megáradt Euphratészen át-
keltem, és Hatti ország összes királyának adóját átvettem. Az 
Amanusz-hegységen átkeltem, és Katé, a Que országbéli vá-
rosai ellen ereszkedtem le. Timurt, megerődített városát meg-
ostromoltam, majd elfoglaltam. 129b(Lakóit) lemészároltam, ja-
vaikat elhurcoltam. A városokat, megszámolhatatlanul sokat, 
leromboltam, elpusztítottam, tűzben felperzseltem. 130bHazafe-
lé Múrut, Aramu, az Aguszi fi ának megerődített városát erőd-
ként magamnak elfoglaltam. A kapubejáróját újjá építettem, (és 
a város) belsejében királyi lakhelyemül palotát alapítottam.

13226. uralkodási évemben 7. alkalommal keltem át az Ama-
nusz-hegységen, (és) 4. alkalommal vonultam Katé, a Que 
országbéli városai ellen. Tanakunt, Tulli megerődített városát 
ostrom alá vettem. Assurnak, uramnak félelmetes ragyogá-
sa elborítván a várost, (lakói) kijöttek hozzám, (és) lábamat 
megragadták. A város (lakói közül) túszokat szedtem. Ezüstöt, 
aranyat, 135vasat, marhákat, juhokat, adóját tőlük átvettem. Ta-
nakun várostól tovább indultam, (és) a Lamena-hegyhez vonul-
tam. Az emberek megrémültek, (és) a nehezen járható hegyre 
menekültek. 136bA hegy ormát megostromoltam, majd elfoglal-
tam. Lemészároltam őket, javaikat, marháikat, juhaikat a hegy-
ről lehoztam. Városaikat leromboltam, elpusztítottam, tűzben 
felperzseltem. Tarszoszhoz vonultam, (és lakói) lábamat meg-
ragadták. Ezüstöt, aranyat, adójukat tőlük átvettem. 139bKirrít, 
Katé testvérét a királyi hatalomba föléjük kijelöltem. Hazafelé 

megmásztam az Amanusz-hegységet. 
Cédrus törzseket vágtam ki, és (azokat 
a hegységből) lecipelvén városomba, 
Assurba vittem.

141b27. uralkodási évemben a harci-
kocsizókat és csapataimat mozgósítot-
tam. Utasítottam Dajján-Assurt, a főve-
zért, a hatalmas hadsereg parancsnokát, 
hogy hadseregemet Urartu ellen vezes-
se. (A hegyekből) Bít-Zámáni (földjére) 
ereszkedett le. Az Ammas város (felé 
vezető) ösvényen vonult tovább, (és) 
átkelt az Arzania-folyón. 144Széduri, az 
urartui ezt meghallotta, és hatalmas se-
regének tömegében bizakodván, hogy 
háborút (szítson), ütközet megvívásá-
ra (seregével) felsorakozott ellenem. 
145bMegütköztem vele, és vereséget 
mértem rá. Harcosai holttestével a szé-
les mezőt beborítottam.

146b28. uralkodási évemben, midőn 
Kalhuban tartózkodtam, arról értesül-
tem, hogy Patinu ország lakói urukat, 
Lubarnát megölték, és Szurrit, a trónbi-

torlót a királyi hatalomba maguk fölé helyezték. 149Utasítottam 
Dajján-Assurt, a fővezért, a hatalmas hadsereg parancsnokát, 
hogy hadseregemet és táboromat (ellenük) vezesse. A megáradt 
Euphratészen átkelt, és Kinaluában, királyi városában tábort 
vert. 151bSzurrit, a trónbitorlót, Assurnak, uramnak félelmetes 
ragyogása elborította, (és ijedtében szörnyet) halt. Patinu népe 
pusztító fegyvereim rettegést keltő ragyogásától megijedvén 
Szurri fi ait az áruló katonákkal együtt elfogta, és nekem átadta. 
154Azokat a katonákat cölöpökön fellógattam. Szászi, a kurusz-
szu fi a lábamat megragadta, (és) a királyi hatalomba föléjük 
helyeztem. Ezüstöt, aranyat, ónt, bronzot, vasat, elefántcsontot 
megszámolhatatlan mennyiségben tőlük átvettem 156Fenséges 
királyi képmásomat elkészítettem, (és) Kinaluában, királyi vá-
rosában, istenei templomában felállíttattam.

156c29. uralkodási évemben parancsot adtam, (és) hadsere-
gemet és táboromat kiküldtem. Felment Habhu ország ellen. 
Városaikat leromboltam, elpusztítottam, tűzben felperzseltem. 
Országukat áradatként elborítottam (és a földdel tettem egyen-
lővé). Félelmetes ragyogásommal elborítottam őket.

159b30. uralkodási évemben, amikor Kalhuban tartózkodtam, 
utasítottam Dajján-Assurt, a fővezért, a hatalmas hadsereg pa-
rancsnokát, hogy hadseregemet vezesse. A Záb-folyón átkelt, 
(és) Hubuskia ország városai ellen vonult. A hubuskiai Data-
na adóját átvettem. 162bHubuskia városból tovább indultam. 
Magdubi, a Madahiszu országbéli városai felé vonult (tovább). 
Adóját átvettem. 164bA Madahiszu országbéli városaitól tovább 
indult, és Udaku, a Mannaj országbéli városai felé vonult (to-
vább). Udaku, a Mannaj országbéli pusztító fegyvereim félel-
met keltő ragyogásától megijedvén Zirtát, királyi városát el-
hagyta, (és) hogy életét megmentse elmenekült. 167Üldözőbe 
vettem őt. Marháit, juhait, javait, megszámolhatatlanul sokat 
elvezettem. Városait leromboltam, elpusztítottam, tűzben fel-
perzseltem. 168bMannaj országból tovább indult, (és) Suluszu-
nu, a Harna országbéli városai felé vonult tovább. Masaszurut, 
királyi városát a körülötte fekvő városokkal együtt elfoglaltam. 

3. kép. II. Takelót egyiptomi fáraó adója (Niederreiter Zoltán fotója)
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Suluszununak és fi ainak megbocsátottam, (és) országukba 
visszaengedtem őket. Adójaként igába fogott lovakat vetettem 
ki rá. Paddira város felé vonult tovább. Artaszari, a Paddiru 
városbéli adóját átvettem. 172bParszua országba ereszkedtem 
(le a hegyekből). Parszua ország királyainak adóját átvettem. 
Parszua ország maradékát, az Asszíriának ellenszegülőt (meg-
büntettem), városaikat elfoglaltam. Hadifoglyokat és javaikat 
Asszíriába elvittem.

174b31. uralkodási évemben, (abban az évben, amikor) 
másodszorra vetettem a kockát Assur és Adad előtt (és lim-
mu lettem), midőn Kalhuban tartózkodtam, utasítottam Daj-
ján-Assurt, a fővezért, a hatalmas hadsereg parancsnokát, (és) 
hadseregem és táborom élén kiküldtem. 177A Hubuskia ország-
ból való Datá városai felé vonult. Adóját átvettem. 178(Ezu-
tán) a Muszaszir városbéli Zapparia megerődített városa ellen 
vonultam. Zappariát a Muszaszir városbéli 46 (másik) váro-
sával együtt elfoglaltam. Az urartui erődjeiig meneteltem. 50 
városukat leromboltam, elpusztítottam, tűzben felperzseltem. 
180b(A hegyekből) Gilzánu országba ereszkedtem le. Upú, a 

Gilzánu országbéli,7 a Mannaj országbéli, a Buriszu városbéli, 
a Harránia városbéli, a Sasganu országbéli, az Andia ország-
béli, a Lallaru országbéli adóját, marhákat, juhokat, igába fo-
gott lovakat átvettem. (A hegyekből) a […] országbéli városai 
ellen ereszkedett le. Pirriát, Situarját, megerődített városait, 22 
(másik) várossal együtt, amelyek a környékükön fekszenek le-
romboltam, elpusztítottam, tűzben felperzseltem. Félelmetes 
ragyogás(om)mal elborítottam őket. 185bParszua ország városai 
ellen vonult. Pustut, Salahamánut, Kinihamánut, megerődített 
városaikat 23 (másik) várossal együtt, amelyek körülöttük 
vannak, elfoglaltam. (Lakóikat) lemészároltam, javaikat el-
hurcoltam. 187b(A hegyekből) Namri országba ereszkedtem le. 
188Assur és Marduk félelmetes ragyogása elborította őket, és 
városaikat elhagyván a nehezen járható hegyre menekültek. 
250 városukat leromboltam, elpusztítottam, tűzben felperzsel-
tem. 190(A hegyekből) Szimeszi hágóján (keresztül) Halman or-
szág felé ereszkedett le.

Erdős Gábor fordítása

Jegyzetek

1  Limmu (görög epónümosz): az adott évnek nevet adó hivatalnok.
2  Az Igigu elnevezés eredete ismeretlen, az óbabilóni korban a 10 

legfontosabb isten neveként jelenik meg először. A középbabilóni 
kortól kezdődően a Mennyek isteneinek gyűjtőfogalmaként kezd-
ték el használni. A babilóni teremtéseposz, az Enūma eliš szerint 
300 Igigu istenség van a Mennyekben.

3  A 3. évezredben külön névvel nem megkülönböztetett istenek, akik 
a sumer mitológiai hagyományok szerint elsőként születtek. A kö-
zépbabilóni kortól kezdődően az Anunnnaku megnevezést földi és 

alvilági istenségekre kezdték el használni. Számuk az alvilágról ki-
alakult elképzelések folyamatos fejlődésével együtt 600-ra nőtt.

4  A mitikus, föld alatti és édesvizű óceán.
5  Ma: Tell Ahmar.
6  Ma: Dzserabluz. Város az Euphratész partján, a mai szír-török ha-

táron.
7  Ti. „ember” – ahogy már korábban is, a szöveg azokat a különböző 

területekről származó személyeket jelöli (ezúttal név nélkül), akik-
től az uralkodó az adott terület adóját megkapja.
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