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Milyen kardot 
használtak a hettiták?

Simon Zsolt

Amilyen egyszerű a címben feltett kérdés, olyan nehéz rá választ adni. A het-
tita kardok kérdése ugyanis viszonylag új keletű probléma a hettitológiában, 
mivel csak 1991-ben került elő Hattušában az a kard (lásd lentebb), amely 

felforgatta a leletekben eladdig igencsak szegény kutatást.1 Az egyetértés és a pontos 
ismeretek hiányát jól jelzi, hogy ahány leírás, annyi válasz olvasható ma arra a kér-
désre: milyen kardot (kardokat) is használtak a hettiták? Peter Neve, Hattuša egykori 
ásatója szerint az ábrázolások alapján a hettiták nem használtak hosszúkardot, csak 
rövidkardot és sarlókardot, de egy oldallal később, szintúgy az ábrázolások alapján 
mégiscsak felteszi a hosszúkard használatát is.2 Charles Burney szerint a hettita kard 
sarló alakú volt, és az egyenes kardot csak a tengeri népek hozták el Anatóliába (vagy 
jutott el ide a 12. században), de gyakorta használtak egy – az ábrázolásokon szerep-
lő – rövid tőrt is.3 Trevor Bryce – a hettita katonát bemutató dolgozatában – különö-
sebb elemzés nélkül háromféle kardtípust tételez fel: a standard hettita kard a bordá-
zott pengéjű, szúrásra alkalmas rövidkard volt, de emellett előfordult a hosszúkard, 
sőt a sarlókard is.4 Richard Beal szerint a reliefeken látható rövidkard volt a hettita 
kard, ám mivel az ókori Keleten széles körben elterjedt a sarlókard is, ezért a hetti-
ták is ismerhették.5 Jürgen Lorenz és Ingo Schrakamp a hettita hadászatot bemutató 
tanulmányukban a hettita és egyiptomi ábrázolásokon látható rövidkardot tekintik a 
hettita kardnak, amelynek legszebb példánya Alalahból származik, hozzátéve, hogy 
ez a kardtípus nem korlátozódott a hettitákra.6 A következőkben a régészeti források 
alapján kísérlem meg megválaszolni, milyen kardot is használtak a hettiták.7

1. Az ábrázolások

A hettita kardok ábrázolása meglepően egységes. Gyakorlati-
lag bármely ábrázolásra tekintünk, azt tapasztaljuk, hogy övbe 
dugott, illetve arra akasztott, egyenes kardot viselnek, amely-
nek markolata félhold alakú. Ebben a formában jelenik meg az 
isteneket, királyokat és hercegeket ábrázoló reliefeken (Boğaz-
köy-Südburg, Çorum, Gavurkalesi, Hanyeri, Hemite (1. kép), 
İmamkulu, Karabel A), a táncoló istenséget ábrázoló hattušai 
elefántcsont szobrocskán, az akçaköyi sztélén, a pecsétek „íj-
hordozó” motívumán, és még a kastamonui tál, illetve az Alaca 
Höyük-i relief hétköznapi embereket (vadászokat, illetve egy 
kardnyelőt) bemutató ábrázolásain is. A némely ábrázoláson 
(Boğazköy-Király-kapu, Fraktin, Kastamonu, Yazılıkaya, több 
pecsét) látható felkunkorodó vég egyértelműen a kardhüvely 
alakját tükrözi.8 Bár a hatipi reliefen, úgy tűnik, gomba alakú 
markolattal van dolgunk, a relief azon a ponton sajnos nagyon 
rossz állapotban maradt fenn. A korucutepei lelet félhold ala-
kú markolatán kívül bizonyosan hettita kardok markolata nem 1. kép. A hemitei relief (Ehringhaus 2005, 110 nyomán)
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maradt fenn (az esseni kard problémájához 
lásd lentebb), az i. e. 13. századi hettita kar-
dok Kis-Ázsián kívüli párhuzamai azon-
ban mind a félhold (Alalah), mind a gomba 
alakú (Tell esz-Szacídíje, Jordánia; Şarköy, 
Trákia) markolatot ismerik. Kerek, gomba 
alakú kardmarkolatként azonosított tárgya-
kat találtak ugyan Alişar Höyükön, Bo-
ğazköyben, Beycesultanban és Trójában,9 
biztos ábrázolásuk azonban egyedül egy 
Hattušában talált cserépbe karcolt ábrázo-
láson látható, csakhogy az ott ábrázolt ka-
tona általános vélekedés szerint mykénéi.10 
Megjegyzendő azonban, hogy az ábrázolt 
katona sisakját illetően, amely az azonosí-
tás alapját képezte, egymástól függetlenül 
két kutató11 is felhívta a fi gyelmet egy i. 
e. 18–17. századi anatóliai pecséthenge-
ren (Louvre AO 7223) feltűnő, rendkívül 
hasonló sisakra: emiatt nem dönthető el, 
égeikumi vagy nyugat-kis-ázsiai eredetű-e 
az ominózus sisaktípus, s utóbbi esetben 
felmerülhetne, hogy a cserép is egy nyu-
gat-anatóliai katonát örökített meg.12

A fentebbi egységes ábrázolásmód alól 
valódi kivételt csak Yazılıkaya sziklaszen-
télyének reliefjei jelentenek: az A kamrában 
az alacsonyabb rangú férfi istenek (leglátvá-
nyosabban az ún. régi istenek) – de nem a 
legfőbbek – kivont sarlókardot tartanak a 
kezükben. Itt rögtön jelezni kell, hogy ez az 
egyetlen bizonyítékunk sarlókardra a hetti-
táknál, így legalábbis megkérdőjelezhető, 
hogy kivetíthető-e ez, mint általános hetti-
ta fegyver, amiképp Beal, Bryce, Burney és 
Neve tette. Különösképp annak fényében, 
hogy Yazılıkaya A kamrájának reliefjei Teš-
šub és Hebat kizzuwatnai hurri ún. kaluti 
(‘áldozati sorrend’)-listája szerint ábrázolják az isteneket és is-
tennőket, vagyis nem a hettita birodalmi pantheont tükrözik.13

Yazılıkaya másik sajátossága a B kamra ún. Kardistene (82. 
relief, valószínűleg Nergal/Ugur had- és alvilági isten), amely 
egy földbe szúrt kardot ábrázol, egy istenfőből álló markolat-
gombbal, oroszlánokból álló markolattal és egy bordá(zato)t 
imitáló kiemelkedéssel rendelkező pengével.14

Sajnos ezen ábrázolások nem túlzottan informatívak. Elő-
ször is, egyáltalán nem részletgazdagok, így például nem dönt-
hető el, azért nincs a kardokon bordázat, mert nem is volt, vagy 
mert csak különféle okok miatt nem jelölték, nem tudták jelöl-
ni. Másodszor, nem mindig méretarányosak az ábrázolások, így 
csak becsülni lehet, hogy itt valószínűleg kb. félméteres rövid-
kardokról lehet szó. Harmadszor: bár nem minden ábrázolást 
vagyunk képesek pontosan datálni, amit tudunk, az a talán az i. 
e. korai 14. századra keltezhető Alaca Höyük kivételével mind 
az i. e. 13. századra esik (felirata alapján: Boğazköy-Südburg, 
Fraktin, Hanyeri, Hemite, İmamkulu, Karabel A, Kastamonu, 
Yazılıkaya; stiláris alapon: Boğazköy-Király-kapu, Çorum), 
vagyis az ábrázolások maguk a Hettita Birodalomnak csak egy 
kisebb korszakáról tartalmaznak információkat.15

2. Az i. e. 15. század – avagy 
mykénéi B kardok a hettitáknál?

A Hettita Birodalom korai időszakából nin-
csenek leleteink.16 Legkorábbról az a kard 
származik, amely egy igen komoly vita ki-
indulópontja lett. 1991-ben Boğazköy kül-
területén, másodlagos kontextusban egy 
72,7 cm pengehosszúságú, 688 g súlyú, 
markolat nélküli bronzkardra leltek (2. kép). 
A pengén három borda fut végig, amelyek a 
penge felső egyharmadában kehelyszerűen 
további bordákra nyílnak. A vállakon és a 
markolattüskén két-két szegecslyuk talál-
ható. A pengére másodlagosan egy akkád 
nyelvű fogadalmi feliratot véstek: Amidőn 
Tudhaliya, a nagykirály szétzúzta Āššu-
wa országát, felajánlotta ezeket a kardo-
kat a Viharistennek, az ő urának (a szerző 
fordítása).17 Bár több uralkodó is viselte a 
Tudhaliya nevet, a középhettita írásduktus 
alapján csak I/II. Tudhaliya, III. Tudhaliya 
és Ifjabb Tudhaliya jöhetne szóba, ám kö-
zülük mindössze I/II. Tudhaliyáról tudjuk, 
hogy hadjáratot vezetett Āššuwába – ame-
lyet le is győzött.18 I/II. Tudhaliya uralko-
dásának pontos dátuma nem ismert, de a 
kutatók többsége egyetért az i. e. 15. szá-
zad második felében – végében (esetleg az 
i. e. 14. század legeleje).19 Ezzel egyúttal az 
egyetlen kvázi abszolút datálású karddal ál-
lunk szemben.

A lelet problematikája ott kezdődik, 
hogy a kard a felajánlás tárgyaként (más 
kard(ok) társaságában, amint erre a felirata 
egyértelműen utal) valószínűleg a legyőzött 
ellenséghez tartozott, azaz ebben az eset-
ben āššuwai volt. Āššuwa földrajzi hely-

2. kép. A hattušai kard (Müller-Karpe 
1994, 433 Abb. 2.2 nyomán)

4. kép. Az izmiri, a hattušai és a korucutepei kard
 (Müller-Karpe 1994, 432 Abb. 1.6–8 nyomán)
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zete nagy vonalakban világos, Északnyu-
gat-Kis-Ázsia, amelynek azonban egyetlen 
azonosítható települése van, Wilušiya (Tró-
ja). Így viszont rögtön felmerül a kérdés: 
mennyiben tekinthető ez a kard az anatóliai 
kardok reprezentánsának?

A kérdést tovább bonyolítja, hogy szá-
mos kutató úgy véli, itt valójában egy 
mykénéi kardról van szó.20 Hansen a pen-
ge szélessége és a markolattüske hossza 
alapján tekinti mykénéinek, illetve mert a 
markolat és a markolattüske szegecslyukai 
nagyon hasonlóak az i. e. 16–15. századi, 
valószínűleg Argolisban gyártott myké-
néi B típusú kardokhoz. Egy füst alatt azt 
is felvetette, hogy a kard bizonyíték lenne 
amellett, hogy hettiták is harcoltak a tró-
jaiak oldalán az akhájok ellen a trójai hábo-
rúban21 – bár az nem derül ki, hogy egy āš-
šuwai hettita hadjáratban zsákmányolt kard 
miért is lenne erre bizonyíték, arról nem is 
beszélve, hogy e hadjárat mintegy kétszáz 
évvel megelőzi a trójai háború vélelmezett 
időpontját.22 Niemeier (aki nyugat-kis-ázsi-
ai mykénéi műhelyhez köti a leletet) azt a 
némileg mérsékeltebb álláspontot képvi-
seli, miszerint ez a kard a mykénéiek nyu-
gat-kis-ázsiai harci tevékenységére utal.23

A probléma a karddal azonban az, hogy 
amíg valóban ismerünk egyértelműen my-
kénéi kardokat is a hettita kori Anatóliából, 
amelyek többsége jellemzően a nyugati 
partvidékről származik (például Bithynia [A 
típus],24 İzmir környéke [D I],25 Panaztepe 
[mindkettő D I],26 Müsgebi (Bodrum mel-
lett) [G I],27 Pergamon [G I vagy H],28 Bod-
rum [H]29), ez a kard valójában csak felüle-
tesen hasonlít a mykénéi kardokra, s emiatt 
többen kétségbe is vonták, hogy a mykénéi 
B típusba tartozna.30 Taracha tanulmányá-
ban a keleti Mediterráneum kardjait vizs-
gálva épp azt mutatta ki, hogy Hansen érvei 
önmagukban nem jelentenek bizonyítékot a 
kard égeikumi mivoltára.31 Ertekin és Ediz 
arra hívták fel a fi gyelmet, hogy a hattušai 
kard kevesebb szegecslyukkal rendelke-
zik, s a vállai nem annyira hegyesszögűek, 
Cline azonban válaszul kifejtette, hogy a 
B kardok három-öt szegecslyukkal rendel-
kezhettek, és mind a penge tetején, mind a 
markolattüskén előfordulhatnak, akárcsak 
jelen esetben; válluk pedig négyzetes vagy 
enyhén hegyes, mint jelen esetben.32 Kili-
an-Dirlmeier és Müller-Karpe viszont arra 
hívták fel a fi gyelmet, hogy a hattušai kard-
nak sem a keresztmetszete, sem a kehelyszerűen kinyíló bor-
dái egyáltalán nem jellemzőek a B kardokra, a borda ugyanis 
minden égeikumi típuson egyenesen fut fel markolatig és ott 
is ér véget, szemben a hattušai karddal; ráadásul a sokszoros 

bordázat csak kései (késő helládikus IIIA2) 
jelenség.33 Ezzel összefüggésben mind Cli-
ne, mind Müller-Karpe utalt az izmiri ró-
mai agorán, kontextus nélkül talált kardra, 
amely szintén közel áll a B típushoz, de a 
középső borda rövidebb, mint általában, és 
maga is fi noman bordázott (4. kép).34

A hattušai kard imént vázolt egyéni 
jellegére háromféle magyarázat született 
a kutatásban: az első szerint a hattušai a 
tradicionális B típus egy a Dodekanésos-
ra és Kis-Ázsia nyugati partjaira korláto-
zódó, sajátos változatát képviseli (mint az 
izmiri).35 A második megoldás szerint egy 
nyugat-anatóliai műhely terméke, amely-
re csupán hatott az égeikumi gyakorlat.36 
Ennek persze élénk mykénéi – āššuwai/
nyugat-kis-ázsiai kapcsolatok az előfelté-
telei, amelyek azonban a KUB 26.91 levél 
alapján ma már biztosra vehetőek.37 Van 
azonban még egy harmadik lehetőség is, 
mégpedig az, hogy itt egy anatóliai kardko-
vácsolási hagyománnyal állunk szemben, 
és a felületes hasonlóságok valóban csak 
felületes hasonlóságok.38

A kérdés eldöntéséhez a hattušaihoz 
legközelebb álló kardok vizsgálata vezet-
het el. A Kastamonu mellől előkerült kard 
1999-ben történt közzétételéig a kutatás két 
kardot tartott a hattušai legközelebbi párhu-
zamának: a már említett izmirit,39 illetve a 
romániai Perşinari-ban előkerült kardot (5. 
kép).40 Ám Taracha teljes joggal utalt arra, 
hogy az izmiri kard nyilvánvalóan külön-
bözik a hattušai kardtól, mivel gyémánt 
alakban elrendezett nagy szegecsei vannak, 
és a markolattüske, illetve a markolatlap 
pereme karimázott. Ennek alapján ő my-
kénéi B típusúnak tartja, amely égei ins-
pirációt, ha éppen nem tényleges mykénéi 
gyártást mutat.41 A romániai kardot illetően 
megjegyzendőnek tartom, hogy az pusztán 
a bordák alakjában hasonlít az āššuwaira, 
arra is csak részben (bár ez nem akadályoz-
ta meg Müller-Karpét abban, hogy hosszas, 
ám így megalapozatlan következtetéseket 
vonjon le belőle). A romániai kard valódi 
párhuzamai Amorgos, Arkalochori, Ithaka 
és Thébai lelőhelyeiről ismertek.42

Kiemelkedő momentumnak számít a ku-
tatásban, hogy Ahmet Ünal 1999-ben köz-
zétett egy az észak-törökországi Kastamonu 
mellől, Pınarbaşıból (Buz Muğarası-bar-
lang, kontextus nélkül) származó kardot, 
amely hosszát leszámítva (36 cm penge-

hosszúság) gyakorlatilag pontos párhuzamát nyújtja az āššuwai 
kardnak (3. kép). Minthogy a kard kaška területről került elő, 
mind kaška eredettel, mind kaška zsákmánnyal számolni lehet, 
utóbbi esetben északi hettita területekről származhat (noha ter-

5. kép. A perşinari-i kard 
(Müller-Karpe 1994, 438 Abb. 

4.2 nyomán)

3. kép. A pınarbaşıi kard 
(Ünal 1999, 222 Fig. 2. nyomán)
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mészetesen elvben nem zárható ki az a lehetőség sem, hogy a 
kaškák épp egy – mondjuk Északnyugat-Kis-Ázsiából szárma-
zó – hettita hadizsákmányt raboltak el, ennek statisztikai esé-
lye azért kicsiny). Ez a kard feltehetőleg meg is cáfolja Drews 
radikális véleményét, aki szerint nincs bizonyíték arra, hogy 
a hattušaihoz hasonló kardot használtak volna a hettita had-
seregben.43 Ebben a kontextusban felmerülhetne, hogy Tudha-
liya nem is az ellenségtől zsákmányolt kardokat, hanem a saját 
kardjait ajánlotta volna fel, amint ez például III. Hattušili ese-
tén adatolt is (Apológia, col. II. 46–47),44 így még közelebbi 
földrajzi kapcsolatba kerülhetne a hattušai és a pınarbaşıi kard. 
Müller-Karpe ezt a lehetőséget azzal utasítja el, hogy a leltár-
szövegek tanúsága szerint ilyenkor az uralkodó nevét vésik fel 
a kardra, míg itt kimondottan fogadalmi feliratról van szó.45 Az 
általa idézett meglehetősen szűkszavú és töredékes hettita szö-
veg azonban csak annyit mond, hogy az adott uralkodó nevét 
rávésték – ez éppenséggel igaz a hattušai kardra is.

Ez mindenképp arra utal, hogy az āššuwai kard rokonsá-
gát Belső-Anatóliában, és nem az Égeikumban kell keresnünk, 
azaz számolnunk kellene egy hettita kardkészítő hagyomány-
nyal is, vagyis a fentebbi lehetőségek közül az Ertekin és Ediz 
javasolta bizonyulna helyesnek.46 Emellett szól az is, hogy 
mint Ünal rámutatott, a szövegesen és ábrázolásokon is adatolt 
gyakori kardhasználat miatt valószínűtlen, hogy minden egyes 
kard import lett volna, különösen a fejlett hettita fémműves-
séggel és hadsereggel a háttérben.47 Anatóliából egyébként az 
i. e. 4. évezred végétől (Malatya – Arslantepe) ismerünk kar-
dokat, a hettita kort közvetlenül megelőzően pedig kifejezetten 
számosat (lásd mint fent).

Ezen háttér előtt, továbbá földrajzi adataink alapján, s mivel 
e két kard egy olyan egységes stílust képvisel, amely csak fe-
lületesen hasonlít az égeikumi kardokra, az āššuwai és a pınar-
başıi kardokat helyi, észak-anatóliai műhely(ek) termékeinek 
kell tekintenünk. Források híján azonban jelen pillanatban nem 
tudjuk megmondani, mennyire tekinthető általánosnak ezen 
kardtípus használata a Hettita Birodalom egyéb területein. Ha 
a H. Ertem által 1973–1975 között vezetett korucutepei ása-
tásokból származó félhold markolatú bronz rövidkard tényleg 
ebből a korszakból származik (III. réteg, i. e. 15. sz. vége – 14. 
sz. eleje, 4. kép),48 akkor azt kell mondanunk, hogy ebben az 
időszakban a Hettita Birodalom különböző területein különbö-
ző kardokat használtak.49 De a kardtípus kialakulása maga is 
további kutatásokat – és főképp új leleteket – igényel.

Végezetül azt kellene tisztáznunk, hogy e kardtípus csak 
szúrásra volt-e alkalmas, vagy vágásra is. Ünal az utóbbi, 
Schrakamp és Drews pedig az előbbi álláspontot képviseli. 
Drews azt hozza fel érvként, hogy szerinte a hattušai leletnek 
túl keskeny a pengéje ahhoz, hogy szúrásra és vágásra egyaránt 
alkalmas legyen.50 Ám a hattušai példány pengéjén egy-két be-
szakadás is megfi gyelhető, amelyeket az i. e. 19. századi ço-
rumi kard esetéhez hasonlóan51 az összecsapások során a má-

6. kép. Bronz markolatlap Hattušából 
(Geiger 1993, 214 Abb. 1 nyomán)

7. kép. Az ugariti és az alalahi kard
(Geiger 1993, 215 Abb. 2a-b nyomán)
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sik kard éle okozhatott, azaz nem csak szúrásra használhatták. 
Maga Ünal pedig Šulinkatte hadisten ábrázolását idézi fel érv-
ként, akit jobbjában ezüstkarddal, baljában levágott emberfő-
vel ír le egy középhettita duktusú (tehát a kardokkal nagyjából 
egykorú) szöveg.52

3. Az i. e. 14–13. század

Leletek szempontjából sajnos a következő periódus sem túl-
zottan gazdag, ám az a kevés egy egészen más kardtípust tár 
elénk. A hattušai ásatások során a Felsővárosban (2. réteg) 
1985-ben előkerült egy bronz markolatlap (6. kép), amelyet a 
publikáló a pontos párhuzamok (elsősorban Ugarit és Alalah) 
alapján egy az i. e. 13. századi – az akkor már hettita uralom 
alatt álló – Észak-Szíriában elterjedt félhold vagy gomba mar-

kolatú, bordázott pengéjű, bronz rövidkardtípussal (Hörner-
heftschwerter) azonosított (7. kép).53 Az i. e. 13. századi, hettita 
uralom alatt álló milétosi nekropolis (Değirmentepe) mykénéi 
kamrasírjaiban azonban, mykénéi kard mellett, három olyan 
– részletesebben nem publikált – bronzkardot is találtak, ame-
lyek ugyanebbe a típusba tartoznak, így az ásató joggal véli 
őket hettitának (8. kép).54 Ezek a kardok összességükben – kü-
lönösen az alalahi példány – jól összecsengenek a fentebb már 
bemutatott ábrázolásokkal. Ugyanakkor továbbra sem világos 
e kardtípus pontos eredete.55

Egy néhány évvel ezelőtti németországi kiállítás irányítot-
ta rá a fi gyelmet egy további kardra, amelyet hagyományosan 
hettitának tartanak. A kard lelőhelye sajnos ismeretlen, jelen-
leg az esseni Ruhrlandmuseumban 
található, 60 cm hosszú, markolata 
félhold alakú, a pengén négy, a felső 
egytizedben öt ágra bomló, legyező-
szerűen szétnyíló borda található, a 
publikáló 1400 és 1200 közé datálta 
(9. kép).56 A markolat bronz, a hoz-
záöntött penge viszont acél, amely 
több eltérő széntartalmú részből lett 
összekovácsolva, akárcsak a da-
maszkuszi penge.57 Csakhogy épp ez 
az egyik tulajdonsága, ami gyanússá 
teszi: ugyan a rendkívül kevés fenn-
maradt hettita vaslelet közül még 
kevesebbet vetettek alá metallurgiai 
vizsgálatnak, az egyetlen acélként 
azonosítható tárgynál igen meggyő-
ző érvek szólnak amellett, hogy nem 
tudatosan készített acélról van szó.58

A másik érv formai: Schrakamp 
ugyanis arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy e kard párhuzamát egy Haszan-
lu IV. rétegében (vaskor II, 1200–
800) talált 46 cm hosszú, három bor-
dával ellátott bronzkard adja, és ezért 
inkább észak-iráninak tekintendő.59 
A földrajzi beazonosítás azonban 
nem biztos, hogy helytálló, mivel e 
kard egyedülálló a maga kontextu-
sában, ezért de Schauensee is csak 
provizórikusan köti a lelőhelyhez.60 
Minthogy azonban alakilag ez a kard 
az esseni legközelebbi párhuzama, 
amelynek acélpengéje legalábbis 
gyanút keltő, valószínűleg közelebb 
járunk az igazsághoz, ha az esseni 
kardot nem tartjuk hettitának.

3. Milyen volt tehát 
a hettita kard?

Mint a fentiek is mutatják, erre a kér-
désre jelenleg csak korlátozott mér-
tékben tudunk válaszolni. Az azonban 
bizonyos, hogy az eddigi kutatásnak 

8. kép. A milétosi kardok 
(Niemeier–Niemeier 1997, 204 Abb. 2 nyomán)

9. kép. Az esseni kard 
(Trümpler 2005, 

648 nyomán)
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a bevezetőben vázolt statikus képe nem állja meg a helyét, idő-
ben (és esetleg térben) eltérő kardtípusokkal kell számolnunk. 
A korai időszakokat illetően nincsenek forrásaink. Legkésőbb 
az i. e. 15. században azonban jól megragadható egy önálló 
nyugat-anatóliai kardkészítő hagyomány, amely mind rövid-, 
mind hosszúkardokat készített. A pınarbaşıi kard alapján ez a 
hagyomány Észak(közép)-Anatóliában is jelen volt, de a ko-

rucutepei lelet jelzi, hogy ekkor még nem egységes. Ezt az 
i. e. 13. századra a rövidkardok egy új, a lelőhelyek alapján 
(Milétos, illetve Észak-Szíria) bizonyosan az egész Hettita Bi-
rodalomra kiterjedő, egységes hagyománya váltja fel. Remél-
hetőleg a jövőben további kardleletek kerülnek elő, amelyek 
segítségével jellemezhetőek lesznek a most még tisztázatlan 
korszakok, régiók és a különböző kardtípusok eredete is.

Jegyzetek

1 A kardok terminológiája, illetve a tőröktől való elkülönítése nem 
egységes, a határvonal általában 35–50 cm között ingadozik, szer-
zőtől függően; a 35–50 cm-es tartományt az angolszász szerzők 
sokszor a „dirk” kategóriájába sorolják (a klasszikus defi nícióhoz 
lásd Gordon 1953, 67–71; további meghatározásokhoz lásd pl. 
Harding 1995, 56, Papadopoulos 1998, 3 és az általuk megadott 
további szakirodalom). A fentiek fi gyelembevételével e dolgo-
zatban a következő jelöléseket használom: >50 cm = hosszúkard, 
50–35 cm rövidkard, 35 cm alatt: tőr. A tőrök nem képezik jelen 
írás tárgyát.

2 Neve 1993, 651–652.
3 Burney 2004, 262.
4 Bryce 2007, 19. Drews 1993, 198, 93. jegyzet szerint félreveze-

tő Ünal 1990–1991, 52 állítása, hogy a – lentebb tárgyalandó – 
boğazköyi kard lett volna a hettita sereg alapvető fegyvere. Ünal 
azonban nem ezt állította, hanem azt, hogy a kard mint olyan volt 
a hettita sereg alapvető fegyvere.

5 Beal 2002, 102, 106–107.
6 Lorenz–Schrakamp s. a. 136 és Fig. 1.1–4. Itt fejezem ki kö-

szönetem Ingo Schrakampnak, aki a kéziratot rendelkezésemre 
bocsájtotta.

7 Az ókori keleti kardokat feldolgozó nagy klasszikus tanulmány 
(Maxwell-Hyslop 1946) mára már elavult, jó bevezetést nyújt 
gazdag irodalommal az RlA vonatkozó szócikke (Schrakamp 
2009–2010). A kardokhoz kapcsolódó, de az itt tárgyalandó kér-
déskörhöz további információval sajnos nem szolgáló írott for-
rásokhoz lásd Ünal 1990–1991, 52, 1999, 215, 220–221; Beal 
2002, 102–103; Schrakamp 2009–2010, 333–334, további iroda-
lommal.

8 Beal 2002, 103, aki összegyűjtötte az ábrázolásokat is, Alaca 
Höyük és a pecsétek „íjhordozó”-motívuma kivételével, utóbbi-
hoz lásd Herbordt 2005, 57–58.

9 Boehmer 1972, 221–222, amennyiben keltezhetőek – az utóbbi 
három lelőhelyen –, többségük a 14–13. századra esik.

10 Bittel 1976; az azóta eltelt időszak irodalmához vö. Ünal 1999, 
215 és 44. jegyzet; Niemeier 2008, 313–314 és 160–161. jegy-
zet; vö. még Neve 1993, 652; Salvini–Vagnetti 1994, 225, 17. 
jegyzet.

11 Rittig 1983, 159; Dezső 2002, 199–200.
12 Megjegyzendő azonban, hogy Moorey 1970, 46 (No. 9.) sze-

rint mezopotámiai darabról van szó, mégpedig az Iszin-Larsza-
korszakból.

13 Schwemer 2006, 257–265, a korábbi elméletek részletes áttekinté-
sével és kritikájával.

14 Vö. Herbordt 2009–2010 a további irodalommal. Nergalhoz 
magyarul lásd Sövegjártó 2009, kül. 10. A sarlókardos ún. régi 
istenek itt nem tárgyalandó okoknál fogva a B kamrában is meg-
jelennek.

15 Az egyiptomi ábrázolások, úgy tűnik, jelen esetben nem segíte-
nek: a qádesi csatát ábrázoló reliefeken a hettiták kezében ugyan 
olykor látható egy rövid kard, de túl apró ahhoz, hogy abból bár-
milyen következtetést le lehetne vonni.

16 A Hettita Birodalmat megelőző időszakról a kezdetektől lásd 
Müller-Karpe 1994, 431–434; Ünal 1999, 218–219, Taracha 2003, 
373–376; Yalçıklı 2006, 33–34.

17 A kard és felirata közlése: Ünal–Ertekin–Ediz 1990–1991; [Ünal] 
1992; Ertekin–Ediz 1993; Ünal 1993, vö. még Neve 1993, 648–
652 megjegyzéseit és Müller-Karpe 1994, 434–435 még ponto-
sabb leírását (vö. 436, 24–26. jegyzet a fegyverek felajánlásáról). 
Ünal 1996, 59, 165. jegyzet joggal panaszolja fel, hogy az ezt 
követő „kiadások” (Buchholz 1994; Cline 1996; Hansen 1994; 
Salvini–Vagnetti 1994) – ha a mykénéi típus latolgatásától elte-
kintünk – pusztán újra elmondják mindazt, amit Ünal már leírt, 
mind a régészeti, mind a történeti aspektust illetően.

18 Csak Taracha 1997, 82–84 érvelt amellett, hogy III. Tudhaliya is 
vezetett volna hadjáratot Āššuwa ellen. Ennek két alapja volt: a 
KUB 23.12 szöveg paleográfi ai alapú datálása (amelyről azon-
ban maga is belátta, hogy csak I/II. Tudhaliya korából származ-
hat, 2001, 420, 12. jegyzet), illetve hogy Maša és Kammala, 
melyeket III. Tudhaliya valóban legyőzött, Āššuwa részei lettek 
volna – erre azonban semmilyen bizonyíték nincs. Ennek ellené-
re továbbra is fenntartja állításait, további szövegeket próbálván 
meg ehhez az eseményhez csatolni (2001, 419–420; 2003, 368, 
5. jegyzet).

19 A javaslatokat összefoglalta Dinçol 2006.
20 Típus és érvelés nélkül: Drews 1993, 198; C. F. Macdonald apud 

Hansen 1994, 213, 1. jegyzet; Mellink 1993, 113: „perhaps”; de 
Martino 1996, 24. Az égeikumi kardok tipológiájához mindmáig 
alapvető: Sandars 1961 és 1963.

21 Hansen 1994, 213–214 (vö. Cline 1996, 138, Taracha 2003, 372, 
16. jegyzet, mindkettő további irodalommal).

22 Cline 1996, 140.
23 Niemeier 2002, 296; 2008, 313–314. Cline 1997 hosszas, első-

sorban a görög mitológiára építő spekulációban próbál amellett 
érvelni, hogy mykénéiek harcoltak az āššuwaiak oldalán (és hogy 
ez képezhette az Ilias bizonyos részeinek előképét).

24 Müller-Karpe 1994, 439, irodalommal („am ehesten”).
25 Müller-Karpe 1994, 439–440.
26 Ersoy 1988, 59, 61–67; illetve Erkanal 2002, 307.
27 Müller-Karpe 1994, 440.
28 Müller-Karpe 1994, 440, illetve Geiger 1993, 217; Salvini–

Vagnetti 1994, 226.
29 Yalçıklı 2006, 37.
30 Így az égei és ókori keleti kardtipológiák kidolgozói, N. K. 

Sandars és R. Maxwell-Hyslop apud Cline 1996, 138, 11. jegyzet. 
Buchholz 1994, 22 szerint bár bizonyosan égei, de az E típusba 
tartozna (érvelés nélkül). Cline 1996, 139, 19. jegyzet (irodalom-
mal) kritikája szerint ez legalább annyi, ha nem még több kérdést 
vet fel, mint a B típusú azonosítás, kezdve azzal, hogy a hattušai 
több mint kétszer olyan hosszú, mint a leghosszabb E kard, me-
lyeket éppen rövidségük miatt tőrként szokás emlegetni, s hogy az 
E-nek kerek, míg a hattušainak négyzetes válla van.

31 Taracha 2003.
32 Ertekin–Ediz 1993, 722, illetve Cline 1996, 139, irodalommal.
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33 Lásd Kilian-Dirlmeier apud Cline 1996, 139; Müller-Karpe 1994, 
437.

34 Cline 1996, 138, 139; Müller-Karpe 1994, 437, a kardhoz lásd 
Sandars 1961, 27–28 és pl. 19.7, irodalommal.

35 Sandars 1961, 28, Salvini–Vagnetti 1994, 227.
36 Neve 1993, 652; Müller-Karpe 1994, 439; Cline 1996, 139; vö. 

még uő. 1994, 73; 1995, 266, 271; 2008, 13–14.
37 Lásd kül. Melchert s.a., további irodalommal.
38 Ertekin–Ediz 1993, 722; Taracha 2003.
39 Ertekin–Ediz 1993, 722; Neve 1993, 651; Salvini–Vagnetti 1994, 

220; Cline 1996, 138; Müller-Karpe 1994, 437.
40 Salvini–Vagnetti 1994, 220; Müller-Karpe 1994, 437–439; Ünal 

1999, 216; Taracha 2003, 373.
41 Taracha 2003, 371, 15. jegyzet.
42 Taracha 2003, 373, 20. jegyzet és fi gs. 4–5, irodalommal. Taracha 

javaslata, hogy a bordák így északi hatást tükröznének, épp a bor-
dák fentebb tárgyalt különbsége miatt nem tartható.

43 Drews 1993, 198, 93. jegyzet.
44 Otten 1981, 12–13. Anatóliából jól ismertek a fegyverekre vésett 

tulajdonosi feliratok, lásd Salvini–Vagnetti 1994, 226–228 össze-
állítását; vö. Ertekin–Ediz 1993, 722.

45 Müller-Karpe 1994, 436, 26. jegyzet. 
46 Ugyanígy Ünal 1999, 217.

47 Ünal 1999, 218.
48 Müller-Karpe 1994, 440.
49 A markolat és a bordázat alapján azonban a kard nem a hettita 

kardokkal, hanem a lentebb vázolandó (ám jóval későbbi) esseni–
haszanlui körrel rokon.

50 Ünal 1990–1991, 52; Schrakamp 2009–2010, 334–335; Drews 
1994, 198, 93. jegyzet.

51 Vö. Müller-Karpe 1994, 432.
52 Ünal 1999, 215, irodalommal.
53 Geiger 1993.
54 Niemeier–Niemeier 1997, 203.
55 Geiger 1993, 217 az égeikumi H típussal rokonította, ám annak 

markolatlapja, a szerző által is elismerten, éppen hogy ellentétes 
irányban ível, vö. még Sandars 1963, 140–142 elemzését.

56 Trümpler 2005, vö. Cobet 1986, 52 és Yalçın 2005, 498 Abb. 7.
57 Yalçın 2005, 499 és Abb. 8.
58 Lásd Muhly et al. 1985, 78 érvelését Yalçın 2005, 499-cel szem-

ben. Muhly et al. 1985 mindmáig alapvető a hettiták vasfeldolgo-
zói ismereteihez, újabb összefoglalást Yalçın 2005 nyújt, ahol az 
összes lelet listája is megtalálható (496 Tab. 1.).

59 Schrakamp 2009–2010, 335.
60 de Schaunsee 1988, 54 és pl. 52.
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