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Hettita királylista

Simon Zsolt

Az ókori keleti kutatások hettitológiai ágában a 20. szá-
zad utolsó negyedében végbement nagymértékű fel-
lendülést a hazai szakirodalom meglehetősen kevéssé 

tükrözi. Ennek megfelelően se a hettita történelemről, se az 
annak vázát képező hettita kronológiáról, illetve a hettita ki-
rálylistáról nem áll rendelkezésünkre naprakész magyar nyel-
vű összefoglalás – csak azon töredékek, amelyek neves szak-
értők által írott, az ókori keleti történelmet taglaló, magyarra 
lefordított, de e tekintetben részben már elavult áttekintéseiben 
olvashatóak.1 Ez azért is komoly hiány, mert a hettita kronoló-
gia súlyos problémái miatt (lásd lentebb) a hettita történelmen 
(és részben a fi lológián) belül még ma is elsősorban a hettita 
királyokkal, és nem pedig abszolút évszámokkal datálunk (el-
tekintve természetesen a régészeti anyagtól). E hiányt pótlandó 
kívánom áttekinteni ebben az írásban a hettita királyok sorát, 
amely egyfajta segédletként is szolgálhat.

A források és a korszakolás

A hettita királylista elsődleges problémája, hogy maguk a het-
titák nem vezettek királylistákat. Vezettek azonban – II. Mu-
wattallival bezárólag – az elhunyt uralkodók kultuszához szük-
séges áldozati listákat, amelyeken az elhunyt uralkodóknak és 
bizonyos családtagjaiknak járó áldozatokat jegyezték fel (CTH 
661).2 Sajnálatos módon azonban a listaváltozatok nem egé-
szen egyeznek, ráadásul – érthető okokból – kronológiai in-
formációkat (például trónra lépés ideje, uralkodás hossza) 
egyáltalán nem, genealógiai adatokat pedig igencsak ritkán 
adnak meg. Az egyéb hettita szövegekkel, illetve az uralkodói 
pecsétlenyomatokkal való összevetésből pedig az is kiviláglik, 
hogy nem mindig tartják be a kronológiai sorrendet, illetve bi-
zonyos uralkodókat – jellemzően a trónbitorlókat – egyszerűen 
kihagytak. Itt jegyzendő meg az is, hogy a hettita szövegek 
paleográfi ai alapon a hatvanas-hetvenes években történt újra-
datálása nagymértékben átalakította ismereteinket, hiszen több 
esetben kiderült, hogy az eladdig egyetlen királynak hitt ural-
kodó esetén valójában több személyről van szó.

A hettita történelem korszakolása kiterjedt viták tárgyát ké-
pezte, és igen elterjedt volt három korszakra felosztani, ame-
lyeket sokan összekötöttek a hettita nyelv és írás három fázisá-
val. Újabban azonban egyetértés alakult ki azt illetően, hogy 

I/II. Tudhaliya uralkodása döntő fordulatot hozott a hettita tör-
ténelemben,3 s ezért két korszakban, a Hettita Óbirodalomban 
és a Hettita Nagybirodalomban4 gondolkodunk.5

A királylista legnagyobb problémája – amint arra már fen-
tebb utaltam – az abszolút kronológia. A hettita kronológia már 
eddig is tekintélyes irodalmat szült, összetett problémáira itt 
nem lehet kitérni,6 ezért csak a legfontosabb, a királylistát is 
érintő tényeket ismertetem: Az imént vázolt forráshelyzet kö-
vetkeztében sem az uralkodók abszolút dátumai, sem uralko-
dásuk hossza nem ismert. Utóbbi alól kivétel III. Muršili/Ur-
hi-Teššub, aki hét éven át uralkodott volna: itt viszont gyanúsan 
toposzszerű az évek száma, különösen, ha fi gyelembe vesszük, 
hogy az adat a III. Muršilit trónjától megfosztó III. Hattušili 
önigazolását célzó szövegéből származik, miszerint hét éven át 
tűrte volna a megaláztatásokat unokaöccsétől (Apológia [CTH 
81] §10c III 62).7 A hettiták a dokumentumaikat nem datálták 
(legalábbis a fennmaradtakat nem), és mindössze egy retros-
pektív adat ismert (IV. Tudhaliya szerint négy/ötszáz év [a szö-
veg itt nem jól olvasható] telt volna el Hantili király óta, KUB 
25.21 [CTH 524] III 1–4), amely azonban akárhogy számítjuk, 
nem tűnik helytállónak. A hettita történelemnek mindössze a 
következő eseményeit tudjuk (tudnánk) más, ismert ókori ke-
leti kronológiák alapján évre pontosan megadni:

1. Babilón kifosztása és az I. babilóni dinasztia megdöntése 
I. Muršili által;

2. I. Šuppiluliuma gratulációja Huriya (valószínűleg Sze-
menhkaré) fáraónak trónra lépése alkalmából (EA 41, il-
letve CTH 153);

3. Karkamiš meghódítása I. Šuppiluliuma által Niphururiya 
fáraó (valószínűleg Tutanhamon) halála évében;

4. A qádesi csata II. Muwattalli és II. Ramszesz között, 
utóbbi ötödik évében;

5. Az egyiptomi–hettita békeszerződés III. Hattušili és II. 
Ramszesz között, utóbbi huszonegyedik évében;

6. Egy hettita hercegnő és II. Ramszesz házassága, utóbbi 
harmincnegyedik évében, de még III. Hattušili uralkodá-
sa alatt.8

Sajnos ebből az első három erősen problematikus,9 és azt sem 
tudjuk, ezen események az adott hettita uralkodó hányadik ural-
kodási évében vagy hány évvel halála előtt történtek. Ezenfelül 
még egy napfogyatkozás ismert, II. Muršili 10. évéből (KUB 
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14.4 [CTH 70] IV 24), de sajnos ehhez is több időpont rendel-
hető.10 Azaz, az uralkodók mellé nem tudunk dátumokat írni 
– ami persze nem jelenti azt, hogy ne lennének próbálkozások 
(több ilyen számítás is rendelkezésre áll), de ezek egytől-egyig 
egyformán bizonytalanok.11 Ezért, az újabb német hettitológiai 
gyakorlatot követve, e fi ktív uralkodási dátumok helyett az igen 
sok (jobbára a Nagybirodalom korából) ismert szinkronizmus-
ból emelek ki néhány fontosabbat, hogy az adott uralkodó, ha 
csak nagyjából is, de elhelyezhető legyen időben.12

A soron következő lista tehát a következő adatokat tartalmaz-
za: az uralkodó neve, az előző uralkodóval való rokonsági fok, 
a legfontosabb szinkronizmusok. A hettita nevek fi lológiai meg-
fontolásokból a szakirodalomban leggyakrabban használatos – 
az egyik hettita orthográfi ai gyakorlatot tükröző – kvázi-tőfor-
májukban (tehát nem alanyesetükben) szerepelnek. A lista nem 
tartalmazza a különféle alkirályságok uralkodóit és a társuralko-
dások (amúgy is erősen vitatott) adatait. A problémás esetekhez, 
mivel valójában egy-egy önálló tanulmányt érdemelnének, itt 
csak rövid, a legszükségesebbekre szorítkozó kommentárt mel-
lékeltem.

A hettita uralkodók listája

A kezdetek
(I.) Huzziya
„I. Hattušili nagyapja”
Labarna
Papahdilmah (ellenkirály)

Az Óbirodalom
I. Hattušili Alalah VII
I. Muršili (leánya fi a) Babilón kifosztása: 1595 / 1531
I. Hantili (nővére férje)
I. Zidanta (veje)
Ammuna (fi a)
I. (II.) Huzziya (Telipinu feleségének fi vére)
Telipinu (Ammuna fi a) Išputahšu, Kizzuwatna királya
Tahurwaili (trónbitorló) Eheya, Kizzuwatna királya
Alluwamna (Telipinu veje)
II. Hantili (fi a)
II. Zidanta (valószínűleg fi a) Pilliya, Kizzuwatna királya
II. (III.) Huzziya (valószínűleg fi a)
I. Muwattalli (trónbitorló)

A Nagybirodalom
I/II. Tudhaliya (valószínűleg 
II. Huzziya unokája) Šunaššura, Kizzuwatna királya
? II. Hattušili (társuralkodó)
I. Arnuwanda (I/II. Tudhaliya veje) II. Amenhotep (1415–1389)
III. (II.) Tudhaliya (fi a) III. Amenhotep (1379–1342)
Ifjabb Tudhaliya (fi a)
I. Šuppiluliuma (fi vére) Ehnaton (1342–1325); 
 Ay (1311–1307);
 Tusratta, Mitanni királya;
 I. Assur-uballit (1363–1328);
 II. Burnaburias (1359–1333)
II. Arnuwanda (fi a)
II. Muršili (fi vére) ? I. Adad-nirári (1305–1274)
II. Muwattalli (fi a)  II. Ramszesz (1279–1213); 
 1275: Qádes
III. Muršili (Urhi-Teššub) (fi a) II. Ramszesz
III. Hattušili (II. Muršili fi a) II. Ramszesz; 1259: szerződés,
 1246: házasság;

 Kadasman-Turgu (1281–1264);
 II. Kadasman-Enlil (1263–1255)
IV. (III.) Tudhaliya (fi a) II. Ramszesz; I. Tukulti-ninurta
 (1243–1207)
III. Arnuwanda (fi a)
II. Šuppiluliuma (fi vére) ? Merneptah (1213–1203)

Ellen-nagykirályok Tarhuntaššában

Kurunta (II. Muwattalli fi a) III. Hattušili; IV. Tudhaliya;
 II. Ramszesz
Hartapu (valószínűleg III. Muršili fi a) ? II. Šuppiluliuma

Kommentár

A kezdetektől I. Hattušiliig. A fi gyelmes olvasónak bizonyára 
feltűnt, hogy a lista nem a kuššarai Pithānával és fi ával, a hódí-
tó Anittával indul. Ennek oka, hogy azon kívül, hogy I. Hattu-
šili is összekapcsolható Kuššarával, semmi nem utal arra, hogy 
a hettita uralkodók elődjüknek, netalán ősüknek tekintették 
volna őket: egyikőjük sem szerepel sem az áldozati listákban, 
sem a dinasztia kiemelkedő, illetve „recens” tagjait felsoroló 
ún. máltai kereszt alakú pecséten.13 Ezzel szemben mindkét 
lista egy bizonyos Huzziyával indul.14 Ugyanakkor a Hettita 
Birodalom megalapítójának – nem biztos, hogy joggal – tekin-
tett I. Hattušili elődeiről kevés és ellentmondó információ áll 
rendelkezésünkre: annyi bizonyos, hogy őt egy Labarna nevű 
uralkodó előzte meg, aki I. Hattušili nagyapjának, egy köze-
lebbről meg nem nevezett királynak, volt a veje. E nagyapa 
pedig vagy leszármazottja volt e Huzziyának, vagy azonos volt 
vele. Labarna trónra lépésekor ugyanakkor egy Papahdilmah 
nevű ellenkirályt állított ki a nemesség, (a kontextus alapján) 
vélhetően „I. Hattušili nagyapjának” fi át. Az egyik áldozati lis-
ta (KUB 11.7 I 11) ugyan megnevez egy Pawahtelmah nevű 
urat – az ő apjának, PU-Šarrumának (Tudhaliya fi ának) jár az 
áldozat –, akinek valamiképp még egy bizonyos Labarna is a 
rokona, és bár csábítónak tűnik azonosítani őket, ez egyelőre 
távolról sem általánosan elfogadott (ez természetesen kizárná 
Huzziya és I. Hattušili nagyapjának azonosságát).15

Tahurwaili. Trónbitorlóként nem szerepel az áldozati listákban, 
és amúgy is rendkívül kevés szöveg maradt fenn róla, illetve ko-
rából, így besorolása problematikus. A jelen adatok mellett nem 
lehet eldönteni, hogy Alluwamna előtt vagy után uralkodott.16

I/II. Tudhaliya. A sajátos számozás abból fakad, hogy bizonyos 
szövegeket a kutatók két külön Tudhaliyához rendelték hoz-
zá, de ez az újabb szövegek fényében (elsősorban a Šunaššu-
ra-szerződés és Tudhaliya pecsétje) nem tartható. Célszerűnek 
látszik viszont egyelőre megtartani e sajátságos számozást, mi-
vel egyes kutatók ezt folytatva számozzák a hátralevő Tudha-
liyákat. Ezzel szervesen összefügg a Tudhaliyához kapcsolódó 
másik genealógiai probléma. A kutatás egy régi feltevése, hogy 
ezen Tudhaliyával egy új kizzuwatnai, hurri eredetű dinasztia 
kerül hatalomra. Ez elsősorban a vallás Tudhaliyával megin-
duló hurritizációján és egyes későbbi hettita uralkodók hurri 
nevén alapszik. Szükségtelen azonban mondani, hogy ebből 
még semmi sem következik. (A hurritizáció sokkal kézenfek-
vőbben magyarázható a hurritizált luvi kultúrájú Kizzuwatna 
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bekebelezésével, illetve – ha már feltétlenül személyhez kell 
kötni – a hurri királynék jelenlétével.)17 Több kutató ezen Tud-
haliya apját, az I. Muwattalli udvarában magas tisztséget be-
töltő, majd az egyik gyilkosává váló Kantuzzilit is királynak 
tekinti, de ennek mindössze annyi az alapja, hogy Tudhaliya az 
apja halálára az „istenné vált” kifejezést alkalmazza, valamint 
hogy szerepel az áldozati listákon.18 Azonban épp az áldozati 
listák mutatják, hogy ez nemcsak a királyokra, hanem a királyi 
család egyéb tagjaira is igaz volt.19 A szövegekből viszont nem 
derül ki, hogy Tudhaliya anyai vagy apai ágon volt-e a „régi” 
dinasztia leszármazottja,20 csak annyi: a nagyapja hettita király 
volt (KBo 1.5 I 5-6). Ide kapcsolódik II. Hattušili problemati-
kája is, akinek egyelőre még puszta létezése is kérdéses.21

I. Arnuwanda. A valószínűleg II. Amenhotep korára datálandó 
Kuruštama-szerződés hettita résztvevőjének azonosítására már 
számos javaslat történt: általában I/II. Tudhaliyát javasolják, 
míg jelen sorok szerzője I. Arnuwanda mellett érvelt.22

Ifjabb Tudhaliya. A modern királylistákból sokszor kimarad 
(legjobb esetben is kérdőjellel szerepel), holott II. Muršili ún. 
Első Járványimája világosan fogalmaz: Tudhaliya már király 

volt, amikor I. Šuppiluliuma megfosztotta trónjától (KUB 
XIV 14(+) r. 13-19 [CTH 378.1]).23

II. Šuppiluliuma. Az ékírásos forrásokban Šuppiluliyama né-
ven szerepel. Jelenlegi ismereteink szerint ő az utolsó hettita 
nagykirály, bár a kutatásban többször felmerült egy-egy javas-
lat egy utódra.24

Ellen-nagykirályok Tarhuntaššában. Kurunta (helyesebben 
Kuruntiya25) eredetileg tarhuntaššai alkirályként kezdte a pá-
lyafutását III. Hattušili és IV. Tudhaliya alatt, de hatipi felirata, 
illetve Hattušában fellelt pecsétlenyomatai alapján nagykirályi 
rangot is viselt (minthogy az Ulmi-Teššubbal való azonosságá-
nak kérdése csak az alkirályságot érinti, erre most nem térek 
ki). Ezt a kutatás eleinte trónbitorlásként értelmezte, ám mint-
hogy se írott, se régészeti források nem utalnak (erőszakos) ha-
talomátvételre Hattušában, valószínűbb, hogy egy Tarhuntašša 
székhelyű ellen-nagykirályságról van szó. Ennek megfelelően 
a csak saját hieroglif luvi felirataiból ismert, III. Muršili egyik 
fi ával azonosított Hartapu nagykirály, Muršili fi a, valószínűleg 
nagybátyját, Kuruntát követte ezen ellen-nagykirályságban, és 
a birodalom egységét csak II. Šuppiluliuma állította helyre.26
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immáron jelentősen kisebbségbe szorult nézetének legújabb – nem 
meggyőző – védőbeszédei: Taracha 2004; Carruba 2005. Előbbi új 
érve, hogy a máltai kereszt alakú pecséten az I/II. és III. Tudhaliya 
mellett szereplő nőtlen Tudhaliya lenne az általa posztulált „I. 
Tudhaliya”. Ám mind a felsorolás rendjébe, mind az uralkodó 
nőtlenségéhez sokkal jobban illik, hogy ő Ifjabb Tudhaliya; lásd 
már Miller 2004, 7–9; Forlanini 2005, 23930.
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18 Beal 2002, 59–61 (kül. 60); Wilhelm 2004, 76.
19 Taracha 2004, 63521.
20 Felveti Singer 2002, 309.
21 Amit ugyanakkor Forlanini 2005 igen jó érvekkel támasztott alá.
22 Simon 2007, amely tartalmazza a kérdés teljes kritikai áttekintését.
23 Szimptomatikus Dinçol 2006, 24 véleménye, aki szerint nincs 

bizonyítékunk Ifjabb Tudhaliya uralkodására, vagy Bealé (2002, 

65), aki szerint „amennyire tudjuk, Ifjabb Tudhaliya sose lett 
király”.

24 Legújabban Simon 2009, uo. 259, 19. jegyzet a korábbi javasla-
tokhoz és részletes kritikájukhoz.

25 Hawkins 2005.
26 E rekonstrukció Bryce 2007 elemzése. További irodalomhoz lásd 

ott, illetve Bryce 2005, 319–321 és Simon 2009, 263.
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