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1

P

uduhepa királynő, III. Hattušili hettita nagykirály felesége II. Ramszesz fáraóhoz írt egyik levelében (KUB 21.38, CTH 176)1 az alábbi, első olvasatra eléggé
érdekesnek tűnő sorokat írta (Rs. 12–13):

A-NA ┌ŠEŠ┐-[IA] ku-┌in┐ DUMU.SAL ne-pi2-ša-aš KI-aš-[ša] /pi2-ih-hi na-an-kan2
ku-e-da-ni ha-an-da-mi A-NA DUMU.SAL KUR URUKa-ra-dDU-ni-ia-[aš KUR]
URUZu-la-pi KUR URUA-aš-šur ha-an- ┌da-mi┐
2
Testvéremnek, az égnek és földnek amelyik lányát adom, kihez hasonlítsam?2 Babilón
országának lányához, Zulapi ország lányához, Assur ország lányához hasonlítsam?
A hosszú levél (több mint 90 sor maradt meg többé-kevésbé épen) a hettita és az
egyiptomi udvar közötti ún. „házassági levelezés” (Heiratskorrespondenz) részét képezi – feltehetőleg egy válaszlevél tervezetéről van szó, amelyet jóváhagyás után lefordítottak akkád nyelvre (amely a korabeli diplomácia lingua francája volt), és átadták a diplomáciai küldöncnek, aki kézbesítette azt.3
Az idézett levél sok szempontból érdekes, ennek megfelelően a szakirodalomban is
sokat foglalkoztak vele.4 Számunkra leginkább azoknak a nagyhatalmaknak a felsorolása fontos, amelyeket a hettita királynő egyenrangúnak tekintett: Karduniaš/Babilón,
Aššur és érdekes módon Zulapi/Zulabi – egy olyan ország, amelyet általában nem
sorolunk a késő bronzkori Elő-Ázsia nagyhatalmai közé. Mivel azonban Zulabi több
hettita szövegben is felbukkan, továbbá más forrásokban is megjelenik, felvetődik a
kérdés: ki kell egészítenünk a késő bronzkori Elő-Ázsia geopolitikai térképét egy új,
eddig ismeretlen nagyhatalommal? Jelen rövid írás ennek a kérdésnek a megválaszolására tesz kísérletet.

2
Elsőként azokat a forrásokat soroljuk elő és elemezzük, amelyekben Zulabi (a fent
már említett válaszlevéltől eltekintve) megjelenik.

a) Levelek Hattušából, a hettita fővárosból
KUB 21.35 (CTH 209.4) egy apró levéltöredék (?), ahol a 8. sorban, sajnos mindennemű kontextus nélkül, ez olvasható: ┌LUGAL┐ KUR URUZu-la-┌pa┐5. A töredék sajnos olyan kicsi, hogy egyéb értékelhető információ nem nyerhető ki belőle.
KUB 21.36 (CTH 209.4) egy hettita nyelvű, szintén házassággal kapcsolatos kérdéseket feszegető levél töredéke. A 9. sorban, a KUB 21.38-hoz hasonlóan, szintén
Zulapi országból való lányt emleget, ráadásul ugyanazzal az igével (handai-): [DUMU].┌SAL┐ LUGAL KUR URUZu-la-pi2 ha-an-da-a-mi. Sajnos a szövegkörnyezet
itt sem világos, így ismételten nem jutunk újabb adatokhoz.
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veghelyet egyelőre törölni Zulabi említései közül – legalábbis addig, amíg nem sikerül az összekapcsolás újabb töredékekkel.
KUB 3.56 egy akkád nyelvű levél töredéke, amelyet egy hettita nagykirály egy szíriai fejedelemhez (talán a fent már említett Bentešinához?7) intézett. Zulapa királyát két (?) helyen
említik: Vs. 2. (LUGAL URUZu-┌la┐-[pa?]) és Vs. 5. (LUGAL
URUZu-la-pa) – Vs. 2. kiegészítése Vs. 5. alapján valószínűsíthető. A levélben diplomáciai ügyekről van szó: Egyiptomot
és Egyiptom királyát több helyen említik (Rs. 5., 6., Vs. 4.,
10.), aranyat és ezüstöt emlegetnek (Vs. 4.), és Vs. 9. LÚKUR
ša DUTUŠI „Felségem/Napom ellenségé”-re utal, aki talán
Egyiptomban, vagy legalábbis a címzett felségterületén tartózkodik (Vs. 10–11). Ennek alapján egyes kutatók felvetették
annak lehetőségét, hogy a szöveg a Hettita Birodalomból többszörösen száműzött Urhi-Tešubra utal.8
A hattušai levelek alapján eddig elért eredményeket táblázatos
formában összefoglalva:
Szöveghely
KUB 21.35 (CTH 209.4)
Vs. 8.
KUB 21.36 (CTH 209.4)
Vs. 9.
KUB 21.38 (CTH 176) Vs.
13.
KUB 21.39 (CTH 98) Vs. 8.
KUB 3.37 + KBo 1.17 (CTH
159) Vs. 11.
KUB 3.56 (CTH 208) Rs. 2.
Rs. 5.
1. kép. Puduhepa hettita királynő II. Ramszesz fáraóhoz írt
hettita nyelvű levele (http://www.hethport.uni-wuerzburg.
de/hetkonk/hetkonk_abfrage.php?c=176 nyomán)

KUB 21.39 (CTH 98) egy hettita nyelvű levéltöredék, amely
feltehetőleg diplomáciai kérdéseket tárgyal, hiszen a 9. sor
említi Amurru uralkodóját, Bentešinát, a 10. sor „Egyiptom királyának ügyé”-t (INIM LUGAL KUR Mi-is ̣-ri-wa
[…), a 12. sor Niyát. A 8. sorban olvassuk: …LUGAL KUR
Zu-la-┌a┐-[…].
A kutatók többsége ebben a szöveghelyben ismét Zulabi
királyának említését véli felfedezni – ez azonban távolról sem
biztos, hiszen hiányzik az országot jelölő determinatívum,
illetőleg az ortográﬁa is eltér a korábban megismerttől, nem is
beszélve a hiányzó jelekről a szó végén. Ezen okok miatt ezt a
szöveghelyet kiemelt óvatossággal kell kezelni.
KUB 3.37 + KBo 1.17 (CTH 159) és KUB 3.56 (CTH 208)
akkád nyelvű levéltöredékek, amelyeket szintén a hettita
fővárosban találtak. KUB 3.37 + KBo 1.17 ugyancsak házassági ügyekkel foglalkozik, hiszen hozományt említenek
benne;6 a 11. sorban sokan ismét a zulabi hercegnő említését vélik felfedezni: [ša] ┌DUMU┐.MUNUS ša LUGAL KUR
┌
Zu┐-[…]. Mivel a folytatás kitört, ildomos lenne ezt a szö-

Nyelv
hettita
hettita
hettita
hettita
akkád
akkád

Említés
LUGAL┐ KUR
URUZu-la-┌pa┐
LUGAL KUR URUZula-pi2
KUR] URUZu-la-pi2
┌

LUGAL KUR Zu-la┌ ┐
a -[...]
LUGAL KUR ┌Zu┐[…]
LUGAL URUZu-┌la┐[pa?]
LUGAL URUZu-la-pa

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a szöveghelyek sok
esetben hiányosak vagy annyira töredékesek, hogy a Zulabival
történő azonosítás kérdésessé válik. Ezt tetézi, hogy (ugyanezen okokból) a szövegkörnyezet is hiányos, ezért nem szolgáltat további támpontokat.9
Egyértelműségről csak KUB 21.36 és KUB 21.38 esetében
beszélhetünk – ez a két szöveg tematikailag annyira összekapcsolódik, hogy gyakorlatilag egy említésként kezelhetjük
őket. Hettita nyelvű szövegtervezetekről van szó – a hangsúly
a tervezet szón van; ahogyan már utaltunk rá, a hettita nyelvű
szövegek mindössze előzetes verziók vagy tervezetek,10 nem
ismerjük viszont a jóváhagyott és valóban el is küldött, minden valószínűség szerint akkád nyelvű változatokat.11 Ez a körülmény (sajnos ismeretlen mértékben) csökkenti a felsorolt
szövegek történeti forrásértékét – ha pedig ráadásul olyannyira
töredékesek, mint a KUB 21.25 vagy a KUB 21.39, különösen
óvatosan kell velük bánni.
Szintén egyértelmű szöveghely (ugyan eltérő végződéssel)12
KUB 3.56 Vs. 5. – a diplomáciai ügyek adnak némi támpontot
Zulabi szerepét illetően, de sajnos itt sem tudunk meg túl sokat.
Az azonban eléggé bizonyos, hogy olyan nagyhatalmi státuszt,
amit KUB 21.36 és KUB 21.38 alapján sejteni lehetne, a többi
szöveg alapján nem rekonstruálhatunk.
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b) III. Thotmesz helynévlistája, Karnak,
Amon-templom, 7. pylon, északkeleti oldal
III. Thotmesz 8. hadjáratáról13 (33. uralkodási év) készült helynév-listájában,14 Tunipot követően egy nagyobb kihagyás következik, majd a 130. pozícióban15 a következő bejegyzés szerepel: s ̣-la-b (az idegen országokat jelölő determinatívummal).
A s ̣-la-b helynevet általában Zulabival azonosítják a kutatók,
noha a mai településekkel való megfeleltetésben eltérő álláspontokat képviselnek.16 Két pozícióval később, a 132-es számú
helynév n-j-j (szintén az idegen országokat jelölő determinatívummal) – feltehetőleg Niya.17
Anélkül hogy Niya azonosítását kétségbe vonnánk, nyomatékosan fel kell hívni a ﬁgyelmet azokra a bizonytalanságokra,
amelyek a s ̣-la-b helynév azonosításával kapcsolatban felmerülnek.18 Sajnos nincs arra mód, hogy részletesen taglaljuk a
helynevek (és személynevek) kölcsönös visszaadásának problematikáját az ókori Elő-Ázsia egyes nyelvei és írásrendszerei
között; s ̣-la-b esetében megállapíthatjuk, hogy legalábbis nem
kizárt az azonosítás Zulabival.19

c) RS 34.165 – egy (asszír?) király levele (Ugarit?)
királyának diplomáciai és katonai ügyekről
Az Ugaritból előkerült levél számos érdekes részlettel gazdagítja ismereteinket a Hettita Birodalom és a felemelkedő Aszszíria kapcsolatairól, a nih riyai csatáról és talán Urh i-Tešub
˘
˘
szerepéről.20 Terjedelmi okokból nem tudunk részletesebben
foglalkozni a levél kapcsán felmerülő kérdésekkel21 – ki kell
térnünk azonban Zulabi említésére a levélben: Vs. 44. ugyanis
egy király (Zulabi királyának?) holttestére (PAG-RU ŠA LUGAL Zu-la-[…]) céloz. Sajnos újfent töredékes szöveggel és
hiányos szövegkörnyezettel állunk szemben.22 Bányai feltételezi, hogy IV. Tudhaliya ünnepélyes temetést kívánt volna rendezni az elhunyt király számára23 – ez illik azon koncepciójába,
hogy Zulabi királya azonos Urh i-Tešubbal. Később megjegyzi,
˘
hogy Urh i-Tešubot a nih riyai csata előestéjén meggyilkolták,
˘
˘
és az asszír szövetséges Urh i-Tešub ünnepélyes gyászceremó˘
niájával a hettita uralkodó a támadó asszírokat próbálta volna
megenyhíteni.24 Bányai feltételezései igen fantáziadúsak, sajnos azonban bizonyítani nemigen lehet őket; azon megjegyzése, miszerint „minden kijelentés, amely Urh i-Tešubról, illetve
˘
Zulabi királyáról az Egyiptommal való levelezésben megtalálható, szabadon behelyettesíthető egymással”,25 aligha tekinthető bizonyító erejűnek.

Az eddigi sokszorosan negatív eredmények ellenére más
forrásokat is be kell vonni a vizsgálatokba, hogy pontosabb
képet kapjunk. Szerencsére forrásokban viszonylag gazdag
korszakban vagyunk, tehát könnyedén találunk más forráscsoportokat, amelyek esetleg adatokkal szolgálhatnak Zulabival
kapcsolatban. A következőkben ezeket a forráscsoportokat tekintjük át röviden.

a) Hettita államszerződések
A hettita Újbirodalom26 és szíriai szövetségeseik, valamint vazallusaik között létrejött szerződések történeti bevezetőjében
gyakran olvashatunk a szerződő felek közi korábbi történeti
eseményekről, említve más, környező hatalmi tényezőket is.
Amennyiben Zulabi tényleg (nagy)hatalmi tényező volt ebben
a térségben, elvárható lenne, hogy említsék a szerződések vonatkozó (főleg történeti) részeiben. A szóba jöhető szerződésszövegek27 áttanulmányozása azonban nem vezet eredményre,
Zulabit sehol sem említik.

b) Šuppiluliuma „férfias tettei”
A Šuppiluliuma „férﬁas tettei” (CTH 4028) néven ismert
szöveg(csoport), a műfaj szabályainak megfelelően,29 évről
évre elősorolja a hettita nagykirály katonai teljesítményeit.
A szöveg részletesen beszámol I. Šuppiluliuma anatóliai és
észak-szíriai hadjáratairól, amelyek már (erőszakos) trónra lépése előtt megkezdődtek. Témánk szempontjából természetesen az észak-szíriai térségben folytatott katonai cselekmények
bírnak jelentőséggel. A szöveg ugyan helyenként eléggé töredékes, ennek ellenére számos földrajzi név található benne,30
amelyeket a nagykirály hadjáratai érintettek – Zulabi nincs
köztük.

c) II. Ramszesz Qadeš-szövegei
II. Ramszesz fáraó szövegei, amelyek a híres qadeši csata körülményeit taglalják,31 felsorolják II. Muwattalli hettita nagykirály szövetségeseit, akik vele együtt vonultak a csatába. Ha
Zulabi valóban a térség egyik hatalmi tényezője volt, királya
felvonulhatott a hettiták oldalán a fáraó csapatai ellen – azonban II. Ramszesz Qadeš-szövegei mind az öt változatának felsorolásából hiányzik Zulabi.

3

d) A késő bronzkori archívumok
diplomáciai szövegei

Eddigi vizsgálódásaink összefoglalásaként megállapíthatjuk,
hogy azon szöveghelyek közül, amelyek Zulabit (állítólagosan) említik, alig néhány tekinthető megbízhatónak. A Hettita Birodalom diplomáciai levelezéséből csak KUB 3.56 (CTH
208) Vs. 5 fogadható el hitelt érdemlőnek, de Zulabira vonatkozó történeti és/vagy földrajzi adatot nem nyerünk a szöveghelyből. Sajnos ugyanez mondható el az ugariti levélről is. Az
egyiptomi lista, amennyiben valóban Zulabi említésével állunk
szemben, legfeljebb a körülbelüli elhelyezkedés tekintetében
ad támpontot.

A kérdés felvetéséhez nagyban hozzájáruló hettita leveleket
már részletesen tárgyaltunk – a fent ismertetett eredménnyel.
Ehhez még gyorsan hozzátehetjük az Asszíriával folytatott levélváltás adatait: a kevés fennmaradt levél(tervezet) egyikében
sem említik Zulabit. Más, a Hettita Birodalom területén előkerült archívumból32 csak kevés olyan szöveg bukkant elő, amely
diplomáciai ügyekről szól – Zulabi említése nélkül.
Ha késő bronzkori diplomáciai ügyekről van szó, természetesen az Amarna-levelek33 jönnek szóba elsőként, ha források
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Külön ﬁgyelmet érdemel az a 67 ékírásos agyagtábla, amelyet német, olasz és szíriai régészek egy csoportja talált 2002ben Qatna ásatásai során. „Idanda archívumának”40 felfedezése régészeti szenzációként körbejárta a világot, és szakmai
körökben is igen nagy várakozás övezi a szövegeket mind ﬁlológiai,41 mind pedig történeti szempontból.42 Qatna abban a
térségben fekszik, amelyben Zulabi is elhelyezkedhetett, ezért
kézenfekvő feltételezés, hogy a qatnai szövegek egy közel eső
királyságot (nagyhatalmat?) feltétlenül említenek. Ugyan a
qatnai szövegek publikálása még várat magára,43 a kiadatlan
szövegek földrajzi szempontú kiértékelése44 újabb csalódást
hoz: Zulabit a qatnai táblák sem ismerik.

4
Szinte lesújtó az a sok negatív eredmény, amit az eddigi vizsgálódások során kaptunk – már-már az a benyomás alakulhat
ki bennünk, hogy egy Zulabi nevű királyság (nem is beszélve nagyhatalomról) nem is létezett, a forráshelyzet szűkös és
homályos, Zulabi említései vagy értékelhető kontextus nélkül
állnak, vagy pedig tervezetekben, amelyeknek nem ismerjük a
végleges változatát. Mégsem zárhatjuk ki kategorikusan, hogy
forrásaink egy valóban létező királyságot emlegetnek – lehetséges, hogy Zulabi egy szerencsétlen véletlen áldozata: a szövegek olyan rossz állapotban maradtak fent, hogy nem kapunk
belőlük világos képet jelentőségéről és földrajzi elhelyezkedéséről. A következőkben néhány gondolat erejéig szeretném felvázolni a kiutat ebből a látszólagos zsákutcából.

a) Zulabi – a Nuhašše-országok egyike?
2. kép. Alalah uralkodójának, Idriminek a szobra,
rajta a király akkád nyelvű életrajzával. Kr. e. 15. század
(British Museum, a szerző felvétele)

után kutatunk. Az Amarna-levelek képezik a késői bronzkor
legfontosabb diplomáciai szövegkorpuszát; a levelekben felvonulnak és megszólalnak a legfontosabb regionális és nagyhatalmi tényezők – Zulabi azonban továbbra is hallgat. Az ún.
„Amarna-levelezőpartnerek”34 (Amarna correspondents) csekély mennyiségű szövegeiben szintén hiába keresgélünk.
A szíriai térségből több kisebb-nagyobb archívum maradt
ránk a különböző városi központokból.35 Kérdésfelvetésünk
szempontjából az Alalahból, Emarból és Ugaritból előkerült
szövegeket érdemes tüzetesebben átvizsgálnunk – mindhárom
város komoly hatalmi tényező volt a térségében, és mindhárom helyről jelentős mennyiségű ékírásos agyagtábla került
elő, amelyek nagyszámú földrajzi nevet tartalmaznak. Ha ezek
között rábukkannánk Zulabi említésére, azt az eddigi eredmények fényében kisebbfajta szenzációnak számítana.
Sajnos ezúttal sincs szerencsénk. Sem az alalahi szövegekben (az Idrimi-szobron található önéletrajzi feliratot is beleértve),36 sem az ugariti archívumokból előkerült táblákon,37 sem
pedig az emari szöveges leletekben38 nem találkozunk Zulabi említésével. Sietve hozzátesszük: jelentős számú alalahi és
emari szöveg még kiadatlan,39 ám az eddig közzétett több száz
tábla is elegendő alapot szolgáltat a következtetésekhez.

A III. Thotmes helynév-listájából adódó, megközelítőleges lokalizáció alapján feltételezhetjük, hogy Zulabi (legalábbis időlegesen) a Nuhašše-országok egyike lehetett.
Már régebb óta ismeretes, hogy Nuhašše (legalábbis időlegesen) több országból álló államszövetséget/koalíciót alkotott
– ezt több forrás egybehangzóan állítja, vagy legalábbis utal rá.
Ugariti szövegek Nuhašše-ország királyairól (LUGAL.MEŠ
KUR NU-HAŠ vagy LUGAL.MEŠ KUR NU-HA-AŠ-ŠI45) be˘
˘
szélnek, hasonlóképpen néhány Amarna-levél, amelyek nem
csak Nuhašše-királyokról (EA 160, 24, 161, 36, 169, 17), hanem Nuhašše-országokról (EA 55, 21) számolnak be. II. Ramses egyenesen a „Nuhašše-országok összességéről” beszél,
amikor a hettita király szövetségeseit sorolja fel a qadeši csata
leírásánál.46 Hettita adatok is alátámasztják ezt a képet.47
Sajnos nem rendelkezünk adatokkal arról, hogy milyen politikai és földrajzi entitást jelölt a „Nuhašše-országok összessége”, illetve a „Nuhašše-országok” kifejezés48 – az viszont valószínűnek tűnik, hogy a koalíció összetétele az aktuális politikai
és/vagy katonai helyzettől függően gyakorta változott.49 Még
Bányainak is be kell látnia, hogy „…alapvetően nem marad
hely Egyiptom és Hatti között, ahol a 13. században egy ilyen
˘
birodalom [Zulabi] létrejöhetett volna.”50 Semmi sem szól az
ellen a feltételezés ellen, hogy Zulabi, amelynek akár önálló
királyi dinasztiája is lehetett, amelyik hercegnőt küldhetett a
fáraó háremébe, a Nuhašše-koalíció része volt – konkrét bizonyíték azonban nincs.
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b) Zulabi – az észak-szíriai Zalpa emléke?
További lehetőség, hogy Zulabi a késői bronzkor (és főleg a
hettiták) kollektív történeti emlékezetében egy hajdan volt
nagyhatalom, az/egyik észak-szíriai Zalpa emléke tükröződik
vissza (enyhén módosult formában), amely a bronzkor korábbi
időszakaiban regionális nagyhatalomként jelentős befolyásra
és tekintélyre tett szert (akármelyik Zalpáról is legyen szó).
Jelen rövid írás nem térhet ki arra az igen összetett problémakörre, amely Zalpa várossal/városokkal kapcsolatosan a
kutatást jó pár évtizede foglalkoztatja.51 A mi kérdésfelvetésünk szempontjából annyi a lényeges, hogy Észak-Szíriában
több város is létezett ilyen (vagy hasonló) néven,52 mind befolyásos központjai az adott térségnek. A korábbi nézetekkel
(jelen sorok szerzőjét is beleértve) ellentétben feltételezzük,
hogy három észak-szíriai városról is szó lehet, igen hasonló (és
ezért egymástól elég nehezen elkülöníthető) névalakkal – nem
is beszélve az anatóliai, Hattušától északra fekvő Zalpáról.53
Az észak-szíriai városok közül Zalpah a Balih folyónál, Tell
Bi’a/Tuttul környékén,54 Zalwar az Amanus-hegységben (talán

Tilmen Höyük?),55 az óasszír kereskedelmi telepnek (kārum)
otthont adó Zalpa pedig az Euphratés mentén helyezkedett el.56
Már az eblai szövegekben (Kr. e. 24. század) is említenek
egy sal-baki vagy sal-ba-u2ki nevű várost,57 amelynek ugyan
nem volt túl nagy politikai jelentősége, annál inkább gazdasági.58 A későbbi időszakban több várost tudunk azonosítani,
amelyek politikai hatalomra is szert tettek térségükben. A Hettita Birodalom korai időszakából ismerünk Zalpa/Zalwar/
Zalbar nevű városokat, amelyek kapcsolatba kerültek a hettitákkal: Anum-Hirwe, I. Šamši-Adad egyik kortársának „birodalmához” tartozott Uršu és Haššum szíriai városok mellett
Zalwar is,59 később pedig I. Hattušili (évkönyveinek tanúsága
szerint)60 elfoglalta Zalpát/Zalpah-t, és valamivel később harcolt Zalwar ellen is.61
Az észak-szíriai térségben volt tehát nem is egy dicsőséges
és jelentős város, amelyik még a hettita Újbirodalom időszakáig is megmaradhatott az emlékezetben. Ez már csak azért is
elképzelhető, mert III.Hattušili korában, nyilvánvalóan legitimációs okokból, sokszor fordultak a múlt felé.62 III. Hattušili
apológiájában például hivatkozik I. Hattušilire, ráadásul a régi
királyi címmel (Kuššar királya).63
Ha valóban (valamelyik) Zalpa kollektív emlékezetben való továbbélésével is állunk szemben – köszönhetően III. Hattušili tudatosan archaizáló törekvéseinek vagy sem – bizonyítani ezt az elképzelést sem
tudjuk.

5

3. kép. Észak-Szíria a késői bronzkorban

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi
forráshelyzet mellett Zulabi földrajzi elhelyezkedéséről és politikai jelentőségéről nem tudunk teljességgel megalapozott és támadhatatlan megállapításokat
tenni. A konkrét említések túlságosan töredékesek
és/vagy kontextus nélkül állnak, továbbá azokban a
forráscsoportokban, amelyekben Zulabinak nagy valószínűséggel meg kellene jelennie, sajnos egyáltalán
nem bukkan fel, így további támpontokat hiába keresünk.
Ennek alapján nagy valószínűséggel kijelenthetjük, hogy a késői bronzkorban nem létezett egy olyan,
Zulabi nevű nagyhatalom, amely Asszíriával, Babilóniával vagy a Hettita Birodalommal egyenrangú lett
volna.64 Ha egyáltalán létezett egy ilyen város/ország,
akkor legfeljebb lokális vagy regionális jelentőségű
hatalmi tényező lehetett, földrajzi elhelyezkedését tekintve pedig valahol a Nuhašše-országok környékén
kell keresnünk.
A fent elmondottak viszont azt is nyilvánvalóvá
teszik, hogy új források felbukkanásával megállapításaink felülvizsgálatra, adott esetben akár módosításra
szorulnak majd.
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Jegyzetek
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