Babilón utcái

Csabai Zoltán (1978) a PTE Ókortörténeti Tanszékének oktatója. Kutatási
területe az Újbabilóni és az Óperzsa
Birodalom korának története.

Csabai Zoltán

Legutóbbi írása az Ókorban:
Babilónia gazdaságtörténete a kölcsönszerződések tükrében, Kr. e. 1.
évezred (2006/3–4).

M

ezopotámia ókori történelmére a ma emberének elsősorban a városok
nyújtanak rálátást. A kutatás természetszerűen szinte kizárólag a lakott
településekre, jelentős városokra koncentrál. A 2011 szeptemberében tartott Ókori Történeti Földrajz konferencia előadásainak többsége is városok, távolsági utak, egyéb tájelemek helyét vizsgálták, míg a most következő írás a városon
belüli földrajzi térrel, az utcákkal foglalkozik. Az ókori Mezopotámiáról származó
ismereteink is leginkább a városokra összpontosulnak – királyi székhelyekre, tartományokra, vazallus királyokra, kereskedelmi központokra, a birodalmi, városi elit
életére, a kultúrára –, és ez napjaink kutatásai irányait is gyakran meghatározza.1
A rendelkezésre álló hatalmas adatmennyiség eddig is lehetőséget biztosított a legfontosabb politika- és kultúrtörténeti kutatások mellett egyes városok topográﬁai
jellemzőinek rekonstruálására is. A városok topográﬁájában a legfontosabb eredményeket a régészeti feltárások biztosítják, a szövegszintű ismereteink pedig csak
kiegészítésként szolgálhatnak abban az esetben, amikor a régészet már nem adhat
újabb információkat. Ez utóbbit kísérli meg jelen tanulmány az utcanevek esetében
pár új gondolatot felvetve.
Az alábbiakban az írásos források kapnak majd kitüntetett ﬁgyelmet. Forrásaink
három szövegcsoportból adódnak össze: a szépirodalmi, a topográﬁai-irodalmi és a
hétköznapok gazdasági tevékenységéből származó szövegekből. Természeténél fogva
az első, irodalmi szövegcsoport inkább csak anekdotikus jellegű, számunkra fontosabbak lesznek a topográﬁai-irodalmi szövegek és a kutatásban kevésbé ﬁgyelembe
vett gazdasági források.

Babilón sajátosságai
Az itt bemutatott ismeretek között Babilón város topográﬁája kiemelt szerepet kap,
amit több tényező is különösen indokolttá tesz. Egyrészt a rendelkezésre álló információk szerteágazó voltának köszönhetően lehetőségünk van arra, hogy ebben a
tanulmányban csak az utcákkal, az utcák neveivel foglalkozzunk. Ezek a források
is három fő pillérre támaszkodnak: kultikus-irodalmi forrásokra, királyfeliratokra
és gazdasági iratokra. Babilón városszerkezetéről beszélve ugyanakkor szembeötlik
néhány sajátosság. Napjainkban már kétségbe vonják, hogy a mezopotámiai városok struktúrája sajátos fejlődést mutat, és inkább elfogadottnak számít a nézet,
miszerint nem lehet biztos tipológiai mintákat meghatározni.2 Mégis, több dél-mezopotámiai városnak hasonló alaprajza van: a kultikus és palotai központot koncentrikus vagy ovális formában fogja közre a város és agglomerációja. Kitűnő példa erre
Uruk városa (1. kép). Észak-Mezopotámia fővárosként is szolgáló városainak ezzel
szemben sajátossága, hogy a város kultikus és királyi központja – a fellegvár – a
város szélén (gyakran egy külön dombon) helyezkedik el. Klasszikus példa erre
Kár-Tukulti-Ninurta és Kalhu városa (2. kép), két királyi rezidencia a Kr. e. 12. és
9–8. századból.

41

Okor_2012_1_5.indd 41

2012.05.18. 10:22:54

Tanulmányok

Házvásárlás I. Dareiosz korából, Babilón,
Kr. e. 520/519
5 nád és 10 ujj (= kb. 62 m2), épített ház és
(egy nád)kunyhó, Babilón Suanna kerületében,
1 GAR 2 könyök 4 ujj (= kb. 8,08 m), a felső
oldal: Nyugaton, Táb-szilli-Marduk (…)
háza mellett
1 GAR 2 könyök 4 ujj (= kb. 8,08 m), az alsó
oldalon: Keleten, a kijárattal (rendelkező)
keskeny utca mellett
1 GAR 1 könyök 6 ujj (= kb. 7,62 m), a felső
oldal: Északon, Táb-szilli-Marduk (…) átjárója (szó szerint: kijárata) mellett
1 GAR 1 könyök 6 ujj (= kb. 7,62 m), az alsó
oldal: Délen, Assur-eríba háza és Lú-baltat (…) telke, hozománya mellett helyezkedik el (…)
Baker 2003, no. 80, 1–5. sorok

Történelmének évszázadai során Babilón városa valószínűleg mindkét típust megjeleníthette, amennyiben helyes George feltételezése Babilón óbabilóni korabeli,
nagyjából ovális városalaprajzáról a belső város – később épített, téglalap alakú
(1. 3. kép) – városfalai között, amelynek nagyjából a középpontjában az Eszagila,
Marduk isten szentélykörzete állhatott.3 Ez pedig azt jelenti, hogy Babilón később – a Kr. e. 2. évezred végén és az Kr. e. 1. évezredben4 – kialakult szerkezeti
képe az átépítések ellenére tartalmazott olyan elemeket, amelyek a korábbi városszerkezetre utaltak. Ilyen Babilón utcahálózata, amely nem a város északi részén
lévő palotanegyed irányába halad, hanem – még ha kicsit szögletesen is – sugaras formában a szentélykörzethez vezet. Az alábbiakban azonban nem magával
az utcahálózattal, hanem a forrásokból megismerhető utcanevekkel foglalkozunk.

Utcanevek a szépirodalomban:
„Miért átkozol engem?”
Az utcák elnevezésére vonatkozó irodalmi forrás a Kr. e. 1. évezredből egy humoros, rövid anekdota a sumer nyelv elsajátításának fontosságáról és Nippur városához kapcsolódóan.5 A rövid történet szerint egy nippuri férﬁt, Ninurta-páqidát-ot
(vagy Ninurta-szagentarbi-zaemen-t)6 megharapott egy kutya és emiatt a gyógyításáról híres Iszin városba utazott (1–5. sorok). Itt Gula istennő egyik orvosa gyógyította. Ninurta-páqidát az orvosnak azt ígérte, hogy a ﬁzetségét majd Nippurban
fogja odaadni. Ezután az orvosnak elmagyarázta, hogyan juthat el a házához, amikor Nippur városába ér. Ezen a ponton olvashatjuk az utcák elnevezéseit is (10–12.
sorok), amelyek így szólnak: Amikor eljössz városomba, Nippurba, és belépsz a
Nagy Kapun, bal oldalról elhagysz egy utcát, a széles utat, elmész a Jobb (oldali)
utca, Nuszku és Nin-imma utcája mellett balról…7 – és utána folytatódik a történet.
Az utcák elnevezésében az az érdekes, hogy bár mindössze két utcáról van szó,8
elnevezésükben mégis négy – igaz, magukat az elnevezéseket tekintve tulajdonképpen csak három – különböző típust ismerhetünk fel: a meghatározás nélküli
utcát, 1) a ﬁzikai jellegzetessége alapján megnevezett
utcát, 2) az egyedi névvel jelölt utcát, végül pedig 3)
az istenekről elnevezett utcát (ezt esetleg egy utca ceremoniális neveként is értelmezhetjük).9 Ennél többet
azonban ez a szépirodalmi forrás ezen a ponton nem
árul el nekünk. A négy típusból az utolsó az utca ceremoniális nevére utalhat, de hogy mi lehet egy utca ceremoniális neve, azt az ún. (irodalmi-)topográﬁai források
nevezik meg.

A babilóniai topográfiai szövegek
és Babilón városstruktúrája

1. kép. Uruk városának alaprajza (Liverani 2006, 87 nyomán)

A „babilóniai topográﬁai szövegek”10 egy ókori forráscsoport modern elnevezése: az ókori Babilóniában ezek
a források kultikus célzattal íródtak és az irodalmi hagyomány részét képezték. Ezért hívhatjuk az itt olvasható utcaneveket irodalmi-topográﬁai, vagy ceremoniális jellegűeknek. Ezekből elsősorban dél-mezopotámiai
városok ismerhetők meg: Babilón, Nippur, Kis, Uruk és
Ur, de egyedüli észak-mezopotámiai városként Assur
városáról szintén rendelkezésre áll egy topográﬁai leírás. A legtöbb forrás Babilón város leírását tartalmazza,
és részletességével is a Babilónról szóló szövegkorpusz
tűnik ki. A Babilón városára vonatkozó szövegnek maguk a babilóniak a szöveg első sora alapján a TIN.TIR(ki)
= Bābilu (Babilón) nevet adták.11 A város topográﬁai leírása valószínűleg a Kr. e. 2. évezred második felében
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keletkezett,12 talán I. Nabú-kudurri-uszur (Kr. e. 1125–1104) uralkodása idején.13
A szöveg alapvetően egy tudományos célzatú mű, mely Babilónt dicsőíti, mint a
(Marduk-)kultusz központját. Az öt táblából14 álló szöveget az írnokképzés során
másolták újból és újból. A szövegkorpusznak kettős célja volt: egyrészt Babilón
városát helyezte a (dél-)mezopotámiai kultúra középpontjába, másrészt gyakorlati
ismereteket közvetített a városról a leendő írnokoknak. A szöveg Babilón ötvenegy
sumer nevével kezdődik (I. tábla), amelyek közül több korábban más, jelentős babilóniai város elnevezése volt. Ezek közül is kiemelkednek a 3–2. évezredben kultikus
szempontból központi jelentőségű Nippur városának sumer nevei. Babilónnal való
összekapcsolásuk Babilón központi szerepére utal az új teológiában és ideológiában.15 A város neveinek felsorolása után két külön részben a babilóni templomok neveit és jelzőit sorolja a szöveg, majd a templomokban és a város különböző pontjain
található Marduk-kegyhelyeket nevezi meg (ez utóbbi már az ötödik táblán: V. 1–48.
sorok). Szintén az ötödik táblán olvasható sorok
foglalkoztatják oly sokszor a kutatókat Babilón
topográﬁájának rekonstruálásakor. Itt olvashatók
a város kapuinak (V. 49–56), falainak (V. 57–58),
csatornáinak (V. 59–61) és legfontosabb utcáinak
(V. 62–81) ceremoniális nevei. Ezután az előző
öt táblán felsoroltak rövid összegzése következik (V. 82–88): Összesen: a nagy Istenek 43
temploma16 Babilónban. Marduk 55 kegyhelye.
2 városfal,17 3 csatorna, 8 városkapu és 24 utca
Babilónban (TIN.TIR = Bābilu V. tábla 82–84.
sorok).
Ezek a topográﬁai elnevezések ideológiai és
teológiai szempontokat helyeznek előtérbe: a
városfalak isteni védelemmel bírtak, a csatornák
bőséget hoztak a városba, az utcák pedig az
istenek felvonulását szolgálták. A szöveg végül
Babilón tíz kerületének a megnevezésével
zárul, melyek közül hat a keleti, négy a nyugati
városrészben található (1. 5. kép):
A Piac-kaputól a Nagy-kapuig (a kerület) neve
Eridu,
A Piac-kaputól az Uras-kapuig (a kerület) neve
Suanna,
A Nagy-kaputól az Istar-kapuig (a kerület)
neve Ka-dingirra,18
Az Istar-kaputól a Bélet-Eanna templomig a
csatorna partján (a kerület) neve Újváros,
A Bélet-Eanna templomtól a csatorna partján
a Marduk-kapuig (a kerület) neve Kullab,
A Zababa-kaputól a „Az istenek tisztelik Mardukot” kegyhelyig (a kerület) neve TE.Eki 19
(vagy Kasīri),20
(Ezek) a Napkelte (= Kelet) partjának 6 város(kerületei).
Az Adad-kaputól az Akusītum-kapuig (a kerület) neve nu-[…],
Az Akusītum-kaputól az E-namtila-(templom)-ig, ahol az Eš-mah felépült, (a kerület)
neve Kumar,
A Bélet-Ninua templom ívének középpontjától
a folyó partjáig (a kerület) neve Báb-lugalirra (=Lugalirra-kapu),
A Samas-kaputól a folyóig (a kerület) neve
Tuba.

Házbérlet I. Dareiosz korából,
Babilón, Kr. e. 518
A házat, mely Iddina-Nabú, Nabú-báni-zéri
ﬁáé,
a kovács leszármazottjáé, amely a kijárat nélküli utca,
Nabú és Nanáya isten útja mellett van,
évente 18 sékel ezüstért,
melyben 1/8 az ötvözet, 5 évre
Bél-étir-Nabúnak, Marduk-idri ﬁának házbérletbe kiadta (…)
VS 5, no. 64, 1–6. sorok

2. kép. Kalhu városának alaprajza Layard térképén
(Oates–Oates 2001, 28 nyomán)

3. kép. Babilón városának feltételezett óbabilóni korabeli alakja
(George, 1992, 20 nyomán)
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Kölcsönszerződés ingatlanzáloggal
114 sékel ezüst, melyben egynyolcad az
ötvözet, és nem lepecsételt, Nabú-balásszu-iqbi
(…) Marduk-nászir-aplinak (…) adott.
Szimanu hónapban azt az ezüstöt,
114 sékelt, amelyben egy sékelben egynyolcad
az ötvözet, tőkéjében
megad. A háza, amely a (sörös)korsó utcájában,
Nergal-zér-ibni ﬁainak háza mellett van, zálog (lesz)
mindaddig, amíg Nabú-balásszu-iqbi [az
ezüstöt megkapja].
A háznak bérlete nincsen, az ezüstnek kamata
nincsen (…)
Dar. no. 464

(Ezek) a Napnyugta (= Nyugat) partjának 4 város(kerületei).
10 város(kerület), területeik bőségesek.21
TIN.TIR = Bābilu V. tábla 92–104. sorok
A TIN.TIR = Bābilu korai kiadásai után (akkor még jóval kevesebb ismert fragmentum segítségével) már egészen korán elkezdték Babilón topográﬁai rekonstrukcióját elvégezni,22 de a források legújabb kiadása nyomán ezeket felül kellett
vizsgálni. A szöveg legújabb kiadója, Andrew George szenvedélyesen írt arról,
hogy a régi topográﬁát mielőbb a szemétkosárba kell hajítani.23 Ez egyébként a
magyar nyelven megjelent munkákra is teljes mértékben igaz. George rekonstrukciója immár több mint húsz éves, de magyar kiadásokban még mindig az
1931-es kiadás alapján készült térképek tűnnek fel (4. kép).24 Éppen ezért különösen indokolt egy olyan új Babilón-térkép bemutatása, ami a jelenleg elismert
interpretáció szerint készült (5. kép).25 A babilóni topográﬁai szövegeket kiadó
Andrew George kutatásai alapján Babilón város kerületei új helyre kerültek, és
Babilón kapuinak rekonstrukciója is más képet mutat. Látható, hogy nemcsak
a kapuk elhelyezkedése változott (pl. az Enlil-kapu a keleti városrész délkeleti
pozíciójából a nyugati városrész északi kapuja lett), hanem a kapuk feltételezett
száma is kevesebb lett (kilenc helyett nyolc kapu). Míg Unger 1931-es rekonstrukciójában a Lugalirra-kapu ténylegesen kapuként lett ábrázolva, addig az új
szövegkiadás nyomán ez már a nyugati városrész egyik kerülete.26 A legfontosabb változás azonban mindenképpen a kerületek értelmezésében fedezhető fel:
Suanna negyeden kívül nincs olyan kerület, amelynek területe megegyezne a
korábbi elképzeléssel.
Mindkét, lent látható térképen Babilón utcái közül egyedül a híres felvonulási utat, az Ay-ibūr-šabû-t (jelentése: „az ellenség ne gyarapodjék”) rajzolták fel,

4. kép. Babilón alaprajza, legfontosabb templomai, kerületei és városkapui Unger 1931, xviii, Tafel 2 alapján rajzolva.
Napjainkra már meghaladott alaprajz (George 1993b, 738 nyomán)
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ahogyan az ún. Déli-Palota és az Eszagila keleti oldalán halad észak-déli irányba. Annak ellenére, hogy a feltárások során a neves felvonulási út mellett néhány – minden bizonnyal
– jelentéktelen kis utca is felrajzolható volt Babilón régészeti
térképére az ún. Merkesz területén,27 ezek szövegszerű beazonosítása jelenleg nem várható, így a régészet és a ﬁlológia a
város főutcáját leszámítva nem tud közös eredmény felmutatni, legalábbis ami Babilón utcáinak azonosítását illeti. Ezért a
továbbiakban kizárólag az írott források által tükrözött képet
vizsgáljuk. George forráskiadása szerint a TIN.TIR = Bābilu
húsz utcát említ (V. 62–81). Már a szöveg legkorábbi elemzésekor megpróbálták ezeket az utcákat megjeleníteni Babilón
topográﬁai vázlatán. Abban mindegyik kutató egyetért, hogy
TIN.TIR = Bābilu-ban megnevezett utcák Babilón városának
legfontosabb, legjelentősebb utcáit jelölik, talán többször is
egyfajta „sugárútként”, amelyek a város szívébe, Marduk
központjához, az Eszagilához vezetnek. Ebben az – alább ismertetésre kerülő – utcák ceremoniális nevei nagy segítségünkre vannak, mivel több utca is a város kapuihoz kötődik.
Amennyiben pedig elfogadottnak tekintjük a kapuk elhelyezkedését, akkor a kapukhoz köthető utcaneveket is felrajzolhatjuk Babilón térképére. A TIN.TIR = Bābilu topográﬁai
adataival foglalkozók közül Unger és Wiseman meg is próbálták ezeket az utcákat a maguk által készített térképeken
ábrázolni.28 Novák azonban felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy
a szöveg a közép-babilóni korban íródott, és az akkori állapotot tükrözheti.29 Ezzel szemben George úgy véli, hogy a

szövegben felsorolt utcák közül egyedül a felvonulási út lokalizációját lehet pontosan alátámasztani a régészeti és írásos
forrásokkal.30 Bár ezt szöveghűen nem írja le, vélhetően éppen ezért nem ábrázolja az utcákat egyik, általa szerkesztett
térképen sem.31 Babilón utcaszerkezetéről végül is Wiseman
térképe lett ismertebb a szélesebb közönség számára. Wiseman két helyen is foglalkozik Babilón utcáival. A TIN.TIR
= Bābilu forrás bemutatása során közli az utcák ceremoniális neveit, és itt látható a térkép is,32 majd később tárgyalja
az utcák neveit, viszonylag szűkszavúan.33 A fentebb látható
forrásrészletben olvasható, hogy az összegzés szerint (V. tábla 82–84) 24 utca volt Babilónban. Wiseman térképén pontosan ugyanennyit láthatunk berajzolva és megjelölve. A gond
azonban az, hogy maga a TIN.TIR = Bābilu csak húsz utcát
nevez meg, és bár a probléma a szöveg kiadója számára is
egyértelmű,34 különösebb magyarázatot nem fűzött hozzá.
és így e kérdés nyitott marad az olvasó számára. Wiseman
– Ungerrel és George-dzsal szemben – 24 utcát nevez meg
a forrást idézve, és ugyanennyit ábrázol térképén is (itt: 6.
kép). Indoklást itt is hiába keresünk. Ez az értelmezés csak
úgy lenne lehetséges, ha a forrásszöveg egy-egy sorát nem
egy-egy utca leírásának vélnénk, hanem egyes esetekben –
tehát tetszőleges választás alapján – a sorokban olvasható leírásokat két külön utcára vonatkoztatnánk. Ez a koncepció – a
mű általános szerkezeti adottságai miatt – nem támogatható,
és ezért George kiadását követjük. Mivel azonban az utcákat
is tartalmazó térkép Wisemantől származik, szükségszerűen

5. kép. Babilón alaprajza, legfontosabb templomai, kerületei és városkapui
(George 1992, 24 nyomán)
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mutatkoznak majd bizonyos eltérések a forrás és az itt következő térkép egybevetésénél. Az alábbiakban Babilón utcáinak
ceremoniális nevei következnek a TIN.TIR = Bābilu nyomán
és térképen ábrázolva:
62) „Hallja, ki keresi őt” – a széles utca (térképen: 1?)
63) „Kunus-kadru utca” – a keskeny utca (térképen: 2?)35
64) Ay-ibūr-šabû = „Az ellenség ne gyarapodjék” – Babilón
utcája (térképen: 10, 24 és 3 együttesen)
65) „Árnyéka kellemes alváshoz”36
66) „Mely isten hasonló Mardukhoz?” – Ne […]
67) „Nabú, az emberek bírája” – az Uras-kapu utcája (térképen: 7)
68) „Zababa, az ellenségének elpusztítója” – a Zababa-kapu
utcája (térképen: 8)
69) „Marduk, országának pásztora” – a Marduk-kapu utcája
(térképen: 9)
70) „Istar, seregének oltalmazója” – az Istar-kapu utcája (az
Ay-ibūr-šabû része, a térképen: 10)
71) „Enlil, királyságának megerősítője” – az Enlil-kapu utcája (térképen: 14. utca északi fele?)
72) „Szín, uralma koronájának megerősítője” – a király kapujának utcája (térképen: 13)
73) „Adad, népének gondoskodója” – az Adad-kapu utcája
(térképen: 13. utcától délre helyezkedő)

74) „Samas, csapatainak őrzője” – a Samas-kapu utcája (térképen: 14)
75) „Imádkozz, hogy meghallja!” (térképen: 15? vagy 16?)
76) „Damiq-ilísu utcája” (térképen: 17?)
77) „A négy utcája”37 (térképen: 18?)
78) „A „Hetek” utcája”38 (térképen: 19?)
79) „Az Ikrek utcája”39 (térképen: 20?)
80) „Örvendeztessétek meg országát! Imádjátok ajándékát!”
81) „Meghallgatja, ki távol van” – Marduk utcája (az
Ay-ibūr-šabû része, a térképen: 24)
TIN.TIR = Bābilu V. tábla 62–81. sorok
A fent olvasható ceremoniális utcanevek többsége nemcsak a
TIN.TIR = Bābilu szövegben, hanem az Újbabilóni Birodalom
további „hivatalos” forrásaiban – elsősorban királyfeliratokban – is megjelenik.40 A TIN.TIR = Bābilu és a királyfeliratok
anyaga azonban a király ideológiát, az irodalmi hagyományokat és főleg az új teológia legfontosabb mondanivalóját közvetíti felénk, nem feltétlenül a hétköznapi valóságot. Babilón városáról írt könyvében Unger a TIN.TIR = Bābilu nyomán húsz
utcát sorol fel.41 Ezek után – minden különösebb jelzés nélkül
– további tizenkét utcanevet ismertet, ezek a nevek azonban
már nem a topográﬁai szövegekből, hanem a gazdasági forrásokból származnak.

6. kép. Babilón alaprajza, városkapui és a topográﬁai-irodalmi szövegekben megnevezett utcák Donald J. Wiseman rekonstrukciója
szerint (Wiseman 1985, 46). A források új kiadása alapján vélhetően több helyen pontatlan
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A gazdasági források
A babilóniai ékírásos forrásanyag jelentős részét teszik ki azok
a források, amelyeket a gazdaság hétköznapi működése hívott
életre. Mivel ezek források nem a királyi udvarból származnak,
alkalmasnak tűnnek arra, hogy segítségükkel megismerjük az
ókori Babilónia világát „alulnézetből”.42 Ezek a források egyszerű adásvételekről, árumozgásokról, kiﬁzetésekről és hasonló ügyletekről tanúskodnak, mindeközben pedig számos topográﬁai utalást is tartalmaznak. A gazdasági források topográﬁai
meghatározásai közül a leggyakoribbak a város kerületeinek
és utcáinak a megnevezései, mivel a házak, földterületek és
egyéb ingatlanok említése során azok pontos meghatározását
is rögzítették. Olyan nyilvántartási rendszer nem állt rendelkezésre, mint manapság számunkra, ezért a városok kerületei,
valamint az ingatlant határoló egységek (házak, utcák, kertek,
csatornák) megnevezésével pontosították azok elhelyezkedését.43 Tipikus, topográﬁai információkat hordozó források az
ingatlanok adásvételi (lásd Baker 2003, no. 80), bérleti szerződései (pl. VS 5, no. 64),44 az ingatlant tartalmazó hozományról
készült iratok, az örökségi iratok, de bizonyos esetekben bírósági perekhez kapcsolódó dokumentumok is utalhatnak ingatlanokra. Mindezek mellett zálogszerződésekben megnevezett
házaknál is találkozunk velük (pl. Dar. no. 464).
Az itt olvasható utcanevek jelentős többségükben azonban
különböznek azoktól, amiket eddig megismertünk. Ezek a nevek általában egyszerűbbek, könnyen érthetőek, nem tartalmaznak irodalmi, mitológiai utalásokat. Az elnevezések nagy
része az utcák ﬁzikai megjelenésére és jellegére utal: az utca
széles, vagy keskeny, van kijárata, vagy nincsen kijárata.45
Babilón húsz ceremoniális, irodalmi utcaneve után Unger
további tizenkét utcát ismertet, de mára ennél többet ismerünk.
Mindez persze csak töredéke lehetett az egykori kifejezetten
sűrű utcaszerkezetnek. Ezt a Merkesz területén végzett ásatások
eredményei is mutatják.46 A feltárt terület sűrű utcahálózatról tanúskodik (7. kép), amit sokkal kevésbé jellemez az az ortogonális utcaszerkezet, amelyet Wiseman sejtet térképén (6. kép), és
közelebb áll ahhoz a feltételezéshez, hogy az utcák szabálytalan
szerkezete a jellemző (kiindulópontként lásd Schmidt 1964-et).

Babilón utcái a gazdasági forrásokban
Az általam vizsgált gazdasági források között – az Unger által felsorolt 12-vel szemben – napjainkban már 33 különböző
babilóni utcanév ismert a gazdasági forrásokból. Ezek között
találhatunk olyan példákat, amelyek ugyanarra az utcára vonatkozhatnak, csak megfogalmazásukban térnek el egymástól.
Ez egyértelmű olyan esetekben, mint például sūqu rapšu mūtaq ilānī u šarri47 (széles utca, az istenek és a király útja) és
sūqu rapšu mūtaq ili u šarri48 (széles utca, az isten és a király
útja), ahol az írnok bizonyára tévesztett, lefelejtve az „isten”
szójel után a többes számot jelölő ékjelet. Egyes esetekben az
utca különböző említéseiben ellentmondások ﬁgyelhetők meg.
Ilyen a sūqu mūtaq Nergal ša hadê (utca, az örvendező Nergal
˘
útja), ami ebben a változatban, de az utca ﬁzikai jellemzőivel
együtt is előfordul: sūqu rapšu mūtaq Nergal ša hadê (széles
˘
utca, az örvendező Nergal útja), csakhogy ennek az ellenke-

7. kép. A Merkesz területe és „Az örvendező Nergal útjá”-nak
feltételezett iránya (Heinrich 1982, Abb. 382 nyomán)

zője is: sūqu qatnu mūtaq Nergal ša hadê (keskeny utca, az
˘
örvendező Nergal útja). Mivel Babilón egyik sugárútjáról van
szó, valószínű, hogy a három kifejezés közül kettő ugyanarra
vonatkozik – erről az utcáról, pontos elhelyezkedéséről még
később bővebben is szót ejtünk. Látszólag ellentmondásos
Nabú és Nanáya útja is, aminek szintén három írásmódja ismert eddig. Ezekből az egyik teljesen egyértelmű: mūtaq Nabû
u Nanāya49 (Nabú és Nanáya útja). Azonban a másik két forma
látszólag ellentmondást hordoz magában, mivel az egyik szerint egy széles útról lenne szó (tehát Baker kategóriái50 szerint
az első csoportba tartozna: egy nagy közút, amin ceremoniális
felvonulásokat is tarthattak): sūqu rapšu mūtaq Nabû u Nanāya51 (széles út, Nabú és Nanáya útja), egy másik változatban
viszont zsákutcaként nevezi meg az írnok: sūqu lā as ̣û mūtaq
Nabû u Nanāya (kijárat nélküli utca, Nabú és Nanáya útja),
ami Baker kategóriái52 alapján viszont – pusztán zsákutca volta miatt – a legalacsonyabb rendű utak közé kerülne. Nincs
kétségem afelől, hogy az utca azonosításában egyetérthetünk
Bakerrel, de ez a példa talán rámutat arra, hogy az utcák hierarchiája nem határozható meg egyértelműen csupán a nevek
alapján. E kettősség feloldását talán abban láthatjuk, hogy bár
Babilón egyik főutcájáról van szó, ami az Uras-kaputól halad
Észak felé, és az Eszagila templomkörzete alatt futó utcába torkollik (a 6. képen a 7. számú utca). Feltételezések szerint ez az
utca Nabú isten felvonulási útja lehetett,53 és II. Nabú-kudurri-uszur királyfelirata szerint hasonlóképpen építették, mint az
Istar-kapuhoz vezető híres felvonulási utat.
Az eddig említett példák is mutatják, hogy az utcák elnevezésében kiemelkedő helyett kapnak az istenek. A fenti két pél-
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da mellett Babilónban találkozhatunk Istarral: sūqu qatnu mūrad nār Ištar (keskeny utca, Istar csatornájához [vezető] utca).
Nanáyával együtt: sūqu lā as ̣û mūtaq Ištar u Nanāya (kijárat
nélküli utca, Istar és Nanáya útja). Istar-Bábilivel: sūqu rapšu
mūtaq Ištar-Bābili (széles utca, a babilóni Istar útja), továbbá
Ishara utcája (sūqu ša Išhara), Uras utcája (mūtaq Uraš).
˘
Az istenekkel kapcsolatos utcanevek mellett találunk olyan
utcákat, melyeknek saját, egyedi nevük van. Ezek közül különösen izgalmas névvel bír az alábbi utca: sūqu ša hubūr(i) (a
˘
söröskorsó utcája vagy a söröskorsót készítő utcája)54 (Dar. no.
464). Hasonló egyedi névnek véljük a következőket: sūqu mūtaq ili u nišī (az isten és az emberek utcája), a sūqu mūtaq nišī
(az emberek utcája). Irodalmi utalással is találkozunk: sūqu
qatnu mūtaq multēšir habli (keskeny utca, »a gyengének tá˘
maszt nyújtó« útja). Nemcsak Babilónban, más városokban55
is találkozunk a városfalakról vagy egyszerűen csak a falakról elnevezett utcával: sūq dūri Imgur-Enlil (az Imgur-Enlil
városfal utcája), vagy csak egyszerűen sūq dūri (a városfal
utcája).
Az utcanevek itt utolsóként tárgyalt kategóriáját azok a kifejezések alkotják, amelyek az utcák formai megjelenésére
utalnak. Tulajdonképpen nem lehet eldönteni, hogy ezek valóban utcanevek voltak-e, vagy egyszerűen csak az ismeretlen utcákat – vagy amelyeknek nem volt neve – említik ilyen
módon a forrásokban. Ilyen kifejezések (vagy nevek) a „széles
utca” (sūqu rapšu), a „keskeny utca” (sūqu qatnu), a „kijárattal
rendelkező utca” (sūqu as ̣û), a „kijárattal rendelkező keskeny
utca” (sūqu qatnu as ̣û), a „kijárat nélküli utca” (sūqu lā as ̣û), a
„kijárat nélküli keskeny utca” (sūqu qatnu lā as ̣û), vagy a „kijárat nélküli sikátor” (birītu lā ās ̣ītu).

A gazdasági források
és a topográfiai szövegek
A babilóni utcanevek iménti felsorolása közben az olvasóban
bizonyára felvetődött a kérdés, hogy a gazdasági források és
a korábban tárgyalt topográﬁai szövegek (TIN.TIR = Bābilu)
hogyan hozhatóak összhangba. Unger az utcák ismertetésekor
az első húsz utcanév alatt a topográﬁai szövegeket mutatja be,
utána tizenkét olyan utcanevet, amit a gazdasági forrásokból ismerünk. Wiseman a topográﬁai szövegekben szereplő utcákon
kívül még kettőt említ. Ha alaposan végignézzük a különböző
típusú (topográﬁai és gazdasági) forrásainkat, akkor szembetűnik, hogy egyetlen teljes egyezést sem találunk. A kutatásban azonban két megfeleltetés szélesebb körben elfogadott.
A topográﬁai szövegekben szereplő „Nabú, az emberek bírája
– az Uras-kapu utcája” megegyezik a gazdasági forrásokban
szereplő sūqu rapšu mūtaq Nabû u Nanāya (széles út, Nabú és
Nanáya útja) elnevezéssel. Emellett a topográﬁai szövegekben
szereplő „Marduk, országának pásztora – a Marduk-kapu utcája” megegyezik a sūqu rapšu mūtaq Nergal ša hadê (széles
˘
utca, az örvendező Nergal útja) megjelöléssel. Az irodalmi-topográﬁai és a gazdasági források ilyen kis mértékű megegyezése jól mutatja, hogy milyen távol állhatott a királyi ideológia
és a hétköznapi gyakorlat egymástól. A babilóni vallási életről
alkotható kép is árnyaltabbá válik az utcanevek ismerete révén.
Az irodalmi-topográﬁai szövegekben az utcanevek esetében
az alábbi istenek és istennők szerepelnek (előfordulásuk sor-

rendjében): Kunus-kadru, Marduk, Nabú, Zababa, Istar, Enlil,
Szín, Adad, Samas, a Hetek. A gazdasági forrásokban az alábbi
istenek: Nabú, Istar, Nanáya, Nergal, Ishara, Uras. Mai ismereteink szerint mindkét forráscsoportban Nabú és Istar istenek
szerepelnek csupán, ami lehet a források előkerülésének véletlen játéka, mégis meg kell jegyeznünk, hogy Babilón legfontosabb istensége, Marduk egyetlen hétköznapi forrásban sem
szerepel az utcák nevében, de ez nemcsak Babilónra, hanem
Babilónia többi városára is igaz.

A Nergal ša hadê (örvendező Nergal) utca
˘
Babilónban
A gazdasági forrásokban gyakran találkozunk a Nergal ša hadê
˘
utcával, amely elnevezés több szempontból is ﬁgyelemre méltó. Istar istennő mellett eddig Nergal az egyetlen istenség,
akinek a neve több város utcanevében is felbukkan. Ráadásul,
amíg Istar neve Babilónon kívül egyedül Uruk városában tűnik fel ebben az összefüggésben, addig Nergal négy város
utcanevei között is ismert.56 Nergal isten alakjának és kultuszának57 vizsgálatakor ezt a tulajdonságot talán a Kr.e. 1.
évezred babilóniai sajátosságának tekinthetnénk, és így esetleg
árnyalhatóvá válhat a Nergal kultuszáról alkotott képünk az
eddigi szerény, a Kr. e. 1. évezredre vonatkozó ismereteinkhez
képest.58
Amint fentebb szó esett róla, ez az utcanév három különböző alakban ismert: sūqu mūtaq Nergal ša hadê59 (utca, az ör˘
vendező Nergal útja), sūqu rapšu mūtaq Nergal ša hadê60 (szé˘
les utca, az örvendező Nergal útja), sūqu qatnu mūtaq Nergal
61
ša hadê (keskeny utca, az örvendező Nergal útja). Ezt az utcát
˘
a kutatás a Marduk-kaputól a város központja felé haladó, kelet–nyugati futású utcával azonosítja (6. kép: 9. és 5.? utca).62
Ebben a tekintetben nem tesznek különbséget az utcanév változatai között.63 Unger az utcát említő szövegek felsorolásában kitér arra, hogy ezt az utcát olyan házaknál és telkeknél
említik, melyek három különböző kerületben vannak. A TE.Eki
kerületben: „Összedőlt ház (…) Babilón TE.Eki kerületében, a
széles utca, az örvendező Nergal útja mellett (…)” (Camb. no.
423, 1–4. sorok). A Kullab kerületben: „Összedőlt ház (…) Babilón Kullab kerületében, PN1 és PN2 háza mellett, PN3 háza
mellett, a széles utca, az örvendező Nergal útja mellett, PN 4
háza mellett (van)” (Weißbach 1903, plate 15: 2, 1–11. sorok).
A Kasīri kerületben: „Ház, ami PN1-é, ami a keskeny utca, az
örvendező Nergal útja mellett, PN2 házai mellett, Babilón Kasīri kerületében (van) (…)” (Dar. no. 275, 1–5. sorok). Unger
szerint ez úgy lehetséges, hogy az utca mindhárom kerületen
keresztülhalad, és mivel az utca Marduk kapujának utcájával
azonos, ezért az itt található három kerületet keletről nyugatra
– az Eszagilához – haladva felrajzolta térképére (lásd 4. kép)64
az alábbi sorrendben: Kasīri, TE.Eki, Kullab. George a Kullab
és a TE.Eki kerületeket nem kelet–nyugati, hanem észak–déli
irányban ábrázolja (lásd 1. 5. kép). Emellett feltételezi, hogy a
TE.Eki megegyezik a Kasīri-vel,65 ha pedig nem, akkor e kettő
határán fekszik.
Azonban az utcanevet említő legújabban publikált forrás66
az utca elhelyezkedésére vonatkozó ismereteink átgondolására
késztet minket. Egy telekkel kapcsolatban az alábbi topográﬁai
azonosítások szerepelnek: a telek Babilón Ka-dingirra kerüle-
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tében van (a Déli Palota és az Eszagila között, lásd 5. kép), a
telek nyugati oldalán fut a sūqu qatnu mūtaq multēšir habli
˘
(keskeny utca, „a gyengének támaszt nyújtó” útja), keleti és
északi oldalán egy-egy ház található, és déli oldalán a sūqu
qatnu mūtaq Nergal ša hadê-val (keskeny utca, az örvendező
˘
Nergal útja) határos.
Mivel a kerület elhelyezkedése biztos, ez azt jelenti, hogy
az itt olvasható három – csekély mértékben eltérő – utcanév
legalább két különböző utcát jelöl.67 Biztosak lehetünk abban,
hogy a keskeny utca, az örvendező Nergal útja és a széles utca,
az örvendező Nergal útja Babilón két különböző utcáját jelöli.
Ez azért fontos, mert felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy a látszólag
nagyon hasonló utcaelnevezések nem feltétlenül tekinthetők
egyszerű írnoki tévesztésnek, és nem lehet automatikusan azonosítani őket egymással. Ilyen például Nabú és Nanáya útja,
amely „széles” jelzővel és „kijárat nélküli” jelzővel is ismert,

de más városokból további példáink is vannak.68 Lehetséges,
hogy az utca futásából mindkettő levezethető lenne, de a fenti
példa alapján ez már nem jelenthető ki biztosan.
Babilónia területéről jelenleg összesen tíz városból ismertek
utcanevek, jelen tanulmány azonban terjedelmi okokból sem
térhet ki mindezek tárgyalására. Babilón a sokféle forrástípus
miatt kiemelkedik e városok közül. Az összes várost tekintve a legtöbb forrás (kb. másfél száz említés) Uruk városából
maradt ránk, de mivel irodalmi-topográﬁai szövegcsoporttal a
többi várost tekintve összehasonlítási alappal nem rendelkezünk, ezért csak Babilónt vonhattuk alaposabb vizsgálat alá.
Az utcák névadásában az itt bemutatottakhoz képest nincs jelentős eltérés Babilónia többi városában sem. Szembetűnő a
helyi tradícióval rendelkező istenek jelenléte, és az utcák ﬁzikai jellegére utaló kifejezések (széles, keskeny, kijárat nélküli),
amik minden település forrásanyagában helyet kapnak.
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2 Liverani 2011, 60–64.
3 George 1992, 20.
4 A város végleges struktúrájának kialakításakor asszír hatással is
számolnunk kell: Heinrich 1976.
5 E forrást a babilóni utcák vizsgálatával kapcsolatba hozza
Mieroop 1997, 79–81. Szövegkiadáshoz lásd Cavigneaux 1979,
110–117; interpretációjához Reiner 1986, George 1993a, 63–72;
Michalowski 1996, 187. A történet és értelmezése magyarul is olvasható: Komoróczy 19952, 279–283.
6 A történet szereplőinek nevét George tanulmánya nyomán fordítom, (George 1993a, 63–72), ami részben eltér az eddig ismert
magyar fordítástól (Komoróczy 19952, 279–281) és a szélesebb
közönségnek szánt angol verziótól (Foster 2005).
7 A szöveg fordításában George 1993a, 66–67 átírását és interpretációját követem.
8 George 1993a, 64.
9 Az utcanevekben ugyanígy hármas tagolást ismertet röviden Baker (2009, 95–96), de más hangsúlyokkal. Szerinte funkciók alapján lehet elkülöníteni az utcákat, és ennek megfelelően az alábbi
kategóriákat javasolja: nagy közutak, kisebb közutak, zsákutcák.
Három példát is említ, az idézett példák és az angol fordítások
azonban a második kategóriában nem egyeznek meg, így nem lehetünk biztosak abban, hogy Baker kategorizációját helyesen értelmezzük.
10 Kiadásuk: George 1992.
11 tin.tirki ba-bi-lu ša2… George 1992, 38.
12 George 2008, 405.
13 George 1993b, 736.
14 Az öt táblából azonban jelenleg csak négy ismert, illetve azonosított, a harmadik tábla mindeddig ismeretlen. George 1992, 11.
15 George 2008, 405.
16 Ehhez lásd George (1992, 367) magyarázatát.
17 Lásd George 1992, 367.
18 A kerületek nevét több helyen sumer nyelven tüntetem fel, ami
talán szokatlannak tűnhet, mert a sumer elnevezés magát a várost jelenti akkádul: Ka-dingirra = bāb ili. Egyrészről a szöveg
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kiadóját követem (George 1992), másrészről ezt támasztják alá a
gazdasági források is, a kerületek esetében a sumer alakot használták, és a kerület nevét nem próbálták más formában kifejezni. Szó
szerinti fordításban ez érdekesen is hangozhat: „(…) KIti3 [KA3].
DINGIR.RAki ša2 qe2-reb TIN.TIRki” – „bāb ili kerület bāb ili-n
belül” (Wunsch 2003, no. 10b, 1–2. sorok).
George 1992, 377.
Novák 1999, 102. Az azonosítást George is felveti egy óperzsa
kori irat nyomán, de egyben azt is jelzi, hogy amennyiben a kettő
nem ugyanazt a kerületet jelöli, akkor egy új kerületről is szó eshet a TE.Eki szomszédságában: George 1992, 377. Mindkét állítást
felül kell vizsgálni azonban a George által idézett gazdasági szövegben (Dar. no. 275) szereplő utcanév elemzésének segítségével. Ehhez később lásd A Nergal ša hadê (örvendező Nergal) utca
˘
Babilónban című bekezdést.
A szöveg eltérő helyreállításához lásd George 1992, 68–70, és vö.
Wiseman 1985, 49–51.
Unger 1931, majd később felülvizsgálva Wiseman 1985, 42–80.
George 1993b, 736: „It is now necessary – and high time too –
substantially to revise Unger’s ideas, and to consign his town plan
once and for all to the wastepaper basket.”
Lásd például Klengel-Brandt 1973, 255; Roaf 1998, 192 és Oates
2008, 193. Ez a német nyelvű legújabb szakirodalomban szintén
megﬁgyelhető: Jursa 2004, 76; Pedersén 2005, 17; Marzahn 2008,
618–619. Utóbbi kettő egyaránt Heinrich 1982, Fig 382. térképét
követi. Azonban Wunsch (2003, 46) már a George (1992, 24) által
készített térképet veszi kiindulási pontnak.
Legkorábban George 1985/1986, 24, és azóta George 1992, 24;
George 1993b, 739.
Igaz, hogy az óbabilóni korban ez valóban kapu lehetett. A nyugati
városrész északi kapujának gondolják: Novák 1999, 102.
Az Eszagila templomkörzettől északkeletre elhelyezkedő városrész, ahol az agadei Istar istennő temploma (4. kép: 5. sz. templom, 5. kép: 7. sz. templom) is állt egykoron.
Unger 1931, Tafel 57; Wiseman 1985, 46 és 50.
Novák 1999, 102.
George 1985/1986, 9.
George 1985/1986, 24; uő 1992, 20, 24; uő 1993b, 739.
Wiseman 1985, 45–51.
Wiseman 1985, 62–63.
George 1992, 13: „At least one of the ﬁgurines given here, 24 for
the streets, does not tally with the preceding text, which lists only
21(sic!).”
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Tanulmányok

35 George úgy véli, hogy az első utca, az Išemme-šē’āšu és a második utca, a Kunuš-kadru együttesen egy párt alkotnak, amire a
ceremoniális nevük kiegészítései utalhatnak: „sūqu rapšu – a széles utca”, valamint „sūqu qatnu – „keskeny utca”, és ez a vélelme
elfogadható. Továbbá úgy véli, mivel ezek párt alkotnak, ezért két
egymással párhuzamos utcáról lehetne szó (George 1992, 358),
amely megállapítás azonban már egyáltalán nem következik az
előzőből, pusztán egy feltevésről van szó. Amennyiben ezt elfogadnánk, úgy Wiseman fent is látható térképe nem lehetne helyes,
mivel azon a két említett utca egymásra merőleges.
36 Az utca nevét nem a szövegkiadásban jelölt átírás szerint (George
1992, 66) fordítottam, hanem a könyv elkészülte után, a könyv
végére szerkesztett pótlás oldala szerint, ahol egy újonnan előkerült töredék alapján jobban érthetővé vált a sor (George 1992,
Addendum). A sor fordításához lásd még CAD Volume 16 Ṣ,
190a.
37 Talán egy négy utcát érintő kereszteződés elnevezése az égtájak
szerint. Vélhetően ez utóbbira utal Unger (1931, 113) is.
38 E.SIR2 dIMIN.BI = sūqu sibitti, tehát a „Hetek” / a „Hétisten” utcája. Már a Kr. e. 3. évezredtől ismert istencsoport, amelynek elnevezése a Pleiádok/Fiastyúk csillagalakzatra utal (Seidl 2003–2005,
593) és az utca neve is lehetne ez (így fordítja Wiseman 1985, 47).
A görög mitológiával szemben Mezopotámiában a „Hetek” férﬁak, igaz, ugyanúgy testvérek (Wiggermann 2009–2011, 459, de
vö. 463). A „Hetek” kultusza az Újasszír Birodalom
idején emelkedett a királyi
ideológiába (Sallaberger
2003–2005, 301), amit
különböző források támasztanak alá. Többször
szerepelnek pecséthengereken (pl. Collon 1988, 78,
345. kép – a pecséthenger
lenyomatán való kiemelés tőlem [Cs. Z.]):
Domborműveken is ábrázolták őket szarvas koronával és baltával
kezükben egymás mellett sorban ábrázolva. Híres ábrázolásuk a
ninivei északi palota, „M” udvarból az „O” udvarba vezető falán: Barnett 1976, 48, és plate xxxviii (a palota alaprajzához és a
nevezett udvarokhoz lásd uo., 28). Újasszír szerződésekben a szerződések védőistenei között a harc hősies isteneiként jelennek meg,
lásd pl. szerződés V. Assur-nérári és Mati’-ilu, Arpad királya között:
„(esküt tesznek) a hősies Hetek előtt” (SAA 2 no. 2, vi 20). Vagy a
„Hetek” isteni jellemzőire utalva, lásd pl. szerződés Assur-ah-iddina
és a türoszi Baal között: „a Hetek, a hősies istenek, tomboló fegyvereikkel hozzanak rátok pusztulást” (SAA 2 no. 5, iv 5).

39 Az elnevezés talán a Gemini csillagképre utalhat – Wiseman
1985, 47.
40 Példákat bőségesen ismerteti George 1992, 358–367.
41 Unger 1931, 108–113.
42 E források – vélhetőleg ugyanebből az okból – eddig kevésbé
vonzották a kutatás ﬁgyelmét. A királyi ideológiának a gazdasági forrásokban való tükröződését vizsgálta legutóbb Baker
2011.
43 Például a Nappāhu család ingatlanjait is ezek a topográﬁai kiegé˘
szítések szerint lehet
azonosítani, lásd Csabai 2003, 94–95; Baker
2003, 47–57.
44 A szöveg kiadásához lásd San Nicolò – Ungnad 1935, no. 118;
Baker 2003, no. 99.
45 Castel 2001, 739–740.
46 Reuther 1926.
47 Camb. no. 349.
48 Moore 1935, no. 14.
49 VS 5, no. 78.
50 Baker 2009, 95.
51 VS 5, no. 82.
52 Lásd a 9. jegyzetet.
53 George 1992, 361.
54 CAD Volume 6 Ṣ, 220b.; AHw Band I, 352a.
55 Szipparban: sūq dūri Sippar (Szippar városfalának utcája).
Borszippában: sūq dūri (a városfal utcája).
56 Babilón mellett: Uruk (Cyr. no. 361), Ur (UET 4, no. 38), Szippar
(CT 55, no. 175).
57 Nergal istenről korábban már az Ókor lapjain is olvashattunk:
Sövegjártó 2009.
58 Weiher 1971, 103–105. Da Riva a Kr. e. 1. évezredi babilóniai
Triász (Marduk, Nabú, Nergal) alakjainak felvázolásakor tér ki
arra, hogy Nergal szerepe és kultusza sokkal kevésbé fogható meg
számunkra, mint Marduké és Nabúé: Da Riva 2010, 46.
59 CT 55, no. 179; Roth 1991, no. 33.
60 Camb. no. 423; Liv. no. 18.
61 Dar. no. 275; VS 5, no. 32; Wunsch 2003, no. 10.
62 Unger 1931, 113; Wiseman 1985, 63.
63 Pl. Unger 1931, 113.
64 A 4. ábrán Kasīri kerület nem látható. Unger eredeti térképén
Kasīri kerület közvetlenül a belső városfal mellett, a Marduk-kapu
és TE.Eki kerület között volt.
65 George 1992, 377; Novák 1999, 102.
66 Wunsch 2003, no. 10.
67 Wunsch 2003, 46.
68 Pl. Urukban: sūqu rapšu mūtaq nišī (széles utca, az emberek útja),
illetve sūqu qatnu mūtaq nišī (keskeny utca, az emberek útja).
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