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l'6b az 6t 6rt csapäsok sorän igy panaszkodik az Ürnak: böklyöba teszed

I UUr*ot (J6b 13.27). Felhäborodäsa igencsak jogos, hiszen legfonto-
rf sabb szärazföldi,,közlekeddsi eszköz6t6l" fosztott6k meg. Az is igaz
azonban, hogy mär a neolitikumtdl r{llatokat is hasznifltak a közleked6sben.

A legfontosabb teherhordd 6s h6tasr4llat a szamdr volt, amely egy 90 kilo-
grarnmos teherrel napi 25 kilom6tert volt k6pes megtenni. A Krisztus el6tti
elsd 6vezredben terjedt el az igdnytelen 6s kitart6 dromedrär, amely legin-
käbb az Arab-f6lszig et szdrazabb területein jelentett nagy segits6get.

A 16 m6g Kr. e. 1700 körül is szokatlannak szdtnitott, ez6rt 6vhaLta tdle
Mräri kirrilyät egyik miniszterei Uram, ne lovagolj, hanem öszvdrvontatta ko-

csin utazz. K6s6bb a gyors lovat futr{rszolg{Tatra alkalmaztdk, majd az

rijasszir korban (Kr. e. 900-600) megjelent a szabälyos lovassäg, noha ekko-
riban a nyerget m6g nem, csupr{n a ,,nyeregtakar6t" ismert6k.

Elsdsorban hadic6lokat szolgält a k6t- vagy n6gykerekd kocsi is, amire
el6ször a nehdzkes ,,korongkereket", majd Kr. e. 1500-t6l kä116s kerekeket

szereltek. Nagyobb terhek - mint p6lddul az asszir kiräly Sin-ahh6-eriba (Kr. e.

704-68I) mintegy 20 tonnäs kdbikäi - szäLhtäsära inkäbb a csriszkr{k (szä-

nok) voltak alkalmasak.

Kövezett utak csak a nagyobb vdrosokban 6s közvetlen körny6kükön
voltak jellemz6ek. Vid6ken csupi{n az lvezredes ösv6nyeket hasznäIhattäk,

melyeket itt-ott megerdsitettek, ki6pitettek. A legnagyobb akadätyt a folydk
jelentett6k. Azutaz1 ätkelhetett a gd.z,likor,, vagy csdnakok, illetve felfüjt r4l-

1atb6r-tömlök segits6g6vel A rohand hegyi patakok fö16 azonban mär fahi-
dakatkellett 6pitem. Egyrijasszirlev6l j6lmutatja azokatalogisztikaiprob-
l6mikat, melyekkel az Assziria fel6 vonu16 urartui hadseregnek az

Antitaurus-hegys6g felett meg kellett ktizdenie: megjavitjdk az utakat, me-

lyek irdnyomba futnak, ös hidnknt vemek. H6rodotosz 6s Dioddrosz is emliti
az Erfrdteszen 6tivet6 babil6ni hidat, amelyet tr. Nabü-kudurri-usur (Kr. e.

604-562) lpittetett. Ahid L23 m6ter hosszri volt, pill6rei k6b6l, fel€pitm1-
nye fdb6l k6szült. A Kr. e. 1. |vezred mezopotämiai nagybirodalmaiban
(Assziria, Ü3UaUitO*- 6s Perzsa Birodalom) a f6viärosok 6s a tdvoli
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M6g nem lovak, hanem szamarak ältal vontatott n6gykerekü harci kocsik egy ur-i berakäsos tdblän. Kr. e. 2500 körül (British Museum)
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Az rijasszir korban a lovassäg ön6116 fegyvemem lett. Nyereg he§ett a lovasok csupasz nyeregtakardn
ältek, ahogy a kdpen is jdl 1äthat6. A§§ur-ban-apli (k. e. 66,8427) lovas vadiäszata,

Ninive, Eszaki Palota @ritish Museum)

Szdlläsok 6s karavänszeräjok
nem csak a ,,kirälyi utak" mellett
akadtak. Eru6l täjdkoztat minket egy

1ev61 ir6ja az lasszir korböl (Kr. e.

1800 körül): % sökelnyi önt fizettem
a szdlldsört Razawa vdrosdn kivüL.

Mezop otilmiäban az egyes vid6-
kek közt gyakran rdszesitett6k eI6ny-
ben a vizi közlekeddst. Különösen
Babildnia d61i rdsz6n, a Tigris 6s az

F;ufr 6tesz torkolatviddk6n, ahol gyak-

ran järhatatlan volt a szärazfdld. Nem
v61etlen, hogy az Özönviz legendäja

is itt alakult ki. Egy üjbabildni 1ev61

(Kr. e. 600-500 körül) megnevezi a

lehetds6geket: Ha a talaj jö, gyalog tudnak jönni. Egyöb-

könt hajöval kell jönni.
A kdt leginkilbb elterjedt cs6naktipus mdg a mült sz6-

zadban is lilthatö volt Irakban. A kelek felfrijt kecskeb6r

töm16kre fektetett favazbll 6llt. A guffa egy ftizfavesszd-

b6l vagy datolyapälma 1eve16b61 font, mintegy 2 m6ter 6rt-

m6r6jä kerek kosär volt, aszfaLttal kentdk ki, 6s - *6rcsak
a keleket - eveztvel 6s botokkal hajtottäk. Mindk6t tipus

csak csekdly mdrt6kben volt kormänyozhatd, er6s 6rarcfl6s-

näl nehezen lehetett irdnyitani. Egy üjasszir lev6l eml6kez-
teti aYJrrälyt arca, hogy a terep nehö2, a hegyek közt fekszik,
a vfz ott összeszäkül ös a sodrds erös, ezört sem a töm16,

közötti hat6kony kommunikäcid, illetve a gyors csapat-

mozgdsok biztositäsa j6I szewezett (tthälfzatot tett szüks6-

gess6. igy alakultak ki a ,,\<trälyi utak", z korszak ,,aut6p6-
lyfr" , melyek ment6n 30 kilomdterenk6nt vzttlilllomäsokat
ldtesitettek. Itt pihent hätasällatok 6s hajtdk värtika kirälyi
postas zolgdlat futärait, akik igy vdltds utdn azonnal indul-
hattak toväbb . Az asszir II. §arrukin (Kr. e. 72L-705)
egyik levele egy ilyen ällomäsrdl rendelkezik: Hesdban,

egyik postadllomdsomon nincsenek emberek. A postames-

ter ös az dllomds vezetdje vannak ott csupdn, akik nem tud-
nak az dllomdsröl gondoskodni. Ezört 30 csalddot akarok
ös sze gyäjteni ös ott letelepiteni.

I

Aizt szdlßtäs eszközei ma is hasznälatosak. A guffa egy füzfavessz6b6l vagy pr4lmalev6lb6l font, bitumennel kikent kerek kosär, a kelek pedig felfrijt
kecskeb6rre feketettfavinb6l ä116, niddal ir6nltott tutaj. Sin-ahh6-en-ba (Kr. e. 704-681) D6lnl,ugati Pilotäja. Ninive (British Museum)
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sem a kelek nem megfelelf. A kirdly,
az 6n uram tudja, hogy az emberek

nem tudnak üszni. A kelek ös a guffa
mellett haszndLtäk a f6b6l äcsolt tu-
tajt is, amelyre n6ha mög vitorlät is

szereltek. Ha a folyäsirännyal szem-

ben akartak haladni, többnyire färad-
sägos vontatdsra k6nyszerü1tek, a ha-

j6t apartrdl hfiztäk Hammurapi (Kr. e.

1700 k.) törvdnykönyv6nek egyik
rendelkezdse egy haj 6karambol eset6-

vel foglalkozlk, ami azt mutatja, hogy
a folydközleked6s meglehetdsen stir6
lehetett. A rendelkezös szerint egy

szdliränyba haladd vitorläs hajdnak
elsdbbs6ge volt egy sz6lirännya1

szemben, evezflL<kel hajtott hajdval szemben. A kddex mäs

rendelkezlsei is azt mutatjäk, hogy a belsd hajlzäsnak igen

nagy jelent6s6ge volt: szabäLyoztdk a hajd tömit6s6nek dija-
zdsdt, a haj6s fe1e16ss6g6t a bdrelt haj 6näl6s ennek rakomä-

nydt, toväbbd ahaj6 b1rleti dij 6nak nagysägfit.

Miközben a folydk meghatärozl jelentdsdgüek voltak a
mezop otdmiaiak 61et6ben, a teng ert6l meglehet6sen ide-
genkedtek. A 3. 6s 2. lvezred fordulljdn m6gis llteztek ke-

reskedelmi kapcsolatok a Perzsa-öböl 6s az Indiai- 6cedn

partviddkei között. Jöllehet Thor Heyerdahl nädhaj 6jäval,
a,,Tigrissel" bebizonyitotta, hogy technikailag lehetsdges

volt Babil6niäb6l közvetlenül eljutni az Indus-völgyi kul-
t6ra területdre, a sziget 6s partlakdkkal bonyolitott kereske-

delem v allszintisithetlen m6gis több köztes äl\omäson ke-

resztül zajlott A Földközi-tenger keleti partjdn a 2.

lvezred v6gön született föniciai haj6snemzet hire az asszi-

rokat is e16rte. S?n-ahhö-eriba hadiflotta 6pit6s6re 6s veze-

t6s6re szerz1dtette 6ket, melyet a Perzsa-öböl dszaki rö-
szön az elämiak ellen szänd1kozott bevetni.

Az utazds sebess 6gdr6l csak sz1rvänyos adatok marad-

tak meg. A sziriai sivatagi sztyepp6n keresztülhrizddd
Märi-Qatna tävolsäg (kereken 350 kilom6ter) megt6tele
egy babildni 1ev61 tud6sftäsa szerint 10 napig tartott. Az
A§§urb61 a Taurus-hegysdgen keresztül Kani§ba tart6 sza-

märkaravänok utazdsi ideje az dasszir korban} h6nap volt.
Egy haj6 vontatäsa Lagasbdl a L37 kilom6terre 6,szakra

fekv6 Nippur väros 6ba 17 napig tartott.
A mezopotämiai utaz1t szämtalan veszdly fenyegette, a

rabl6k 6s nomädok tämadäsai mindennaposak voltak. A
babildni Burraburia§ (1349-1323 körül) az egyiptomi fära-
6hoz irt level6ben igy panaszkodott: ummada Balumm7

fia (ös) utatna, Saratum fia, Akka vdrosböl elküldvön az

embereit, azok megöltök a kereskeddimet ös ezüstiüket el-

vettök... Ha azonban ezeket az embereket nem ölöd meg, is-

möt megölhetik akdr az ön utazöimat, akdr a te követeidet,

ös akkor a követek (küldöse) megszänik közöttünk, ös akkor

azok ellensögessö vdlnak irdntad. (Komor1czy G6za fordf-
täsa) Egy lasszir könyörgds emlit egy ,,fekete kutyät"
valdszllnfileg farkast: Egy fekete kuQa guggol a dombon

A hadsereg mozgatr{säban nagy szerepet jätszottak a k6tkerelcü harci szekerek. Az xszir sereg ätkel a

hegyeken. m. §uhanu-a§aridu (Kr. e. 7t2-773)balawattbronzkapuja @ritish Museum)

szötszörödott karavdnra vdrva. Szemeivel egy iö embert ke-

res. Egy 1ev61 ugyanebb1l a korszakbll az id6jfu6si viszo-

nyokrdl sz6l: Rdnk köszöntött a tdl, a szamdrkaravdn öhe-

zett, de a te druköszleted ös szamaraid sörtetlenek.

A l"gjobb vddekezls az ilyen jellegti veszllyekkel
szemben a csoportos vagy karavänban tört6n6 utazäs volt.
Egy öbabildni 1ev61 tanäcs ät - zdrközz fel egy karavdnhoz -
bizonyära szivesen megfogadtäk. 10-15, ritkäbban pedig
mdg 50, 20,0, s6t 3000 szamaras csoportokr6l is tudunk. A
Kr. e. 8. szdnadban egy Säbäb61 D61-Ardbiäba tart6 204 te-
v6s karavdn 6rintette a közöps6 Eufrfiteszt. A kü1önbö26

värosok diplomäciai küldetdsben 1616 követei is sziveseb-

ben utaztak együtt, ahogy az egy Marib1l szärmazi Lev€l-

b61 kiderül: ESy tdrsasdgban utazö babilöni, esnunnai,

ekallatumi, karanäi, qabrai ös arraphai követek, akik üton

vannak Aleppöba, Qatnaba, Ha;orba...mind, mind ide ör-

keztek. N6häny kis szdmban fennmaradt ritleirds, rigyneve-

zett itinerdriumok, 6s agyagtdblilka rögzitett t6rk6pek mu-
tatjäk, mikdnt pr6b ältäk megkönnyiteni a mezopotämiaiak
az ismeretlen viddkeken va16 tdj6koz6ddst; ezen kivül 6Lta-

läban rabiztäk magukat egy, a környdket j61 ismerf kara-
vdnvezetfire.

Mi6rt tett6k ki magukat egydltalän az utazäs veszlLyei-
nek 6s kdnyelmetlensdgeinek? A mes szi täjak utäni vdgya-
koz6 vagy kulturälis 6rt6kekre 6hes turistäkröl bes z6lni
anakronizmus lenne az 6kori kelettel kapcsolatban . Az uta-

zäsok legfdbb hajtdereje v61het6en Mezopotämia nyers-

anyag- szeg6nys6g6ben rejlett, ezört k1nyszerültek a tävoli
kereskedelemi kapcsolatok ki6pit6s&e. §uttukin (Kr. e.

2250k.) azzal dicsekszik, hogy f1värosäban, Akkädban, az

Indus vö1gydb6l, Omanb6l 6s Bahreinbdl lrkezetthaJlk kö-
töttek ki, melyek karneolt, laz6rkövet, nemesfilkat 6s rezet

hoztak orszdgäba. Libanonböl minden korban szdllitottak
feny 6f616ket a nagyszabäsf mezopotämiai lpitkezdsekhez.

Kisäzsia ezüstöt szdllitott, cser6be 6nt 6s textflrdkat kapott.

Egyiptomböl a közöpbabil6ni kor (Kr. e. 1400-1200 k.)
idejdn aruny 6s drägakövek örkeztek.

Toväbbi hajt6er6 a kü1önbö26 hatalmi centrumok közti
diplom 6cian kapcsolatok fenntart äsa volt. igy lehetett Zim'
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rilimnek (Kr. e. 1700 k.), Märi uralkoddjänak az 6szak-szi-
riai kikotdvärosba, LJgaritba tett utazäsdt egy teljes szöveg-
csoportbdl rekonstruälni. A kirälyt nemcsak birodalmänak
több magasrangri tisztsdgvisel6je követte, hanem egyik
asszonya is 6s egy sor aranymüves - akärcsak napjainkban,
amikor az ällamfdket 6s miniszterelnököket felesdgeik, mi-
niszterek 6s a gazdasägi öLet k6pvis eL6i kis6rik. Különbsdg
csupän az utazäs ideje: Zimr,Lim mintegy öt hdnapot volt
tävol f6värosätö1!

A diplomäciai kü1det6s ellenpontj a a katonai expediciö
volt. Különösen az asszirok täjdkoztatnak rdszletesen a

hadj 6rataiY*61, miközben az idegen talakat szfnesen ecsete-

lik. Ebbdl a szempontbdl az egyik legiobb p6lda az a hir-
adäs, mely II. §amrkin nyolcadik, a hatalmas dszaki szom-

sz6d, Urartu ellen vezetett hadj äratixll (Kr. e. 7 L4) sz6l.

Az itt a szinte järhatatlan hegyek közt vezetett: Az Arsiu-
ra, a hatalmas hegyre, melyre a feljutds, mint a täre, lehe-

tetlen, katondimat felvittem. A Felsfi-Zaban folyön, melyet

Na'iri (ös) Habhi orszdg lakossdga Elamunidnak nevez,

dtkeltem. A eiak, Ardik i, Ulaiau, Alluriu hegyek között -
magas hegyek, magasba nyülö hegyvidökek, a hegyek me-

redek täi, amelyeket leirni nem lehet - ezek között a gyalo-
gosok vonuldsdhoz nincs üt, bennük hatalmas vizesösek zu-

hognak, esösük zaja I beru tdvolsdgban, mint Adad, üSy

dübörög; mindenföle ktvdnatos gyümölcsfa ös szdlötd ndd-

könt n6 ott; - fdlelemmel teli hdgöinak a megszerzösöre,

amelyekben kirdly mdg sosem vonult dt. Es elfittem volt
uralkodö az ütjait nem ldtta, hatalmas szd.Wit kidöntöttem
ös a csücsoknak meredeksögöt bronz fejszökkel levdgattam;
a keskeny utat, szfrk ösvönyt, ahol a gyalogsdg hadrendje

csak (egyes) sorban tudott vonulni, seregem dnonuldsdra
(a hegyek) között megjavitottam. Ldbam harci szekeröt hdt-
ra vettök, ös ön a seregeim el6tt mentem lovaglö menetben;

harcosaimat,.valamint a lovakat, aki az ön oldalamon
mentek, egyes sorokba rendeztem el ös a meredek helyeken

igy vonultattam dt. (Komoriczy Göza fordftäsa)

Zarändokutakrdl is tudunk: a betegek a gylgyitö Gula
istenndhöz utaztak a babil6niai Isinbe , akärcsak a görögök
j6val k6sdbb, amikor Aszkl6piosz kdszi 6s epidauroszi
szentllydben a gyögyuläst keresetdk: I'{inurta-sagentar-
bizaenen, akit egy kuQa harapott meg, Isinbe ment a gyö-

gyttö istennö vdrosdba. Amel-bau, isini polgdr ös Gula
papja megvizsgdlta 6t, elmondott egy könyörgöst örte ös

Dromedäron ü16 arabok küzdenek az asszir gyalogsäg ellen. A§Sur-bän-apli
(Kr. e. 668-627) Eszaki Palotäja, Ninive (British Museum)
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meggyögyitotta. Nemcs ak az emberekldtogattik az istene-

ket, hanem az istenek is egymdst. Egy sumer mitoszban az

Ur-i holdisten isteni szüleihez utazik Nippurba. Hasonld
isteni utazäsok a fdldi vililgban is megtörtdntek, amikor
ünnepi felvonuläsok alkalmdval az istenszobrokat egyik
kultuszhelyrdl a mäsikba hiztak.

V6gü1 voltak magäncälu. utazdsok is. Egy rfuszolga azt
ina uränak: Amit irdnyodban cöloztam, mdr megtörtdnt: 7
hönapja testemben gyermek lett, dm egy hönapja a gyer-
mek halott ös senki nem akar mdr rölam gondoskodni.
Gyere ös ldtogass meg engem, ös engedd, hogy uram arcdba
nözzekl A rabszolgan1 nyilvänvaldan (rjra teherbe szeretett

volna esni, hogy ura jdindulatdt megffizze.
Mennyiben formälta az utazils az 6kori keletiek vil6g-

köpöt? Keleten az Indus völgye , d6len Ddl-Ar6hia, d6lnyu-
gaton Etidpia 6s Egyiptom, nyugaton Kr6ta, 1szakon
Kisäzsia valamint Armdnia jelentettdk az 6kori mezopotä-

miaiak vilägänak vö9s6, megtapasztalhatl hat{rait. Az
rijbabildni korban keletkezett, agyagtehlära karcolt hfres

mappa mundi Mezopotämiflt korongk6nt ällitJa ennek a vi-
lägnak a közep6re. A korong közepön vögigfutl fngg6le-
ges säv az Eufrätesz. A fels6 vizszintes säv Babildnt jelöli
avilägközepön. Akis ovälisok 6s az als6 vtzszintes säv to-
väbbi värosokat, r6gi6kat 6s vid6keket jelölnek: A§§urt,

tlrartut, hegys6geket 6s mocsarakat. A korongot gyfirtilrrent

veszi körbe a ,,Kes er6-tengef ' . Eredetileg nyolc - mira saj-

nos mfu nagyröszt letöredezett -? a t6xk6p 6ltal szigetklnt je-

lölt häromszög indult ki ebb6l a tengerbdl. Az öszaki &2,

ahol a napot nem ldtni, ami taldn utaläs aMezopotämiilbfiL
az 6sza7<t horizonton soha nem L6thx6 napra. Atilblahfrtol-
dala egy erdsen töredäkes leiräst tartatmaz a többi ,,sziget-
r6L" . Eszerint a harmadik a hely, melyet a mndqrak nem ör-
nek el, a hetedik a szarvakkal ökesitett marha hazdja, 6s a
nyolcadik a napfelkelte helye. Atenger 6ltal körbevett konti-
nensrdl alkotott kdpet kdsdbb üru megtak{ljuk a klasszikus
antikvitäsban Anaximandros zn6l. 6s S ztr ab6nnil..

Csupän egy utaz6r6l tudunk az 6kori keleten, aki ätle,pte

az ismert viläg hatdrait. Persze az 6 itticllla nem kevesebb

volt, mint az örök 6let. Gilgame§r61 van sz6, az ökori kelet
legismertebb irodalmi alkot 6sanak, a Gilgame§ -eposznak

n6vad6j6r6l. A tört6net väz6t egy tävoli hegys6geken 6s

tengereken tfrka, a viläg peremöre vezet1 utazäs alkotja.
Az utazäs aL"pja az a felismerds, hogy az emberisög napja
me gszdmldltatott, 6s csak a dicsdsdg biztosit halhat atlansä-
got. Gilgame§ barätj 6NaL, Enkiduval ritra kel a C6druserd6-

be, Libanonba, hogy az ott öL6 szörnyet, HumbabiltLegyflz-
ze, egy c6drust kivägion 6s igy nevet szerezzen. A h6sök

csupän härom nap alatt 150 kettds6rdb1l 6lT6 szakaszt tet-
tek meg (kereken 1650 kilomöter), amihez egy6bk6nt
egyösfet hönap kellett. Öt hasonld szakas z megtltele utän
eldrik c6ljukat, legy1zik Humbabät, kivägj 6k a c6drust 6s

hazatlrnek. Gilgame§ dics 6s6göt l6tv a szerelernre gyüI irdn-
ta I§trär, de a hds megszlgyeniti 6t. Bosszribdl az istenn6
megöleti b ar ätJät, Enkidu t. Ü jr a szembesüIve a haLdllal, Gil-
game§ megint vändorbotot ragad, ezittil 

"gyedüI. 
A tävoli

T
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Hror UTAKoN

Ötodik hodidrotombon Tumurru, §orum, Ezomo, Kib§u,

Holgiddo, Qü0, Qono vdrosoknok n6pess6ge, - okikneh

mint 0 sos, o modorok elsei6nek f6szke, o Nipur, e me-

redek hegy csücsün helyezkedik el lokdhelyük - s ez6rt

nem hödoltok meg igdmbo' Nipur hegy ldbdnül tdbort

veffetu6n, o ldbomhoz közeli vdlogotott embereknek 6s

csotdm kotonüinoh oz irgolmotlonoknoh 6n m0g0m,

mint bösz bril6ny oz 6lükre 6lltom, o vfzmosdsokot, o

hegys6g szokod6kdt 6s zuhotogioif, o meredek koposz-

kod6kot (hord-)sz6kemben idrtom meg; ohol tül szük

volt o sz6kemneh lübomon szökelltem, mint o gozello,

ü m0g0s szirteken, felmdsztom rdiuk; ohol t6rdeim mdr

fdrodtok voltok, o hegys6g köv6re leülv6n szomiom oltd-

söro o tömlö hüs viz6t iffom - o hegyvid6k ormoiig ül-

dözv6n ökel veres6güket okozlom.

Sin-ohh0-eribo osszir kirdly hodiürotoi

Kom oröcry Gdzo ford t'tdso

Sunmer ttmrür

IKotondim] szük utokon meneteltek, mogosbo nyülö

csücsokro hdgtoh elreifeztek oz erdökben, omelyek dr-

ny6ko sz6les, hotolmos gissi 6s omurdinnu-fdk krizott

idrtdk be gyözelmesen o fövises utokof o sivotogbon o

szomiüsdg 6s vügyödds hely6n, omelyet oz 6gi modür

sem keres fel, omelynek belseidben o vodszomorok 6s

vodkecsk6k sem legel6sznek, 
.l00 

beru (kefiös-öro) 1d-

röföldnyire Ninudtdl, l§tor istennö - Enli neie - kedvenc

vürosdtö1, Uoite', Ardbio kirdlyo 6s Abiyote' oki

Noboite hodsereg6vel rortoff - sereg6nek nyomdbon v0-

nultok, meneteltek. Simonu hönopbon, Enlil elsöszülör

(6s) legelökelöbb fidnoh Sin i$ennek hovdbon o 25.

n0p0n - B0bili Ürnöi6nelq 0 nogy istennek legm6ltösü-

gosobbikdnok körmenetekor - Hodotto vdrosböl ütro

keltem. Loridbo vdrosdndl - omely kunukku-kövel von

krirälfolozvl - s u[z forrdso mellett rendehem tdbort.

Kotondim szomiuk oltdsdig iiloh de oztdn tovdbb vonul-

tok, meneteltek o szomiozö frildrin, oz 6hs6g terület6n

Huorino vdrosig. Aikoru 6s Zollo vdrosok kozot o sivo-

togbon, irdotlon messzes6gben, ohol o nezö dlloto nem

birio ki, ohovü m6g oz 69 modoro sem rokio f6szk6t,

Atorsomoin isten lsomme' (6s) A'lu (törzs6t) 6s Noboite

orszdgdt megvertem. Lovokot, szomurokot, tev6ket 6s

iuhokot - o holmiiukot szdmldlds n6lkül vetlem el. B b6ru

i6röföldet idrtok be kotondim gyözelmesen, 6s visszot6r-

tek s6rtetlenü1, Zollo vdrosdndl teleittdk mogukot u{zzell

Azallo vdrostöl Qurosit vdrosig 6 bdru idröföldrin -
szomiühozds 6s vdgyddds helye - vonultoh meneteltek.

A5§ur-bon -opli hodiüroto Arübiübon

Komoröcry Gdzo farditd so

Ma§u hegyeibe megy, ahol örök söt6ts6g uralkodik. Miutän keresztülvägta
magdt, egy paradicsomi drägakd-kertbe 6r, majd egy nagy akadi{lyhoz, a ten-
gerhez. Egy ott 616 fogad6sn6 frgyelmeztett: Nincs senki, Gilgame§, aki dt-
kelt e vidöken, s vögtelen idök öta senki, aki dtkelt a tengeren, csak a hds a-
ma (isten) kel dt a tengeren. ama on kivül ki tudna dtkelni a tengeren?
Nehöz az dtkelös, terhes az ütja, közben van a haLdl vize, mely keresztbe fo-
lyik. Ha dt is kelsz a tengeren, Gilgame , ha el4red a haldl vizöt, mit teszel?

Gäklär No6mi nyomrän)

Äm Gilgame§ m6gis taLäl egy r6v€szt. Tizenkltevez6botot elhasznälnak,
6s I2O kettdsdrät tesznek meg, ami mintegy 1320 kilom6ter. A v6g6n m6g
ruhäjukat is fel kell hasznälniuk vitorlakdnt. Az 6tkel6s sikerül, Gilgame§ ta-
lätkozik a folyam torhdndl ü16 Utnapistivel, a babildni No6val. ö ehes6li
neki, hogyan 6lte hil az dsiddkben azözönvizet6s hogyan nyerte el az iste-
nekt6l a halhatatlansägot. Megmutatja Gilgame§nek az lutat az örök 61et fü-
v6hez. Noha Gilgame§ le tudja szakitani, ahazartton m6gis utol6ri a balsze-
rencse: mialatt 6 az ljszakn pihendhelyen egy kritnäl mosakszik, egy kigy6
ellopja a csodat6v6 fiivet. Amilyen könnyen szerezte, ugyanolyan mddon el
is vesziti a halhatatlansägot. Ami sz{mdra megmaradt, a rendkfvüli utazds
dics6s6ge: egy olyan förfr6, aki tdvoli utakon jdrt, titkol<at ldtott ös rejtelme-
ket oldott meg, ös persze lätta az Orszdg alapjait.

Vdmos Pöter forditdsa

A cikk eredeti cime 6s megjelen6si helye: ,,Mein Herr soll nicht auf Pferden reiten... -
Reisen im Alten Orient": Damals 7 (2000). Ez(ttonköszönjük a szerz1 6s a Damalshoz-
zäjäruläsät, tovilbbä köszönet Kalla Gäbornak a forditäs ellen6rzds66rt valamint a k6pek
6s az idözett forräsok kieg6szitösö6*.

Az rtjbabil6ni mappa mundi. A korong alaku Mezopotdmia a viläg
központj äb an fekszik. Közdpen az Euphr 6tesz läthx6 . Agyagtäbla

Kr. e. 6. szäaad körül (British Museum)
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