
nya] (Sluzbeni list SFRJ [A JSzSzK Hivatalos Lapja], 1974. 9. sz„ 
281. szak I. bek. 4. pont.)

w Nikolic: i. ni.. 109. old.
Ld. Ustav Savezne rcpublikc Jugoslavije [A Jugoszláv Szövetségi 
Köztársaság Alkotmánya] (Sluzbcni list Savezne Rcpublikc Jugos- 
lavijc [A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja], 1992. 
L. 1992. 34. és 2000. 29. sz.)

1,1 Ld. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Alkotmányának 77. szak. I. 
bek. 5. pontját.

I': Ld. Ustavna povclja drzavnc zajednice Srbija i Crna Gora [Szerbia 
cs Montenegró Allamközösségénck Alkotmányos Okmánya] (Sluz
bcni list Srbije i Cme Gorc [Szerbia és Montenegró Allamközössé- 
gének Hivatalos Lapja], 2003. I. és 2005. 26. sz.)

63 l.d. Ustav Rcpublikc Srbije [A Szerb Köztársaság Alkotmánya] 
(Sluzbcni glasnik Rcpublikc Srbije [A Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye], 2006.98. sz.)

,J Ld. Zakón o obligaeionim odnosima [Kötelmi viszonyokról szóló 
törvény] (Sluzbcni list Savezne Fedcrativnc Rcpublikc Jugoslavije 
[A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Hivatalos Közlö
nye], 197.29.. 1985.39.. 1989.45. [az Alkotmánybíróság határoza
ta], 1989. 57. és Sluzbeni list Savezne Republike Jugoslavije [A Ju
goszláv Szövetségi Köztársaság Hivatalos Közlönye] 1993. 3 1. sz.)

1,5 Ld. Zakón o osnovama svojinskopravníh odnosa [A dologi jogviszo
nyok alapjairól szóló törvény] (Sluzbeni list Socijalistickc Federa- 
tivne Republike Jugoslavije [A Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság Hivatalos Lapja], 1980. 6.. 1990. 36. sz. és Sluzbeni list 
Savezne Republike Jugoslavije [A Jugoszláv Szövetségi Köztársa
ság Hivatalos Lapja], 1996. 29. sz.). A törvénynek egyes, a jelzálog
ra vonatkozó rendelkezéseit a 2005-ben elfogadott Jelzálogtörvény 
hatályon kívül helyezte. Ld.: Zakón o hipoteci [Jelzálog-törvény]

(Sluzbeni glasnik Republike Srbije [A Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye], 2005. 115. sz.)

66 Ld. Zakón o nasledivanju [Az öröklésről szóló törvény] (Sluzbcni 
glasnik Republike Srbije [A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlö
nye], 1995. 46. sz. és 2003. 101. sz. [a Szerb Köztársaság Alkot
mánybíróságának határozata]).

67 Ld. Porodiéni zakón [Családtörvény] (Sluzbcni glasnik Republike 
Srbije [A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye], 2005. 18. sz.). 
A „Családtörvény” magyar fordítása nem a legmegfelelőbb, de ez 
áll legközelebb a szerb „Porodiéni zakón" kifejezéshez.

68 Ld. Odluka Vlade Republike Srbije o obrazovanju Komisije za izra- 
du Gradanskog zakonika [A Szerb Köztársaság Kormányának ha
tározata bizottság kinevezéséről a Polgári Törvénykönyv kidolgo
zására] (Sluzbeni glasnik Republike Srbije [A Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye], 2006. 104. és 2006. 110. sz.)

6<l Ld. Slobodan Perovic, Rád na izradi Gradanskog zakonika Republi
ke Srbije - Izvestaj Komisije sa otvorenim pitanjima [A Szerb Köz
társaság Polgári Törvénykönyvének kidolgozásával kapcsolatos 
tevékenység -  A Bizottság jelentése a nyitott kérdésekről] (Vlada 
Republike Srbije, Beograd, 2007).

70 Perovié: i. m„ 20 29. p.
71 Ez egy külön tanulmány tárgya lesz.
72 A Polgári Törvénykönyv Előtervezctének Indokolása, Első, Máso

dik, Harmadik és Negyedik könyve elérhető az Igazságügyi Mi
nisztérium honlapján: http://www.mpravde.gov.rs/lt/articles/ 
zakonodavna-aktivnost/gradjanski-zakonik/ (honlap megtekint
ve: 2012. december 30.). Az Első könyv cím alatt közzétett publi
káció nem normatív tartalmú szöveg, hanem általános doktrináris 
áttekintést ad a polgári jog kodifikációjának jelentőségéről Szer
biában.

lötléneli szemle

I.

Mcsopotamia nevet a fekvésétől kapta. |A]z 
Euphratés és a Tigris között fekszik, mégpedig 
úgy, hogy a Tigris csak a keleti oldalát mossa, 
az Euphratés azonban a nyugatit és a délit."1 itt emelked

tek fel a történelem hajnalán a máig tisztázatlan eredetű 
sumér nép városállamai. Ezek az olykor több települést és 
a környező földeket is magukba foglaló, nagy lélekszámú 
entitások a korabeli felfogás szerint egy isten vagy egy 
istennő és családjának lakóhelyei és birtokai voltak. Mivel 
a városállam valódi gazdája a helyi istenség volt, a tényle
ges uralkodó egyfajta helytartóként, az isten nevében, ja
vára és utasításainak megfelelően látta cl világi és vallási 
feladatait2 -  köztük a más városokhoz és népekhez fűződő 
kapcsolatok irányítását. Hasonlóképpen az istenek szolgá
latára rendeltetett a gazdasági és kultikus funkciói révén 
különleges befolyással bíró papság, továbbá -  az ember 
teremtéséről és sorsáról szóló tanítások értelmében -  a tár
sadalom minden egyes tagja. Ily módon, ha az uralkodó, 
a papok és a lakosság az istenek megelégedésére végezték 
teendőiket, a város virágzott és győzelmeket ért el, ám ha 
az istenek elégedetlenek vagy haragosak voltak, hanyat
lásnak indult és vereségre ítéltetett.

Ez az általános jellemzés ugyanakkor kiegészítésre 
szorul, hiszen a sumér városállamok politikai berendezke
dése terén még fontos kérdések várnak megválaszolásra. 
Ide tartozik a királyság kialakulásának folyamata, vagy az
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uralkodói címek -  a király (lugal), a hclytartó/kormány- 
zó (enszi) és az. úr/pap (en) -  tartalma és egymáshoz való 
viszonya.3 Egyes nézetek szerint a helyi isten birtoka
ként működő városállamban a világi és a vallási hatalom 
eleinte egyetlen papkirály (en) kezében fonódott össze, és 
a királyság -  a templomtól elkülönült palota „térhódítá
sával” -  ebből a tisztségből szakadt ki.4 Ezt a fejleményt 
gyakran a változó körülményekkel magyarázzák: a társa
dalmi-gazdasági fejlődés és a városállamok közötti össze
ütközések elterjedése miatt, a papkirályok mellett idővel 
szükségessé vált polgári kormányzók (enszi) és katonai 
vezetők (lugal) kinevezése is. Ez. utóbbi tisztségek állan
dósulása és isteni legitimációjának elfogadtatása alapozta 
meg a királyság intézményét,5 amely -  eredeténél és ter
mészeténél fogva -  sokszor került ellentétbe a papsággal.

Mások szerint a királyság megjelenésének folyama
ta ennél bonyolultabb volt. A történelem előtti időkben 
a sumér közösségek politikai életét egyfajta primitív de
mokrácia jellemezte, melyben a hatalmat az öregek és a

http://www.mpravde.gov.rs/lt/articles/
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nép gyűlése gyakorolta, cs csak szükség esetén, határozott 
időre (hala) neveztek ki a belső és a külső veszélyek elhá
rítására hivatott adminisztratív tisztviselőt (en) és katonai 
vezetőt dugul). Ezt a berendezkedést váltotta fel a város
államok rivalizálásának kezdetén a primitív monarchia, 
melyben az en és a hígul tisztsége állandósult, valamelyik 
elnevezés alatt összeolvadt, és az istenek általi kiválasztás 
fikciójából adódóan vallási legitimációt nyert. Fokozato
san megszilárdult a királyság intézménye, és megindult az 
első uralkodói dinasztiák kialakulása. Ekkortájt honoso
dott meg a helytartó (enszi) cím használata is, amely -  az 
en és a Zuga/ regionális hatalmával szemben -  egy kisebb 
független városállam uralkodójaként látta el feladatait.1’ 

Megint mások szerint a történelem előtti idők primitív 
politikai berendezkedését közvetlenül nem a királyság ki
teljesedése követte. E fejlődési fokok közé egy viszony
lag rövid és lóként a papságra épülő oligarchikus rend
szer ékelődött, amelynek korlátozott hatáskörökkel bíró, 
határozott ideig szolgáló tisztviselői egy felsőbb, isteni 
hatalom által kinevezett helytartóként (enszi-gar) irányí
tották a városállamot. Ez az oligarchia adta át helyét az 
írott történelem kezdetén egy -  a primitív korszak vezető
jéhez (en) képest -  már tisztán világi eredetű, saját erőfor
rásokra támaszkodó, számottevő erővel rendelkező, tartós 

_  királyi hatalomnak. Mindezek ellenére a sumér uralkodók 
18

gyakran nem a lugul. hanem az istenfélő benyomást keltő 
enszi címet vették fel annak érzékeltetéseként, hogy a vá
rosállam igazi királya az istenség.7 (Létezik olyan feltéte
lezés is, hogy az uralkodói címek, a fokozati különbségek 
helyett vagy mellett, helyi sajátosságokat fejeztek ki.8)

Látható, hogy a sumér királyság előzményei valószí
nűleg szekuláris jellegűek voltak, és csak később nyeri 
teret az a felfogás, amely isteni eredetet tulajdonított az 
intézménynek. Egyes elméletek szerint a szemléletváltás 
sémi hatásra következett be.'1 Ennek megfelelően a város
államok uralkodóit a helyi istenek választották ki, míg a 
térség, az „ország" (kulum) egészén átívelő hatalom végső 
forrásának a levegő, a szél és a vihar istenét, F.nlilt tekin
tették. Noha a mitológiában Enlil An föisten fiaként jött 
a világra, jelentőségében messze túlszárnyalta apját, és a 
sumér panteon politikai téren legfontosabb istenévé emel
kedett. Ezt bizonyítják a nevéhez kötődő olyan titulusok 
is, mint „az országok királya”, „az ég és a tőid királya”, 
vagy „az istenek atyja”.111 Kultuszának központja Nippur 
városa volt, mely hosszú évszázadokon keresztül megha
tározó szerepel játszott a befolyásért versengő uralkodói 
dinasztiák vallási legitimációjában.11

Kiválóan szemlélteti az uralkodói hatalom isteni ere
detéről vallott elképzelést a mitológiai és történeti eleme
ket egyaránt felvonultató sumér királylista, melynek első;



mondata így hangzik: „Amikor a királyság aiászállt az ég
ből. Eridu városban volt a királyság.”12 (Ezt követően a ha
talom -  az istenek akaratának megfelelően -  bizonyos idő
közönként más városokba helyeződött át, újabb dinasztiák 
felemelkedését eredményezve.) Hangsúlyozandó azonban, 
hogy ebben az időszakban még sem a királyság isteni ere
dete és vallási legitimációja, sem a király istenekhez fűző
dő bensőséges viszonya nem jelentette az uralkodó isteni 
mivoltát: Mezopotámiában az istenkirályság intézménye 
legalább egy évszázaddal a tárgyalt konfliktust követően, 
az akkád birodalom fénykorában jelent meg. Ismereteink 
szerint az első istenként tisztelt mezopotámiai uralkodó az 
akkád dinasztia negyedik tagja, Narám-Szín volt.12

A vallás, a nyelv, az írás, a kultúra és az egyéb közös 
kötelékek ellenére a korai dinasztikus kor sumér város
államai szakadatlan küzdelmet folytattak egymással a be
folyásért, az erőforrásokért és a túlélésért. Magatartásuk 
sokban emlékeztet az ugyancsak poliadikus rendszert al
kotó későbbi hellén poliszok és a középkori észak-itáliai 
városállamok rivalizálására. Küzdelmük egyik legkorább
ra datálható és legjobban dokumentált epizódjaként Lagas 
és Umma évszázadokon ál húzódó területi vitája tekint
hető.14 Noha a régészeti leletek töredékessége és a külön
böző kronológiák eltérései15 miatt a konfliktus kezdetét és 
végét nem lehet pontosan meghatározni, az alábbiakban 
ismertetett eseményekre az i. c. III. évezred folyamán, 
hozzávetőlegesen i. e. 2550 és 2350 között kerülhetett sor.

II.

Lagas és Umma viszálya a kél szomszédos városállam 
határán elterülő, mezőgazdasági szempontból különösen 
értékes és leginkább a „Mező Széle" (Guedin) néven is
mert löld kapcsán bontakozott ki. Bár a korabeli forrá
sok viszonylag precíz iránymutatásokkal szolgálnak és a 
technológia fejlődésének köszönhetően új távlatok nyíl
tak meg a tudományos kutatások előtt, ennek elhelyezke
dése -  elsősorban az időközben lezajlott földrajzi válto
zások miatt -  minden kétséget kizáróan nem állapítható 
meg.16 A probléma eredetileg vallási köntösben, a Lagas 
és Umma helyi istenei, Ningirszu és Sara által birtokolt 
területek elhatárolásának igényeként merült fel.17 Köz
vetve érzékelteti a kérdés súlyát, hogy Enlil -  Ningirszu 
apja -  személyesen hozott döntést a határ megállapítása 
tárgyában. Döntésének végrehajtásával Dér városállam 
istenét, Istarant bízta meg, aki a határkijelölés gyakorla
ti kiv itelezésére Kis királyának, Mcszilimnck adott uta
sítást. Erről egy későbbi felirat így számol be: „Enlil az 
országok királya, az istenek apja, szilárd szavával határt 
jelölt ki Ningirsu istennek és Sara istennek; Mcsilim, Kis 
királya. Staran isten szavára kimérette azt; azon a helyen 
oszlopot állított fel.”1*

Mcszilim intézkedését olykor a választottbíráskodás 
legkorábbi ismert példájaként tüntetik fel,1" ám ez a nézet 
felülvizsgálatra szorul. Tény, hogy a felirat meglehetősen 
kevés információval szolgál, és látszólag nem zárja ki egy
fajta választottbiráskodás lehetőségét. Eltekintve azonban 
attól, hogy milyen gyakorlati -  a politikai cselekvést mo

tiváló és/vagy legitimáló -  szerepet tulajdonítunk az iste
ni utasításra való hivatkozásnak, minden jel arra mutat, 
hogy Mcszilim nem az érintett felek felkérése nyomán 
eljáró, független és pártatlan arbiterként működött közre 
a területi vita rendezésében. Kis királyaként valószínűleg 
nem egyenrangú partnere, hanem hegemón ura volt mind
két városállamnak. Erre a „Kis királya” (lugal kisi) titu
lus alkalmazásának körülményeiből következtethetünk. 
Jóllehet a konkrét részleteket homály fedi, ezt a kitüntető 
címet szemlátomást azok az uralkodók vették fel, vagyis
-  a korabeli retorika szerint -  az istenek azokra az ural
kodókra ruházták, akik sikeres katonai hódításaik révén 
a térség egészére vagy jelentős részére képesek voltak ki
terjeszteni befolyásukat. Ehhez nem volt szükséges, hogy 
az adott személy ténylegesen Kis szülötte vagy királya le
gyen.2" Mcszilim nem szerepel a sumér királylistán, mégis 
tudni lehet, hogy i. e. 2550 körül uralkodott, és -  Istaran 
közreműködésének fényében -  talán Dérből származott.21 
Ebben az időszakban Lagasnak bizonyosan volt saját ural
kodója, mivel egy Mcszilim által Girszu városában, Lagas 
kultikus központjában elhelyezett fogadalmi kőjogar fején 
az alábbi szöveg olvasható: „Mesilim, Kis királya, Ningir
su templomának építője, Ningirsunak hozta. Lugalsagen- 
gur, Lagas cnsi-jc (idejében).”22

Lagas és Umma fegyveres összecsapásáról Ur-Nanse 
lagasi király (i. e. 2480 körül) korából kerültek elő az. első 
közvetlen bizonyítékok. Az építkezéseire és katonai si
kereire egyaránt roppant büszke uralkodó egyik feliratán 
hírül adta, hogy ,,[Ur-Nanse,] Lagas [királya] hadba in
dult Ur vezére és Gisa (Umma) vezére ellen. Lagas vezére 
[legyőzte] és [fogságba ejtette] Ur vezérét. [...] Legyőzte 
Gisa (Umma) vezérét. [...] Fogságba ejtette Pabilgatu- 
kot, Gisa (Umma) [uralkodóját. [...] (és) halmokba te
mette (tisztességgel a saját halottait).”23 Nem kizárt, hogy 
Ur és Umma szövetségesként viselt háborút Lagas ellen. 
Noha erre vonatkozó konkrét utalást itt nem találunk, a vi
szály későbbi szakaszában előfordult, hogy Umma külső 
segítséget kapott a küzdelemhez.24 Megfigyelhető továb
bá, hogy Ur-Nanse beszámolója nem utal a régóta fenn
álló területi vitára, bár ez -  a leletek töredékessége miatt
-  nem jelenti azt, hogy a határ kérdése nem játszhatott 
közre a háború kitörésében. Később keletkezett feliratok 
Ur-Nanse fia és utóda, Akurgal (i. c. 2450 körül) idejéből 
említenek egy kifejezetten a Guedin földjén bekövetkezett 
támadást, amelynek részét képezte a Mcszilim által fel
állított oszlop ledöntése is: „Umma lakói egyként mond
ták; Lagas ellen emelték kezüket. Akurgal, Lagas királya, 
Umanse fia [,..]”25 uralkodása alatt -  vélhetően -  „Us, 
Umma cnsije, megsértette a szót, a »döntést«; az oszlopot 
eltávolította; Lagas területére betört.”26 Más feliratok ha
sonló megfogalmazásban mutatják be az eseményt.27 Ér
dekesség, hogy Lagas számára ez a korszak egyéb téren 
is fontosnak bizonyult. Ekkortájt vette kezdetét az a közel 
egy évszázadon át tartó hagyomány, amelynek alapján a 
városállam uralkodói -  néhány esettől eltekintve -  nem 
a lugal, hanem az enszi címet használták tisztségük meg
jelöléseként.28

Mivel Umma magatartása felbőszítette az isteneket, a 
harcban egyes feltételezések szerint életét vesztő Akurgal

tödénefi szemlê —
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fiát, Eannatumot nagy oda
adással készítették fel „Nin- 
girszu kedvelt földjének” 
visszaszerzésére. Lagas óri
ási termetű férfiként ábrá
zolt új uralkodóját -  a híres 
Keselyű-sztélén olvasható 
történet alapján -  Ningirszu 
helyezte cl anyja méhében,
Ninhurszag segítette világra, 
dajkálta térdén és szoptat
ta, s Innin adott neki hozzá 
méltó nevet. Eannatum nem 
okozott csalódást az istenek
nek, megátkozta ellenfelét 
és harcba szállt a betolako
dókkal. Miután Ningirszutól 
álmában biztosítékot kapott, 
hogy nem kell tartania más 
hatalmak -  konkrétan Kis -  
beavatkozásától, az istenek 
segítségével diadalt fog aratni, sőt az ummai vezért a saját 
népe a saját városában fogja megölni, rendkívüli pusztítást 
okozott az. ellenség soraiban. Noha az. ütközetben egy nyíl
vessző megsebesítette, feliratában elégedetten tudatta, hogy 
Ummában szélviharként, vízözönként pusztított, „Ningir
szu kedvelt földjét” visszaszolgáltatta gazdájának, a határt 
kimérte és kijelölte, a terület egy részét a legyőzött fél el
lenőrzése alatt hagyta, a holttesteket pedig húsz helyen ha
lomba rakta. (A Keselyű-sztélé az elesett ellenséges harco

sokból táplálkozó madarak 
érzékletes képi ábrázolásá
ról kapta a nevét.) Ezután a 
felirat -  töredékesen -  arró 
is beszámol, hogy Eanna
tum elpusztított több idegen 
országot, (ismét?) helyreállí
totta Ningirszu Guedin felet 
ti uralmát, cselekedeteinek 
megörökítésére emlékművel 
állított, majd tételesen fel 
sorolja az istenség számára 
visszaszerzett földeket.29

Lagas és Umma határa 
nak újbóli kijelölésére és a 
földhasználat rendezésére 
— egy későbbi uralkodó el 
beszélése szerint -  ekkén 
került sor: „Eannatum, La 
gas ensije, Entemena, La 
gas ensijének nagybátyja 

(és) Enakalli, Umma ensije, a határt kijelölték: az Indul 
(csatornától) Guedinig árkot ástak, az ároknál felirata 
oszlop(ok)at állítottak, Mesilim oszlopát a helyére állítot 
ták; Umma területére nem hatoltak be. Ningirsu Imdubbí 
(és) Namnundakigarra (nevű épületét), Enlil szentélyét 
Ninhursag szentélyét, Utu szentélyét építette fel. Naná 
gabonáját, Ningirsu gabonáját, [Umma] lakói 1 »hordcn: 
(gur_) (mennyiségben) ették, fizetség (?) ellenében; adó 
vetett ki rájuk: [...]”M

A Eannatum lagasi uralkodó Umma feletti győzelmét megörökítő, 
1881-ben Girszuban megtalált t'tn. Keselyű-sztélé részlete 

(i. e. 2450 körül, Párizs, Louvre)
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ezt egy ünnepélyes megállapo
dásban szentesítette, melyre a 
nemzetközi jogi szakirodalom 
gyakran a nemzetközi szerző
dések legkorábbi ismert pél
dájaként vagy előképeként 
hivatkozik/1 E megállapodás 
egyes mozzanatai szintén a 
Keselyű-sztéléről ismerhetők 
meg. Elsőként Eannatum En- 
lil hatalmas harei hálóját adta 
át ellenfelének, hogy arra te
gyen esküt. Esküjében Uinma 
uralkodója Enlil, az ég és a fold 
királyának életére megígérte, 
hogy a Gueciinbői neki juttatott 
részt „kamatozó kölcsönként” 
műveli, az öntözésre szolgáló 
csatornák és árkok útvonalát 
nem változtatja meg, a terüle
ten elhelyezett oszlopokat nem 
rombolja le, és soha többé nem 
sérti meg Ningirszu területét.
Fogadalmát egy saját városára 
kimondott átok telte teljessé: 
ha az esküt valaha megszegi, 
még azon a napon Enlil hatal
mas hálója boruljon Ummára.
Eannatum ezután egy kissé homályos szertartást hajtott 
végre két galambbal, amelynek során a szemüket korom
mal festette ki, a fejüket cédrusgyantával kente meg, és 
útnak indította őket Enlilhcz Nippurba -  nyilván azzal a 
szimbolikus céllal, hogy az eskü tényét hírül vigyék az is
tennek.52 Egyúttal ő is megismételte a megállapodás bár
mely ummai uralkodó általi ellenzése, megkérdőjelezése 
vagy megszegése esetére szóló átkot. Ugyanez az eljárás 
aztán Ninhurszag, Enki, Szín (Enzu), Utu és Ninki istenek 
előtt is megismétlődött.55

A Keselyű-sztélé egy ismert fordításának tolmácsolá
sában: „Eannatum Umma lakosaira Enlil hatalmas hálóját 
vetette. Umma lakosaitól az esküt kivette; Umma lakosai 
Eannatumnak letették az esküt Enlilnek, az ég és told ki
rályának életére. Ningirsu földje köré védő árkot ásatolt. 
| ... 11Ha valakinek a parancsára,] ha valakinek a kérésére 
Umma lakói az adott szótól elfordulnak, amíg csak egy 
nap is lesz; ha ezt a szót áthágják: Enlil hatalmas háló
ja, amelynél az esküt letették. Ummára hulljon alá az ég
ből."54 Noha ez az idézet csak az eljárás kezdetét és végét 
ismerteti, a szöveg a további eskük alapján rekonstruálha
tó. Például az Utu harci hálójára tett fogadalom leírása a 
megállapodás tárgyát és a madarakkal végzett szertartást 
is sejteti: „Ningirsu határterületét nem léphetik át, az ár
kot nem változtathatják meg, az oszlopot nem távolíthat
ják el. Ha átlépik, Utu. a fény királyának hatalmas hálója, 
amelynél az esküt letették. Ummára hulljon alá az égből. 
Én, Eannatum. a nagy bölcsességü. két galamb szemébe 
festéket dörzsöltem, ...-ukat megnyitottam.”35 Mindösz- 
sze nehány eltérés figyelhető meg az eljárásban: Színnél

összesen négy galambot indí
tottak cl, Utunál a larszai temp
lomban feláldozott állatokról is 
említést tettek, Ninkinél pedig 
nem -  az esküből mellőzött -  
harei háló kivetéséi, hanem 
földből clöbújó kígyók mará
sát helyezték kilátásba bünte
tésül.36 Itt említendő meg to
vábbá a szertartás egyik vallási 
szempontból feltűnő sajátos
sága. Jóllehet a városállamok 
egymás közötti kapcsolatait 
elvileg az istenek határozták 
meg, a vállalt kötelezettségek 
megsértésének negatív követ
kezményei kizárólag az ummai 
uralkodót és népét terhelték, a 
helyi isten felelősségéről nem 
esett szó.37

Keletkezésének és megfo
galmazásának ismeretében a 
Keselyű-sztélé tárgyalt részle
te inkább a két városállam kö
zötti megállapodás rendkívüli 
részletességű narratívájaként, 
mintsem a tényleges megálla
podásként kezelendő,38 amely 
persze mit sem von le annak 

kiemelkedő tudományos és kulturális értékéből. Közvet
ve a sztélé a civilizáció és a jog fejlődésének egyik meg
határozó fordulatáról tanúskodik, hiszen egyértelműen 
bizonyítja a -  történelmi léptékkel mérve -  nem sokkal 
korábban kialakult írás hatalmát.39 Elárulja, hogy a su- 
mér városállamok „nemzetközi kapcsolatainak” isteni 
determinációja és a megállapodások tiszteletben tartását 
szolgáló félelmetes isteni garanciák ellenére, már ekkor 
felmerült a legfontosabb kötelezettség-vállalások időtálló 
formában való rögzítésének igénye. Még ha magát a szté
lét nem is tekintjük a szó szoros értelmében vett megálla
podásnak, a vállalt kötelezettségek, az eskük és az átkok 
kőbe vésésének hátterében álló szándék lényegében azo
nos azzal a meggyőződéssel, amely immár négy és félezer 
éve arra sarkallja az államokat, hogy szerződéseik túlnyo
mó többségét írásos formában készítsék el.40

Megjegyzendő, hogy a Keselyű-sztélé egy lehetséges 
olvasata szerint Eannatum két alkalommal is összecsapott 
szomszédjával: először az uralkodásának elején, másod
szor az uralkodásának végéhez közeledve. Ily módon 
az ummai uralkodóval kötött megállapodásra és a sztélé 
felállítására a második összecsapás nyomán kerülhetett 
sor.41 Mások szerint azonban a megállapodás már az első 
támadás visszaverése után létrejött, és ennek megsértésé
vel vette kezdetét a második támadás.42 Bárhogyan is tör
tént, Eannatum -  Umma kísérleteinek elhárítása mellett 
-  látványos katonai sikereket ért el Mezopotámia és Elám 
területén. Legyőzött ellenfeleinek hosszú listáján olyan 
nevek szerepelnek, mint Aksak, Arua, Kis, Kiutu, Mári, 
Misimé, Szubartu, Szúza, Ur, Urua, Uruaz és Uruk. Ean-

Eannatum lagasi ensi szobra (i. e. 2600-2430 körül)



Jog
történeti szemle' — J

natum ezeket az eredményeket természetesen az istenek 
segítségének és szerető gondoskodásának tulajdonította.43 
Hódításainak hatására Lagas egy időre a térség legfonto
sabb hatalmai közé emelkedett, ő maga pedig kiérdemelte 
a „Kis királya” címet: „Eannatumnak, Lagas ensijének In- 
nin, aki szereti őt, Lagas ensiségéhez Kis ensiségét aján
dékozta neki.”44

III.

Lagas tiszteletet parancsoló politikai és katonai sikerei, 
és a határt biztosító isteni garanciák egyáltalán nem ret
tentették cl kisebb szomszédját. Fannatumot testvére, 
I. Enannatum (i. e. 2440 körül) követte a trónon, akinek 
uralkodása idején a területi vita változatlan hévvel foly
tatódott. Noha a Guedinböl neki juttatott részt „kamatozó 
kölcsönként” művelhette, Umma rendkívüli mennyiségű 
adósságot halmozott fel. Ennek inkább a nagyságrendjét, 
mintsem a pontos mértékét mutatja, hogy egy későbbi 
felirat -  az Eannatum és F.nakalli által kötött megállapo
dásban engedélyezett egy „hordó” (kupac) mennyiséghez 
viszonyítva -  száznegyvennégyezer „nagy hordó” (nagy 
kupac) hátralékról beszélt, amelyet a legyőzött fél képte
len volt teljesíteni.45 Minden jel arra mutat, hogy ez nem 
is állt szándékában. Umma új uralkodója, Enakalli fia, Ur- 
lumma csak tovább súlyosbította a helyzetet azzal, hogy 
a határcsatomáknál elterelte a vizet, és azt saját öntözési 
rendszerének ellátására használta. Lagas küldöttei haszta
lan követelték tőle az adósság kifizetését, és Ningirszu is 
hiába „figyelmeztette”, hogy ne folyamodjon erőszakhoz, 
az új uralkodó gőgösen közölte területi követeléseit. Ide
gen fegyveresek támogatásával behatolt Lagas földjére, a 
határ mentén épített szentélyeket lerombolta, a határosz
lopokat kidöntötte és elégette. Elkerülhetetlenné vált az 
újabb katonai konfrontáció.

Lagas az ütközetben, amelynek helyszínét a források 
ellentmondásosan jelölik meg,4(1 szemlátomást elsöprő 
győzelmet aratott. Enannatum sikeresen visszaverte a be
tolakodókat, és a Lummaginmnla csatornáig üldözte az 
ummai vezért. Hogy ezen a helyen mi történt, sajnos csak 
találgatni lehet -  az uralkodó felirata egy nehezen értel
mezhető cselekményre (letépés? ráboritás?) utal valami
lyen ruhadarab kapcsán.47 Egy későbbi beszámoló ráadá
sul egészen más képet fest az eseményekről: „Enannatum, 
Lagas ensije, Ganaugiggán, Ningirsu megművelt földjén 
csatába bocsátkozott vele. Entemena, Enannatum kedvelt 
fia, vereséget mért reá. Urlumma megfutamodott; [,..]”48 
Lényegét tekintve hasonlóan foglalta össze az ütközetet 
a sorban harmadik elbeszélés is, ámbár a győzelmet köz
vetlenül Ningirszunak tulajdonította.41' Függetlenül tehát 
attól, hogy mit takar a ruhadarabra tett rejtélyes utalás, 
az ummai uralkodó túlélte az összecsapást, és embereit 
-  konkrétan egy hatvan egységből álló szamaras csapat
testet -  a Lummagirmnla csatorna partjánál hátrahagyva, 
visszamcnckült a fővárosba. Ám hiába menekült el a csa
tatérről, az istenek haragja gyorsan utolérte, ugyanis ha
zatérése után megölték.51' Katonáinak a mezőn szétszórt

__holttesteit a győztesek öt helyen halomba rakták.
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Mindezek ismeretében felmerül a kérdés, hogy való
jában ki aratott győzelmet -  Enannatum vagy Entemena? 
Egyes nézetek szerint Enannatum súlyosan, talán végze
tesen megsebesült az ütközetben, amelyet így az oldalán 
harcoló fiának és utódának, Entemenának (i. c. 2400 körül) 
kellett befejeznie.51 Mások szerint az uralkodó mindössze 
döntetlent ért el,52 vagy egyenesen vereséget szenvedett, 
amelyet utóbb a fia bosszult meg, vagy előrehaladott kora 
miatt eleve nem vett részt az összecsapásban.53 Megint 
mások szerint a források két különböző időben elért győ
zelemről adnak hírt: először Enannatum, másodszor En
temena verte vissza -  a mindkét alkalommal elmenekülő
-  Urlumma támadásait.54 Ennek azonban ellentmondani 
látszik az a körülmény, hogy Entemena az. idézeti feliraton 
nem Lagas uralkodójaként, hanem „Enannatum kedvelt 
fiaként” vitte sikerre városának ügyét.55

Entemenának hamarosan új ellenféllel kellett szembe
néznie. Ummában Eandamua fia és Urlumma unokaöccse
-  a városállam kultikus központja, Zabalam város főpapja 
(sangu) II került hatalomra, aki folytatta elődeinek erő
szakos politikáját: a határcsatomáknál elterelte a vizet, a 
felhalmozott adósságnak pedig csak elenyészően csekély 
hányadát fizetette ki. Meglepő módon Lagas diplomáciai 
eszközök igénybevételével reagált az egykori megállapo
dás ismételt megsértésére. Entemena követeket küldött 
tiltakozásul a feliratán egyszerűen „földtolvajnak" minő
sített ummai uralkodóhoz,56 ám ő -  tartalmában és stílusá
ban is nagybátyjához hasonló választ adva -  megerősítette 
városának területi követeléseit. Ezen a ponton az elbeszé
lés egy homályos mondattal zárul: „Énül (és) Ninhursag 
nem engedték meg ezt neki.”57 Ez a sajátos megfogalma
zás alighanem azt jelzi, hogy az egyik fél visszakozott, 
és nem került sor újabb összecsapásra.511 Entemena ezáltal 
egyéb kérdésekre -  például a csatornák helyreállítására és 
meghosszabbítására,59 vagy a más városállamokhoz lü- 
ződő kapcsolatokra'’" -  fordíthatta a figyelmét. A Guedin 
helyzetének biztosítása érdekében viszont átkot mondott 
a határ megsértőire: „Bárki Umma városában Ningirsu 
határ menti csatornáját, Nanse határ menti csatornáját -  
hogy a megművelt földet erővel magához ragadja -  ha át
lépne: legyen az bárki Ummabcli, legyen az bárki idegen 
országbeli: Enlil pusztítsa öt cl, Ningirsu vesse rá hatal
mas hálóját, tiporja fenséges keze, fenséges lába alá, vá
rosának lakói keljenek fel ellene (és) városának közepén 
öljék meg öt.”61

Entemena uralkodását követően, legalább két éviize
den át nem állnak rendelkezésre a területi vitára vonatko
zó érdemi bizonyítékok. Mindazonáltal okkal feltételez
hető, hogy a két városállam viszonya a következő három 
uralkodó -  II. Enannatum, Encntarzi és Lugalanda -  alatt 
sem volt súrlódásoktól mentes. Lagas és Umma viszá
lyának végső felvonására az első lagasi dinasztia utolsó 
tagja, Uruinimgina (i. e. 2350 körül) idején került sor.62 
Uralkodása több szempontból is mérföldkőnek bizonyult: 
a társadalmi és gazdasági igazságtalanságokból fakadó ál
talános kiábrándultság kihasználásával hatalomra jutott 
vezető a visszásságok enyhítésére átfogó átalakításokat 
hirdetett meg, amellyel ő vált az emberiség történetének 
első ismert szociális reformerévé. Ezeket a reformokat rá-
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adásul egy istenséggel kötött ünnepélyes 
szerződéssel szentesítette, melynek híres 
megfogalmazása így szólt: „Hogy az öz
vegyet és árvát az »erős« (= hatalmas) 
ember ne bántalmazza: Ningirsuval ezt 
a megállapodást kötötte.”63 Uruinimgina 
ezen kívül szakított a közel egy évszá
zados lagasi hagyománnyal, és egy idő 
után már nem az enszi, hanem a lugal 
címet használta tisztségének megjelölé
seként. Nagyszabású elképzelései azon
ban jelentős mértékben meggyengítették 
a belső támogatottságát, ezért már nem 
rendelkezett elegendő hatalommal a ki
tartó szomszéd újabb támadásának elhá
rításához.

Lugalzagcszi, Umma uralkodója, si
kerrel vitte véghez azt, amellyel elődei 
nemzedékeken át hiába próbálkoztak: 
legyőzte a régi ellenséget, elűzte az. ural
kodóját, lemészárolta a lakosságát, fel
égette a templomait, elhurcolta a kincse
it és terményeit, majd minden bizonnyal 
újrarajzolta a határt.'14 Egyes nézetek 
szerint a jelentős ummai győzelemben 
az esetleges uruki segítség is fontos sze
repet játszhatott.65 Az események által 
okozott megrázkódtatást hűen tükrözi 
egy korabeli beszámoló, mely részlete
sen ismerteti Lagas bukását.66 Uruinim
gina egyébiránt túlélte a katasztrófát, és 
a pusztítást valahogyan elkerülő Gir- 
szu városába menekült. Uralkodásának 
hátralévő részében innen irányíthatta a 
fennhatósága alatt maradt területeket. 
„Girszu királyának” minőségében tün
teti fel egy az ummai uralkodónak cím
zett átok is: „Umma lakói, mivel Lagast 
megsemmisítették, bűnt követ
tek cl Ningirsu ellen. A hatalom, 
amely hozzájuk került, el fog vé
tetni. Uruinimgina, Girsu királya 
részéről nincs semmi bűn. Lu- 
galzagesi, Umma cnsije -  istene,
Nisaba, bűnét hárítsa a fejére!”67 

E szavak beteljesedésére 
meglehetősen sokat kellett vár
ni. Lugalzagcszi ugyanis foly
tatta sikeres hódításait, amelyek 
nyomán egy kiterjedt birodalmat 
hozott létre, és felvette az „Uruk 
és az ország királya” címet. Erről 
egy feliratában így számolt be:
„[...] midőn Enlil, az országok 
királya, Lugalzagcsinek ajándé
kozta az ország királyságát, az 
ország szeme előtt igazságot cse
lekedett: az országokat az ereje 
leigázta; napkelettől napnyuga-

Uminimgina (Urukagina) reformjait (törvényeit) megörökítő ékírásos agyagoszlop 
(i. e. 2350 köiiil, Párizs, Lömre)

Umma templom- és palotaeg’iiliesének romjai (i. e. 2100 k.)



tig adót vetett ki rájuk. [...]; napkelettől napnyugatig Én
ül [...] birtok [...] adta neki. Az országok biztonságáról 
gondoskodott. Az országot az öröm vizével öntözte. [...] 
Ummát. Sara kedvelt városát, magas hatalommal látta el. 
Zabalam (várost) mint juhot az itatóvályúnál meghizlal
ta."''8 De a végzetet ő sem kerülhette cl. Uralkodásának 
az akkád birodalom megalapítója és első királya, Sarru- 
kín vetett véget: „Sarrukín, Agadé város királya, Innin is
teninő) »hclytartó«-ja, Kis királya, Anu isten/)<mw-(pap) 
ja, az ország királya, Énül isten issiakku-ja (ensi): Uruk 
várost leverte, és falát lerombolta. Az Uruk melletti csatá
ban győzött. (A sumer változatban: Az Uruk-beü ember
rel harcolt, és megverte.) Lugalzagesit, Uruk királyát, a 
csatában foglyul ejtette, nyakbilincsben Énül kapujához 
hurcolta. [...] Umma várost csatában legyőzte, a várost 
leverte, és falát lerombolta.”69 Ugyanez a sumér király- 
lista tárgyilagos megfogalmazásában: „Uruk városában 
Lugalzagesi volt a király, 25 évig uralkodott: 1 király, 25 
évig uralkodott ott. Uruk város fegyverrel leveretett. Ki
rálysága Agadé városba ragadtatott cl.”70 Lagas az akkád 
birodalom bukását követően, a második lagasi dinasztia 
uralkodóinak (i. e. 22. század) köszönhetően, még egy 
időre felemelkedett, majd a III. Ur-i dinasztia befolyása 
alá kerülve eltűnt a történelem színpadáról.

Záró gondolatok
Ez Lagas és Umma több évszázadon át tartó területi vi
tájának rövid krónikája. Korántsem bizonyos azonban, 
hogy az eseményekre az itt ismertetett formában került 
sor. Ily módon az elbeszélés sokkal inkább a konfliktus 
valószínűsíthető meneteként, mintsem hű rekonstrukció-

S i ív o k , G á b o r

Die Gebietsstreitigkeit zwisehen Lagas und Umma
(Zusammcnfassung)

Dér Aufsatz rekonstruiert den Vcrlauf dér mehrerc Jahr- 
hunderte andauemden Gebietsstreitigkeit zwisehen Lagas 
und Umma. Die Unsichcrhcit der zeitlichen und geogra- 
phischen Ortung, die zcrstrcutc und fragmentierte Natúr 
der zűr Vcrfugung stehenden Quellén, die Schwierigkeit 
der Auslegung der Keilschrifttcxtc, das Mchrgewicht 
und Einseitigkcit der Berichtc Lagaser Ursprungs, der 
Vcrdacht der Beugungen, die sich aus der besondercn 
Funktion und propagandistischc Formulierung der Hcrr- 
schcrinschriften ergeben, die vielcn ungeklarten Fragcn 
der politischen Ordnung, das cingeschránkte Wisscn der 
Natúr und Funktion der damaligen Religion und Rcligi- 
osilat machen einc genauc Rckonstruktion unmöglich. 
Aus der Gesehichte dcs lángén und erbitterten Kampfcs 
von Lagas und Umma entfalten sich jedoch die Kondi

jaként értékelendő.71 Körülmények sokasága int fokozott 
óvatosságra a fordulatokban bővelkedő történet csaknem 
minden mozzanatának vizsgálata során. Ilyen például az 
időbeli és a földrajzi elhelyezés bizonytalansága, a rendel
kezésre álló források szórványos és töredékes jellege, az 
ékírásos szövegek átírásának, fordításának és értelmezé
sének nehézsége, a lagasi eredetű beszámolók túlsúlya cs 
egyoldalúsága, az uralkodói feliratok sajátos funkciójából 
és propagandisztikus megfogalmazásából adódó ferdíté
sek gyanúja, a segédeszközként felhasznált irodalmi em
lékek kétes történelmi értéke, a politikai berendezkedés 
számos tisztázatlan kérdése, vagy a korabeli vallás és val
lásosság természetének és szerepének korlátozott ismerete.

Mindezek ellenére, Lagas és Umma hosszú és elkese
redett harcának történetéből olyan kategóriák körvonalai 
bontakoznak ki, melyek értékes adalékokkal szolgálhat
nak a kortárs jogtudomány művelői számára. E kategóriák 
közül a választottbíráskodás, a nemzetközi szerződés és 
a hadüzenet már korábban és kifejezetten említésre ke
rült. Ám méltán kér és kap helyet a konfliktus a határok 
megállapítását, a nemzetközi felelősséget, a követek kül
dését és fogadását, az elesett katonák eltemetésének kö
telezettségét, a visszterhes földhasználatot, a vízkészletek 
birtokolásáért folytatott küzdelmet, a nép uralkodó elleni 
felkelését, a szociális reformokat, az egyén és az istenség 
megállapodását, a jog és a vallás kapcsolatát, vagy akár a 
szabadság fogalmát középpontba állító tudományos mű
vek történeti visszatekintéseiben is.72 Függetlenül attól, 
hogy a két városállam területi vitájának egyes elemeire a 
különböző jogintézmények első konkrét előfordulásaként, 
vagy távoli előképeként tekintünk, az általuk megszerez
hető tudás egyértelműen jelzi a jogtörténeti kutatások fon
tosságát.

rcn von Kategorien, die wertvollcn Bcilráge flir die zeit- 
genössische Rechtswissenschaft bictcn können: so die 
Schiedsgerichtsbarkeit, der völkcrrcchtlichcr Vertrag und 
die Kricgserklarung, die Fcststcllung der Grcnzen, die 
völkerrcchtlichc Verantwortlichkeit, die Entscndung und 
Empfang der Bolschafter, der Pflicht zűr Beisetzung der 
gefallcncn Soldatcn, die entgelllichc Bodcnnutzung, der 
Kampf um den Besitz der Wasservorrátc, der Aufstand 
dcs Volkes gégén den Hcrrschcr, die sozialen Reformén, 
das Verháltnis von Recht und Religion etc. Unabhangig 
davon, ob wir die einzclncn Elcmente der Gebietsstrei
tigkeit der zwei Stadtstaaten als erstes konkretes Beispiel 
oder femes Vorbild der verschicdencn Rechtsinstitute be- 
trachtcn, das durch ihnen zu erlangcndcs Wissen zeigt die 
Wichtigkeit der rechtshistorischen Forschungcn cindeutig.
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I Strabón: Geógraphika. Ford. Földy József (Gondolat. Budapest, 
1977. 773. p.)

: Az uralkodó számos irodalmi emlék fontos szereplője. Az Ada- 
pa-cposz. a király erényeinek magasztalásán keresztül megvilágítja 
néhány feladatát is: „Szent férfiú, Eridu bölcse, Éa / vezére lenn az 
emberek között. [... ] Szűz-tiszta kezű. szeplőtelen fölkelt, /  szent pa
rancsok megtartója-tudója. /  Hajnalban kél, pékekkel kenyeret süt, / 
Eriduban áldozati cipókat; / étclt-italt készít az. isteneknek, / asztalt 
terít szeplőtelen kezével. / áldozati asztalt az égieknek...”  Komoró- 
czy Géza: Gilgames Ag\’agtáhlák üzenete. Ékírásos akkád versek. 
Ford. Rákos Sándor (Európa Könyvkiadó. Budapest, 1974, 70. p.)

3 Oppenheim. A. Leó: Az ókori Mezopotámia. Egv holt civilizáció 
portréja. Ford. Gödény Endre (2., jav. kiad. Gondolat, Budapest,
1982, 137. p.). Szó szerinti jelentésben a „Ingák' = „nagy ember", az 
„enszi" -  „az úr. aki alapot rak". I.ásd: Klíma, Joscf: Mezopotámia. 
Ősi civilizáció és kuliéira a Tigris és az Eufratész mentén. (Gondolat, 
Budapest. 1983,86. p.)

4 Klíma: i. m„ 86. p.
'  Bertman, Stephen: Élet az ókori Mezopotámiában. Ford. Kmilcsik 

Ágnes (Gold Book, Debrecen, 2006,92-93. p.)
'' Jacobsen, Thorkild: Primitive Democracy in Ancient Mesopota- 

mia (Journal o f Ncar Eastem Studics, Vol. 2, No. 3, 1943, 165 172. 
p.): uö.: Eatiy Political Development in Mesopotamia (Zeitschrift 
fíir Assyriologic und Vorderasiatische Archaologie, Vol. 52, No. 1, 
1957. 96 129. p.). Irodalmi emlékek is nagyban elősegítik a primi
tív demokrácia koncepciójának megértését. Ilyen például a babiloni 
teremtéstörténet (Emimet elis). vagy a Gilgames és az Agga-eposz. 
Lásd: Komoróczy: i. ni., 34 36. p.; Gilgamesh and Aga (http://etcsl. 
orinst.ox.ac.uk)

7 Bailkey, Nels: Early Mesopotamian Constiititional Development 
(The American Historical Review, Vol. 72. No. 4,1967,1213,1217
1220. p.)

8 Kuhrt, Amélic: Az ókori Közel-Kelet. Ford. Mohay Gergely (Páz
mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsa- 
ba. 2005. 33. p .): Wileke, Claus: Mesopotamia: Early Dynastic and 
Saigonic Periods. In: Westbrook, Raymond (cd.): A Histoty o f  An
cien! Seat- Eastem La« (Vol. I. Brill, Leiden-Boston, 2003,146. p.)

0 Lutz, Henry F.: Kingship in Babvlonia. Assyria. and Egvpl (Ameri
can Anthropologist, Vol. 26, No. 4, 1924,442. p.)

10 Kramcr, Sámuel N.: The Sumerians: Their Histoiy, Cilimre, and 
Characler (The Univcrsity o f Chicago Press. Chicago, 1963, 118- 
119. p.). Enlil hatalmát igazolja az is, hogy ö birtokolta a sorsok 
tábláját (tup simatil. Ezek elragadását és visszaszerzését beszéli cl 
a népszerű Zú-cposz. (Komoróczy: i. m„ 64-68. p.) Enlil bízta to
vábbá Enkirc a .jne"-1. amelynek pontos jelentését rendkívül nehéz 
meghatározni: leginkább a különböző természeti és társadalmi je
lenségeket köztük állapotokat, érzelmeket, tulajdonságokat, tevé
kenységeket. tárgyakat, intézményeket és történéseket örök időkre 
meghatározó és az. emberi civilizáció működésének alapjait képező 
isteni szabályok gyűjteményeként írható körül. A sumérok ide sorol
ták például az en hivatalát, az istenséget, a koronát, a trónt, a jogart, 
a királyságot, a papi hivatalokat, a hősiességet, a hatalmat, az. ellen
ségeskedést. a városok pusztulását, az. írnok mesterségét, a bölcses
séget. a küzdelmet, a békét, a győzelmet, a megítélést és a döntést. 
(Kramcr: i. m.. 115 116. p.) A ,jne" történetének és katalógusának 
megismerésében nagy segítséget nyújt két irodalmi emlék: Enki and 
tlie World Order. és Inana and Enki (http://etcsl.orinst.ox.ac.uk)

II Morét. Alexandra- Davy, Gcorges: Erőm Tribe to Empire: Social Or- 
ganization Among Primitives and in the Ancient Easl. Transl. V. 
Gordon Childe (Routlcdgc, London New York, 1996. 205. p.)

l: A „Sumer királylista". In: Harmatta János (szerk.): Ókori keleti tör
téneti cltívsiomalhia (2.. jav. és böv. kiad. Osiris Kiadó. Budapest, 
2003. 91. p.: Komoróczy Géza ford.) (Továbbiakban: ÓKTCh)
( A kötetben olvasható személy- és helységnevek átírása többnyire 
eltér a jelen tanulmányban a könnyebb olvashatóság kedvéért - al

kalmazott fonetikus változattól.) Érdekes módon a sumér királylista 
hiányos: történetünk szereplői nem találhatók meg benne. Jacobsen, 
Thorkild: The Sumerian King List (The Uni versity of Chicago Press, 
Chicago, 1939, 180 182. p.) Hasonlóan íija le a királyság kialaku
lását az Etana-eposz bevezetése, mely egyúttal a városok keletke
zéséről is képet fest: „Akkoriban a jámbor emberek / nem emeltek 
maguk fölé királyt. [...] Majd a királyság leszállón az égből. / Az 
istenek tervezték cl a várost, /  ők rakták le kőalapjait is. / Az iste
nek tervezték el a szentélyt, / ők rakták le kőalapjait is. / Légyen a 
város az ember karámja, /  légyen a város puha fészek! /  Légyen a 
király népe örízöje, /  légyen a király derék gazda!”  (Komoróczy: i. 
m., 76-77. p.)

13 Kalla Gábor: Mezopotámiai uralkodók (Kossuth Könyvkiadó, Bu
dapest, 1993, 23. p.). Nem is annyira az. uralkodó személyes hiúsá
ga. mint a területi gyarapodással egyre sokszínűbbé váló birodalom 
népei közötti vallási és politikai egység megteremtésének szüksé
gessége motiválta az istenkirályság bevezetéséi. Lásd: Morét Davy: 
i. ni., 211-212. p. Ez az intézmény nem vált általános gyakorlattá 
Mezopotámiában.

14 Mindkét városállam a mai Irak területén fekszik. LagasTell el-Hiba, 
L'mma Tell-Dzsóha térségében található.

15 Bővebben lásd: Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás 
(Neumann Kht.. Budapest, 2004).

16 Cooper, Jcrrold S.: Reconstructing llistory From Ancient Inscrip- 
tions: The Lagash-Umma Bordér Conflict (Undena Publications, 
Malibu, 1983. 18 -19. p.)

17 Van De Mieroop, Marc: A Histoiy o f  the Ancient Near East, ca. 
30110-323 BC (Blackwcll Publishing. Maidén -  Oxford Carlton, 
2004.45. p.)

18 Entcmena, Lagas ensijének felirata. In: ÓKTCh, 98. p. (Komoróczy 
Géza ford.) Entemena nevének helyes olvasata vitatott, másik válto
zata: Enmetcna. Itt a jelen tanulmány az ÓKTCh mintáját követi.

10 Például lásd: Korff. Sergc A., Báron: Introduction á Thistoire du 
droit 'International (Recueil des Cours, Törne I, 1923, 9. p.); és uö.: 
An Introduction to the Histoiy o f  International Law  (American Jour
nal o f  International Law, Vol. 18, No. 2. 1924, 249. p.); Rostovtseff. 
Michael 1.: International Relations in the Ancient World. In: Walsh, 
Edmund A.: The Histoiy and Natúré o f  International Relations (The 
Macmillan Company. New York, 1922, 40. p.) Újabban lásd: Alt- 
man. Amnon: Tracing the Earliesl Recorded Concepts o f Interna
tiona! Law. The Early Dynastic Period in Southern Mesopotamia 
(Journal o f the History of International Law, Vol. 6, No. 2, 2004, 
160. p.) Ha kortárs analógiával kívánunk élni. helyesebbnek tűnik 
azon álláspont, mely a határkijelölés írásbeli rögzítésére az egyol
dalú diplomáciai emlékeztetők ősi előfordulásaként tekint. Kovács, 
Péter: Relativities in Unilaleralism and Bilateralism o f the Interna
tional Law ofAntiquity (Journal o f the History o f  International Law, 
Vol. 6, No. 2. 2004, 181. p.)

20 Hosszabb elemzést, többek között, lásd Jacobsen: Early Political 
Development, 12 9 -136. p.; és uö.: The Sumerian King List, 155-156,
182. p.

21 Goetze, Albrecht: Early Kings o f  Kish (Journal o f  Cuneiform Stu- 
dies, Vol. 15, No. 3, 1961, 109. p„ 25. lábjegyzet.)

22 Mesilim, Kis királyának felirata. In: ÓKTCh, 94. p. (Komoróczy 
Géza ford.)

23 Fraync, Douglas R.: The Rovat Inscriptions o f  Mesopotamia: Early 
Periods. Vol. I. Presargonic Period (2700-2350 BC) (ü niversity of 
Toronto Press, Toronto Buffalo London, 2007, 1.9.1,6b. 92 93. p.; 
a továbbiakban: RÍME). Más fordításban az ummai uralkodó neve 
„Pabilgaltuk", és a győztesek nem az elesett bajtársaikat, hanem 
a megölt ummaiakat rakták halomba. Lásd: Cooper: i. in., 44. p.; 
Zólyomi. Gábor: Corrections and Noles to RÍME I (6/13/12, I. p., 
http://oracc.museum.upenn.edu/etcsri). A „Gisa" és „Umma" nevek 
kapcsán több elmélet létezik. Egyesek szerint két városról van szó, 
amelyek ugyanazon entitás részét képezték (RÍME 357-359. p.).
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mások szerint a két név egyetlen várost jelölt, és az előbbit az ide
genek. az utóbbit az ummaiak használták, vagy esetleg az ummai 
uralkodók két címet is viseltek (Zólyomi: Corrections and Noles, 
5. p ). Mivel a különböző változatok összevetése közelebb vihet a 
többféleképpen értelmezhető szövegek tartalmának megismerésé
hez, egyes esetekben kívánatosnak tűnik eltérő fordítások közlése. 
E célból, többek között, még lásd: Cuneifoim Digital Libraty Iri- 
liaiive (http://cdli.uela.edu: a továbbiakban: CDLI); Steible, Horst: 
Die allstimerisclien Bán- und Weihinschriften. Tcil 1 II. (Freiburger 
altorientalische Studien 5. Franz Steiner Verlag, Wiesbadcn, 1982); 
Zólyomi. Gábor Tanos, Bálint Sövcgjártó, Szilvia: The Electronic 
Text Cotptts ofSumerian Rovat Inscriptions (http://oracc.museum. 
upcnn.edu/etesri)

24 Cooper: i. m„ 23. p.
25 Eannatum. Lagas királyának felirata (A Keselyű-sztélé). In: OKTCh, 

95. p. (Komoróczy Géza ford.). Más fordításban: „Gisa (Umma) ve
zére gőgösen cselekedett vele. és ellenszegüli Lagasnak. Akurgal. 
Lagas királya. Ur-Nansc [Lagas királya] fia [...]” In: RÍME 1.9.3.1, 
128 129. p. (Kiemelés az eredetiben.)

2<' Entemena, Lagas ensijének felirata. In: OKTCh, 98. p. Más fordítás
ban. „Us. Gisa (Umma) uralkodója, gőgösen cselekedett; kidöntöt
te (vagy összezúzta) azt az emlékművet, és bevonult Lagas Edén 
körzetébe." In: RÍME 1.9.5.1, 195. p. Us támadásának kronológiai 
elhelyezése kapcsán megoszlanak a vélemények. Egyesek Akurgal 
uralkodása idejére (Cooper: i. m., 24. p.). mások Ur-Nanse uralko
dása előtti időpontra teszik a betörést (Kramer: i. m., 54. p.).

27 CDLI No. P222406, P222407; Cooper: i. m.,48. p.; RÍME 1.9.3.2, 
141.p.

2* Delaporte, Louis: Mesopolamia: The Babi lonion and Assvrian Civi
lkation. Transl. V. Gordon Childe (Routledge, London New York. 
1996. 23. p.)

20 Eannatum, Lagas királyának felirata (A Keselyű-sztélé). In: OKTCh, 
95 96. p.; RÍME 1.9.3.1, 128 132. p. Egy másik fordításban az. 
ummai uralkodó elleni felkelés kapcsán feltűnik az „Usurdu” név. 
Feltéve, hogy nem fordítási hibával állunk szemben, a név viselőjé
nek kilétéről és szerepéről semmi biztosat nem tudunk (CDLI No. 
P222399). Eannatum egyik feliratából kiderül, hogy Umma uralko
dója saját dicsőségére nevezte el az elfoglalt földeket, vagy az ott 
felállított új oszlopot. (Cooper: i. m .,48. p.; RÍME 1.9.3.2, 142. p.) 
Entemena. Lagas ensijének felirata. In: OKTCh, 98. p. Más fordítás
ban: „Eannatum. Lagas uralkodója. Enmctena, Lagas uralkodójának 
nagybátyja, kijelölte a határt Enakallival. Gisa (Umma) uralkodó
jával. Elvezette a (határ)csatomát a Nun-csatomától a Guedin kör
zetig. Ningirszu földjének egy 215 nindan-nyi (1290 m) (sávját) 
Gisa (Umma) ellenőrzése alatt hagyva, és olt senki földjét létesítve. 
Emlékműveket feliratozott (és állított) annál a határ(töltésnél), és 
helyreállította Mcszilim emlékművét, de nem lépett át Gisa (Umma) 
Edén (körzetébe). Ningirszu isten Namnun-kigara (nevű) határtöl- 
tésén épített egy szentélyt Enlil istennek, egy szentélyt Ninhurszag 
istennőnek, egy szentélyt Ningirszu istennek és egy szentélyt Utu is
tennek. Gisa (Umma) vezére I gur-1 (5184 hl) hasznosíthatott Nansc 
istennő árpájából és Ningirszu isten árpájából (kamatozó) kölcsön
ként." In: RÍME 1.9.5.1, 196. p. (Kiemelés az eredetiben. Néhány 
sorral később a határtöltés neve „Namnunda-kigara”.)

11 Például Id. Bedemtan, Dávid J.: International Law in Antiquity 
(Cambridge University Press. Cambridge. 2001, 139. p.); Nagy Ká
roly: A nemzetközi jog, valamint Magyarország kiilkapcsolatainak 
története (Antológia Kiadó és Nyomda, Lakitelek, 1995, 7. p.); 
Nussbaunt. Arthur: A Concise Histoiy o f  the Law ofNations (The 
Macmillan Company. New York. 1950, 7 8. p.); Rostovtscff: i. m., 
40. p. Egy ideig tévesen az „Entemena király által aláírt szerződést" 
tekintették elsőnek: Kort)': Introduclion á l'histoire, 8-9. p.; uö.: An 
Introdiiction lo the Histoiy, 249. p.

52 Weeks. Noel: Admonition and Curse: The Ancient Near Eastern 
Tieary/Covenant Tóim  as a Prohlem in Inter-Cnltwal Relationships 
(T&T Clark International. London-New York. 2004. 18. p.) Egyes 
nézetek szerint mindkét uralkodó esküt tett. de csak a legyőzött fél 
fogadalmát jegyezték feLWilckc, Claus: Early Ancien! Near Eastern

Law: A Histoiy o flts  Beginnings. The Early Dynastic and Saigtmic 
Periods (Eisenbrauns. Winona Laké, 2007, 74. p.). Tulajdonképpen 
a Keselyű-sztélé szövege alapján nem dönthető el, hogy a lagasi 
uralkodó tett-e esküt, vagy nem (Weeks: i. m„ 17. p., 6. lábjegyzet). 
Ha erre mégis sor került, a megállapodás reciprocitása aligha képez
heti vita tárgyát.

33 Egy régebbi elgondolás szerint, ha az Enlil előtt tett eskübe - Lagas 
helyi isteneként -  a fiát, Ningirszut is beleértjük, a megállapodás 
szentesítésére összesen nem hat, hanem hét isten felhívásával került 
sor. Ekkoriban a hetes állítólag az eskü számértékének felelt meg. 
Mercer, Sámuel A. B.: The Malediction in Cuneiform Inscriptiom 
(Journal o f the American Orientál Society, Vol. 34, 1915, 287. p.)

34 Eannatum. Lagas királyának felirata (A Keselyű-sztélé). In: OKTCh, 
96. p.

35 Uo. 97. p. Más fordításban a rekonstruált szöveg: „Eannatum Enlil 
isten hatalmas harci hálóját adta Gisfa] (Umm[a|) vezérének, hogy 
arra tegyen neki esküt. Gisa (Umma) vezére megesküdött Eanna- 
tumnak: »Enlil isten, az és ég a föld királyának életére! Ningirszu 
isten földjét (kamatozó) kölcsönként hasznosíthatom. Töltést ástak 
(szó szerint: csináltak) a forrásig. S[oha többé nem sértem meg Nin
girszu isten területét!] [Nem változtatom meg öntözöcsatomáinakés 
árkainak (útvonalát)!] [Nem döntöm ki az emlékműveit!] [Ha ezt 
bármikor megsértem, Enlilnek, az ég és a föld királyának hatalmas 
harci hálója, melyre az esküt tettem, hulljon Gisára (Ummára)!«] 
[Bizony Eannatum nagyon okos volt, és két galamb szemét korom
mal festette ki, és fejüket cédrus(gyantával) kente meg.] [Eleresztet
te őket Enlilhez, az ég és a föld királyához, a Nippurban lévő Ekurba 
(?).] [»Azután, amit kijelentjén és megismételt [az uramnak, Enlil is
tennek], ha Gisában (Ummában) bármely vezér visszakozik a meg
állapodástól, ha ellenzi vagy vitatja a megállapodást, ha bármikor 
megsérti ezt a megállapodást. Enlil hatalmas harci hálója, melyre az 
esküt tette, hulljon Gisára (Ummára)!«” In: RÍME 1.9.3.1, 132-133. 
p. Utu itt nem a „fény királyaként", hanem a „növényzet uraként"je
lenik meg (uo.. 137. p.). Egyéb változatokban az ummai fél a töltések 
működtetésére vállalt kötelezettséget (CDLI No. P222399), illetőleg 
a galambok fejét cédmslevekkel díszítették (Cooper: i. m.. 46. p.).

3,1 Eannatum. Lagas királyának felirata (A Keselyű-sztélé). In: OKTCh, 
96-97. p. Más fordítások további részletekkel szolgálnak: a Színhez 
küldött négy galamb két különböző helyszín irányába kelt útra, az 
Utunak feláldozott állatok bikák lehettek, és a Ninkinél említett bün
tetések között talán a talaj Umma lába alóli kirántása is szerepelt 
(Cooper: i. m„ 46 47. p.; RÍME 1.9.3.1, 137-138. p.). Egy agyag
edény feliratán újabb átkok vehetők ki. így például, ha Umma ural
kodója a földek elvételének szándékával átlép a határesatomán, Nin
girszu haragos sárkányként sújt le rá, Enlil sóval borítja barázdáit, az 
istenek nem adnak neki életet, nem lesz képes belépni az istenének 
templomába, és a saját városában is fellázadnak ellene. (Cooper: i. 
m „48. p.; RÍME 1.9.3.3, 143- 144. p.).

37 Ez a tendencia a későbbi feliratokon is megfigyelhető. Elemzését és 
lehetséges magyarázatát lásd: Altman: i. m„ 167 168. p.

,s McCarthy, Dennis J.: Treaty and Covenant. A Study in Fönn in the 
Ancient Orientál Documents and in the Old Testament (New edi- 
tion, eompletely rewritten. Biblical Institute Press, Romé, 1978, 
30. p.); Weeks: i. m., 17. p. Más megközelítésben: a Keselyű-sztélé 
még nem tükröz kiforrott szerződési formát. Magnetti. Donald L.: 
The Function o fthe Oatli in the Ancient Near Eastern International 
Treaty (American Journal of International Law, Vol. 72,No. 4.1978, 
817. p.)

30 McCarthy: i. m„ 30. p. Mivel a Keselyű-sztélé kifejezetten nem em
líti, egyáltalán nem biztos, hogy a megállapodást bárhol például 
más oszlopokon -  írásos formában is rögzítették. Lásd: Weeks: i. m., 
18. p. Ez aligha érinti az. írás hatalma kapcsán elmondottak érvényét.

40 Ugyanez a szándék a magánjogban tulajdon-átruházási és kölcsön
szerződések formájában -  valamelyest korábban, m áraz i. e. III. év
ezred elején megjelent. Zólyomi Gábor: A sumer nyelv és Írás. In: 
Zólyomi Gábor (szerk.): Ókori keleti nyelvek és Írások. Oktatási 
segédanyag (Elektronikus kiadás. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 
2006,429. p.)

http://cdli.uela.edu
http://oracc.museum
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41 Cooper: i. ni., 25 26. p. Lásd még: Magid, Glenn: Sumerian Early 
Dynaslic Kovái Inscriplions. In: Chaválás, Mark W. (ed.): The An
cien! Near East: HisloricalSources in Translation (Blackwell Pub- 
lishing. Maidén Oxford Carlton, 2006, 8. p.)

4: Haniblin, William J.: Warfare in ihe Ancien! Near East lo 160(1 BC. 
Ilolv liárriors ai llie Dawn ofllislory  (Rouiledgc, Abingdon-New 
York. 2006, 53 54. p.)

41 Hannamni. Lagas királyának felirata (A Keselyű-sztélé), fiannalum 
felirata hódításairól. In: ÓKTC'h, 97- 98. p. (Komoróczy Géza ford.); 
RÍME 1.9.3.1, 139 140. p.. 1.9.3.5, 146 149. p„ 1.9.3.6, 150 152. 
p„ 1.9.3.8, 154 156. p.. 1.9.3.9, 157 158. p.

44 Hannamni felirata hódításairól. In: ÓKTCh, 98. p. Más fordításban: 
..Eannatum(nak), akit Ningirszu isten bízott meg. Eannatumnak, La- 
gas uralkodójának. Innin istennő, mert öt annyira szerette. Kis ki
rályságát adta neki Lagas uralkodósága mellé.” In: RÍME 1.9.3.5, 
148. '

4Í COLI No. P222532; Entemena. Lagas cnsijének felirata. In: 
ÓKTCh. 98. p. Más fordításban a hátralék nyolcmillió-hatszáz- 
negyvenezer „hordóként" (kupacként) jelenik meg. Ez átszámítva 
csaknem ncgyvenötmilliárd hektoliter gabonát tesz ki. Cooper: i. m„ 
28 29.. 50. p.; Magid: i. ni., 7 8., 14. p.; RÍME 1.9.5.1,196. p. 
Enannatum egy „Fekete Kutya" nevű dombról (Du’urgiga): RÍME 
1.9.4.2. 172. p.. inig utódai egy nevében hasonló csengésű mezőről 
(Ugiga) inak: RÍME 1.9.5.1. 197. p„ 1.9.9.3,274. p. Lásd még: Coo
per: i. m„ 30. p.

47 CDI .1 No. P222496; Cooper, i. m.. 49. p.; Magid: i. m., 13. p. Ezzel 
a mozzanattal nem mindenhol találkozhatunk. RÍME 1.9.4.2, 173. p.

4X Entemena. Lagas cnsijének felirata. In: ÓKTCh, 98. p.
411 RÍME 1.9.9.3. 274. p. Az uralkodó vagy a városállam helyi isten ál

tali megszemélyesítése bevett retorikai megoldás volt, mely más fel
iratokon is megfigyelhető. Például lásd: Entemena, Lagas cnsijének 
felirata. In: ÓKTCh. 98. p.

4,1 RÍME 1.9.5.1. 197. p. Egy feltevés szerint a lagasi sereg a fővárosig 
üldözte az uniniai uralkodót, ahol megadásra szólították fel. Ennek 
elutasítása miatt egy „államcsíny" során buktathatták és ölhették 
meg Urluinmál. Lásd: Haniblin: i. ni.. 62. p. Az állítólagos felszólí
tás töredékes szövege a következő: „» Tudd. hogy a városod teljesen 
el lesz pusztítva! Add meg magad!« Tujddj. hogy a városod teljesen 
el lesz pusztítva! Add meg magad! [...]" In: RÍME 1.9.10.1,290. p. 
Ez a szöveg egyértelmű bizonyossággal nem köthető konkrét ural
kodóhoz (uo., 289. p.). Egyes források az első ismert hadüzenetként 
tárgyalják (Állmán: i. ni.. 163. p ). Megjegyzendő, hogy az ummai 
uralkodó bukását elbeszélő felirat más fordítása szerint Entemena 
személyesen végzett az ellenfelével (Magid: i. m., 14. p.)

51 Cooper: i. m.. 30. p.; Magid: i. ni.. 8. p.
'2 Dclaportc: i. m„ 25. p.
44 Haniblin: i. m . 61. p.
44 Starr. Jerald J.: A Hisroiy ofilie Hars Between Utnma and Lagash 

(http://sumcrianshakespeare.com)
"  Cooper i. m., 30. p.
■' RÍME 1 .9.5.1. 198. p.
47 Entemena. Lagas cnsijének felirata, in: ÓKTCh. 98 99. p.
' s Néhány forrás valamilyen harmadik félnek tulajdonítja a békés ren

dezést. Egyesek egy nippuri vitarendező testület (Klíma: i. m.. 147. 
p.t, mások egy északi hegemón uralkodó közbenjárását feltételezik 
(Kramer: i. m.. 57. p.). Mindkét hivatkozott forrás egyetért abban, 
hogy Lagas számára kedvező döntés született.

40 Entemena. Lagas cnsijének felirata. In: ÓKTCh, 99. p.: RÍME 
1.9.5.2.200. p.~

Nl Entemena uralkodása során valamikor „tcstvérséget" kötött I.ugalki- 
üinedudu uruki uralkodóval. Ez az ókori keleti államok nemzetközi

érintkezéseiben többnyire egyenrangú felek békés és baráti viszo
nyát, vagy szövetségét jelentette. Entemena kortársa Urukban. In: 
ÓKTCh. 99. p. (Komoróczy Géza ford.). Egyes nézetek szerint a 
szerződéses kötelék testvériségként való ábrázolása sémi hatást 
tükröz. Lásd: Barton. George A.: A New Inscription o f  Entemena 
(Journal o f  the American Orientál Soeiety, Vol. 51, No. 3, 1931, 
264. p.). Mivel Eannatum korábban legyőzte Urukot, ez a testvé
riség a lagasi terjeszkedés megtorpanásának vagy a hegemónia 
gyengülésének jeleként is értelmezhető: Cooper: i. m.. 31 32. p.; 
Bambiin: i. m., 62. p.

61 Entemena, Lagas ensijének felirata. In: ÓKTCh. 99. p. Más fordítás
ban: „Ha Gisa (Umma) vezére átlép Ningirszu isten határtöltésén 
és Nanse istennő határlöltésén. hogy erőszakkal elvegye a földeket

legyen ö Gisa (Umma) vezére vagy bármilyen más vezér Enlil 
isten pusztítsa el öt! Ningirszu isten azután, hogy rávetette hatalmas 
harci hálóját, sújtson le rá óriási kezeivel és lábaival! Saját városá
nak népe, miután felkelt ellene, ölje meg öt ott. a (saját) városában!" 
In: RÍME 1.9.5.1, 199. p. Lásd még: Zólyomi: Corrections and No
les, 3. p.

62 Uruinimgina nevének helyes olvasata vitatott, másik változata: Uru- 
kagina. Itt a jelen tanulmány az ÓKTCh mintáját követi.

63 Uruinimgina reformjai. In: ÓKTCh, 101. p. (Komoróczy Géza ford.) 
Más fordításban: „Urukagina kötelező szóbeli megállapodást kötött 
Ningirszu istennel, hogy soha nem veti az árvát (vagy) az özvegyet 
a hatalmas alá." In: RÍME 1.9.9.1,265. p.

64 Ummából fennmaradt egy határmegállapításról szóló felirat, ame
lyet egyesek Lugalzageszinek (Cooper: i. m„ 52 53. p.), mások 
cgvik elődjének, Gisa-kidunak tulajdonítanak (RÍME 1.12.6.2,372 
374. p.)

65 Uruk feltételezett segítsége kapcsán kél lehetőséget kell számításba 
venni: Lugalzageszi a támadás idején máraz uruki trónt is elfoglalta, 
vagy ha erre még nem került sor, a két városállam egymás szövetsé
geseként győzte le Lagast. Cooper: i. m., 34-35. p.

06 Lagas pusztulása. In: ÓKTCh. 102. p. (Komoróczy Géza ford.)
67 Lagas pusztulása. In: ÓKTCh, 102. p. Más fordításban: ,.G[isa] 

(Umma) vezére. L[ag]ast kifosztva], bűnt követett cl Ningirszu is
ten ellen. A kéz, melyet rá emelt, le lesz vágva! Ez nem Urukagina. 
Girszu királyának bűne! Lugalzageszi, Gisa (Umma) uralkodójának 
istene, Niszaba varija (Gisa népének) nyakába ezt a bűnt!" In: RÍME 
1.9.9.5, 279. p.

68 Lugalzagesi. Uruk és az ország királyának felirata. In: ÓKTCh. 102- 
103. p. (Komoróczy Géza ford.) Más fordításban: „Midőn Enlil 
isten, minden országok királya. Lugalzageszinek adta az ország 
királyságát, (engedelmesen) felé irányította az ország (minden) sze
mét, minden országot a lábai elé helyezett, és azokat kelettől nyuga
tig alávetette neki [...] Kelettől nyugatig. Enlil nem engedett neki 
[vejtélytársat; alatta az országok elégedetten pihentek, a nép viga- 
dozott. [...) Gisa (Umma), Sara kedvelt városa, felemelte hatalmas 
szarvait; Zabalam vidéke felsírt, mint a bárányával újra egyesített 
anyajuh; [...]” In: RÍME 1.14.20.1.436. p.

69 SarrukTn, Agadé királyának felirataiból, I . In: ÓKTCh, 104. p. (Ko
moróczy Géza ford.) Lásd még: Lugalzagesi és SarrukTn. Uo„ 107. p.

70 A „Sumer királylista”. Uo. 93. p. (Kiemelés mellőzve.)
71 Cooper: i. ni., 36. p.
72 Entemena és Uruinimgina feliratain találkozhatunk egy olyan for

dulattal, amelyet gyakran a szabadsággal azonosítanak /am a-gij. 
A kifejezés szó szerinti jelenése „az anyához való visszatérés", 
mely a szövegekben jobbára a kötelezettségek elengedésének 
kontextusában szerepel. RÍME 1.9.5.4. 204. p., 1.9.9.1. 264. p„ 
1.9.9.2,269. p.
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