
Pusztai Dávid
Az elfeledett nagyhatalom  

Hettiták az ókortörténeti kutatásban
Az 1872. novem ber 25-ről 26-ra virradó éjszakán a szíriai Ham a 
városában kisebbfajta lázadás tört ki. A  zavargások kirobbantó oka 
az a titokzatos je lekkel telerótt nagy fekete kő volt, am elynek a 
helyiek reum át gyógyító erőt tulajdonítottak, és am elyet m ost két, 
láthatóan európai idegen m agával akart vinni. Subhi pasa, a  terület 
elöljárója a két európait rezidenciájába menekítette, m elyet fegyve
res őrséggel vett körül, reggelre pedig m egszületett a megoldás: az 
idegenek elvitték a csodatévő követ és még néhány, ugyancsak 
jelekkel teleírt darabot (ném elyiket a város házainak falából bontot
ták ki!), cserében pedig a pasa egy zacskó arany felhasználásával 
elhallgattatta az elégedetlenkedők vezéreit. A kövek így K onstanti- 
nápolyba kerültek, m ásolatuk pedig a londoni British M useum ba.

A ham aiak haragját m agára vonó két idegen Kirba Green da
maszkuszi brit konzul és W illiam  W right dam aszkuszi m isszionári
us volt, akik két évvel az em lített esem ények előtt szereztek tudo
m ást a hamai kőről, és az ókori világ iránt igencsak érdeklődő 
W right el is határozta, hogy m egnézi azt. Vágya akkor válhatott 
valósággá, am ikor H am a élére kem ényvonalas politikát folytató 
elődje helyett a felvilágosult Subhi pasa került, aki nem csak m eg
engedte a kövek m egtekintését, hanem , m int láttuk, m eg is védte a 
két idegent a felbőszült helyi lakosoktól.1

E gy ismeretlen nép első nyomai

A hamai kő létezéséről először az Ibrahim  sejk néven utazgató sváj
ci Johann Ludw ig B urckhardt adott hírt 1809—1817 között folytatott 
közel-keleti utazásait m egörökítő feljegyzéseiben, m elyeket azon
ban nem  adott ki.2 A becses értesülés ily m ódon az érdeklődök 
számára is ism eretlen m aradt, és a lelet nagyobb nyilvánosságot 
tulajdonképpen csak W right 1872-es felfedezése után kapott.

1 A történetről részletesebben ld. ZAMAROVSKf, 1972. 15-16.
2 Zamarovskí, 1972. 31-33.
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W right azt is ham arosan m egállapította, hogy a követ díszítő titok
zatos jelek  egy addig nem  ism ert írás jegyei -  az 1822-ben m egfej
tett egyiptom i hieroglifáktól könnyen m eg lehetett különböztetni 
őket am elyeket egy közelebbről nem  azonosítható népből szár
m azó kőfaragó vésett fel a bazalttöm bre.

Ennek m egállapítása után W right azt kezdte vizsgálni, hogy me
lyik lehetett az a  nép, amely a felirattal kapcsolatba hozható. Pap 
lévén, az első könyv, am elyet figyelm esen elolvasott, a B iblia volt, 
annak is az ószövetségi része, és csodálkozva tapasztalta, hogy 
m ilyen sok utalás esik egy bizonyos hettita3 (héberül „hittim ”) nép
ről, illetve hettita nem zetiségű szem élyekről.

E lőször is szem beötlő, hogy m ilyen sok bibliai alaknak volt het
tita felesége, m int például Ézsaunak,4 vagy a jelentősebbek közül 
D ávid királynak -  az ő egyik felesége nem  volt más, m int az álno- 
kul elpusztított hettita Uriás özvegye, Batseba,5 aki egyébként Sa
lam on anyja volt,6 vagyis az igazságosságáról híressé vált király 
anyai ágon hettita szárm azású volt. M i több, azt is tudjuk róla, hogy 
m aga is igen nagyon szerette a hettita nőket, hiszen hárem ében 
hettita feleségei is voltak.7

E forráshelyek kétségkívül a két nép szoros kapcsolatára utal
nak, vagyis a hettitákat valahol az izraeliek szom szédságában kell 
földrajzilag elhelyeznünk. E zt a gondolatm enetet a  B iblia is m eg
erősíti, hiszen az U r által Á brahám nak adott föld leírásakor a hetti
tákat is m egemlíti a szom szédos népek között.8 Azt is m egtudhat
juk , hogy az izraeli törzsektől m ely irányban kell keresnünk a 
hettita szom szédságot, hiszen Jákob történetéből értesülhetünk, 
hogy a hettita feleségeket — akiket m ellesleg Izsák és Rebekka na
gyon nem  szenvedhetett — ,,Kánaán leányai közül”9 volt szokás 
hozni. Salamon királyról szólva pedig a K irályok első könyvének

3 Az általam használt római katolikus bibliafordítás (Szent István Társulat, Buda
pest, 1979.), melyre még többször is hivatkozni fogok, a „hetita” szóalakot 
használja a népnév megjelölésekor.

4 lM óz 26, 34.
5 2Sám 11, 3-27.
6 2Sám 12,24.
7 lKir 11, 1
8 lM óz 15, 18-21.
9 1Móz27, 46.
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szerzője m egem líti, hogy az izraeliek királya Egyiptom ból hozatott 
a  m aga szám ára harci szekereket, sőt azokat „...az ő  közvetítésükkel 
szállították a hetiták királyainak és az arám ok királyainak is”, va
gyis geográfiai szem pontból az izraeliek az egyiptom iak és a hetti
ták között helyezkedtek e l.10 11

M indezeknek W right is tudatában volt, és a bibliai források u ta
lásai alapján hajlott arra, hogy a hamai követ a hettitáknak tulajdo
nítsa. V élekedésében m egerősítette m ég egy forráshely, am ely az 
arámi háborúk kapcsán azt m eséli el, hogy az arám iak felhagytak 
Szam aria ostrom ával, m ert távolról nagy lódobogást hallottak és 
úgy vélekedtek, hogy „ Izrael királya biztos fö lbérelte  a hetiták  
királyait meg Egyiptom  királyait, hogy rajtaütésszerűen támadjanak  
meg bennünket ”n  Ebből az idézetből, amely egymás m ellett em líti 
Egyiptom ot és a hettitákat, W right azt a következtetést vonta le, 
hogy a hettiták E gyiptom hoz hasonlóan a térség jelentős hatalmi 
potenciáljának szám ítottak. Egy ilyen hatalm as nép pedig bizonyo
san képes volt arra, hogy írott em lékeket hozzon létre.

W right tehát a ham ai követ létrehozó népet a hettitákkal azono
sította, és ennek szellem ében jelentette  meg a tém áról írott könyvét 
is 1884-ben.12 A  m ű azért is nagy feltűnést keltett, m ert a  hettiták 
állam át ,,Em pire”-nek, vagyis birodalom nak nevezte, amely m eg
tisztelő cím et az angol történészek igencsak szűkm arkúan m érték a 
történelm i állam alakulatoknak: saját Brit Birodalm ukon kívül leg
feljebb csak Róm át, Nagy K ároly birodalm át és a Ném et-Róm ai 
B irodalm at illették hasonló  jelzővel, eseüeg -  bár nem  szívesen -  
Napóleon hódításait. A  cím választással tehát W right azt akarta su
galm azni a közönségnek, hogy nem  egyszerűen egy új népet, ha
nem  — Egyiptom  és A sszíria m ellett — egy eddig ism eretlen nagyha
talm at fedezett fel.13

W right term észetesen a felfedezés puszta tényénél és a bibliai 
hivatkozásoknál nem  sokkal többet közölhetett művében, lévén, 
hogy a ham ai kövön talált feliratot nem  tudták elolvasni, és így az 
sem  volt kizárólagos biztonsággal megállapítható, hogy a ham ai

10 IKir. 10,29.
11 2Kir 7, 6.
12 Wright, William: The Empire ofthe Hittites. London, 1884.
13 Vö. Zamarovsky, 1972. 11.
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kövön talált felirat tényleg hettita-e. A  feliratos kőhöz részletesebb 
vizsgálat céljából elsőként egy m ásik  pap, az ekkor m ár ném i régé
szeti és ókortörténészi m últtal rendelkező A rchibald H enry Sayce 
közeledett, aki ham arosan m egállapította, hogy a felirat bustro- 
phedon.14 Sayce fő célja az volt, hogy az ism ert ókori keleti forrá
sokban és régészeti em lékekben fellelje a hettiták nyomait. M unká
já t elősegítette, hogy Petrie ekkoriban bukkant rá Tell-El-Am am a 
közelében az eretnek Ehnaton fáraó levéltárára, m elynek bőséges 
forrásanyaga számos új ism erettel gazdagította a kutatókat.

Kutatásainak eredm ényeiről Sayce 1888-ban szám olt be a lon
doni B iblia Társaságban tartott előadásában, és ugyanebben az év
ben jelentette meg könyvét is The H ittites  — The Story o f a 
Forgottén Empire (A hettiták — egy elfeledett birodalom  története) 
cím m el, amely később számos kiadást m egért.15 Könyvében Sayce 
sorra veszi a hettitákról fennm aradt régészeti és szöveges forráso
kat. A fennm aradt ábrázolások alapján m egállapította, hogy a hetti
ták  antropológiai felépítése eltért a velük szomszédos amoritákétól, 
m ivel alacsonyabbak és zöm ökebb felépítésűek voltak náluk, bőrük 
pedig sötétebb, m int m agasabb, világos bőrű szom szédaiké.16 Ez
után sorra vette a m ár W right által is ism ertetett bibliai utalásokat, 
m ajd rátért az egyiptom i és m ezopotám iai forrásokból származó 
ismeretekre. M egállapította, hogy egyiptom i m egjelenésük a külön
féle ábrázolások alapján a XVIII. dinasztia korára tehető és IV. 
Thot-m esz többször is háborúzott ellenük,17 csakúgy, m int a XIX. 
dinasztiabeli II. Ramszesz. Az asszír forrásokat vizsgálva pedig arra 
a következtetésre jutott, hogy az óbabiloni kornak véget vető „Ht” 
népnév a hettitákat takarja, csakúgy, m int I. Tukulti-apal-Esarra 
évkönyveinek egy bizonyos, tőlük nyugatra található népre használt 
„Khum mukh” m egnevezése.18 A  kortárs források taglalása után

14 Zamarovsky, 1972. 17.
15 Sayce, 1925.
16 Sayce, 1925.15-20
17 Sayce, 1925. 24. Sayce azonban itt téved, valójában a hettita hatalom 

Tutanhamon előtt csak közvetett módon, vazallusainak fellázításával próbálta 
Egyiptomot gyengíteni; az első közvetlen háborús összecsapásra Tutanhamon 
uralkodásának végén került sor, mely áthúzódott Horemheb uralkodásának ele
jére is; Vö. Kákosy, 1998. 160.

18 Sayce, 1925. 31—4-3.
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Sayce sorra vette K is-Á zsia tárgyi emlékeit, és arra a következtetés
re jutott, hogy sok, m ás népeknek tulajdonított em léket -  különösen 
a sziklarajzokat -  valójában a történelm i em lékezetből kihullott 
hettiták hagytak hátra ,19 m int például a H érodotosz által II. 
Szeszósztrisznak tulajdonított em lékm űveket is, m elyek lándzsás- 
nyilas katonákat ábrázolnak.20 M indezek alapján Sayce m egállapí
totta, hogy II. R am szesz idején a hettiták voltak az urak Kis-Á zsia 
túlnyom ó részén és K arkem isben is, sőt szíriai jelenlétükre utalt az 
ókorban a sok hettita eredetű helynév Kadestől északra.21 M ind
ezekből arra lehet következtetni, hogy egy igazi korabeli nagyhata
lommal állunk szem ben, amely jelentős befolyást gyakorolt az óko
ri keleti hatalm i politika alakulására.22

Időtálló m egállapításai m ellett Sayce számos téves, de legalább
is túlontúl m erész következtetést is levont a  rendelkezésére álló 
forrásanyagból. Egyértelm ű tévedésének tekinthető az a m egállapí
tás, hogy a Bogazköy török falu  mellett felfedezett rom ok — m e
lyekről később látni fogjuk, hogy azok a hettita főváros, Hattusas 
m aradványai — egy főpapok által korm ányzott szent város rom jai 
lennének,23 de a H absburgok kétfejű sasának a hettita sziklarajzokra 
való visszavezetése24 25 sem  tűnik túl szerencsés ötletnek. K udarcot 
vallott azon törekvése is, hogy egy pecsét felirata alapján m egfejtse 
a hettita írásjeleket." M indem ellett Sayce hatalm as érdem e, hogy 
könyve volt az első, az ism ert korabeli írott és régészeti források 
teljességére tám aszkodó történeti összefoglalás, mely bem utatta a 
hettitákat és m egfelelő súllyal értékelte világtörténeti szerepüket.

M unkában a régészek

1834-ben egy francia utazó, bizonyos Charles Félix M arié Texier 
vetődött el egy isten háta m ögötti, zömében kurdok lakta törökor
szági faluba, a K izil-Irm ak folyó (az antik Halüsz) közelében talál-

19 S ayce, 1925. 86-87
20 Vő. Hérod. II. 102 és II. 106.
21 Sayce, 1925.105.
22 Sayce, 1925. 95-99.
23 Sayce, 1925. 114.
24 Sayce, 1925. 108.
25 Zamarovsky, 1972. 19.
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ható Bogazköybe. A  falu m elletti m agaslatról nagyszerű kép tárult 
elébe: egy régi, hatalm as város rom jait látta m aga előtt erődítm é
nyeivel, faragott kapuival, tem plom aival és sziklára épített fellegvá
rával. N em  m essze a rom várostól, egy sziklafalra vésve em bereket 
ábrázoló reliefek tűntek az utazó szem ébe. Texier felfedezéséről 
beszám olt pár évvel később közzétett útleírásában,20 am ely azonban 
tudományos berkekben szinte teljesen visszhang nélkül m aradt,26 27 28 
így a rom város iránt csak akkor nőtt m eg igazán az érdeklődés, 
am ikor Sayce könyve már m egjelent. A z 1880-as évektől kezdve 
több régészeti expedíció is m egcélozta A natóliát és tágabb környe
zetét; Kari Hum ann vezetésével ném et ásatások folytak Szendzsir- 
liben, ahol napvilágra került egy hettita erődítm ény, a liverpooli 
egyetem  expedíciója pedig S ir John Garstang vezetésével Kar- 
kem ist kutatta -  az expedíció tagja volt m aga Sayce is.

Garstang expedíciója viszonylag sikeres volt, Karkem is romjai 
közül szép számmal kerültek elő dom borm ű vek és hettita hierogli
fákkal telerótt táblák. Az angol tudós em ellett abban a szerencsében 
részesült, hogy beutazhatta A natóliát; többek között látogatást tett a 
Bogazköyben ásató W incklem él is. (W inckler ásatásairól a későb
biekben m ég részletesebben lesz szó.) Az utazások során látottak 
képezték a m agját Garstang 1910-ben m egjelent könyvének29 -  
előszavát m aga Sayce írta am ely első fejezetét teljesen a táj leírá
sának szenteli.30 M ai szem m el talán m egm osolyogtató, ahogy 
Garstang a 20. századi Törökországban is m indenütt a hettitákat 
kereste — leírta többek között, hogy a közép-anatóliai kurdok arcvo
násaiban van valami „hettitás” ,31 a helyi épületekbe, például a 
m inaratekbe pedig rengeteg ókori em léket építettek be32 ő azon
ban kom olyan m egvizsgált m inden apróságot, ami a hettiták nyo
m ára vezethetett. A  könyvben viszonylag részletesen összefoglalta 
a hettita állam  történetének ekkor ism ert elem eit; a történeti össze
foglalás azonban itt nem  állt meg, hanem  továbbm ent az időszámí-

26 Texier, 1839^19.
27 Texier felfedezéséről bővebben ld. Zamarovsky, 1972. 24—29.
28 Zamarovsky, 1972. 34-38
29 Garstang, John, 1910.
30 Garstang, 1910. 4-47.
31 Garstang, 1910. 12.
32 Garstang, 1910. 40.
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tásunk szerinti 12-13. századig, vagyis az arab-szeldzsuk invázióig. 
Itt világított rá arra a tényre, hogy az egységes, nagy H ettita Biroda
lom  bukása után m ég évszázadokig léteztek kisebb hettita állam ala
kulatok a térségben.33 Garstang em ellett m eglehetős részletességgel 
szám bavette a K isázsiában található hettita tárgyi emlékeket, am e
lyek közül különösen nagy teret szentelt a W inckler által kutatott 
Bogazköy m elletti rom városnak.

Bogazköyben ugyanis időközben nagy dolgok történtek. A  sors 
furcsa fintora, hogy a rom városban végzendő ásatásokra először 
Garstang és csapata kapta m eg a szultáni fermánt, ám később ezt a 
Berlin—Bagdad vasút körüli diplom áciai adok-kapok „m ellékterm é
keként” a Porta visszavonta azt és II. Vilmos ném et császárnak, 
pontosabban az általa tetszőlegesen kijelölt szem élynek adom á
nyozta, G arstangék pedig „kárpótlásul” m ehettek K arkem isbe.34 
II. V ilm os az ásatások lebonyolításával a kiváló, bár kissé bogaras 
asszrriológia-professzort, H ugó W incklert bízta meg, aki 1905-ben 
előzetes terepszem lét tartott, m ajd az 1906-os nyári szezonban 
m egkezdte az ásatásokat; ekkori és 1907-es felfedezéseit 1907-ben 
publikálta a N ém et K eleti Társaság Közlem ényeiben.35 Á satásainak 
céljaként azt je lö lte  m eg, hogy a Kis-Ázsiai civilizáció kutatása 
szem pontjából történetileg is m egfogható „szilárd középpontot” 
találjon.36 Az eredm ények azután m ég a legvérm esebb rem ényeit is 
felülm últák. .

A  professzort m ár 1905-ben lenyűgözte a rom terület sokat sejte
tő hatalm as m érete és bizakodással töltötték el az ott talált szokatlan 
formájú tárgyak.37 A z ásatásokat egy Büyükkale nevű dom bon 
kezdték, ott, ahol 1905-ben az előzetes kutatások során m ár több 
táblatöredék is előkerült, és am elyről később kiderült, hogy ez volt

33 Garstang az ilyen államokra a „hitüké colonies” terminust használja; ld. 
Garstang, 1910. 65.

34 A történetről részletesebben ld. Zamarowsky, 1972. 40,
35 Winckler beszámolóját ld.: Winckler, 1907. 1-59.; a következő ásatási sze

zonról pedig W inckler, 1908.
36 „...dér erstmaligen Besichtigung des Platzes gab uns [...] die Hoffnung auf 

kelinasiatischem Bódén einmal geschichtlich einen festen Mittelpunkt zu 
gewinnen...” Winckler, 1905. 8.

37 Winckler, 1907. 6-8.
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a város akropolisza.38 Innen lefelé folytatták az ásatást a hegyoldal
ban, és ekkor bukkantak rá a fellegvár épületeiben és a hegyoldal
ban a szenzációs leietegyüttesre: több m int tízezer39 ékírásos agyag
táblára 40 A  táblák nagy része diplom áciai levelezést tartalm azott, 
am elyet az i.e. 2. évezredben akkád nyelven bonyolítottak, és ily 
m ódon az orientális nyelvekben járatos W inckler az akkádul írt 
szövegeket el tudta olvasni. Ebből rögtön kiderült szám ára a lelet 
fontossága, és nem m inden büszkeség nélkül írhatta beszám olójá
ban: „ War dam it alsó kein Zw eifel mehr, daJ3 das königliche Archív  
des Chaítireiches und dam it die H auptstadt hier gewesen war... ”41 
— vagyis m agát a hettita fővárost, H attusast (ő m aga a  Chatti nevet 
tulajdonította neki42) és benne a királyi levéltárat találta meg.

Beszám olója hátralévő részében W inckler főleg az előkerült 
szövegekkel foglalkozik. L eírja például sok m ár ism ert, de rosszul 
vokalizált név helyes kiejtését: felism erte, hogy az egyiptom i és 
m ás szövegekben em lített ’Sapalulu’ azonos Suppilulium as hettita 
királlyal, akinek W inckler -  m a m ár tudjuk, tévesen -  egy új ural
kodói dinasztia alapítását tulajdonította;43 ’M aurasar’ nem  más, 
m int M ursilis, ’M utallu’ M uw attallis, ’C hetasar’ pedig H attusilis.44 
K ibontakozott tehát előtte a H ettita B irodalom  nagyhatalm i korsza
ka, amelynek történetét a  diplom áciai levelezés segítségével egé
szen a bukásig végig tudta követni. A  diplom áciai szövegek azon
ban nem  csak a hettita történelem  eddig ism eretlen esem ényeire és 
szem élyiségeire derítettek fényt, hanem  a szom szédos m ezopotám i
ai hatalom ra, M itannira is, m elynek történetét és uralkodóinak csa
ládfáját W inckler m egpróbálta a birtokába került ism eretek alapján 
rekonstruálni 45

38 W inckler, 1907. 12.
39 Az 1970-es évek elejére kb. 27 ezer írást tartalmazó tábla vagy táblatöredék 

került elő Hattusas romjai közül. A táblák számáról részletesebben ld. 
Hoffner, 1980. 283—332.

40 Winckler, 1907. 12.
41 W inckler, 1907. 13.
42 Winckler, 1907. 13.
43 Winckler, 1907. 17.
44 W inckler, 1907. 18-20.
45 W inckler, 1907. 30-39.
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W inckler ásatásainak ugyanakkor m egvolt a m aga árnyoldala is, 
amelyről cikkeiben m élyen hallgat. Feltűnő ugyanis, hogy annak 
ellenére, hogy ezek a cikkek voltaképpen egy régészeti feltárás 
beszám olói, m agáról a feltárt városról alig szolgáltatnak inform áci
ót, sőt egyetlen helyszínrajz vagy térkép sincs bennük. Erre a m a
gyarázatot W inckler m eglehetősen sajátos ásatási m ódszerei szol
gáltatják, am ely m ódszereket bárm elyik mai régész a „barbárság” 
jelzővel illetné. W inckler ugyanis azután, hogy az első tábla előke
rült, szinte el sem  hagyta a  sátrát, ahol a frissen előkerült agyagtáb
lák lefordításával foglalatoskodott. M ivel -  bogaras ember lévén — 
asszisztensének, az ifjú Ludw ig Curtiusnak m egtiltotta, hogy az 
érdem ben bárm ibe is beleszóljon, helyszínrajz nem  készült, pedig 
ez sokat segíthetett volna az egyes táblákra írt szövegek egym áshoz 
való viszonyának tisztázásában, a szövegösszefüggések m egállapí
tásában is.46 Az ásatásokat tehát, lévén hogy Curtius tétlenségre volt 
kárhoztatva, voltaképpen egy bizonyos Hasszán, a m unkavezetői 
feladatok ellátásával m egbízott helyi kurd férfi vezette. A sokat 
szenvedett Curtius beszám olója szerint -  aki később éppen e m ód
szerek elleni tiltakozásul ott is hagyta az ásatást -  Hasszán és em be
rei találom ra kezdtek el ásni a Büyükkale egyes pontjain, m éghozzá 
csákánnyal; a rendezett sorokban m egtalált agyagtáblákat sebtében 
és m inden rendszer nélkül egy krum pliskosárba dobálták és úgy 
vitték nagy diadallal W incklem ek a sátrába, míg a helyszínen nap
világra került három ezer éves kerám iákat egyszerűen félredobták.47 
M indezzel azonban akkor szinte senki sem törődött, az expedíció 
szenzációsnak nevezhető sikere ugyanis elhom ályosította a negatí
vumokat, ha m égoly jelen tősek  is voltak azok.

A Hattusas rom jai közül előkerült leletanyagnak csak egy része 
íródott akkád nyelven. M ás szövegek ékírással íródtak, de nyelvük 
ism eretlen volt a kutatók  számára. A zt m indenki sejtette, hogy ez a 
nyelv a hettita, de m egfejtésére még egy évtizedet várni kellett.

40 Vö. Hoffner, 1980. 287.
47 Winckler módszereiről és Curtius beszámolójáról részletesebben Id. 

Zamarovsky, 1972. 50-52.
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M int m ár láthattuk, az A m am a-levéltár -  a  hattusasihoz hasonlóan 
— főleg akkád nyelvű diplom áciai levelezést tartalm azott. A napvi
lágra került táblák között ugyanakkor voltak olyanok is, am elyek 
ékírással íródtak, de ism eretlen nyelven, akárcsak Hattusasban. Ez 
utóbbi csoportba tartozott az a két A m am a-levél is, amelyet később 
a tudomány „Arzawa-leveleknek” keresztelt el. E  két levél ugyan
azon az ism eretien nyelven íródott; az egyiket III. Am enhotep 
egyiptom i fáraónak cím ezte egy bizonyos „Arzawa királya” (innen 
a név is), a m ásiknak m ind a cím zettje, m ind a feladója ismeretlen 
volt. Egy norvég kutató, J. A. Knudtzon 1902-ben arra a következ
tetésre jutott, hogy e két szöveg nyelve indogerm án eredetű, de a 
bejelentését követő hatalmas felzúdulás arra késztette, hogy nézeteit 
visszavonja, így 1915-ben m egjelent könyvében az Arzaw a-levelek 
nyelvét mái' a mitannival hozta szorosabb kapcsolatba.48 Knudtzon 
ugyanakkor azt is m egállapította, hogy az egyik levélen em lített 
Arzaw a országa valahol K is-Á zsiában lehetett és részben talán het
tita befolyás alatt állhatott.49

Hattusas feltárása és a királyi levéltár anyagának napvilágra ke
rülte után W inckler m egállapította, hogy az ottani táblák tekintélyes 
hányada is ékírással íródott, ámde ism eretlen nyelven, ez a nyelv 
pedig m egegyezik az A rzaw a-levelek nyelvével.50 Innen adódik a 
következtetés, hogy az A rzaw a-levelek nyelve hettita, amelynek 
m egfejtésén egész sor kiváló tudós m unkálkodott. A  sort maga 
W inckler kezdte, aki azonban az 1910-es évek elején elhunyt, m ie
lőtt a kérdésre érdemi m egoldást adhatott volna; őt követte a 
bogazköyi levéltár első szöveggyűjtem ényét kiadó Friedrich 
Delitzsch, valam int E m st W eidner,51 akiknek a próbálkozásait 
azonban keresztülhúzta az első világháború. M ivel ekkorra 
Knudtzon is visszavonta nézeteit, 1914—1915-ben úgy tűnt, hogy a 
hettita problém a m egoldására m ég jó  néhány évet várni kell.

„M ost kenyeret fogtok enni, azután vizet fogtok inni"

48 Knudtzon, 1915. 1074.; ld. továbbá Zamarovsky, 1972. 53.
49 Vö. Knudtzon, 1915, 1075.
50 Winckler, 1907. 40—41.
51 ld. erről Zamarovsky, 1972. 53.
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Ehhez képest 1915 decem berében szinte bom baként hatott a hír, 
amelyet egy addig szinte ism eretlen cseh orientalista, bizonyos 
Bedfich Hrozny tett közzé a  N ém et Keleti Társaság K özlem ényei
ben: m egfejtette a hettita nyelvet,52 és ami még megdöbbentőbb: a 
m ost m egfejtett hettita nyelvről kiderült, hogy indoeurópai!53

Paradox m ódon H roznyt éppen a háború segítette hozzá a m eg
oldáshoz: csakúgy, m int D elitzschet vagy W eidnert, őt is besoroz
ták katonának; K. u. K. Hoch- und Deutschm eister lett belőle, és az 
volt a dolga, hogy a raktárkészletekre ügyeljen. Ez a frontszolgálat
hoz képest kétségkívül nyugalm as beosztás elég sok szabadidőt 
engedett neki, am it -  sok többi katonától eltérően -  nem  ivászattal 
töltött, hanem  ókori keleti szövegek, közte hettita források olvasga
tásával. M ivel pedig az általa őrzött raktárból nem  loptak — olvasás 
közben ugyanis m indig az ajtó előtt ült — felettesei is szemet huny
tak a dolog felett.54

Hroznyt -  saját bevallása szerint -  a  végződések vezették nyom 
ra.55 Feltűnt neki ugyanis, hogy egyes szavak -ant, -and végződése 
az indoeurópai nyelvek hím nem ű singularis praesens participium ai- 
nak végződésére hasonlít.56 Ezután szisztematikusan kezdte csopor
tosítani a szavakat végződéseik szerint, és ennek alapján össze tu
dott állítani egy hat esetből álló deklinációs rendszert (nom inativus, 
accusativus, genítivus, dativus-locativus, ablativus és instrum en
tális).57 Tovább erősítette a hettita nyelv indoeurópai voltának gya
núját egyes szavak töveinek változása singularis genitivusban, pl. 
wa-a-tar (Nőm.) —* w eten i (Gén.) (m egfigyelhető a tövek r /n  válto
zása), csakúgy, m int egyes indoeurópai nyelvekben, pl, az ógörög
ben a hydór (Nőm .) —> hydatos (Gén.).58 Hasonló egyezéseket mu-

Hr o z n í, 1915. 17-50.
53 „Aus alledem ergibí sich m. E. wünschenswertesten Sicherheit, döfi das 

Hethitische eine indogermanische Sprache ist. ” — Hrozny, 1915. 29.
54 Zamarovsky, 1972. 57.
55 HroznV, 1915. 23.
56 Hrozny, 1915. 23.
57 Hrozny, 1915. 24.
58 Hrozny, 1915. 25.
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tattak a névmások is; álljon itt bizonyítékul néhány Hroznytól köl
csönzött példa.59 60

Hettita MÁS INDOEURÓPAI
uga, ug -» ego (lat.) „én”
zig, ziga —> syge (gör.) „te”
kuis, kuit/d —► quis, quid (lat.) „melyik”
kuiski — *■ quisque (lat.) „senki”
kuitki, kuidki —> quidque (lat.) „valami”

Az igeragozásban is előfordultak bizonyos egyezések; erre pél
daként Hrozny a hettita „i-ia-u-wa-ar” („tenni, csinálni”) és a ha
sonló jelentésű óind „yámi” igék praesens activumát hozta fel;
singularisban például a két ragozás összevetése a következőt ered-

-  -  60 menyezi:

„i-ia-u-wa-ar” (hett,) „yám i*’ (óind)
Si 

ng. X
i-ia-mi yámi

Si 
ng. 2

i-ia-si yási

Si 
ng. 3

i-ia-zi yáti

Ezek után nem meglepő, hogy az adverbiumok is hasonlítottak 
más indoeurópai nyelvekére, pl. (hett.) pa-a-ra —*■ (gör.) para; vagy 
(hett.) kat-ta —> (gör.) kata,61 stb'. Mindezekhez járultak bizonyos 
szókincsbeli átfedések (pl. hett. da-a-i „ad” —* lat. „dat”), amelyek 
nagyban segítették a nyelv megfejtését.

Lássuk most a gyakorlatban, hogyan is dolgozott Hrozny. Egyik 
legelső megfejtett mondata hettita eredetiben a következőképpen 
hangzik:62

59 Hkozní, 1915, 25-26.
60 Hrozny, 1915. 27.
61 Hrozní, 1915. 27.
62 A mondat megfejtésének részletes leírását ld. Hrozny, 1915, 33-34; idézi 

Zamarovsky, 1972. 101.
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„nu NTNDA-an e-iz-za-at-te-ni wa-a-tar-m a e-ku-ut-te-
n [ i ? r 63

Ebből a  m ondatból az elején nem  volt más ismert, csak a 
„NfNDA” ékírásos ideogram m a, am elyet az orientalista Hrozny 
már előzőleg is jó l ism ert, és am elynek jelentése: „kenyér” . Ehhez 
járu lt az - a n  végződés, am elyről -  a szó végek tanulm ányozása és a 
deklinációs rendszer tisztázása után — ekkor már tudni lehetett, 
hogy ez a singularis aceusativus esetragja. Adott tehát a szó: k e 
nyeret” . Hrozny ekkor feltette a kérdést: mi az a szókapcsolat, 
amelyben a kenyér tárgyesetben szerepel, és úgy találta, hogy a 
legvalószínűbb: „kenyeret enni” . Vélekedését csak m egerősítette, 
hogy az „e-iz-za-at-te-ni” m utatott némi hasonlóságot a latin „edo 3 
edi, esus” -  „enni” igével, végződése pedig láthatóan igei végződés 
volt -  m int később kiderült, plurális 2. személyben, je len  időben. A 
m ásik szókapcsolatból: „w a-a-tar-m a e-ku-ut-te-n[i?]” a wa-a-tar 
igen hasonlított egyes indoeurópai népek „víz” m egnevezéseire (pl. 
angol „w ater”, ószász „w atar” stb.), ráadásul a víz sokszor szerepel 
a kenyér ellenpontjaként. H a pedig a víz a kenyér ellenpontja, akkor 
az „enni” ellenpontja valószínűleg az „inni” lehet, és a vízzel is 
általában ezt szokták tenni, ha az tárgyesetben áll. M i több, az e-ku- 
ut-te-n[i?] H roznyt erősen em lékeztette a latin „aqua” — víz szóra, 
és ez m egerősítette abban a feltevésben, hogy az e-ku-ut-te-n[i?] 
jelentése: „isztok” . A  m ondat elején álló „nu” szócska ezekután m ár 
nem  okozott gondot, ugyanis az óind „nü”, a görög „nún” , sőt az 
akkád „nu” is egyaránt azt jelenti, hogy „most” . A  m ondat fordítása 
tehát — a je len  időt a szövegkörnyezet m iatt jövő időként értelm ezve 
-  a következőképpen hangzik: „M ost KENYERet64 fogtok enni, 
azután [pedig] vizet fogtok inni.”

A  fenti m ódszerrel fordította le Hrozny M ursilis krónikájából 
Suppilulium as és Tutanham on özvegye, Anheszenamon híres levél
váltását;65 m inél több szöveget fordított le, szótára annál vastagabbá 
vált. Növekvő ism eretanyaga azt is lehetővé tette, hogy megkísérel-

63 Hrozny, 1915. 33. A szövegben -  lévén az ékírás szótagírás -  az egyes szavak 
szótagjai kötőjellel elválasztva szerepelnek. Nyomtatott nagybetűvel az egyes 
gyakrabban használt fogalmakra alkalmazott ideogrammák suiper vokalizációja 
szerepel.

64 A „NINDA” ideogramma fordítását is nyomtatott nagybetűvel írva
65 Hrozny, 1915. 35-37
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je  a hettita nyelv indoeurópai nyelvcsaládon belüli közelebbi helyé
nek m eghatározását; ennek során rájött, hogy az az indoeurópai 
nyelvek két nagy csoportja, az ún. centum - és satem -nyelvek56 kö
zül a hettita a centum -csoportba tartozik.66 67 Ez a „találgatás” m ód
szer ugyanakkor -  és erről a H rozny-tanítvány Zam arovsky is hall
gat -  számos hátulütővel is járt. H rozny ugyanis nem  volt indoeu
rópai filológus, és így számos szó jelentését akkor is valamely in
doeurópai szóhoz való hasonlóság vagy találgatás alapján adta meg, 
am ikor ez egyáltalán nem  volt indokolt — például azért, m ert az 
adott szó valam ely indoeurópai szóhoz hasonló hangzású akkád szó 
jelentésével bírt. Ezen értelm ezési hibáknak köszönhetően a korrek
ció  elvégzéséig számos tudós egy az egyben elutasította a hettita 
nyelv indoeurópai eredetének elm életét.68

A későbbiekben arra is fény derült, hogy létezett K is-Azsiában 
egy, a m iáltalunk hettitának nevezett indoeurópai nyelv m ellett egy 
másik, annál archaikusabb nyelv is, am elyet talán K is-A zsia ősla
kói, a háttik beszélhettek. Hrozny azon a vélem ényen volt, hogy 
tulajdonképpen ezt az archaikusabb liatti nyelvet kellene hettitának 
nevezni, míg a rátelepült indoeurópai népcsoport nyelvét — amelyet 
jelenleg hettitának nevezünk — „nasili” -nak (Kanis városa nyomán, 
ahonnan az első hettita dinasztia kiem elkedett) 69 E  felfedezésen 
kívül jelentősnek m ondható H roznynak az a m egállapítása is, hogy 
a hettita nyelvre valószínűleg jelentős hatást gyakorolt egy m ezopo
tám iai nyelv, m elyet ő a „M itanni-Sprache” term inussal jelölt, és 
am elyet — részben W inckler nyom án -  a  hurri kérdéssel hozott kap
csolatba.70

Az első összefoglaló hettita nyelvtan m ég a két világháború kö
zött elkészült. Szerzője nem  H rozny volt, hanem  egy amerikai ori
entalista, E. H. Sturtevant.71 Sturtevant m űve72 első fejezetét rövid

66 A csoportosítás alapja a „száz” számnév kétféle variációja.
67 HroznÍ, 1915. 29-30
68 Vö. Gurney, 1990. 7-8.
69 Vö. Hrozny, 1915. 47-Í8; Zamarovsky, 1972. 107-108.
70 Hrozny, 1915, 40—41.; ld. még Winckler, 1907. 30-39.
71 Hettita nyelvtani összefoglalással már Sturtevant előtt is próbálkozott a francia 

Louis Delaporte, aki azonban 1929-ben Párizsban megjelent „Éléments de la 
Grammaire Hittite" című művében még nem tudta a hettita nyelvtan egészét 
feldolgozni.
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tudom ánytörténeti áttekintés m ellett a hettita nyelv jellegzetességei 
áttekintésének szentelte, am elyen belül jelentős teret szentelt a m e
zopotámiai ékírás és a hettita nyelv kapcsolatának, m egállapítva, 
hogy a hettita ékírásos rendszer jelentős hűm  hatásokról árulko
dik.72 73 A fejezet végén pedig m egkísérelte a hettita nyelvet beillesz
teni az indoeurópai nyelvcsaládba, csinos kis családfát is rajzolva 
neki.74

Hrozny felfedezésének jelentősége m essze túlm utat a hettita 
nyelv m egfejtésének kérdésén. M aga a tény ugyanis, hogy a hettita 
indoeurópai nyelv, szám os, addig alapvetőnek szám ító elképzelést 
döntött meg. H arm atta János szavaival élve „M íg korábban általá
nosan elterjedt vo lt az az elképzelés, hogy a Földközi-tenger m e
dencéjében és a Balkán-félszigeten a görögök bevándorlása előtt az 
ún. »mediterrán nyelvek«-et beszélő lakosság élt, addig m ost egy
szerre világos lett, hogy legalábbis K is-Azsiában a görög m egjele
nését m ár egész sor indoeurópai nyelv előzte meg. ”75 Ez a m om en
tum  pedig — a pelasg nyelv kutatásában elért eredm ényekkel együtt 
— egyértelm űen cáfolta a „m editerrán elm élet” állításainak helyes
ségét, egyben pedig új színfolttal gazdagította a korai görög fejlő
désről m eglévő ism ereteinket annyiban, hogy világossá tette: a gö
rögség fejlődésének e korai szakasza más, nála m agasabb kulturális 
szinten álló indoeurópai népek között, velük kölcsönhatásban ment 
végbe.76 M iután pedig a hettita nyelven ékírással írt történeti forrá
sok is hozzáférhetővé váltak, további összefüggésekre derült fény.

1924-ben Em il Forrer m eglepő hírt tárt a  világ elé: azt állította, 
hogy a hettita újbirodalm i forrásokban görög neveket talált, m égpe
dig a  hom érosi eposzok szereplőinek neveit.77 M int állította, a gö
rögök nyom ára K is-Á zsia földrajzi viszonyainak kutatása és a  terü
let feltérképezésének kísérlete közben bukkant; ekkor ugyanis olyan 
helynevek és szem élynevek tűntek fel neli, m int Ta-ru-i-sa, La-az- 
pa, illetve Ta-va-ga-la-va-as, amiket ő Trójaként, Lesbosként, illet-

72 Sturtevant, 1951.
73 Sturtevant, 1951.2—3.
74 Sturtevant, 1951. 9.
75 Harmatta, 1965. 77.
16 Harmatta, 1965. 77.
77 Forrer, 1924a, valamint Forrer: 1924b
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ve Eteoklésként azonosított.78 A  forrásokban időről időre felbukkan 
egy uralkodó, akinek országa A h-hi-ia-va-a névre hallgat; ezt Forrer 
Achaianak értelm ezte79 és annak bizonyítékaként értékelte, hogy a 
mykénéi görögség politikai kapcsolatban állt a Hettita Birodalom 
m al.80

Forrer bejelentése m egosztotta a tudom ányos közvélem ényt; 
voltak, akik elfogadták nézeteit, m int például Hrozny is; tudósok 
egy m ásik csoportja viszont Johannes Friedrichhel az élen -  főleg 
nyelvészeti érvekre hivatkozva -  elutasította azt.81 82 A vita frontvona
lai ham arosan m egm erevedtek, m ivel „kiderült, hogy az Ahhiya  
wá  — ’A /jn o í azonosítással szem ben nyilvánított nyelvészeti aggá
lyok nem  hagyhatók figyelm en kívül, de nem  is tekinthetők teljesen  
meggyőzőnek. ”s2 A z  idő m úlásával azonban az erőviszonyok egyre 
inkább azok javára tolódtak el, akik tám ogatták az A hhiyawá nép és 
a m ykénéi görögség azonosítását. Segítette őket ebben, hogy idő
közben egyrészt újabb A hhiyaw á-szövegek is ism ertté váltak, m ás
részt pedig többen próbálták meg — lényegében sikerrel — hatástala
nítani a nyelvészeti ellenérveket, köztük a  m agyar Harm atta 
János.83

A m ásodik világháború után m egjelent első nagyobb m onográ
fia, O. R. Gum ey müve m ár az óvatos helyeslés álláspontjára he
lyezkedett,84 és hasonló álláspontra ju to tt m ég többek között hettita 
m onográfiájában F. Com elius,85 a tengeri népekről írott könyvében 
N. K. Sandars,86 valam int az i.e. 2. évezred nem zetközi viszonyait 
feldolgozó M. Liverani is.87 V elük szem ben továbbra is elutasítja az

78 Forrer, 1924a. 14.
79 Forrer, 1924a. 9; 1924b col. 114.
80 Forrer, 1924b col. 115.
81 Az ellenérvekről részletesebben ld. Gurney, 1990. 43—46, speciálisan a nyelvé

szeti ellenérvekről és az azokat képviselő személyekről Harmatta, 1967. 17- 
18.

82 Harmatta, 1967. 17.
83 Harmatta, 1967. 18-24.
84 Vö. Gurney, 1990. 38^47.
85 Vö. Cornelius, 1976. 177. skk.
86 Vö. Sandars, 1978. 68. skk.
87 Vö. Liverani, 1990; térképes ábrázoláson ld. 299—300.
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Ahhiyawa—m ykénéi görög azonosságot J. G. M acqueen a hettiták
ról és a többi K is-A zsiai népről szóló m űvében.88

„ Lovat ló mellé, pajzso t pajzs m ellé tettem ”

B ár H rozny a hettita nyelvet 1915-ben m egfejtette, ez nem  je len 
tette azt, hogy m inden forrás hozzáférhetővé vált a kutatók számára. 
A  régészeti feltárások során előkerült írásos leletanyagnak csak egy 
része volt ugyanis ékírással írva; más része viszont ism eretlen írás
sal íródott, ism eretlen nyelven. Ez volt az az írás, amelyet W right 
még 1872-ben a ham ai kövön felfedezett, és végső soron ez volt az, 
amely a hettiták nyom ára vezette, ugyanis nem  hasonlított sem m i
lyen ism ert írásra, ami által egy addig ism eretlen népcsoport je len 
létét kellett feltételezni a térségben.

Az ún. ,,h ieroglif hettita” írás m egfejtésével a két világháború 
között számos tudós próbálkozott, köztük az akkor m ár jelentős 
szaktekintélynek szám ító H rozny is ,89 ám  próbálkozásaik -  néhány 
apróbb eredm énytől eltekintve — lényegében nem  jártak  sikerrel. 
M unkájukat nagyban nehezítette, hogy nem  állt rendelkezésükre 
olyan ism ert bilingvis szöveg, m int am ilyet például a híres rosette-i 
kő tartalm azott, és am elynek segítségével 1822-ben Cham pollion 
képes volt m egfejteni az egyiptom i hieroglifák jelentését. A nehéz
ségeket csak fokozta, hogy — m int az később kiderült -  a h ieroglif 
hettita írás nyelve nem  volt teljesen azonos a hattusasi levéltárban 
felfedezett ékírásos hettita  táblák nyelvével, hanem  eltért attól m ind 
geográfiai, m ind kronológiai értelem ben, vagyis más terület nyelv
járását tartalm azta egy későbbi korból.90

A kutatásban fordulat akkor következett be, am ikor 1946-ban 
Helm uth Theodor Bossert, az isztam buli egyetem  professzora egy 
Karatepe nevű helyen hieroglif hettita feliratos, oroszlánt ábrázoló 
szoborra bukkant. A  következő évben ásatni kezdett nem  m essze az

S8 Vö. M acqueen, 1975, pp. 40-41. skk.
89 Vö. Hrozny, 1933, ld. még Zamarovsk*, 1972.149-151.
90 Az ékírásos hettita a tengeri népek megjelenése előtt, a hieroglif hettita pedig a 

tengeri népek vándorlása (és a Hettita Birodalom bukása) után volt használatos; 
másrészt pedig az ékírásos szövegek zömmel Anatóliában, a Hettita Birodalom 
törzsterületein, a hieroglif hettiták pedig Észak-Szíriában, a hettita utódállamok 
területén kerültek elő; ld. bővebben Zamarovsky, 1972. 133-136.
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„oroszlánkő” m egtalálási helyétől, és egy hieroglif hettita-ófőníciai 
bilingvis feliratot talált. A  két szöveg összevetése azonban nem  
m ent könnyen, m ivel igaz ugyan, hogy igen szoros volt köztük az 
összefüggés, a két változat m égsem  egyezett m eg teljesen, ami 
számos félreértés forrásául szolgált.91

A  megfejtés kulcsára végül B ossert egyik tanítványa, Franz 
Steinherr jö tt rá. Az anekdota szerint S teinherm ek egyik este lefek
vés után folyam atosan a fejében zakatolt a  felirat óföníciai nyelven 
írt szövegének egyik m ondata: ”L ovat ló m ellé, pajzsot pajzs mellé 
tettem ” ,92 és eközben lelki szem ei előtt m egjelent egy hieroglif 
hettita sor a karatepei feliratról, am elyben egym ás után szerepelt 
két, lófejet ábrázoló stilizált je l és a „tesz” jelentéssel bíró, ekkorra 
m ár m egfejtett jelcsoport.93 A Steinherm ek álm ában m egjelent sor 
vélhető m egfejtése olyan tám pontot adott, am elynek alapján m ár el 
lehetett indulni, és Bossert 1950-ben közzétett cikkében m ár nem  
csak a karatepei felirat régészeti bem utatásával tudott szolgálni, 
hanem  közölhette a rajta lévő h ieroglif hettita szöveg fordítását,94 
sőt m egpróbálkozhatott az egyes je lek  értelm ezésével is.95 ÉS bár 
B ossert értelm ezése nem  volt hibátlan, az alapok helyesek voltak; 
ennek alapján pedig napjainkra m ár eljutottunk oda, hogy lényegé
ben valamennyi hettita forrást el tudjuk  olvasni.

Hettitakutatás a II. világháború után

A  két világháború között a hettitakutatás kilépett az ism eretlen
ség hom ályából és az A natóliát egykoron benépesítő nép szélesebb 
körben is ismertté vált.96 M ég ekkoriban készült el az első jelentő-

91 Vö. Gurney, 1990. l l .
92 A felirat „hivatalos” magyar fordítása a következőképpen hangzik: „... lovat 

lóra, pajzsot pajzsra [...] halmoztam...", (ford. Hahn István) ld. ÓKTCh IV/8, 
247.

93 A történetről részletesebben ld. Zam arovskí, 1972. 179-181.
94 Bossert, 1950. 14-15,
95 Bossert, 1950. 29-42.
96 Ennek egyik ékesszóló példája a két világháború közti Törökország nacionalista 

köreiben rendkívül népszerűvé vált „hettita-török kontinuitás” eszméje, amely 
persze minden valóságalapot nélkülözött, azt viszont jól mutatja, hogy milyen 
nagyra tartották akkoriban a hettitákat. Részletesebben ld. Zamarovsky, 1972. 
116.
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sebb összefoglaló m onográfia is, am elyet egy francia kutató, Louis 
Delaporte írt, és 1936-ban je len t meg Párizsban „Les H ittites” 
cím m el.97 D elaporte m űve többé-kevésbé összefoglalta m indazt, 
am it akkoriban a hettitákról tudni lehetett; először kronologikusan 
ism ertette a hettita történelm et a kezdetektől a hettita Ú jbirodalom  
bukásáig,98 m ajd ezután az állam - és jogrend, a vallás, a  m űvészet 
és a birodalom ban használatos nyelvek tárgyalása következett; a 
végén a szerző külön fejezetet szentelt a neohettita állam ok történe
tének is.99 A  könyv a két világháború között jelentős szerepet töltött 
be a hettitákról szóló ism eretanyag elterjesztésében.

1945 után, különösen pedig a  h ieroglif hettita m egfejtését köve
tően, robbanásszerűen m egnövekedett a hettitákkal foglalkozó szak- 
irodalom  m ennyisége. Az örvendetes m értékben kibővült ism eret- 
anyag m ár azt is lehetővé tette, hogy a nagy összefoglaló 
m onográfiák m ellett a hettitológia tudom ányának egyes részterüle
teiről is nagyobb lélegzetű m unkák szülessenek. Az elkövetkezők
ben ebből a tudom ányos sokszínűségből m utatok be néhány fonto
sabb m unkát — hangsúlyozottan a teljesség igénye nélkül.

A háború utáni első összefoglaló m onográfia 1952-ben jelen t 
meg G arstang unokaöccse, O. R. G um ey tollából, am elynek nép
szerűségét az is jelzi, hogy 1952-es megjelenése óta összesen négy 
kiadást ért meg, legutoljára 1990-ben. G um ey m unkájának tagolá
sakor D elaporte-hoz hasonlóan já rt el: egy nem  túl terjedelm es tör
téneti összefoglalás után az élet egyes részterületeinek -  jog, vallás, 
m űvészet stb. — tem atikus ism ertetése következett. A m ű em ellett 
részletesen kitér a hettita történelem  néhány vitatott kérdésére, kü
lön fejezetet szentel például az Ahhiyaw á-kérdésnek.100

A G um ey-m ű újabb és újabb kiadásai m ellett101 a hetvenes évek 
közepén közel egyszerre két jelentősebb átfogó m unka is született. 
1975-ben je len t m eg J. G. M acqueentől The H ittites and Their 
Contemporaries in A sia  M inor102, amely Delaporte-hoz és Gum ey- 
hez hasonlóan a  tem atikus felosztást követte; különösen érdekessé

97 D elaporte, 1936.
98 Delaporte, 1936. 13-168.
99 Delaporte, 1936. 315-339

100 Gurney, 1990. 38—47
101 A mű kiadásai: 1952, 1954, 1981, 1990
102 Macqueen, 1975.
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teszi ezt a m űvet a benne található hatalm as m ennyiségű kép, ábra 
és régészeti helyszínrajz. A m ásik összefoglalás egy évvel később, 
1976-ban jelen t m eg egy ném et szerző, Friedrich Com elius tollá
b ó l;103 ez főleg esem énytörténettel foglalkozik igen részletesen, és 
m inden m ást kérdést ennek vonatkozásában tárgyal, külön kiemelve 
a jogtörténeti és a történeti földrajzi problém akört. A legújabb és 
legkorszerűbb történeti összefoglalás 1998-ban keletkezett, melyet 
Trevor Bryce írt;104 m űve — C om eliushoz hasonlóan — a fő hang
súlyt az esem énytörténet részletes ism ertetésére helyezi.

Sturtevant hettita nyelvtanát az idők során rengeteg kritika érte. 
„Utódát” az A hhiyaw á-kérdésben Forrer ellenlábasaként fellépett 
Johannes Friedrich készítette el 1940-ben H ethitisches Elementar- 
buch  cím m el,105 amely olyan sikeres volt, hogy az 1960-as években 
ism ét kiadták. A  mű két kötetből állt: az elsőben volt a tulajdon
képpeni nyelvtani összefoglaló, a m ásodik pedig rövidebb olvas
m ányokat és a hozzájuk való szószedetet tartalm azta, tehát a kettő 
együtt egyfajta tankönyvként is funkcionálhatott. A  nyelvkönyvhöz 
1952-ben hettita-ném et szótár is csatlakozott, szintén Friedrich 
tollából.106 H ettita szótárat jelen te te tt m eg a chicagói egyetem  Ori
entalisztikai Intézete is 1980-ban.107

A hettitakutatás fejlődésével a „hettitológiai alapism eretek” 
m ennyisége is egyre gyarapodott. Ezek összefoglalására tesz kísér
letet H. A. Hoffner 1980-ban m egjelent hosszú tanulm ánya,108 
amely a  torontói egyetem  K özel-K eleti Tanszéke által az Orientalia 
folyóiratban indított ókori keleti historiográfiai sorozat részeként az 
ókori és a mai történetírás m últhoz való viszonyát és történeti érte- 
sültségét vizsgálja.109 Hoffner sorra veszi az egyes forrástípusokat 
és azok m űfaji jellegzetességeit, fennm aradásuk körülm ényeit és a 
fontosabb forráskiadványokat,110 m ajd igyekszik bem utatni a  fonto-

103 Cornelius, 1976.
104 Bryce, 1998.
105 Friedrich, 1960.
106 Friedrich, 1952.
107 Güterbock-H offner, 1980.
108 Hoffner, 1980.
109 Vö. Wevers, 1980. 137-139.
110 Hoffner, 1980. 283-288.
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sabb hettita forrásokat és azok jellegzetességeit, végül elm életi kö
vetkeztetéseket von le az addig leírtakból.

A  hettitakutatás szám os részterületén születtek kiváló művek. A  
hettita állam -és jog történet avatott szakértője volt V ictor Korosec, 
aki összehasonlító jogtörténeti szem pontból vizsgálta a hettita jog  
helyét az ókori kelet nagy törvénykorpuszai között,111 valam int 
hasonló m egközelítésben tárgyalta a hettita törvények szám os jog- 
intézm ényét. Szintén foglalkozott a hettita állammal és joggal a 
számos m ás területen — így a vallástörténet kutatásában — is jelentős 
m űveket alkotó H ans G ustav G üterbock.112 Számos vallástörténeti 
és egyéb tém ájú publikáció je len t m eg Annelies K am m enhuber 
tollából. Jelentős kutatói életm űvet m ondhat m ég m agáénak M arga- 
rethe R iem schneider és a jelentősebb forráskiadványokba számos 
hettita szöveget lefordító A lbrecht Goetze is.

A m ásodik világháború után teljesedett ki az a folyamat, m ely
nek keretében a hettitakutatás kilépett a szűkebb értelem ben vett 
hettitológia keretei közül és visszavonhatatlanul elfoglalta helyét a 
korszak egészével, illetve a hettitákkal szom szédos területek törté
netével foglalkozó tudom ányokban is. Az Ahhiyawá-kérdés eseté
ben ez m ég 1924-ben végbem ent, m ost azonban felfedezték szakte
rületük hettita vonatkozásait az egyiptológusok és asszíriológusok 
is. K ülönösen jó  példája ennek az ókori Szíria, am elynek történetét 
-  és annak szám talan hettita vonatkozását -  a ném et H orst K lengel 
dolgozta fel több m üvében.113 H asonló szellem ben íródott Nancy K. 
Sandarsnek a tengeri népekről szóló m onográfiája is, amely a hetti
tákat m ár egyenesen az i.e. 13. századi nemzetközi helyzet fő stabi
lizáló erejének nevezi.114 Itt kell m ég m egem líteni az olasz M ario 
L iveraninak az i.e. 1600-1100 közötti nem zetközi kapcsolattartás 
m ódozatairól és technikájáról írt vaskos könyvét,115 am elynek m ár a 
tém aválasztása is figyelem be veszi a H ettita B irodalom  külpolitikai 
aktivitásának kronológiai kereteit, és egyébként is nagy figyelm et 
szentel nekik.

111 Korosec, 1963
112 Güterbock, 1954.
113 Klengel, 1977, politikatörténeti vonatkozásban Klengel, 1992.
114 Vö. Sandars, 1978. 32.
115 Ltverani, 1990.
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Végezetül nem  árt néhány szót szólnunk az ókortörténet-írás 
,,legendás” kézikönyveiről, a híres Pauly-W issow a-féle  ókortudo
m ányi lexikonfolyam ról. Ennek első, az előző századforduló táján 
m egjelent sorozata m ég nem  tartalm az „hettita”, pontosabban 
„H ethitisch” vagy „H ethiter” cím szót, sőt, ami m eglepőbb, a ké
sőbb m egjelent szupplem entum -kötetek sem. Az elm últ években 
m egjelent „Neue Pauly” m ár nem  szenved ebben a fogyatékosság
ban, sőt külön „Hethitologie” cím szó is található benne.1,6

A bem utatott szerzők, m űvek és problém akörök kiválasztása ta
lán esetlegesnek is tűnhet, hiszen m indig felvethető, hogy ez vagy 
am az a szerző is jelentősei alkotott a hettitakutatás történetében, 
m égsem  szerepel akkora súllyal, m int valam elyik másik. A szelek
tálás m ellett szólnak ugyanakkor egyrészt a terjedelm i korlátok, 
m ásrészt pedig az, hogy m ég a történettudom ánynak egy ilyen ki
csiny szelete is, m int a hettitológia, rengeteg más területhez kapcso
lódik m ind történeti, m ind geográfiai, m ind diszciplináris 
éretelem ben. E  cikk célja ebből kifolyólag a különböző tudomány- 
területekről származó ism eretanyag szinte áttekinthetetlen sokasága 
m iatt nem  is annyira ezek együttes áttekintése, hanem  sokkal in
kább -  a kutatás főbb állom ásainak bem utatásán keresztül -  annak 
szem léltetése volt, hogy a történelem ben, és így az ókortörténetben 
is „m inden m indennel összefügg”, az egyes népek története és élete 
számtalan helyen és m ódon érintkezik és kapcsolatban van egym ás
sal, és a történész feladata az, hogy ezen kapcsolatok sokszor ku
szának tűnő szálait kibogozza.

116 Neue Pauly, Bd. 14, col. 413^418. 
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