
A VILÁG L E G R É G I B B  B I B L I OF I L J E

VILÁG legrégibb ma ismert bibliofilje, akinek 
könyvkedvelését nemcsak kései odavetett s 
ma már alig ellenőrizhető följegyzések, hanem 
az általa egybehordott irodalmi kincsek maguk 
is bizonyítják, a harmadfélezer esztendővel ez
előtt (Kr. e. 626-ban) elhunyt asszír uralkodó, 
Asur-bani-pal, aki a görög forrásokban Sarda- 
napal név alatt olyan színben van feltüntetve, 
hogy nevének ez a torz alakja a kicsapongó 
elpuhultság szinonimája lett. Tudós hajlamairól 
sejtelmünk sem volt a múlt század közepéig, 

amikor könyvtárának egy részét ismét napfényre hozta Henry Layard angol 
kutató szerencsés keze, akinek kiváló szerepe volt a régi Ninive föltá
rásában.

A könyvtár abban az épületcsoportban volt elhelyezve, melynek alap
falait 1849—1851. tárta fel Layard a mai Moszullal szemben a Tigris-folyó 
keleti partján a 36. szélességi és 43. keleti hosszúsági fok alatt emelkedő 
mesterséges domb feltárásakor. E dombot a mai lakosság török szóval 
kujuncsiknak (bárányka) nevezi s alatta már a XVI. század óta gyanították 
Ninive romjait. A szóbanforgó épületcsoport Sennacherib (795—681) és 
unokája, Asur-bani-pal (668—626) palotáiból állott s az ékírásos téglala
pokból álló könyvtár részben Asur-bani-pal saját palotájában, az ú. n. 
északi palotában, részben pedig a Sennacherib építette délnyugati palotá
ban volt elhelyezve. Az első leletek Sennacherib palotájának két egymásba 
nyíló kis szobájában kerültek napfényre, melyeknek egy nagyobb csar
nokra szolgáló közös bejáróját Dagon, a halisten domborművű szobrai dí
szítették. A két szoba pallóját Layard jelentése szerint több mint lábnyi 
magasságban borították el az ékírásos táblák ezrei — legnagyobb részt 
összetört állapotban — s ebből a körülményből Layard joggal következ
tethette, hogy a szobák, melyek 27 és 23 láb hosszúság mellett 20 szélesek 
voltak, eredetileg is a királyi könyv- és levéltárat tartalmazták. A későbbi 
kutatások (1853-ban), melyeket Layard egykori assistense, Hormuzd Rassam 
vezetett, Asur-bani-pal palotájában is nagyszámú ékírásos töredéket hoz
tak napfényre. Lelőhelyük egy hosszú, de keskeny csarnok volt, melyet 
pompás realizmusról tanúskodó dombormüvei alapján az „oroszlános szo
bának" kereszteltek el s amelynek pallóján ezerszámra hevertek a királyi 
könyvtár cserepei. A két helyről kikerült töredékeket az angolok a British 
Museumba szállították, ahol Rawlinson vezetésével az egészet rendezték, 
azonban, sajnos, anélkül, hogy lelőhelyük szerint egymástól elkülönítették 
volna a darabokat. Rendezés közben Rawlinson segítőtársa, George Smith 
kezébe akadt a vízözönről szóló asszír elbeszélés egy töredéke, melyet a
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fölfedező 1872 dec. 3-án ismertetett a londoni Society of Biblical Archeology 
nyilvános ülésén. Az előadás hatása alatt a Daily Telegraph szerkesztősége 
1000 guineát ajánlott fel a British Museumnak egy újabb assziriai expedi- 
ció költségeire s a Muséum Smithet küldte ki Ninivébe, aki 1873-ban még 
egyszer átkutatta a paloták azon részét, ahonnan a könyvtár első marad
ványai előkerültek s ez alkalommal a vízözönről szóló elbeszélés egy újabb 
részletét is sikerült megtalálnia. E leletből kifolyólag az angol kormány is 
kiutalt Smithnek 1000 font kutatási segélyt, ami lehetővé tette, hogy Smith 
az 1873/74-iki telet is a ninivei romok feltárásának szentelje. Útjáról több 
mint 3000 ékírásos táblát hozott magával a királyi gyűjteményből. Ez újabb 
lelet fontosságát rendkívül emelte az a körülmény, hogy számos darabja 
kiegészíti a már Londonban lévő cserepeket. Végül Rassam 1878—92. 
újra átkutatta az angol kormány megbízásából a ninivei paloták romjait s ha
bár a20,000 darab helyett, amivel magát a kutatás megkezdésekor kecsegtette, 
csupán alig 2000 töredéket talált, a leletek között elsőrangú fontosságú 
történeti följegyzések is akadtak.1) A leletek egy részét a The cuneiform 
inscriptions of Western Asia (London, 1861—1891.) c. öt kötetes kiadvány
ban publikálták. A lelet nagyságáról fogalmat adhat Joachim Menant azon 
állítása, hogy a ninivei könyvtár töredékei több mint száz köbméternyi tö
meget alkotnak s a mai könyvek formájában ötszáznál több, egyenkint öt
száz lapra terjedő negyedrétű kötetet tennének.2)

Améltánhíresséváltniniveikir. könyvtárt valószínűleg az asszír birodalom 
utolsó uralkodói (kb. Kr. e. 720—620 közt) létesítették, de legfőbb kifej
lesztője Asur-bani-pal, a bibliofil fejedelmeknek ez az őse volt, aki „az 
elődei által összehordott táblagyüjteményt különös figyelemmel kísérte s 
a tudomány minden ágából való s a korabeli tudósok által ismert iratok 
százainak, sőt ezreinek hozzáadásával valódi könyvtárrá fejlesztette."3)

A gyűjteménye számára készült másolatok, a táblácskák kolofonjának 
tanúsága szerint főleg Babylonban, Kutában és Nippurban állíttattak elő. 
Gyüjtésmódjára érdekes világot vet egy Saduru nevű főtisztviselőjéhez 
intézett parancsa, melyben többek közt így rendelkezik „Amely napon le
velemet veszed, vedd Sunát, fivérét Bél-etirt, Aplát és az előtted ismere- 
retes borszippai (író) művészeket magadhoz és gyűjtsd össze úgy azokat a 
táblákat, amelyek az ő házukban vannak, mint azokat, melyek E-zida tem
plomában őriztetnek .. ."  Majd cím szerint fölsorol több munkát, melyekre 
különösen súlyt vet, de amelyek szerinte még minden olyannal megtol- 
dandók „amire a palotában szükség lehet". Értesíti továbbá, hogy egyide
jűleg a borszippai templom és község elöljáróságát is megkereste. Az ek
ként összeszedett táblákat, folytatja, „deponáld raktáradban és senki se

!) Hermann V. Hilprecht: Die Ausgrabungen von Assyrien u. Babylonien. Leipzig, 
1904. I: 127-29; 183-190; 202. 1.

2) Joachim Menant: La bibliothèque du palais de Ninive. Paris, 1880. 30. 1.
3) Bezold: Catalogue of the cuneiiorm tablets in the Kouyounjik Collection of the 

British Muséum, London, 1899. V : XIII. 1.
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merészeljen tőled ily táblákat megtagadni. Ha valamely tábláról, vagy 
rituális szövegről úgy látjátok, hogy a palotának megfelel, kutassátok ki, 
vegyétek el és küldjétek ide."1)

A részben lemásolt, részben erőszakkal elvett agyagtáblák közül igen 
soknak utolsó sorát a következő szövegű bélyegző lenyomata teszi: „Asur- 
bani-pal, a világ királya, Assyria uralkodója tulajdona." Sőt e szűkszavú 
„ex-libris“ mellett hosszabb aláírásokkal is találkozunk, melyek egyike 
Bezold szerint a következőkép hangzik: „Én, Asur-bani-pal, a nagy király, 
a hatalmas király, a világ királya, Assyria királya, Aszarhaddon, Assyria 
királyának, Sanherib, Assyria királya fiának a fia, Asurból, Sumerból és 
Akkadból való lágy íróanyagon lévő eredetiből másoltattam le, fejeztettem 
be és nézettem át alattvalóim által e táblát s helyeztettem el használatomra 
palotámban. Aki nevemet kitörülni s a maga nevével helyettesíteni merné, 
annak nevét irtsa ki Nebo, a világegyetem írója."2) Mint látjuk, ezeken a 
legrégibb exlibriszeken egyúttal az eltulajdonító elátkozásával is találko
zunk, akárcsak a mi középkori kódexeinken. Hiába, a könyveknek már 
harmadfélezer esztendővel ezelőtt is csakoly könnyen lábuk kelt, mint 
manapság.. .

Hogy Asur-bani-pal magángyűjteménye, valamint több ennél is régibb 
asszir-babiloniai templomi könyv- és levéltár, ellentétben az egyiptomiak, 
zsidók és görögök köz- és magánkönyvtáraival, mindmáig ránk maradt, 
azt annak köszönhetjük, hogy Assyriában és Babyloniában a könyvek s 
egyéb följegyzésekhez a tűz, viz és levegő romboló hatásának egyaránt 
ellenálló agyagot, nem pedig szerves anyagokat használtak. Hogy ez a rend
szerint finoman iszapolt agyag volt az asszir-babiloniak legmegszokottabb 
írásanyaga, azt az írásuk sajátos alakja is igazolja, melyet épen ez alakról 
ékírásnak neveztek el tudósaink. Ez az ékírás ugyanis, mely Mezopotámia 
legrégibb ismert kulturnépének, a sumir vagy akkád népnek a találmánya, 
eredetileg képírás volt, melynek primitív rajzai, épen a felkarcoláshoz 
használt agyagalap következtében, csupa egyenes vonalakból összetevődő 
jegyekké módosultak.3) Az agyaglapon a palavesszőhöz hasonló írószer
számmal nem voltak képesek görbéket előállítani, hanem csakis sokszöge
ket, úgy, hogy a félkörből pl. derékszöget, a körből pedig négyszöget csi
náltak. Ily módon az ábrázolt tárgyak formái a másoló vesszeje alatt egyre 
egyszerűbbekké és fölismerhetetlenebbekké váltak, mert hiszen a másoló 
legkisebb hanyagsága könnyen kiforgathatta a máris igen vázlatos ábrázo
lást eredeti alakjából. Minthogy pedig az íróvessző egyik vége szabályta
lan háromszög alakúra volt hegyezve, a vele vont vonalak szükségkép ék
alakot nyertek. Minél finomabb hegye volt a vesszőnek, annál apróbb je
gyeket volt képes vele fölkarcolni a másoló s a mikrográfia terén oly tö-

J) Bruno Meissner: W ie hat Assurbanipal seine Bibliothek zusammengebracht. 
Aufsátze Fritz Milkau gewidmet. Leipzig, 1921. 245—46. 1.

2) C. Bezold: Ninive und Babylon. Bielefeld u. Leipzig, 1903. 122. 1.
3) Br. Meissner: Die Keilschrift. Berlin u. Leipzig, 1913. 17. 1.
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kéletességre vitte egyik-másik nagy gyakorlatú író, hogy agyagba karcolt 
jegyeiket mi már csak nagyító üveg segélyével vagyunk képesek elolvasni. 
Bezold szerint1) a ninivei könyvtár egy 3X4 cm. nagyságú táblácskáján 
11 — 12 sort találunk, egyenkint 8—8 ékjegycsoporttal. A vessző másik 
vége lapos lehetett s ezzel, vagy a hüvelykújjal törölte el a másoló az eset
leges íráshibákat. Az ékírás eredetileg, a kínai íráshoz hasonlóan, függé
lyes sorokat képezett, melyekben a jegyek felülről lefelé követték egymást. 
Később átmentek a vízszintes sorokra, s miként mi is, balról jobbfelé ha
ladtak a betűvetésben. A másoló e táblát baljában tartotta s a jobbjában 
levő vesszővel rótta fel az írásjegyeket. A vízszintes jegyeket balfelé tar
tott vesszővel karcolta az agyagba, amikor pedig merőleges vagy ferde 
jegyeket rótt, a vessző tartásán nem változtatott, hanem a baljában levő 
táblát fordította el 90, illetve 45 foknyira eredeti állásától. Minthogy a je
gyek rovátka-csoportjában a merőleges barázdák gyakran átmetszik a víz
szinteseket, ebből következtethetjük, hogy előbb a jegycsoport vízszintes 
ékeit rótták le az írók vesszőjükkel.2) Ha a táblák előlapja betelt, a másoló 
a tábla alsó élén folytatta föl jegyzéseit, majd alulról fölfelé átfordítva a 
táblát, a túllapot olymódon írta tele, hogy a sorok az előlaphoz képest 
alulról fölfelé és fejük tetejére állítva haladnak.3) Hogy a sorok egyenes 
irányban haladjanak, a leírandó táblák felületét gyakran előre megvona- 
lozták. A vonalozás kifeszített zsineggel történt, melyet egyenlő közökben 
belenyomtak a még lágy agyagba. A zsineg rostjainak lenyomatai elvétve 
még ma is fölfedezhetők a táblákon.4)

A ninivei könyvtár oly emlékein, melyeknek szövege több táblára terjed ki, 
az egyes táblák alján, egy vonal által elválasztva, a következő tábla kezdő 
sorát, valamint a tábla sorszámát olvashatjuk, vagyis az asszir-babilón 
másolók egészen úgy jártak el, mint a mi középkori scriptoraink, akik 
tudvalevőleg az egyes levelek alján rendszerint kitették a következő lap 
első szavát, az ú. n. őrszót. Célja mindkét eljárásnak ugyanaz: megkönnyí
teni a darabok rendezését, kollacionálását.5) Ezenkívül Menant szerint6) 
a több táblára terjedő írásművek összes tábláinak élén megismételték az 
első tábla kezdő szavait is a tábla sorszáma kíséretében, ami a jelenlegi 
könyvek ú. n. élő oldalcímével állítható párhuzamba.

A ninivei könyvtár tábláinak túlnyomó többsége téglány alakú, rendsze
rint lapos, vagy kissé homorú elő- és némileg kidudorodó hátlappal. Leg
nagyobb épen fenmaradt darabja egy istenség-névsor, melynek hossza 37,

1) Über Keilinschriften. Berlin, 1883. 5—6. 1.
2) J. de Morgan: Notes sur les procédés techniques en usage chez les scribes Ba

byloniens. Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l’archéologie égyptiennes 
et assyriennes. Paris, 1905. Uj sor XI : 245.1.

3) Bezold: Bibliotheks-u. Schriftwesen im alten Ninive. Zentralblatt f. Bibliotheks- 
wesen 1904.270—71. 1.

4) Bezold: Ninive u. Babylon. 16. 1.
5) V.ô. Bezold  i. értekezését. Zentralblatt 1904. 276. 1.
6) I. m. 32. 1.
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szélessége 22 cm, míg a legkisebb egy 2.4X2 cm. nagyságú névtáblácska.1) 
A táblák átlagos vastagsága 25  cm. A sorok rendszerint a téglány rövi- 
debb oldalaival párhuzamosak. Meglehetősen gyakoriak a 2, 3, sőt négy 
hasábos emlékek is.2) A táblák színe igen változatos és az ében feketétől 
az olajos zöldig, illetve a zsemlebarnától a téglavörösig a legkülönbözőbb 
árnyalatokra kiterjed. A táblákat a téglaégető kemencékben gondosan ki
égették. A táblákat agyagból készült három lábra helyezték a kemencében 
és harangalakú edénnyel födték be, hogy megvédjék a hamu vagy a por 
rárakodásától.3)

Asur-bani-pal könyvtárának berendezését illetőleg sem vagyunk egé
szen tájékozatlanok. A táblák valószínűleg agyagból égetett polcokon vol
tak elhelyezve, még pedig több rétegben egymásra halmozva. Bezold a 
táblákon látható lyukak egy részét azzal magyarázza, hogy valószínűleg 
facsapocskák befogadására szolgáltak, amelyek kiálló vége megóvta az 
egymásra fektetett táblákat attól, hogy felületük érintkezzék s ekként meg
kopjék.4) A ninivei leletben két sajátosan formált, kisméretű cserepet is ta
láltak, melyek egyikébe egy asztrologiai, másikába egy ómen-gyűjtemény 
címe van bekarcolva s Bezold valószínűnek tartja, hogy ezek tájékoztató 
táblácskák voltak, melyek a könyvraktárban a megfelelő cseréprétegek tete
jére helyeztettek.5) Ily tájékoztató címkékre okvetlenül szükség volt, ha meg
gondoljuk, hogy egyik-másik munka rendkívül nagyszámú táblából állott. 
Menant említ egy asztronomiai gyűjteményt, mely több mint 70 táblára 
terjed.6)

A ninivei királyi gyűjtemény vegyesen tartalmazott szorosabb értelem
ben vett könyvtári és a mai fogalmak szerint inkább levéltári, sőt irattári 
anyagot is. Történeti följegyzések, chronologiai táblák, mathematikai, csil
lagászati és orvostudományi szövegek, nyelvtani paradigmák, szó- és szó- 
tagszedetek, egyházi énekek, legendák, állatmesék és jogszabályok, 
szóval a kor tudományos és gyakorlati tudásának minden ága mellett adó
lajstromok, üzleti szerződések és misszilis levelek is szép számmal marad
tak ránk a királyi gyűjteményben.

A sokféle anyag között a tájékozódást különböző katalógusok könnyí
tették meg, melyek több töredéke ma is megvan. E maradványok alapján 
Bezold a katalógusok két faját, ú. m. a tábla- és sorozatkatalogusokét kü
lönbözteti meg. A táblakatalogusok közül különösen azt a töredéket emeli 
ki, mely a könyvtárban volt ómen-gyűjteményeket sorolja fel annak fel
tüntetésével, hogy egy-egy táblán hány sor írás van. A sorozat-katalogu- 
sokban viszont a szószedetek, mythikus szövegek, állatmesék voltak lajs-

!) Zentralblatt 1904. 261. 1.
2) U-o. 262. 1.
3) J. de Morgan, i. h. 246. 1.
4) Ninive u. Babylon 17. 1.
5) Zentralblatt 1904: 277. 1.
6) I. m. 32. 1.
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tromozva.1) Menant azt is tudni véli, hogy Asur-bani-pal könyvtárosának 
Nisu-Duppisati volt a neve.2) Ez tévedés. George Smith3) egy helyének 
hibás olvastára megy vissza, amely azóta számos népszerűsítő dolgozatot 
eléktelenített. Smith ugyanis a calachi könyvtárról beszélve, azt mondja, 
hogy ezen irodalmi kincsek őrének nisu-duppi-satri volt a címe.

A királyi könyvtár legszorgalmasabb olvasója úgylátszik maga Asur- 
bani-pal volt. Egy helyt azzal dicsekszik, hogy olyan köveket is elolvas, 
amelyek a vízözön előtti korszakból származnak s hogy ebben a tekintet
ben versenytárs nélkül áll királyi elődei között.4) De valószínű, hogy köny
vei a korabeli írástudóknak ép úgy rendelkezésre állottak, mint Európában 
a renaissance-korban a fejedelmi gyűjtemények. Dr. Wallis Budge vélemé
nye szerint a Ninivében talált kétnyelvű szószedeteket a király egyenest a 
tanulók számára készíttette.5) Sayce6) egy homályos passzusból vont kö
vetkeztetés alapján azt állítja, hogy Asur-bani-pal könyvtárának olvasói a 
könyvtár őrétől úgy kérték ki a müveket, hogy egy agyagtáblácskára föl
jegyezték szakjelzésüket. Azonban Thiele és mások elvetik ezt a föltevést.7)

Gulyás Pál.

ANATOLE FRANCE MINT BIBLIOFIL

VILLA SÁÍD-ban egy vasárnap délelőtt P . . . 
N . . . akadémikus társa látogatta meg Anatole 
France-ot. Nem volt fogadónap és magunk ül
tünk hárman a földszinti szalon kis fülkéjében a 
Jeanne d’Arc gobeleine alatt. Mindenről beszél
gettünk már és éppen az időjárásrakerültasor, 
amikor az öregedő akadémikus rászánta magát 
és Racine egyik régi és ritka kiadását kérte köl
csön pár napra.

Anatole France arca fellángolt, elfehéredett, 
de szemében ötlet gyúlt :

— Meglepett, megriasztott, sőt megsértett, cher ami, őszintén megmon
dom. Avagy a szerelmesét merné-e egyik férfiú a másiktól kölcsön kérni?...

!) Zentralblatt. 1904 : 276—77. 1.
2) I. h.
3) Babylonian and Assyrian libraries. North British Rewiew. CII. köt. 1870. 313.1. 
á) Meissner i. m. 245. 1.
5) John Willis Clark: The care of books. Cambridge, 1907. 4. 1.
6) Babylonian literature. 9. és 73. 1.
7) Bruto Teloni: Libri, Documenti e biblioteche nell’ Antica Mesopotamia. Rivista 

delle Biblioteche. II. (1899) 148. 1.
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