
Október 29-én ünneplik „az első emberi jogi charta”

kibocsátásának évfordulóját, paradox módon egy olyan

országban, amely számos jelét adja annak, hogy semmibe

veszi az emberi jogokat. „Kürosz”, az ókori perzsa birodalom

legnagyobb uralkodója Kr. e. 539-ben ezen a napon bocsátot-

ta ki rendeletét, amelyben visszaadta szabadságát a babilónia-

iak által elhurcolt népeknek, köztük a zsidóknak. 

„Felemeltem szemeimet, és láttam, és ímé egy kos állt a

folyam előtt, és két szarva volt: és az a két szarv magas volt,

de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később

növekedett. Láttam azt a kost szarvaival öklelőzni napnyugat,

észak és dél felé, és semmilyen állat sem állhatott meg előtte,

és senki sem szabadulhatott meg kezéből, és tetszése szerint

cselekedett, és naggyá lett.” (Dán 8,3–4)

A Dániel könyvében olvasható látomás a Perzsa

Birodalom profetikus leírása, amely minden tudós történészi

munkánál tökéletesebben kifejezi annak lényegét. Az öklelőző

kos azért visel két szarvat, mert a birodalom megteremtői

valójában a médek voltak, akiktől a perzsák részben

dinasztikus szövetséggel (a perzsa I. Kambüszész urának,

Asztüagész méd királynak a lányát vette el, ebből a házasság-

ból született Nagy Kürosz), részben fegyveres erővel vették át

az uralmat. Miután Kürosz két csatában legyőzte apósát,

Asztüagészt, nemcsak rokonával, hanem annak népével is

nagylelkűen bánt: a két nemzetséget saját koronája alatt

egyesítette, de a vezető szerepet kétségkívül a perzsáknak

adta. A hatalom átvétele olyan diszkréten zajlott, hogy a nyu-

gati népek a perzsa királyságot továbbra is a „méd” jelzővel

illették. A két királyságot egyesítő Kürosz ezzel hatalmas biro-

dalom uralkodója lett, amelynek jelentős természeti gazdagsá-

ga és földrajzi helyzete folytán kapcsolatteremtőként kellett

fellépnie kelet és nyugat között.

A perzsa hódítás először nyugat felé irányult. Nagy

Kürosz csaknem a teljes Kis-Ázsiát (a mai Törökország nyu-

gati részét) bekebelezte. Miután a Lüd Királyságot, élén

Kroiszosszal (akinek gazdagsága közmondásos: nevéből szár-

mazik a „krőzus” szavunk) meghódította, a tengerparti görög

városok ellen fordult. Milétosz volt az egyetlen, amelyik

önként megadta magát, a többit részben ostrommal, részben

árulás révén foglalta el. Kis-Ázsia meghódítása után Kürosz

csapataival keletre vonult. A mai Iránt, Afganisztánt, valamint

a Kaukázus és a Hindukus vonulataitól északra fekvő orszá-

gokat is bekebelezte. Ezután 539-ben elfoglalta Babilont és

felvette a „Babilon királya, az ország királya” címet.

Helyreállíttatta a templomokat, és visszaengedte a

Nabukodonozor által hazájukból áttelepített népeket, közöttük

a zsidókat is. Rendeletének szövegét a British

Museumban őrzött agyaghenger őrizte meg szá-

munkra:

„…[Jeruzsálem városától] kezdve Assur és

Susan városig, Agadéig, Esnunak földjéig, Zamban

városáig, Meturnu városáig, Dérig, Quti ország

földjéig, a Tigris-folyón túl fekvő szent városokig,

amelyek (isten) lakásait régen alapították, az

isteneket, akik bennük laktak, helyükre visszavitet-

tem, örök lakást adtam nekik. Az összes embert

összegyűjtöttem, lakóhelyükre visszatelepítet-

tem…” (Harmatta János fordítása)

Ezért is nevezte Ézsaiás próféta „pásztor”-

nak (44,28) és „az Úr felkentjé”-nek (45,1) azt az

uralkodót, akit saját népe „atyának”, a hellének

pedig „mesternek” és „törvényhozónak” szólítot-

tak. Kürosz egész életében kegyes uralkodónak

bizonyult. Az egyik, Babilonban előkerült ékírásos

táblán maga mondja: „Marduk végiglátogatta az

összes országot, és meglátta azt, akit azért keresett,

hogy igazságos király legyen belőle, a szíve szerin-

ti király, akit kezével fog vezetni.”

Kürosz állítólag apósa felett aratott győzelme helyén

alapította meg fővárosát, Paszargadait, ami a perzsa

Páthragáda név görögös formája. Az 546-ban elkezdett

munkálatok Kürosz tizenhat évvel később bekövetkezett

halála miatt félbeszakadtak, mégis ez maradt a perzsa főváros
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Kürusz rendeletét őrző agyaghenger

„Boldog Kürosz napot!”

Kürosz sírja



A hír tökéletesen illene bármely bulvárújság kacsa-
rovatába: két megkövült lócsonton ékírásos szöveget találtak
Kínában. Csakhogy a hír ezúttal igaz! A British Museum
ékírásszakértője, Irving Finkel (képünkön) azonosította az
óperzsa szövegeket Kürosz agyaghengerének feliratával. Irving
meg van győződve a leletek valódiságáról. Az új felfedezés
most alaposan felkavarta az eddig is az egyik legfontosabb
ékírásos leletnek tartott Kürosz-agyaghengerről vallott
nézeteket. A Kr. e. 539-ben íródott 22,5 cm hosszú és 10 cm
átmérőjű hengert 1879-ben Hormuzd Rassam találta meg
Babilon főtemplomának, az Észagilának feltöltésében. A
hengert eredetileg minden bizonnyal Babilon városfalának
alapozásában helyezhették el. A rögvest Londonba szállított
agyaghengert sokan a British Museum történetileg
legjelentősebb műtárgyának tartják.

A két megkövült lócsontot 1985-ben Xue Shenwei, egy
hagyományos kínai gyógyászattal foglalkozó idős orvos
ajándékozta a pekingi Palotamúzeumnak, aki még abban az
évben elhunyt. A doktor úgy nyilatkozott, hogy először 1928-
ban értesült a csontokról, s az elsőt 1935-ben, a másodikat
1940-ben sikerült megvásárolnia. Xue akkoriban azt gondolta,

hogy egy Kína területén használt, de addig ismeretlen írás
maradványairól van szó. 1966-ban, a kínai „kulturális for-
radalom” alatt a csontokat elásta, hogy ne kerüljenek illetékte-
len kézbe. A kínai tudósok szerint Xue elbeszélése mindenben
hihető. A kínai orvos már 1983-ban felajánlotta az ékírásos
csontokat a Tiltott Városban működő Palotamúzeumnak,
amelynek gyűjtőköre a feliratokra is kiterjed. Ekkor mondták
neki először a szakértők, hogy a leleten mezopotámiai ékírás
olvasható. A két évvel későbbi adományozáskor jött rá először
egy kínai szakember, Wu Yuhong, hogy az egyik csonton
Kürosz rendeletének másolata olvasható. A másik csonton lévő
szöveget nem tudta azonosítani. (A kínai tudós a következő
évben publikálta is a felfedezést: A Horse-Bone Inscription
Copied from the Cyrus Cylinder [Line 18–21] in the Palace
Museum in Beijing. Journal of Ancient Civilizations 1986
[Sample Edition], 13–18, Pls. 1–3.). 

Egészen mostanáig az volt az általános vélekedés a tudó-
sok körében, hogy a British Museumban őrzött Kürosz-
agyaghenger egyedülálló műtárgy, amelyet ünnepélyesen
Babilon falába temettek, és annak szövegét nem publikálták.
2010 januárjában azonban szintén a British Museumban
bukkantak rá két olyan ékírásos tábla töredékére, amelyeken
szintén Kürosz rendelete szerepelt – ez a felfedezés is abba az
irányba mutatott, hogy a perzsa nagykirály rendeletét széles
körben másolhatták és terjeszthették. Finkel a kínai lócson-
tokról készített fényképek alapján arra a felismerésre jutott,
hogy nemcsak az első, hanem a második csonton is Kürosz
rendeletének másolata volt olvasható. Időközben Yushu Gong
kínai asszírológus viaszlevonatokat készített a csontokról, és
ezt a 2010. június 23–24-én Londonban rendezett konferen-
cián be is mutatta a kutatók általános elképedésére.

Finkel számára perdöntő érvként szolgált a kínai lócson-
tok hitelessége mellett, hogy a rájuk írt ékírásos szöveg nem
pontosan egyezik a Kürosz-agyaghengerrel, bár nyelvtanilag
helyes. Maguk az ékírásjelek is sokat változtak az évszázadok
során, és Finkel szerint a csontokon szereplő jelek kevésbé
fejlett változatai az agyaghengeren olvasható ékírásjeleknek, a
Kürosz-feliraton használt ékjelek kevesebb mint huszadrészét
használja fel ez az írás. Az ék alakú jelek vastagabbik végén kis
v-formájú bevágás látható, amely az ékírás perzsa formájára
lett jellemző később. (A British Museumban őrzött Kürosz-
cilinder babilóni nyelven és jelekkel íródott.) „Az írnok, aki a
szöveget a csontokra véste, nem a Kürosz-agyaghenger szöveg-
ét használta fel, hanem egy másik szövegváltozatot, amely nem
Babilonban, hanem valószínűleg Perzsiában íródott” – nyi-
latkozta Finkel. Ez a perzsiai változat akár kőbe vésett, akár
tintával bőrre írt, vagy akár agyagtáblára vetett szöveg is
lehetett. Legvalószínűbb, hogy az eredeti tárgyat Kürosz
uralkodása alatt küldhették birodalmának legtávolabbi keleti
végeire, amely ma Kína területére esik.  

Grüll Tibor 
Forrás: http://bibliairegeszet.blog.hu/
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Kínai lócsontok őrzik Kürosz
rendeletének másolatát

Irving Finkel, a British Museum ékírásszakértője

egészen addig, amíg Dareiosz megalapította Perszepoliszt. Az

1,6 négyzetkilométer kiterjedésű romvárosban a régészek egy

templom és két palota romjait is megtalálták, valamint itt talál-

ható Kürosz állítólagos sírja is, amelyet már Nagy Sándor

ideérkezése (Kr. e. 331) előtt kiraboltak. A régészeti lelőhelyet

egy 2007-ben megkezdett víztározógát építése fenyegeti, a

paszargadai régészeti örökség fennmaradásáért küzdő irániak

ezért is népszerűsítik világszerte a „Kürosz napot”.

Grüll Tibor

http://bibliairegeszet.blog.hu


