
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 
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Tallózó           55

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”.
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