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Asszírok és urartuiak. Újabb fejezetek az Urartu-
kutatás történetéből

A Kr. e. IX–VII. századi kelet-anatóliai államalakulat, Urartu történe-
téről az utóbbi évtizedekben születtek már jelentős összefoglalások, mo-
nográfiák. P. Zimansky 1998-ban megjelent terjedelmes bibliográfiája, az 
„Ancient Ararat”� kikerülhetetlen kézikönyvvé vált abból a szempontból, 
hogy tematikus bontásban tartalmazza mindazoknak a publikációknak a lis-
táját, amelyek F. E. Schulz 1840-ben megjelent szövegkiadása2 (az urartoló-
gia „születésnapja”) óta bárhol a világon megjelentek. Annak köszönhetően 
ráadásul, hogy az urartui epigráfiai anyag szinte teljes egésze „elfér” egy 
gyűjteményes kötetben, az Urartu-kutatás szinte minden nemzedéke szá-
mára elkészült egy összefoglaló szövegkiadás, legutóbb N. V. Arutjunjan 
műve�, vagy éppen M. Salvini nagyszabású, többkötetes vállalkozása4. Az 
Urartu történetét összefoglaló monográfiák tekintetében pedig elég legyen 
most csak a két legmeghatározóbbat megemlíteni, nem véletlenül az Urartu-
kutatás két jellemző korszakából: B. B. Piotrovszkij „Vanskoecarstvo” című 
műve� többek között angol fordításban is megjelent�, M. Salvini opusa pedig 
az 1990-es években foglalta össze mindazt, amit a kutatás éppen akkori 
állása szerint Urarturól tudtunk.�

 1 P. Zimansky: Ancient Ararat. A Handbook of Urartian Studies. New York, 1998.
 � F. E. Schulz: Mémoir sur le lac Van et sesenvirons. In: Journal Asiatique. Ser. 3. Vol. 9. 

�840. 2��–�2�.
 3 N. V. Arutjunjan: Korpus urartskich klinoobraznych nadpisej. Erevan, �001.
 4 M. Salvini: Corpus dei testi urartei. Vol. I–IV. Roma, �008–�01�. (Documenta Asiana 

VIII). (A továbbiakban: CTU)
 � B. B. Piotrovskij: Vanskoecarstvo (Urartu). Moskva, 19�9.
 � B. B. Piotrovskij: The Ancient Civilization of Urartu. Genéve, 19�9.
 � M. Salvini: Geschichte und Kultur der Urartäer. Darmstadt, 199�. Nem lehet most célunk 

Urartu történetének még csak vázlatos összefoglalása sem; e tekintetben az érdeklődő bősé-
ges ismertetést és szakirodalmi hivatkozást talál M. Salvini (és P. Zimansky 1. jegyzetpont-
ban említett) munkájában. Magyar nyelven pedig egy vázlatos történeti összefoglalásért ld. 
Buhály A.:Urartu története és kultúrája. In: Minya K. (szerk.): Mesterfüzet I. Nyíregyháza, 
20�0. 2�–4�.
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Aki Urartu-historiográfiával foglalkozik, nem véletlenül állíthatja egy-
más mellé Piotrovszkij és Salvini műveit. Mindkét szerző a maga idejében 
(sőt, M. Salvini természetesen a jelen korban is) az Urartu-kutatás meghatá-
rozó személyisége, akik monográfiájuk mellett korábban jelentős részpubli-
kációkkal és konkrét régészeti terepkutatásokkal alapozták meg hírnevüket. 
Piotrovszkij az örményországi Karmir-blur feltárásával szerzett érdemeket 
az 19�0-es években8, Salvini pedig többek között a Van-tó melletti ayanisi 
erőd epigráfiai anyagának feldolgozásával végzett megkerülhetetlen mun-
kát�. A két monográfiát azonban mintegy harminc év választja el egymástól, 
így önmagukban is részeivé váltak, illetve válnak a kutatástörténetnek; a 
két mű között jelentős eltérések vannak bizonyos jelenségek megítélésében, 
bizonyos következtetések levonásában.

A két művön keresztül jól nyomon lehet követni az Urartu-paradigma fo-
kozatos változásait. Még izgalmasabb azonban a kutatás szempontjából, hogy 
ez a változás nyilvánvalóan nem áll meg: egész egyszerűen máshogyan tekin-
tünk Urartu történetének, bizonyos korfordulóinak jelenségére (az államala-
pítás, az asszír–urartui viszony, II. Šarru-kín hadjárata Kr.e. �14-ben, Urartu 
pusztulása stb.) a hatvanas vagy a kilencvenes években, vagy akár napjaink-
ban. Ez a jelenség ugyanakkor felkelti az igényt az iránt, hogy a részkérdé-
sekkel foglalkozó publikációkon túl rendre megjelenjenek olyan összefogla-
lások, amelyek mégoly vázlatosan is, de bemutatják a kutatás éppen aktuális 
fókuszpontjait, „trendjeit” és a különböző következtetéseket. Ezt a szerepet 
tölti be legújabban az Oxford Handbook of Ancient Anatolia című monumen-
tális (összességében több mint 1100 oldalas!) kézikönyvének két, Urartuval 
foglalkozó fejezete: Karen Radner és Paul Zimansky munkája.

A következőkben a két összefoglalás alapján azokra a jelenségekre sze-
retnénk kitérni, amelyeket már máshogy látunk, mint akár a kilencvenes 
vagy még inkább a hatvanas években; egyszóval arra, hol tart jelen állás 
szerint ez az Urartu-paradigma.

1. Az Urartu-kutatás egyik enigmatikus pontja az államalapítás időszaka, 
az I. Sarduri, mint az első saját feliratai�0 alapján ismert uralkodó előtti idő-
szak. Ennek a kérdésnek a taglalása szétfeszítené a jelen ismertető kereteit; 
mindenesetre az asszír forrásokban a térségben felbukkanó Arramu országa 
(és fővárosa, a III. Šulmánu-ašaredu idején asszír támadás áldozatává eső 
Arzaškun) valószínűleg nem a Van-tókörnyékén terült el, hanem az Urmia-
 8 B. B. Piotrovskij: Karmir-blur I–III. Erevan, 19�0–19�� (Archeologičeskie Raskopki v 

Armenii No.1, �, �)
 9 A. A. Çilingiroğlu – M. Salvini (szerk.): Ayanis I. TenYears’ Excavacionsat Rusahinili Ei-

duru-kai. Roma, �001. (DocumentaAsiana VI)
10 CTU A1.
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tó közelében (�34. és �4�.). Bár nem ismerjük a pontos genealógiai és/vagy 
hatalmi viszonyt Arramu és Sarduri, illetve Sarduri apja, Lutipri között, úgy 
tűnik, az urartui uralkodói dinasztia származási helye a későbbi fővárostól, 
Vankalétől délre, délkeletre lehetett; ez mindenesetre megmagyarázna olyan 
dolgokat, hogy miért pont egy eredetileg az urartui-asszír peremterületen 
található város, Musasir istene vált Urartu főistenévé, vagy hogy létezett-e 
valamilyen urartui etnikai identitás (ld. később).

�. Korábban a szakirodalomban volt egy olyan nézet, miszerint II. Sardu-
ri (Kr. e. kb.��0–�34) asszíroktól elszenvedett veresége után az új urartui 
király, I. Rusa áthelyezte volna a fővárost Vankaléból a közeli Toprakkaléba. 
Mára azonban kiderült, hogy ez téves megállapítás: Vankale (Tušpa) mindig 
is az urartui állam központja volt (�34.); tény, hogy Toprakkalében felépült 
egy monumentális palota, de ma már tudjuk, hogy ezt nem I., hanem II. 
Rusa építette nagyjából harminc–negyven évvel I. Rusa kora után.

3. K. Radner egyik jellemző megállapítása azonban az, hogy Urartu tör-
ténetét elsősorban még mindig asszír „szemüvegen” keresztül nézzük. En-
nek egyszerű oka van: az asszír források számosabbak és sokrétűbbek, mint 
a meglehetősen sematikus (vagy annak tűnő) urartui epigráfiai anyag. Nem 
tudhatjuk azonban, hogy ez az asszír „prizma” hogyan torzítja el a mi Urar-
tu-képünket, ahhoz képest legalábbis, ahogy maguk az urartuiak látták ma-
gukat. Jellemző például, hogy maga az „Urartu” elnevezés nem az urartuiak 
saját önelnevezése (az a „Biainili”), hanem egyrészt Belső-Anatólia kon-
vencionális elnevezése a mezopotámiai (és ezáltal az újasszír) forrásokban 
már a Kr.e. II. évezred végétől kezdve, másrészt pedig a modern tudomány 
elnevezése erre a Vankale központtal létrejött vaskori államra (�3�.).

Hasonló terminológiai problémára mutat rá írása kezdetén P. Zimansky 
is (�48.sk.o.): tudjuk, hogy mi az, hogy „urartui”, mint nyelv, de valójá-
ban fogalmunk sincs arról, hogy mit jelent az, hogy „urartui”, mint nép. 
Amit tudunk: – van egy Urartunak nevezett politikai egység, amely a Kr. e. 
VIII–VII. században a kelet-anatóliai térség domináns hatalma; – amely mi-
litáns birodalmi kormányzattal rendelkezik; – bizonyos régészeti nyomokat 
hagyott maga után (erődök, sírkamrák stb.); – és az uralkodó dinasztia maga 
után hagyott egy meglehetősen terjedelmes epigráfiai anyagot, ami alapján 
ennek a birodalomnak a „hivatalos” nyelvét urartuinak nevezhetjük.

Amit nem tudunk: – ennek a nyelvnek a korabeli és ottani nevét. – En-
nek a nyelvnek a natív beszélői biztosan nem hívták magukat urartuiaknak; 
láthattuk, hogy az asszírok esetében az Urartu elnevezés egy adott földrajzi 
régiót takar, mégpedig a kelet-anatóliai felföld politikailag tagolt területét, 
később pedig Asszíria északi riválisát. Jellemző, hogy az „Urartu” néva-
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lak az urartui epigráfiai anyagban csak egyszer fordul elő, egy késői asszír 
nyelvű szövegben. A korai asszír nyelvű urartui feliratos anyagban inkább a 
„Nairi” névalak jelenik meg a saját ország elnevezéseként, amely korábban, 
a közép-asszír és a korai újasszír topográfiában az „Uruatritól” (azaz Urar-
tutól) dél-délkeletre eső, az Urmia-tóhoz közeli terület. (Itt érkezünk vissza 
az urartui uralkodóház feltételezett Urmia-tó-közeli eredetéhez…)

Az urartui epigráfiai anyagban megjelenő ország-önelnevezés, a „Biaini-
li” szintén nem rendelkezik etnikai töltettel: jelentése egyszerűen „Bia ország 
(lakó)i”. Később, az Asszíria, illetve Urartu pusztulása utáni újbabiloni szövegek-
ben felbukkanó „Uraštu” név immár szintén csak földrajzi régiót jelent, illetve a 
behistuni felirat óperzsa és elámi változatában megjelenik az „Armina/Arminiya” 
helynév, amiből majd Örményország klasszikus neve (Armenia) eredeztethető.

Zimansky dolgozatának végén (���–���.) szintén visszatér még az urar-
tui nép és politika paradoxonára. Véleménye szerint a kérdés alapvetően két 
ellentétes irányból közelíthető meg:

1. Az urartui nyelv széles körben használt és elterjedt nyelv Kelet-Ana-
tóliában, és létezik egy urartui nyelvi-etnikai identitás, amely Urartu (azaz 
„Biainili”) alapja;

�. Urartu egy rövid ideig élő politikai és kulturális entitás, ami katonai 
erő által jött létre egy domináns politikai elit irányításával, tagolt nyelvi, 
etnikai és kulturális közegben.

Az igazság – Zimansky szerint – nyilván valahol a két álláspont között 
van. Az urartui nyelvnek a hurrihoz való szoros kapcsolata mindenképpen 
feltételez valamilyen etnikai-nyelvi hátteret. Itt Zimansky egy kis nyelvé-
szeti, nyelvtörténeti excursusszal szakítja meg gondolatmenetét, és rámutat 
arra, amire talán még nem figyelt eléggé az urartológia, legalábbis az urartui 
állam (és nép?) genezise szempontjából: az urartui nyelv a különböző hurri 
dialektusok közül leginkább az óhurrival mutat rokonságot, legalábbis ami 
a szókincset és a szintaxist illeti. Nota bene: ennek az elterjedési területe 
az a Felső-Hábur-régió (nagyjából a mai török–szíriai–iraki határvidék), 
amely – teszi hozzá most már a recenzens – gyanúsan közel van ahhoz az 
Urmia-tótól délnyugatra eső területhez, amely esetleg az urartui uralkodói 
dinasztia származási területe (ld. fent, 1. pont).��

Manapság már általánosan elfogadott egyébként, hogy a hurri–urartui nyelv 
a kaukázusi nyelvcsaládba tartozik. Arról azonban, hogy azon belül melyik 
ágba, már (vagy még mindig) nincs egyetértés. D’jakonov és Starostin szerint 

11 A hurrik történetére, kultúrájára, az ókori kelet történetére vonatkozóan ld. G. Wilhelm: 
Grundzüge der Geschichte und Kultur der Hurriter. Darmstadt, 198�. (német kiadás); ill. 
uő: The Hurrians. Warminster, 1989. (angol kiadás).
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a keleti ágba�2, mások azonban szkeptikusak e tekintetben…�� A hurrikról to-
vábbá általában azt feltételezik, hogy észak felől nyomultak be Elő-Ázsiába 
(vö. Kura-Araks-kultúra, Hábur-áru…), viszont Zimansky rámutat arra, hogy 
jelenlétük csak a Taurosz-hegységtől délre dokumentált biztosan. (���. sk.)

Visszatérve az esetleges urartui identitás kérdéséhez, Zimansky inkább 
amellett teszi le a voksát (���.), hogy Urartu nem tekinthető önálló etnikai 
identitásnak. Zimansky az alábbi érveket sorolja fel ezek mellett:�4

– Urartu pusztulásának mértéke és gyorsasága; az állam pusztulása, már amennyi-
re megállapítható, mindenféle előjel nélkül, gyorsan következik be, és alaposan 
megy végbe; ráadásul nincs „natív beszélő”, a pusztulásnak nincs narrációja;

– az Urartuban megfigyelhető kulturális hatások jó része délről, asszír, illet-
ve általában felső-mezopotámiai hatások formájában jelentkezik (ld. pl. az 
uralkodó dinasztia legfőbb rituális gyakorlatává váló Haldi-kultusz);

 – a friss alapítású urartui erődök az állam pusztulása után elnéptelenednek, 
és névanyaguk sem él tovább; ami mégis (pl. Erebuni, a későbbi Jere-
ván), az inkább kivétel;

 – Urartu területének későbbi „gazdáinak”, az örményeknek a nyelvében csak 
minimális a (hurri-) urartui jövevényszó, az is csak közvetett módon.
4. Rátérve a következő pontra, azt a rendelkezésre álló források 

alapján már eddig is tudtuk, hogy az asszír–urartui viszony a Kr. e. IX. 
század közepétől kezdve ellenséges. Abban azonban már jelentős válto-
zás történt az Urartu-kutatás során, hogy hogyan is képzeljük el ennek 
a konfliktusnak a dimenzióit. Korábban az asszír–urartui konfliktust 
mint két nagyhatalom áthidalhatatlan és kölcsönösen minden erőfor-
rást felemésztő párharcának képzelték el, amelyben szükségszerűen 
végül csak az egyik maradhat talpon. Ez alapján képzelte el Thureau-
Dangin – és az ő nyomdokain még sokan – II. Šarru-kín Urartu-elleni 
hadjáratát Kr. e. �14-ben.�� Mára azonban már világossá vált, hogy 
a konfliktus tétje a Felső-Euphrátesz vidéke, az észak-szíriai térség 
és az azon keresztülfutó kereskedelmi útvonalak, a két állam közötti 
ütközőállamok és az Urmia-tótól délre–délnyugatra eső területek el-

1� I. M. Diakonoff – S. A. Starostin: Hurro–Urartians an Eastern Caucasian Language. Mün-
chen, 198�.

13 Ld. R. Smeets: On Hurri–Urartians an Eastern Caucasian Language. In: Bibliotheca Ori-
entalis 4�, ��8�. 2��-2��.

14 Zimansky már korábban is foglalkozott ezzel a témával, kicsit részletesebb érveléssel: P. 
Zimansky: Urartian Material Cultureas State Assemblage: an Anomalyin the Archaeology 
of Empire. In: Bulletin of the Schools of Oriental Research �99/300, 199�. 103–11�.

1� F. Thureau-Dangin: Unerelation de la huitemecampagne de Sargon. Paris, 191� (Textes 
cunéiformesdu Louvre. Vol. 3)
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lenőrzése volt.�� Az asszír forrásokban a két állam közötti első érintkezés II. 
Aššur-nasir-apli (Kr. e. 884–8�9) hadjárata, amelyet a Tigrisz folyó „forrásá-
hoz” (valójában egy barlangi átfolyáshoz) vezetett (�38. sk.; ld. 1. pont). Va-
lószínűleg ennek a konfliktusnak a folyománya III. Šulmánu-ašaredu Arramu 
elleni hadjárata (�39.). Az asszírok nyilván azt akarták megakadályozni, hogy 
Arramu kiterjessze és megszilárdítsa hatalmát az Urmia-tótól délnyugatra eső 
területeken; jellemző, hogy 830 körül, Asszíria meggyengülése, majd a 8�0 
körüli újraerősödése idején ez utóbbi terület már urartui ellenőrzés alatt áll.

Kr. e. kb. 8�0–�80 között nincs terítéken asszír–urartui konfliktus, mind-
két állam az addig szerzett területei konszolidálásával van elfoglalva. �81–
��4 között azonban újabb konfliktushelyzet alakul ki: keletre Délnyugat-
Irán, illetve nyugati irányban „Hatti”, azaz a Felső-Euphrátesz vidékének 
akkori hettita utódállamai, Karkemiš, Marqasu és Kummuhu felé mindkét 
állam komoly gazdasági, politikai pressziót kezd kialakítani. A versenyfutás 
győztese ekkor Urartu: ��4-ben II. Sarduri a szíriai Arpad közelében győ-
zelmet arat a belső problémákkal küzdő Asszíria felett, így „Hatti” urartui 
befolyás alá kerül.

III. Tukulti-apil-ešarra (Kr.e. �4�–���) korában azonban fordul a hely-
zet. Az asszír király győzelmet arat, majd eljut egészen Tušpáig (első és 
egyetlen alkalom), majd az ellensúly nélkül maradt Asszíria provinciába 
szervezi Arpad, Hamat és Unku észak-szíriai királyságokat (�39. sk.). Lé-
nyegében ez a terjeszkedési folyamat folytatódik tovább később II. Šarru-
kín korában is (Kr. e. ��1–�0�), amikor asszír provinciává szervezik Que 
(Kilikia), Karkemiš majd (�09-ben) Kummuhu területét. (Ez utóbbi lesz 
Asszíria egyetlen Urartuval szembeni közvetlen határtartománya.)

Ezután a két állam közötti közvetlen katonai konfliktusok megszűnnek. 
Az asszír–urartui viszony Aššur-ah-idinna (�80–��9) és Aššur-ban-apli 
(��8–���) korabeli gyökeres megváltozását, a látványos hadi cselekmé-
nyek megszűntét korábban azzal magyarázták, hogy II. Šarru-kín �14. évi 
nyolcadik hadjárata olyan döntő csapást mért Urartura, amelyet az már nem 
tudott kiheverni.�� Ma már tudjuk, hogy erről szó sincs. A mai szakiroda-
lom a fordulatot inkább a Sín-ahhe-eriba (�0�–�80) elleni merénylettel, 
valamint a merénylők Urartuba való menekülésével hozza összefüggésbe 
1� Thureau-Dangin az előbbi pontban említett művében például Šarru-kín hadjáratát még úgy 

rekonstruálja, hogy az megkerülte mind az Urmia-, mind a Van-tavat. A későbbi, különösen 
az elmúlt néhány évtizedben publikált rekonstrukciók azonban már egyre „rövidültek”; 
ezek szerint a hadjárat csupán csak az Urmia-tó vidékét érintette. Ld. pl. P. Zimansky: 
Urartian Geography and Sargon’s Eighth Campaign. In: Journal of Near-Eastern Studies 
49, 1990. 1–�1. (részletes bibliográfiával)

1� Ld. pl. Thureau-Dangin 14-1�. pontban említett rekonstrukciója.
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(�41.). Aššur-ah-idinna semmiképpen sem érezhette biztonságban a trónját 
mindaddig, míg a merénylők (saját testvérei) életben és Urartuban vannak; 
feltűnő mindenesetre, hogy Aššur-ah-idinna (és majd Aššur-ban-apli) men-
nyire nem akarja keresztezni az urartui érdekeket, például akkor, amikor 
Šubria annektálásakor urartui menekülteket szolgáltat ki.

Egy asszír–urartui „modus vivendi” lehet az alapja a II. Rusa-korabeli 
jelentős urartui építészeti aktivitásnak is; Ayanisban, az egyik ekkor épü-
lő városban biztosan dolgoztak asszír munkások�8, és valószínűleg ennek a 
jegyében értelmezhetőek Aššur és talán Marduk (AMAR. UTU) isten fel-
bukkanása is az epigráfiai anyagban.��

Az asszír–urartui viszony egy újabb fordulata Radner szerint a Kr. e. 
���. esztendő, illetve az, amikor ebben az évben Aššur-ban-apli demonst-
ratívan kivégzi az ellenséges Elám követeit az urartui követek jelenlétében; 
szerzőnk szerint ez egy újra hűvösre forduló asszír–urartui viszony jele, 
és valószínűleg Sín-ahhe-eriba merénylőinek halálával függhet össze (�41. 
sk.). Azonban sokkal többet Urarturól már nem hallunk asszír forrásokban: 
egy bizonyos Sarduri még felbukkan, sokatmondóan mint vazallus. Ezek 
után azonban a források elhallgatnak; nyilván azért, mert megszűnik előbb 
Urartu, majd �14 után Asszíria is.

Végignézve ezt a gyors és vázlatos kronológiai áttekintést, a korábbi 
monográfiákkal és összefoglalásokkal összehasonlítva rögtön feltűnik, 
hogy az eseménytörténet és az asszír–urartui konfliktus tekintetében hol 
változtak meg az Urartu-kutatás fókuszpontjai. Jellemző, hogy Radner 
ismertetőjében szinte észrevétlenül eltűnt, okozatait és következményeit 
tekintve súlytalanná vált II. Šarru-kín már sokszor említett nyolcadik had-
járata Urartu ellen, Kr. e. �14-ben. Korábban ezt az eseménysort tartották 
Urartu és az asszír–urartui viszony fordulópontjának; ahogy fentebb már 
volt róla szó, oly módon, hogy két olyan térségbeli „szuperhatalomról” van 
szó, amely között valamiféle antagonisztikus ellentét feszül, és egymás köl-
csönös elpusztítására törekednek. Mára már kiderült, hogy erről egyáltalán 
nincs szó: pusztán csak a befolyási övezetek, a kontaktzónák ellenőrzése 
lehetett a konfrontáció tétje. Már csak azért is így lehetett, mert a két állam, 
Urartu és Asszíria teljesen más földrajzi, ökológiai környezetben rendezke-
dett be és tudta kiterjeszteni a befolyását: Asszíria a Taurosz hegyláncaitól 
délre, Urartu pedig a Kelet-Anatólia hegyvidékes területeire. A két állam 

18 CTU A1�-1 VII.10 alapján
19 AMAR.UTU (=Marduk) II. Rusakarmir-bluri (Jereván, Örményország) szentélyfeliratán: 

CTU A1�-� VIII.8; Aššur pedig III. Rusagöveleki-keşişgöli sztéléjén: CTU A14-1 Vo. 1�; 
��; A14-� Vo. 9; �0.
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központját (Tušpa és Kalhu, illetve Ninive) mintegy �40 km és több 3000 
méteres hegycsúcs választotta el egymástól, így közvetlen határ (legalábbis 
�09-ig, Kummuhu, a későbbi Kommagéné asszír meghódításáig) nem volt 
közöttük, csak különböző ütközőállamok (Musasir, Šubria stb., őket Radner 
külön-külön is bemutatja a �43–�48. oldalakon).

Részben az előző tematikus fordulathoz is kapcsolódik, hogy az utóbbi 
időben megváltozott a Šarru-kín-féle hadjárat utáni asszír–urartui viszony 
képe is. A radikális élethalálharc, és az ezt lezáró asszír győzelem paradig-
mája alapján korábban úgy gondolták, hogy Kr. e. �14 után Urartu valójá-
ban asszír vazallusállam lett (és ennek tudható be a konfliktusos politika 
megszűnése). Nincs most lehetőség itt arra, hogy részletesen bemutassuk 
az asszír külpolitika alávetési fokozatait, de a források alapján látható, hogy 
ezeknek semmiféle nyoma sincsen a II. Šarru-kín hadjárata utáni asszír–
urartui viszonyban, sőt, K. Radner érvelése mintha már a visszájára is for-
dítaná a helyzetet, legalábbis Aššur-ah-idinna korában. Radner ugyanis azt 
sejteti, hogy ebben az időben azért nincs asszír–urartui konfrontáció, mert 
Urartu komoly „zsarolási potenciállal” rendelkezik Sín-ahhe-eriba feltehe-
tőleg ott tartózkodó merénylői személyében. (�41. sk.)

�. Az asszír–urartui viszony számunkra sokszor csak mint katonai konflik-
tus jelenik meg; ugyanakkor a kutatás súlypontja az utóbbi időben áttevődött 
a kulturális és gazdasági kapcsolatokra, illetve azok lehetőségére is (�4�–�43.
o.). Annak ellenére, hogy a IX–VIII. századi „diplomáciai hidegháború” 
(Radner: „diplomaticiceage”, �4�.), úgy tűnik, nem kedvezhet a kulturális, 
illetve gazdasági jellegű kapcsolatoknak. Számos olyan „lehetőséget” tárt fel 
a kutatás, ahol az ilyen típusú kapcsolatfelvételek megtörténhettek:

I. A már említett „közös” határvidékek egyben komoly „kontaktzónák” 
lehettek: a kummei, musasiri közösen használt szentélyek, és az ide kapcso-
lódó kultuszok komoly kulturális és gazdasági közvetítő kapcsok lehettek 
még az említett „diplomáciai hidegháború” idején is.

II. A valószínűleg nagyszámú hadifogoly egyben különböző katonai és 
kulturális „transzferek” lefolytatói; Radner szerint például III. Šulmánu-
ašaredu asszír lovasságának kifejlődésében sokat segíthetett az Urartuval 
való konfrontáció, illetve volt már szó az Ayanis építésében feltehetőleg 
részt vevő asszír munkásokról.

III. A valószínű asszír foglyok között akár személy szerint is ki lehet emel-
ni I. Sarduri, az első pontosan ismert urartui király írnokát, aki tkp. szülőatyja 
az éppen ezért asszír stílusú urartui írásbeliségnek. Még érdekesebb a dolog 
ugyanakkor, és ennek a konkrét „kulturális transzfernek” a hatása, hogy az 
inkább sztélé- és sziklafeliratokból álló urartui epigráfiai anyag stílusa az ar-
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chiválási célú asszír agyagtábla-szövegek stílusával egyezik meg; írnokunk 
nyilvánvalóan ebben a stílusban és gyakorlatban volt eredetileg járatos.20

IV. Szintén hathattak egymásra a különböző agrártechnológiák és agrár-
jellegű innovációk: a Tušpa és Dúr-Šarru-kín, illetve később Ninive körül 
végzett csatornaépítések viszonylatában nyilván egymásra ható példákkal 
számolhatunk,2� vagy szót lehet ejteni az urartui szőlőművelésről és borá-
szatról, amely Asszíriában is elismerő visszhangra talált.

Radner az írását az Asszíria és Urartu közötti ütközőállamok leírásával zárja 
(�43–�48.). Közös ezekben a kis- vagy városállamokban az, hogy mind erős 
hurri tradícióval rendelkeznek; azt már megint csak a recenzens jegyzi meg, 
hogy ezt a jelenséget mindenképpen komolyan kell majd venni Urartu kora-
története és kérdéses kulturális identitása viszonylatában. Radner most inkább 
csak a különböző területek földrajzi azonosításával foglalkozik komolyabban: 
•	Šubria a Felső-Tigrisz vidéke, annak forrásterülete; északi határa Urar-

tu, nyugati és déli határa a Tigrisz folyó, illetve Amedi és Tušhan asszír 
provinciák. (�43.sk.o.)

•	Kumme körülbelül a mai Beytüşşebap körül helyezkedett el, a török–ira-
ki határ mentén. Régóta a viharisten Teššob kultuszhelye. (�44.o.)

•	A már többször is említett Musasir, illetve urartui nevén Ardini Észak-
nyugat-Irakban, Sidikan környékén helyezkedett el; leginkább arról 
híres, hogy itt volt az urartui kultuszgyakorlat főistenének, Haldinak a 
központi szentélye. (�4�. sk.)
Összefoglalva, K. Radner és P. Zimansky tanulmányaival nagyon ko-

moly és jól használható Urartu-összefoglalást kapunk, amelyeknek jelen-
tősége nemcsak a tudományos frissességükben van, hanem abban is, hogy 
nagyon jól leképezik azt a változást is, amely az Urartu-kutatásban végbe-
ment, és kijelölik azokat az ösvényeket, amelyek mentén a jövőben tovább 
lehet haladniuk a kutatóknak.

Mindkét tanulmányt – természetesen – bőséges részletes irodalomajánló zárja.
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