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Újabb urartui szövegkiadás

2012-ben jelent meg a negyedik kötete, és vált ezzel teljessé Mirjo Salvi-
ni monumentális opusza, a Corpus dei testi urartei (rövidítve: CTU) című 
urartui szövegkiadás. Ha végignézünk az urartológia mintegy 160 éves tör-
ténetén, láthatjuk, hogy a diszciplina fejlődésének legfontosabb mérföldkö-
vei a különböző szövegkiadások voltak. Ez persze nem véletlen. Az urar-
tui írásbeliség az ókori kelet történetének, ezen belül pedig az ókori keleti 
íráshasználatnak egyik sajátos példája. Röviden összefoglalva: a Kr. e. 9–7. 
század között létező kelet-anatóliai államalakulat, Urartu a korabeli mezo-
potámiai ékírás újasszír változatát veszi át, amikor a Kr. e. kb. 835–825. 
között uralkodó I. Sarduri, az első saját forrásaiból is ismert uralkodó létre-
hozza feliratát a vani sziklatömb nyugati oldalán, hat példányban, ráadásul 
asszír nyelven.1 Bár az asszír nyelvhasználatot az írásbeliségben nagyon 
hamar, már I. Sarduri utódai alatt felváltja az urartui, az íráshasználat jel-
lemzői a következők maradnak:
• jelenlegi ismereteink szerint kizárólag uralkodói szövegekről van szó, 

azaz olyan feliratokról, amelyeket a király (vagy a trónörökös) készíttet 
el, ő a „megrendelő”, és valamilyen formában az ő rendeleteit vagy cse-
lekedeteit tartalmazza;

• szinte kizárólag szikla- és sztéléfeliratokról van szó; legkésőbb az állam 
történetének második felében, II. Rusa uralkodása alatt (Kr.e. kb.680-
640) megjelennek ugyan az agyagtábla-szövegek, de az urartui szöveg-
korpusz nagy része alapjában véve valamilyen szikla- és sztéléfelirat, 
vagy kisebb részben különböző kő- és bronzfelületekre (lószerszámok, 
pajzsok, lándzsák, stb.) vésett epigrafikus anyag.
Ennek az epigráfiai, illetve kisebb részben agyagtáblára készített írott 

forrásanyagnak a mennyisége, tekintve, hogy az állam fennállása, vagy leg-
alábbis az íráshasználat mintegy kétszáz éves időtartamra tehető, meglehe-
tősen limitált, legalábbis az ókori kelet más hatalmi centrumainak írott for-
rásaihoz, azok műfaji és szintaktikai gazdagságához viszonyítva. Az urartui 
 1 Wilhelm, Gernot: Urartu als Region der Keilschriftkultur. Haas, V. (szerk.): Das Reich 

Urartu. Ein altorientalischer Staat im 1. Jahrtausend v. Chr. Konstanz, 1986. 95–113.
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írott szövegek mennyiségét nehéz lenne pontosan megmondani, de mintegy 
hatszáz szövegről van szó, a rövid, egyszavas votív feliratoktól a hosszú, 
krónika-szerű uralkodói életpályákat bemutató szövegekig. Ez a mennyiség 
ugyanakkor arra éppen elegendő, hogy az Urartu-kutatás során rendre fel-
bukkanjon ezeknek a szövegeknek a több-kevesebb filológiai igényű össze-
gyűjtésének és publikációjának igénye.

Az első ilyen jellegű próbálkozás magának az urartológia „felfede-
zőjének”, F. E. Schulznak a gyűjtése volt. Az elzászi származású Schulz 
1828/29-ben tartózkodott Kelet-Anatóliában, és bár a végső célja Perzsia 
volt, amíg a Van-tó környékén tartózkodott, lemásolta az ott található és 
számára elérhető ékírásos feliratokat. Az ókori keleti filológia, az ékírás-
kutatás még igencsak gyerekcipőben járt ekkor, így a tudósok ezekkel a 
szövegekkel még nem nagyon tudtak mit kezdeni. Schulz gyűjtése végül 
1840-ben jelent meg a Journal Asiatique hasábjain.2

A transzkaukázusi, kelet-anatóliai térség viszonylagos elzártságá-
ból adódóan a különböző kutatók jóformán csak a Schulz által prezentált 
anyagból tudtak kiindulni,3 illetve az esetlegesen felmerült problémák, 
pontatlanságok miatt felmerült a térség pontos történeti, néprajzi-etnikai 
viszonyainak feltérképezése, ezen belül is pedig az urartui epigráfiai anyag 
pontos azonosítása és dokumentálása. Ez irányban a legnagyobb lépést C. F. 
Lehmann-Haupt és W. Belck kutatóútja, és ennek publikációi jelentették.4 A 
kutatópáros útja, ill. az erről szóló dokumentáció mára már több szempont-
ból is páratlan értékűvé vált. Egyrészt ők voltak az első és egyben egyetlen 
(de mindenképpen a legalaposabb) feltérképezői a térség néprajzi, etnikai 
viszonyainak; ne feledjük, arról a térségről és viszonyról van szó, amelyik 
addigi formájában teljesen megsemmisült az I. világháború, ill. az örmény 
genocídium következményeképpen. Ráadásul, ami az urartui feliratos anya-

 2 Schulz, Friedrich É.: Mémoir sur le lac Van et ses environs. Journal Asiatique. Ser. 3. Vol. 
9, 1840. 257–323.

 3 A próbálkozásokat illetően a kutatástörténet tekintetében talán E. Hincks és A.D. Mordt-
mann félresikerült nyelvmegfejtési kísérleteit dokumentáló gyűjteményeit lehet megem-
líteni: Hincks, Edward: On the Inscriptions at Van. Journal of the Royal Asiatic Society 
9. 1848, 387–449. ill. Mordtmann, A.D.: Entzifferung und Erklärung der armenischen 
Keilschriften von Van und Umgegend. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Ge-
sellschaft 26. 1872, 465–696. Ezekhez képest már relatív előrelépés volt A.H. Sayce mun-
kája: Sayce, Archibald H.: The Cuneiform Inscriptions of Van. Journal of the Royal Asiatic 
Society 14. 1882. 377–732

 4 Lehmann-Haupt, Carl F.: Materialien zur älteren Geschichte Armeniens und Mesopota-
miens. Berlin, 1907 (Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen, Phil.-His. Klasse NF IX, no. 3)

 Uő: Armenien einst und jetzt I–II. Berlin – Leipzig, 1910. 1931
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got illeti, Lehmann-Haupt sokszor már eleve egy szekundér elérhetőségű 
anyaggal találkozott: sokszor bukkan fel a dokumentációban, hogy egy-egy 
felirat vagy feliratrészlet – például – egy-egy ház sarokkövéből vagy ajtó-
berakásából került elő. Urartu fővárosa, Tušpa az állam pusztulása után is 
lakott volt egészen az I. világháborúig, és az ókori, középkori lakók nyilván 
nem voltak tekintettel semmiféle manapság elvárt „örökségvédelemre”, és 
módszeresen széthordtak mindent, ami csak mozdítható volt. Mivel azon-
ban a vani óváros maga is elpusztult az I. világháború frontharcaiban és az 
örmény népirtás során, ezek a dokumentációk már maguk is fontos törté-
neti források, ill. sok esetben, amikor Lehmann-Haupt információi között 
a „Van, óváros” szerepel, mint az adott felirat fellelhetősége, akkor sajnos 
biztosra vehetjük, hogy a szöveg mára elpusztult vagy legalábbis elveszett.

Lehmann-Haupt és Belck először az útleírásukat és az etnográfiai gyűj-
tésüket tették közkinccsé. Lehmann-Haupt azonban tervezett egy pontos és 
részletes, filológiai alaposságú szövegkiadást is, amely az összes általuk 
dokumentált és lemásolt szöveget tartalmazza; ez a kiadás azonban az I. 
világháború miatt jelentős késést szenvedett, és végül befejezetlen maradt. 
Ennek ellenére a Corpus Inscriptionum Chaldicarum (rövidítve: CICh)5 so-
káig megkerülhetetlen forrása lett az urartui filológiának, nyelvészetnek és 
történetkutatásnak; alapossága és a fentebb említett dokumentációs értéke 
miatt szinte a mai napig referenciamunka.

A II. világháború után jelentős eredményeket ért el az Urartu-kutatás 
is. Ez persze többé-kevésbé a politikai helyzet jelentős átalakulásának is 
volt köszönhető: Szovjet-Örményország területén olyan régészeti projek-
tek kezdődtek el, majd „futottak be”, mint például Karmir-blur, az urartui 
„Teišeba-város” feltárása.6 Törökországban pedig részint folytatódott a már 
1945 előtt, az Atatürk-érában elkezdődött folyamat, az ország ún. „magas 
civilizációs” emlékeinek feltárása, részint pedig az ország nemzetközi kap-
csolatrendszere, geopolitikai helyzete miatt jobban hozzáférhettek a forrá-
sokhoz a nyugat-európai és amerikai kutatók is. Az urartui szövegkiadások 
tekintetében két, egymással párhuzamosan, és a geopolitikai helyzetnek kö-
szönhetően egymás nélkül futó projekt „érett be” az 1950-es, ’60-as évekre: 
F. W. König grazi, illetve G. A. Melikišvili moszkvai kiadása.

König műve, a Handbuch der chaldischen Inschriften (rövidítve: HchI) 
két kötetben, a nívós bécsi kötődésű ókori keletes folyóirat, az Archiv für 

 5 Lehmann-Haupt, Carl F.: Corpus Inscriptionum Chaldicarum. Berlin – Leipzig, 1928.
 6 Legjelentősebb publikáció: Piotrovskij, Boris B.: Karmir-blur I–III. Erevan, 1950, 1952, 

1955. (Archaeologičeskie Raskopki v Armenii. No. 1, 2, 5), illetve Oganesjan, Konstantin 
L.: Karmir-blur IV. Erevan, 1955. (Archaeologičeskie Raskopki v Armenii. No. 6).
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Orientforschung „Beiheft”-sorozata egy-egy darabjaként jelent meg 1955-
ben (I. kötet) és 1957-ben (II. kötet).7 A kiadvány a CICh örökségeként 
meghatározott módon tartalmazza az addig ismert összes urartui szöveg 
átírását, német nyelvű fordítását, a feliratok grafikus másolatait, szójegyzé-
ket, ill. néhány elemzést is, például az urartui hadszervezetről vagy a vallási 
életről. 

A másik említett mű a grúz származású G. A. Melikišvili munkája, az 
Urartskie klinoobraznye nadpisi (rövidítve: UKN) szintén tartalmazza a 
szövegek átírását, orosz nyelvű fordítását, néhány fotómásolatot.8 

A kétpólusú világrend urartológiai leképeződésének sajátos jele lett, 
hogy a HchI főleg a nyugat-európai, amerikai tudományosságban lett in-
kább használatos, míg az UKN a szovjet, illetve kelet-európai publikációk-
ban lett alapvető hivatkozás. Kétségtelenül azonban az UKN volt némiképp 
színvonalasabb és alaposabb, a HchI sok esetben tartalmazott pontatlan-
ságot, félrefordítást, ill. az említett elemzései között jópár spekulatív is 
előfordult. Ennek köszönhetően idővel az UKN lett világviszonylatban is 
maradandóbb, ráadásul 1971-ben megjelent a szövegkiadás folytatása is 
(UKN II), amely már tartalmazta az ötvenes-hatvanas évek felfedezéseit és 
szövegkiadásait is.9 

Az Urartu-kutatás azonban újabb nagy lendületet vett a hetvenes, nyolc-
vanas évektől kezdve (szovjet-örményországi ásatások,10 Bastam feltárása 
Iránban,11 Törökországban Çavuştepe, később Ayanis feltárása,12 stb.), ill. a 
nagyobb projektek mellett rendre előfordultak kisebb felfedezések is, újabb 
szövegek napvilágra kerülése. A folyamat előrevetítette, hogy az ezredfor-
duló környékén szükségessé válhat az eddigi urartui szövegkorpuszok revi-
deálása, vagy akár egy újabb szöveggyűjtemény összeszerkesztése.

Az előbbi, a revideálás útján haladt az urartológiai kutatások (poszt-) 
szovjet iskolája doayenjének, N. Harutjunjannak a szövegkiadása is (Kor-
pus urartskich klinoobraznych nadpisej, 2001, rövidítve: KUKN).13 A ki-
 7  König, Friedrich W.: Handbuch der chaldischen Inschriften I–II. Graz, 1955, 1957 (Ar-

chiv für Orientforschung. Beiheft 8).
 8 Melikišvili, Georgi A.: Urartskie klinoobraznye nadpisi. Moskva, 1960.
 9 Melikišvili, Georgi A.: Urarskie klinoobraznye nadpisi II. Vestnik Drevnej Istorii 1971/3, 

227-255; 1971/4, 265–294.
10 Israeljan, Margarita A.: Istoria gorada-kreposti Erebuni (Po dannym epigrafiki i archaeo-

logii). Erevan, 1971.
11 Kleiss, Wolfram (szerk.): Bastam. Ausgrabungen in den urartäischen Anlagen 1972–1975. 

I-II. (Teheraner Forschungen 4, 5) Berlin, 1979, 1988.
12 Çilingirođlu, Altan A. – Salvini, Mirjo (szerk.): Ayanis I. Ten Years’ Excavations at Rusa-

hinili Eiduru-kai. (Documenta Asiana VI) Roma, 2001.
13 Harutjunjan, Nikolai V.: Korpus urartskich klinoobraznych nadpisej. Erevan, 2001.
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advány nagy előnye mindenképpen az volt, hogy immár újra egy kötetben 
lehetett kézbe venni az összes urartui feliratot; hátránya volt viszont, hogy 
ennél többet nem tudott nyújtani. A kötet ténylegesen nem volt több egy 
revideált UKN-nél, az Urartu-kutatás igényei azonban ennél már nagyob-
bak voltak. Jellemző, hogy a KUKN szinte változatlanul hagyta az UKN 
szövegsorrendjét, és benne maradt több olyan állítás is, amelyen az UKN 
megjelenése óta már igencsak túllépett a kutatás (pl. a keşiş göli sztélé, és 
ezáltal Toprakkale alapításának I. Rusának tulajdonítása).14 Manapság már 
egy jól használható szövegkorpusszal szemben a következő igényeket lehet 
megfogalmazni:
• egy új és jó urartui szövegkorpusznak valóban a teljes epigráfiai anyagot 

kell tartalmaznia;
• a korpusznak természetesen nagyon jól kereshetőnek kell lennie: ponto-

san el kell határolni, és összefüggően kell kezelni a szövegeket a krono-
lógiai elvek, a szerzőség alapján, ugyanakkor a felirat típusai (krónika, 
alapítási felirat, votív felirat, stb.) és a hordozófelület (szikla és sztélé, 
agyag, kő vagy bronz használati tárgy vagy fegyver) alapján;

• a szövegek átírásainak, sok esetben rekonstruálásának rendkívül alapos-
nak, filológiai szempontból pontosnak kell lennie, számbavéve az adott 
eset összes szóba jöhető variációt (ne feledjük, ahogy ez a lehmann-
haupti projekt ismertetése kapcsán is szóba került, a feliratok időköz-
beni, és ahogy sajnos a tágabb térségben akár manapság is tapasztalható 
károsodása, sok esetben pusztulása miatt nemritkán a különböző szöveg-
kiadásoknak nagyon komoly dokumentációs szerepe is van);

• a nyelvészeti kutatások szempontjából is rendkívül fontos, hogy a kor-
pusz jól kereshető és jól dokumentált legyen a szókincs és a grammatikai 
variációk tekintetében is; 

• nem ártana minél több feliratról jó, nagy felbontású fotómásolat;
• végül, de nem utolsósorban természetesen a fordítások tekintetében a 

lehető legalaposabban naprakésznek kell lennie, pontos szakirodalmi hi-
vatkozásokkal.
Látható, hogy az igények tekintetében nem egy régebben akármilyen jó 

és alapos szövegkorpusz revideálása lett volna az alapvető feladat, hanem 
egy teljesen új gyűjtemény összeállítása – szinte már reménytelennek tűnő 
sziszifuszi munkával. Érdemes ugyanakkor megemlíteni a szövegkiadások 
között egy sajátos példát, M. Payne szöveggyűjteményét.15 Ez a gyűjtemény 

14 A KUKN kritikája: Salvini, Mirjo: About a New Corpus of Urartian Inscriptions. Studi 
Micenei ed Egeo-Anatolici 43/2. 2001, 241–267.

15 Payne, Margaret R.: Urartu Çiviyazýlý Belgeler Katalođu. Ýstanbul, 2006.
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kétségkívül többnek is meg próbált felelni a fenti kívánalmak közül: kü-
lön katalogizálja például a különböző királyokhoz kötődő feliratokat azok 
szándéka és típusa szerint, a lehető legpontosabban dokumentálja a feliratok 
származási és jelenlegi fellelhetőségi helyét és gazdag képanyaggal rendel-
kezik. Két nagy hátránya van azonban: egyrészt a szövegeknek csak török 
nyelvű fordítását tartalmazza, ami igencsak megnehezíti elterjedését, más-
részt pedig, ami a tudományosság szempontjából még ennél is fontosabb, 
nem tartalmazza az eredeti szövegek átírását és sorbeosztását sem, ami filo-
lógiai szempontból sajnos szinte teljesen használhatatlanná teszi a kötetet.

Ez után a hosszú kutatástörténeti bevezető után megérkeztünk ahhoz a 
legújabb szövegkiadáshoz, amelyiknek 2012-ben jelent meg utolsó, negye-
dik kötete. Az Urartu-kutatást ismerők számára nem ismeretlen a szerkesztő, 
Mirjo Salvini személye; ez irányú munkássága tekintetében legyen elég most 
csak a legutóbbit említeni, az ayanisi ásatások, egy II. Rusa-kori urartui erőd 
feltárásának munkálataiban való közreműködés, az itt talált szöveganyag 
pontos dokumentációja.16 Ráadásul az, hogy Salvini egy új szövegkiadás el-
készítésének munkájába vágott bele, nem volt ismeretlen a kutatásban. (Jelen 
recenzió írója maga is emlékszik arra, amikor Salvini 2001-ben a würzburgi 
egyetemen tartott vendégelőadásában ecsetelte ennek a munkának a nehézsé-
geit és a szükséges előfeltételeit.) Jó egy évtizedes munkával így 2012-ben 
teljessé vált egy újabb, modern urartui szövegkorpusz.

A munka, ahogy említettük, négy kötetből áll, amiből az első kötet a tu-
lajdonképpeni szöveggyűjtemény (Le iscrizioni su pietra e roccia. I Testi), a 
második kötet gyakorlatilag egy szójegyzék (Thesaurus), a harmadik kötet 
egy térkép- és képtár (Tavole), míg a negyedik kötet tartalmazza a kisebb 
feliratokat, jeleket, bronztárgyakon megtalálható feliratokat, agyagtáblákat, 
bullákat, stb. (Iscrizioni su bronzi, argilla, e altri supporti), az első kötethez 
kapcsolódó sziklafeliratok néhány revízióját (Nuove iscrizioni su pietra), 
valamint egy paleográfiai áttekintést (Paleografia generale). Nézzük most 
ezeknek a köteteknek a bővebb ismertetőjét, áttekintve elsősorban is azokat 
az újdonságokat, amelyek az Urartu-kutatás metodológiája szempontjából 
meghatározóak lehetnek.

I. Szövegek. Az első kötet, ahogy láthattuk, a tulajdonképpeni szöveg-
kiadás. Mielőtt azonban a szövegek sorozata megkezdődne, több nagyon 
hasznos dolog is sorra kerül:

16 Çilingirođlu, Altan A. – Salvini, Mirjo (szerk.): Ayanis I. Ten Years’ Excavations at Ru-
sahinili Eiduru-kai. (Documenta Asiana VI) Roma, 2001. Szintén Mirjo Salvini nevéhez 
köthető a legutóbbi teljes Urartu-monográfia: Salvini, Mirjo: Geschichte und Kultur der 
Urartäer. Darmstadt, 1995.
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1. A kötet elején egy rendkívül jól használható konkordancia helyezke-
dik el (25–54. o.). Ennek haszna nyilvánvaló: az utóbbi évtizedekben töb-
bé-kevésbé több szövegkiadás is használatban volt (CICh, HchI vagy UKN, 
később KUKN), amelyek „természetesen” teljesen máshogy számozzák a 
feliratokat. Alapvető szükséglet, hogy megtaláljuk az átjárást ezek között 
a szövegkiadások között, illetve hogy könnyen kiderüljön, az egyik kiadás, 
mondjuk itt és most a CTU valamelyik szövege, milyen sorszám alatt talál-
ható meg egy régebbi kiadásban. (Vagy éppen a régebbi hivatkozásokat hol 
találjuk meg most a CTU-ban?)

2. Szintén rendkívül hasznos az 55–65. oldal között található lista, amely 
a szövegek előkerülési helyeit tartalmazza, külön kiemelve azokat a hely-
színeket, régészeti lelőhelyeket, ahonnan jelentős számú szöveganyag ke-
rült elő (Ayanis, Karmir-blur, Vankale stb.). A 71–80. oldal között pedig 
azoknak a gyűjteményeknek, múzeumoknak a listája szerepel, ahol a kü-
lönböző urartui feliratokat jelenleg is őrzik (a vani múzeumon kívül többek 
között az ankarai Anatóliai Civilizációk Múzeuma, vagy éppen a berlini 
Vorderasiatisches Museum vagy a londoni British Museum). Sikerül ezáltal 
„egyben látni” azt is, hogy bizonyos múzeumokban vagy egyéb gyűjtőhe-
lyen mennyi és milyen jellegű urartui felirat található.

3. A kötet elején található irodalom- és rövidítésjegyzék után a 95. oldal-
tól kezdődnek a tulajdonképpeni feliratok, annak rendje és módja szerint az 
uralkodók szerinti kronologikus rendben. Pár újdonság azonban itt is van. 
Egyrészt rendkívül hasznos, hogy már a szöveg számozása jelzi, hogy me-
lyik uralkodóról van szó: az A 1-x jelzésű szövegek például I. Sardurié, az A 
2-x sorszámúak Išpuinié, az A 3-x sorszámúak pedig Minuáé, és így tovább. 
Ez azért jó például, mert ha ezentúl egy publikáció valamilyen szöveghivat-
kozást tartalmaz, már a hivatkozott szöveg vagy akárcsak a sor sorszáma 
alapján tudhatjuk az adott szöveg típusát, kronológiai helyét. (Ugyanezt az 
alapelvet követi egyébként Salvini a teljes korpusz során, amikor is az A 
betűjelű szövegek a sztélé- és sziklafeliratok, majd a IV. kötetben pedig B 
jelűek a fémekre és bronzokra vésett szövegek, CT jelűek az agyagtáblák és 
CB jelűek a bullák.) Emellett persze egymás mellé kerülnek az azonos típu-
sú feliratok, illetve minden uralkodó esetén a leghosszabb, legjelentősebb 
feliratok kerülnek az első helyre.

Még figyelemreméltóbb és hasznosabb ugyanakkor, hogy minden ural-
kodó esetében a hozzá tartozó szövegek előtt egy térkép található, amely 
jelzi a szövegek eredeti előfordulási helyét. Másrészt pedig minden király 
esetében a szövegek után egy szójegyzék található, de nem a hagyományos 
értelemben. Nincs ugyanis megadva az adott szó jelentése (a fordítás úgyis 
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szerepel a szövegek után), látható viszont, hogy az adott király szövegeiben 
milyen kifejezések bukkannak fel, hányszor, pontosan hol, melyik sorban, 
és milyen raggal, illetve szuffixumlánccal. Azon ugyan lehetne vitatkozni, 
hogy miért nem szerepel az adott kifejezés jelentése a szójegyzékben, de a 
recenzens maga is hajlik arra, hogy ez – itt és most – alapjában véve teljesen 
felesleges. Bizonyos szóalakok pontos szótári jelentése a mai napig filoló-
giai és nyelvészeti viták témája a szakirodalomban; a CTU nagyon helye-
sen, és szakítva az eddigi szövegkiadások némelyikével, nem „szótár” akar 
lenni. Bizonyos vitatott szóalakok és jelentésárnyalatok megadása helyett 
sokkal fontosabb, hogy gyorsan és pontosan visszakereshető legyen egy-
egy kifejezés előfordulása, megállapítható legyen a kontextusa.

Az első kötet végét egy térképsorozat zárja, amely még egyszer bemutat-
ja a különböző uralkodók feliratainak eredeti származási helyét.

A II. kötet egy mintegy 500 oldalas összesített szójegyzék. Ahogy az 
azonban a fentebbi esetben is látható volt, itt sem szerepel az adott kifejezés 
szótári jelentése. Szerepel viszont az, hogy az adott kifejezés mely szöveg-
ben, szövegekben fordul elő (sorjelöléssel), és hogy az adott sorban milyen 
kontextussal. Ez utóbbi dolog azért nagyon hasznos, mert így a kötet jófor-
mán akár önállóan is használható, és az I. kötetet elég csak az alaposabb 
áttekintés, értelmezéskeresés során elővenni. (Mondjuk a szöveg jelentése, 
fordítása miatt.)

A kifejezések továbbá nyelv és jelentés szerint is csoportosítva vannak, 
azaz külön szerepelnek az urartui, az akkád és a sumer kifejezések, illetve a 
tulajdonnevek, istennevek is. 

A III. kötet eleje (1–46. o.) térképgyűjtemény. Ez a gyűjtemény egy tér-
képsorozat formájában azoknak a területeknek a nagy felbontású Google-
térképeit tartalmazza, ahol az urartui állam elterült, ezáltal pedig az urartui 
epigráfiai anyag a napvilágra került. (Kelet-Törökország nagy része, Ör-
ményország, Nachčevan, Iráni Azerbajdzsán.) Szintén merész, de érthető 
lépés, hogy a kötet nem akar egyfajta „urartui történelmi atlasz” sem lenni; 
ehelyett azonban pontosan mutatja a különböző feliratok és nagyobb urartui 
hatalmi centrumok pontos elhelyezkedését és azok topográfiai környezetét.

Ezt követően, a 47. oldaltól a kötet végéig tart a szövegkorpusz talán 
leglátványosabb része: minél alaposabb és jobb felbontású fotó, de legaláb-
bis másolat publikálása minden egyes feliratról. Kétségtelenül valójában 
ez egy ilyen projekt legnehezebb része, de korántsem lehetetlen. A kötet 
ugyanis nem csak fotókat tartalmaz. Ahol ez rendelkezésre áll, ott a Leh-
mann-Haupt-féle expedíció pacskolatainak fotóit veszi át a CICh-ból (pl. 
a yeţilalýçi felirat, A 3–2) vagy egyéb dokumentációkból (pl. Marr és Or-
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beli 1922-es másolatait17 a vani Hazine Kapýsýról, A 9–3). Több, az utóbbi 
évtizedekben publikált új felirat, vagy már ismert újraközölt szöveg (pl. a 
Kelišin-sztélé,18 A 3–11) esetében eleve jelent meg fotómelléklet; ezekről 
a feliratokról nyilván felesleges volt új felvételt készíteni, elég volt most 
csak ugyanezeket újraközölni. A gyűjtemény nagy része azonban így is saját 
felvétel, M. Salvini saját 2000-es évekbeli fotói főleg Örményországból és 
a törökországi Van múzeumából. Hasznos ugyanakkor, hogy főleg az in situ 
sziklafeliratok esetében sokszor bemutatja a felirat közvetlen környezetét is 
(pl. Išpuini felirata az Edremit közelében levő Hazine Piri Kapýsýn, A 2–5), 
valamint minden esetben szerepel a fotó készítésének ideje is, ez dokumen-
tációs szempontból sokszor idővel még nagyon hasznos információ lehet.

A IV. kötet nagy része (1–254. o.) a különböző kisebb feliratokat tar-
talmazza, az I. kötetben megismert módon. Az íráshordozó felületek alap-
ján csoportosított fejezetek (fém- és bronzfeliratok, agyagtáblák, pecsétek, 
bullák) értelemszerűen tartalmazzák magukat a szövegeket, az átírást, a 
fordítást, a jó felbontású fotót, valamint a fejezetek végén az I. kötetben 
már megszokott módon a szójegyzéket. Érdekessége viszont a szövegek 
csoportosításának az egyes csoportokon belül, hogy megint csak szakítva 
az eddigi szövegkorpuszok hagyományaival, a különböző szövegek nem 
feltétlenül a különböző uralkodók szerint vannak csoportosítva (szemben a 
sztélé- és sziklafeliratokkal az I. kötetben), hanem származási hely szerint. 
Az agyagtáblák között így külön csoportban szerepelnek az anzafiak (CT 
An-x), az ayanisiak (CT Ay-x), a bastamiak (CT Ba-x), a karmir-bluriak (CT 
Kb-x) és a toprakkaleiek (CT Tk-x). Ugyanez a helyzet a bullákkal (CB), az 
edényfeliratokkal (CP). 

A 255–276. o. között található az I. kötet, a szikla- és sztéléfeliratok kor-
rigendája, a 277. oldaltól pedig az urartui szöveganyag paleográfiai elemzé-
se. Ez utóbbi tekintetben szóba kerül az, hogy melyek az urartui paleográfia 
főbb korszakai (281. sk. o.), illetve hogy milyen különbségek vannak az 
urartui írásbeliségben a szikla- és sztéléfeliratok ékjeleinek formája és a 
„kurzív” (értsd: agyagtáblákon előforduló) jeltípusok között. Ez utóbbi te-
kintetben a 284. oldaltól egy összehasonlító jellista is szerepel, és már szinte 
természetesnek vesszük, hogy a különböző ékjeltípusok fotókivágásaival 
17 Marr, Nikolaj – Orbeli, I.A.: Archeologičeskaja ekspedicija 1916 goda v Van; raskopki 

dvuch niš na vanskoj skale i nadpisi Sardura vtorogo iz raskopok zapadnoj niši. St. Pe-
tersburg, 1922.

18 Benedict, Warren C.: The Urartian-Assyrian Inscription of Kelishin. Journal of American 
Oriental Society. 81, 1961, 359–385; vagy Pecorella, Paolo E. – Salvini, Mirjo: Tra lo 
Zagros e l’Urmia. Ricerche storiche ed archeologiche nell’Azerbaigian iraniano. Parte II. 
Documenti. Roma, 1982. 63–64; fig. 6; tav. I–II, IV–VIIa.
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szemléltetik ezeket a különbségeket.
Összességében a Corpus dei testi urartei egy rendkívül modern tudomá-

nyos munka. A szövegek filológiailag nagyon pontosak, ugyanakkor, ami 
manapság már talán még fontosabb, a gyűjtemény különböző „szolgálta-
tásai”, a lelőhelyek és jelenlegi fellelhetőségi helyek listája, szómutatók, 
térképek minden sallang nélkül is hasznosak, jól kereshetők, és ezáltal jól 
szolgálják, szolgálhatják ki a kutatókat vagy a különféle partikuláris témák 
iránt érdeklődőket. Figyelemreméltó ugyanakkor a CTU abból a szempont-
ból is, hogy manapság, az egyre inkább elterjedő digitális adatbázisok vilá-
gában, már talán nem is egy ilyen print-jellegű gyűjteményt várna az ember. 
Ha csak a pontos kereshetőség lenne a szempont, a szövegek, szöveghelyek, 
lelőhelyek, fellelhetőségi helyek, térképek, szójegyzékek nagyon jól elfér-
hetnének egy digitális, online elérhető adatbázisban, gyűjtőhelyen is. Jelen 
sorok írója egyelőre nem tud arról, hogy a CTU-nak lenne vagy készülne 
ilyen szempontból valamilyen elektronikus változata. De a kiadvány érde-
me, hogy erre pusztán csak ezért nem is lenne szükség. A CTU ugyanis 
amellett, hogy nagyon modern, egyben jó értelemben nagyon hagyományos 
is: annak a kutatói oeuvre-nak talán az utolsó megnyilvánulása, amikor a 
tudós ember egy könyvtár mélyén és annak csendjében valamilyen (nyom-
tatott) kézikönyvet bújva és lapozgatva kutat információk és inspirációk 
után a saját szakterületén vagy éppen esedékes tudományos érdeklődése 
mentén. 

Mirjo Salvini (szerk.): Corpus dei testi urartei (Urartui szövegek korpusza). Vol. I. Le iscrizioni 
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