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Előszó 

 

 A jelen disszertáció az óasszír kereskedelem egy eddig csak részben kutatott kérdésével, a 

kereskedők területi együttműködésével foglalkozik. E kérdés kutatásának előzetes eredménye volt 

szakdolgozatom, amelyben néhány településsel foglalkoztam. Részben az ottani eredmények, de főleg 

az azóta megvizsgált szövegek új vizsgálati módszerekre ösztönöztek. Amíg a szakdolgozatban 

elkülönült helységeket vizsgáltam, a jelen munkában a településcsoportok vizsgálata került előtérbe. 

 A disszertáció nyolc részből áll. Az első fejezetben röviden összefoglalom azon történelmi 

kereteket, amelyben az óasszír kereskedelem működött, áttekintem magát a kereskedelmet, különös 

tekintettel annak családi vonatkozásaira, valamint kitérek a tranzakciók során használt 

fizetőeszközökre. A második részben egyfelől röviden összefoglalom a kutatástörténetet (ásatások, 

szövegkiadások és feldolgozások, érintőlegesen a glyptika), illetve részletesen ismertetem a kiemelt 

fontosságú időrendi problémákat, s külön alfejezetet szánok – részben magyar vonatkozása miatt – a 

gazdaságtörténeti kérdéseknek. A harmadik rész módszertani kérdésekkel foglalkozik. Sorra veszem, 

milyen vizsgálatok segíthetnek a területi együttműködés megismerésében: mivel alig néhány települést 

tudunk pontosan vagy többé-kevésbé azonosítani, fontos a helységek legalább körülbelüli 

lokalizációja; az egyes családrekonstrukciók a cégeken belüli kooperációt deríthetik fel, míg az egyes 

városokat említő szövegek az adott helyen érdekelt kereskedőket mutatja ki. A disszertáció az első két 

kérdésben a korábbi eredményekre támaszkodik, a harmadik tartalmazza a saját kutatási eredményeket 

– annál is inkább, mert korábban összesen három telep szöveganyagát dolgozták fel. A negyedik 

fejezetben sorra veszem a kereskedelem résztvevőit. Előbb az ismert, tehát részben vagy teljesen 

feldolgozott kereskedőcsaládokat ismertetem, ezt követően az asszír uralkodók és rokonaik ilyen 

irányú tevékenységét tárgyalom, majd a karavánvezetők, szállítók, kísérők következnek, végül a helyi 

hatóságok kerülnek sorra. Az ötödik fejezet tartalmazza a saját kutatási eredményeket: e részben négy 
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különböző régióból összesen 19 települést vizsgálok meg, valamint kiegészítésként – érzékeltetve, 

hogy az óasszír kereskedelmi hálózatnak nemcsak Észak-Szíria és Anatólia, hanem a keleti és déli 

területek is részét képezték – két másik várost is idevettem. (Eredetileg úgy terveztem, hogy 

valamennyi helységet feldolgozom, az anyag mennyisége azonban ezt nem tette lehetővé, s a munka 

terjedelme is többszöröse lett volna a megengedettnek.) A négy régióból hármat egy-egy útelszámolás, 

egyet pedig egy levél alapján tárgyalok. A dolgozat első felét az új eredményeket összegző 

Összefoglalás zárja. Ezt követi a három részből álló Függelék. Az első részben a településcsoportok 

tárgyalásának alapjaiul szolgáló, valamint a területi együttműködést illusztráló további két szöveg 

fordítása olvasható. A második részben útszakaszok szerinti bontásban foglalom táblázatba a tárgyalt 

településeken előforduló személyeket. A harmadik rész két korábbi feldolgozásból származó térkép 

beillesztése. A dolgozatot irodalomjegyzék zárja. 

 A munka során több körülményt is figyelembe kellett venni. Az egyik a táblák kiadatlansága. 

A jelenleg elérhető szövegek túlnyomó része rablóásatásokból származik, így leletkörülmény híján a 

táblák többségéről nem állapítható meg, mely kereskedő(család) archívumából való. Ebből következik, 

hogy a szövegek rengeteg múzeumba és magángyűjteménybe szóródtak szét, ezért a publikálásuk is 

több helyen történt, s még mindig akadnak kiadatlan szövegek.1 A török ásatásból származó táblák 

közzététele pedig meglehetősen akadozó... A szövegek egyes levéltárakhoz sorolása tehát akkor sem 

könnyű, ha személynév is előfordul bennük, annak híján ez viszont lehetetlen. Ez természetesen 

nemcsak a családrekonstrukciókat nehezíti meg, hanem a másfajta kutatásokat is. Szintén gondot okoz 

a települések azonosítatlansága: a szövegekben szereplő több száz helység közül egyelőre kettő 

azonosítható biztosan (Kaniš – Kültepe, Hattuš –Boğazköy), néhány pedig kisebb-nagyobb 

valószínűséggel (Amkuwa – Alişar, Purušhattum – Acemhöyük, Qaììarā – Tell al-Rimāè, Apum – Tell 

Leilān), a többségről viszont csak azt tudjuk, nagyjából merrefelé kell keresni. Az agyagtáblák elsöprő 

többsége egyetlen helyről, Kanišból származik, így sokszor találkozunk e város túlértékelésével: 

kétségtelennek tűnik, hogy csakugyan a vezető települések egyike volt, ám amíg máshonnan nem 

kerül elő hasonló szövegcsoport, nem mondhatjuk, hogy a kereskedelmi központ volt Anatóliában. 

 E részben óasszír-specifikus problémához járult még az assziriológia minden területén 

mutatkozó nehézség: a táblák keltezetlensége. Csupán a szövegek kisebb részét tudjuk legalább relatív 

kronológiai adathoz kapcsolni. Ez nagyban megnehezíti a területi együttműködés vizsgálatát is, hiszen 

gyakran nem dönthető el, kortársakról van-e szó. A Kültepei Eponümosz-Lista (KEL) megtalálásával 

szerencsére lehetővé vált az ismertebb kereskedőcsaládok tevékenységének időbeli behatárolása, így 

partnereik elhelyezése is. Ez azonban csupán durva keretet jelent, a finomabb elkülönítésekre egyelőre 

nincs lehetőség, tehát sok esemény időrendje ezután is kérdéses marad. A kevésbé jelentős partnerek 

vagy a nagy családokhoz nem köthető kereskedők így sem helyezhetők el e keretben. Munkám során 

igyekeztem a kortárs, vagy legalább azonos évtizedekben működő kereskedők kapcsolatait felderíteni 

                                                
1 Ehhez l. Michel 2003. 
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– tisztában vagyok vele, hogy e vállalkozás sok esetben reménytelen. Ahol tudtam, jeleztem az időbeli 

eltéréseket. 

 A harmadik körülményt a hazai viszonyok jelentették. A tudományok bármely ágát művelő 

kutató számára köztudott, hogy Magyarországon az évtizedek óta botrányos tudománypolitika miatt 

alapvető munkák elérhetetlenek, a források és a szakirodalom jelentős részét külföldről kell 

beszerezni. „Természetesen” ugyanez a helyzet az ókori Közel-Kelet történetével és az 

assziriológiával is. Bár az itthon fellelhető, az óasszír kereskedelemmel foglalkozó szövegkiadások és 

feldolgozások akár egy szakdolgozat többé-kevésbé sikeres megírásához is elégségesek, egy 

disszertáció elkészítéséhez már nem elegendőek. A problémát több módon lehetett orvosolni. Egy 

rövid müncheni tartózkodás során a hazánkban nem fellelhető szövegek jelentős részét sikerült átírni, 

ill. a szövegkiadásokat lefénymásolni. Ugyanez vonatkozik a feldolgozásokra is. Ezenkívül a szövegek 

jelentős része fellelhető az interneten is. A néhány éve alakult Old Assyrian Text Project honlapja 

(http://www.oatp.dk) ugyan jó ideje nem elérhető, de amíg működött, le lehetett tölteni róla a kiadott 

szövegek jelentős részét. Hasonlóan nagy mennyiségű, Karl Hecker által készített átírás található a 

Würzburgi Egyetem egyik oldalán (http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass/). Néhány hónapja 

még az adott szövegkiadást és a sorszámot beírva egy kattintással el lehetett jutni az adott szöveghez, 

újabban sajnos több lépéssel, a fenti honlapon a Textübersicht menüpontból, a szövegkiadások 

kiválasztása után lehet ezeket elérni (a lábjegyzetekben csak a szövegek számára utalok, a köztes 

lépésekre nem). Ez utóbbi honlap azért is hasznos, mert a hazánkban nem elérhető folyóiratban közölt 

szövegek átírásai mellett rengeteg kiadatlan tábla is megtalálható. A Hecker-féle honlapról az alábbi 

szövegkiadásokhoz tudtam hozzáférni: AKT1-2, CTSHM, ezenkívül több publikálatlan, vagy 

hazánkban nem elérhető folyóiratban kiadott táblát is fel tudtam használni. Az utóbbi esetben több 

monográfia is segítségemre volt. Egy 2006-ban Törökországban megjelent szövegkiadáshoz nem 

jutottam hozzá (İ. Albayrak, Kültepe tabletleri IV. TTK VI 33b, Ankara, 2006). 

 A munka elkészülte során nagyon sok segítséget kaptam. Mindenekelőtt témavezetőmnek, 

Dezső Tamásnak tartozom köszönettel, aki szétszórtságomat meglehetős türelemmel viselve 

ösztönzött a munkára. Külön köszönet illeti Kalla Gábort is, akivel az e témáról folytatott 

beszélgetések több kérdés újragondolására késztettek. Egyetemi tanulmányaim során valamennyi, 

assziriológiát vagy a tágabb ókortudományt oktató tanárom hozzájárult szakmai fejlődésemhez. 

Gabriella Frantz-Szabó Tanárnő rengeteg tanulmányt küldött nekem Münchenből, s az évek során 

több ott tanuló ösztöndíjas tanártól és hallgatótól kaptam további, hazánkban nem elérhető 

szakmunkákat. Közülük mindenképp ki kell emelnem Stipich Bélát, aki nemcsak e cikkek 

szállításában jeleskedett, hanem müncheni tartózkodásomat és az ottani könyvtári munkámat is 

lehetővé tette. Valamennyiüknek nagyon hálás vagyok. Természetesen a disszertáció hibáiért és 

hiányosságaiért kizárólag engem terhel a felelősség. 

 

1. Az óasszír kereskedelem és háttere 
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1.1. A történeti háttér és az óasszír kereskedelem áttekintése 

 

Mezopotámia szinte minden iparcikkből behozatalra szorult, viszont a mezőgazdasági 

termékekből nagy fölösleggel rendelkezett. Adott volt tehát egy észak-déli cserelehetőség. 

Mindemellett a szír-anatóliai térségnek saját reze mellé szüksége volt a Zagroszból és az iráni 

hegyekből származó ónra, ami a kelet-nyugati kereskedelmi kapcsolatok megerősödéséhez vezetett. 

Az így létrejövő és az egész Közel-Keletet magában foglaló kereskedelmi hálózatnak Aššur az egyik 

legfontosabb láncszeme lett.2 

A város története az 5. évezredig nyúlik vissza, igazi várossá azonban csak a 3. évezred közepétől 

fejlődött. A települést az Akkád-, majd a III. Ur-i dinasztia is ellenőrzése alá vonta, mielőtt 2000 körül 

függetlenné vált volna.3 Feltehetőleg már ekkor is részt vett a távolsági kereskedelemben; 

mindenesetre erre utal Kaniš kārumának két korai szakasza. A Walter Andrae vezette Aššur-i ásatások 

eredményei régóta hozzáférhetők. Az óasszír korból egy nagy palota alapjait találták meg, melynek 

helyén, és az alapok nyomát követve a közép- és újasszír korban is palota állt.4 Ennél is korábban épült 

s feltehetőleg a 3. évezred 2. felétől a 2. évezred közepéig állt fenn a későbbi átépítések által nagyrészt 

elpusztított régi Ištar-templom, melyet többször átépítettek és kibővítettek.5 Noha a lakónegyedben is 

végeztek feltárásokat, eddig egyetlen óasszír lakóház került elő. Mind itt, mind a templomokban és 

palotákban több archívumot is találtak, ezek mindegyike közép- és újasszír;6 óasszír archívumokat 

egyelőre nem sikerült találni, bár néhány tábla előkerült,7 és egy gazdag kereskedősírra is 

rábukkantak.8 (Az újabb iraki és német ásatások elsősorban újasszír és párthus-kori leleteket hoztak 

napvilágra, emellett egy területen az Akkád-korig visszamenő maradványokat is találtak, és néhány 

újabb új- és középasszír archívum is felszínre került.9) Az itt élő családok hamar meglátták a 

közvetítő-kereskedelemben rejlő lehetőségeket, és elkezdték kiépíteni Anatólia felé kapcsolataikat. 

Nehéz meghatározni, pontosan mikor is kezdődött a két régió közti intenzívebb érintkezés: a kaniši 

kereskedőtelep négy szintje közül az első kettőben nem találtak táblákat, maga a kolónia is jóval 

kisebb volt. Feltehetően valamikor a XXII-XXI sz-ban jött létre az első település. Az óbabilóni korban 

kanonizált irodalmi hagyomány ugyan az Akkád-dinasztia idején is kiépült kereskedelmi rendszerről 

tud (az akkád Šarrukīn segítségét kérték volna az itteni kereskedők), ám ezt sem egykorú szövegek, 

sem a későbbi levelek nem támasztják alá.10 A függetlenné váló Aššur a korábbi kapcsolatokat 

rohamosan fejlesztette; ehhez elengedhetetlen volt a helyi piac megerősítése, ami az átmenőforgalom 
                                                
2 A teljes rendszer leírása: Larsen 1987. 
3 A város történetének rövid leírása: Salje 2003, 11-2. 
4 Legújabb, néhány soros, de alaprajzzal ellátott összefoglalása: Pedde 2003, 119-20. 
5 Újabb rövid összefoglaló: Bär 2003, 112-4. 
6 Pedersén 1998, 81-8. (középasszír) és 132-43. (újasszír). 
7 Ehhez l. Michel 2003, 121-3. 
8 „Újabb” feldolgozása: Calmeyer 1977. 
9 Részletesebb, illusztrált összefoglalás: Miglus 2003, rövid áttekintés: uő 2006, 146-7. A helyszínen folyó német ásatások és 
hozzá kapcsolódó munkák honlapja: http://www.assur.de/  
10 Ennek ellenére van, aki komolyan veszi, legutóbb l. Veenhof 1995, 865. 
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révén nem volt nehéz feladat. Ez Ilušuma és I. Erišum alatt történt a XX. sz-ban.11 Így jött létre a 

kereskedelmi kolóniák sora, elsősorban az észak szír–anatóliai térségben, de szórványos táblaleletek 

arra utalnak, hogy más irányba is „tájékozódtak”: a Nuziban (ekkor Gasur) talált néhány tábla írása 

alapján korábban keletkezett a kanišiaknál.12 Maga a kereskedelmi rendszer alapja egyszerű volt: az 

asszír karavánok ónt és részben délről származó, részben helyben előállított szövetet szállítottak 

Anatóliába, cserébe onnan nagy mennyiségű ezüstöt és kisebb tételben aranyat hoztak. Ezen felül 

gyapjúval is kereskedtek, melyet Babilónia mellett a szír térségből szereztek be, Anatólián belül pedig 

a rézkereskedelmet is asszírok bonyolították le. Szórványos adatok említést tesznek gabonaügyletekről 

is.13 A Kis-Ázsiában létrehozott kolóniáknak két fajtája létezett: az önálló önkormányzattal 

rendelkező, saját hivatalokkal ellátott és jogi ügyekben is ítélkező telepek voltak a kārumok, az 

önkormányzattal nem rendelkező, és ezért egy-egy közeli kārum fennhatósága alá tartozó kisebb 

kereskedelmi lerakatok pedig a wabartumok.14 A legfontosabb kārumok Kaniš mellett Purušhattum, 

Wahšušana, Hahhum, Zalpa, Turhumit és Hattuš (a későbbi hettita főváros) voltak. Nem véletlenül 

váltak azzá: e városok jelentős helyi államok (mātumok) székhelyei voltak.15 A kereskedelem első, 

legintenzívebb szakasza mintegy 80 évig tartott, s valamikor a XIX. sz. második felében fejeződött be 

Kaniš pusztulásával. A kapcsolatok hosszabb szünet után, a XVIII. sz. elején, I. Šamšī-Adad idején 

éledtek fel, és mintegy 70 évig tartottak. E feléledést nagyban segítette a gyakran birodalomnak 

nevezett, az asszír trónt megszerző tekintélyes sejk által ellenőrzött északi régió, mely (a jó 

termőföldek, pl. Tur Abdin térsége mellett) magába foglalta a hagyományos útvonalakat is.16 A 

kereskedelmi hálózat gyors újjáépüléséhez a korábbi rendszer emlékezete mellett az uralkodó 

származása is hozzájárulhatott. Bár e kérdésben a mai napig nincs megegyezés, akár Szíriából, akár 

Dél-Mezopotámiából, akár a Dijāla-völgyből kellett menekülnie,17 mindegyik régió része volt a 

korábbi kereskedelmi hálózatnak is. Az Ib időszakból származó táblákra több ásatáson is rábukkantak: 

Észak-Szíriában ilyen lelőhely volt Tell al-Rimaè,18 Tell Leilān19 (később mindketten szóba kerülnek), 

de Mari20 is. Az óasszír kereskedelemnek a déli területekről is ismerjük írásos emlékeit: Sipparból pl. 

mintegy húsz ilyen szöveg került elő (Sipparral külön fejezet foglalkozik majd),21 de az 

átmenőforgalma miatt kiemelt fontosságú Ešnunából is ismert egy tábla22 (az a következtetés azonban, 

                                                
11 Uo. 
12 Lewy 1938, 459. 
13 Dercksen 2004, 159, bár véleményem szerint túlhangsúlyozza e néhány szöveget. 
14 OACC 229-32. (uitt összehasonlítja az óbabilóni kārummal) és 236; Veenhof 1976-80, 369. és AC 25-6. 
15 Bryce 1985, 260. 
16 Villard 1995, 874; van, aki egyenesen anakronizmusról beszél, amikor Šamšī-Adadot Asszíria királynak nevezik: Charpin 
2004b, 378. 
17 A korábbi elképzelések ismertetése, ill. az Akkád városa melletti érvelés: Charpin 2004b, 372-6. 
18 Dalley 1976, 31-8. 
19 Charpin 2004a, 349. 
20 Az itt talált három tábla kiadásának adatai: Michel 2003, 131. 
21 Uo; ő csak 14-et említ, más szerzők ennél többre utalnak. 
22 Publikációs adatok: uo. 
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hogy ez utóbbi városban is megfordultak volna óasszír kereskedők, egyetlen tábla alapján még nem 

igazolható).23 

 Szintén az óasszír táblákból ismerjük az anatóliai fejedelemségek felépítését. Több mint 30 

helyi fejedelmet ismerünk,24 és a szövegek alapján azt is tudjuk, hogy kiépült udvartartással és széles 

hivatalnokréteggel rendelkeztek: külön funkcionáriusok működtek gazdasági, a katonai és a 

közigazgatási területen.25 A helyi államokkal mindenképp jó viszonyt kellett ápolni, mivel ők 

biztosították az asszír telepesek működésének kereteit. Cserébe a palotának vámot kellett fizetni 

(nishatum), luxuscikkekre, meteorvasra (aši’um, amūtum) monopóliummal rendelkezett, továbbá a 

textil 10 %-ára elővásárlási joga volt.26 Amennyiben átmenőforgalmat bonyolító városról volt szó, az 

áthaladó karavánok után kapott illeték tette a fejedelmet érdekeltté a kereskedelemben. Ez utóbbira 

konkrét szöveg is utal: egy Hahhum melletti kisebb fejedelemség (nem tudni melyik27) uralkodójával 

kötnek szerződést a kereskedők, melyből kiderül, hogy az Anatóliába tartó karavánok után ónban, a 

visszatérő száallímányok után pedig ezüstben rótták le az illetéket. A fejedelem akkor is kárpótlást 

kapott, ha valami miatt nem jártak a karavánok. (kt n/k 794).28 Az óasszír levelek tudósították az 

anyavárosban lakókat a mindenkori politikai helyzetről és rendkívüli eseményekről (háború, járvány, 

trónváltás, blokád), melyek ismerete a kereskedőcsaládok alapvető érdeke volt. Az itteni 

népcsoportokkal való együttműködés nemcsak a helyi írásbeliség megjelenését hozta magával, hanem 

az innen átvett kölcsönszavak az akkád nyelvet is gazdagították.29 

 A korábban említett átfogó kereskedelmi hálózat talán a Mediterráneum térségébe is 

kiterjedhetett: erre utalnak az esetleges közös, de mindenképp könnyen átváltható súlyrendszerek,30 az 

anatóliai és krétai pecsételési gyakorlat és a motívumok hasonlósága,31 mint ahogy a Krétán előkerült 

közel-keleti tárgyak egy része is.32 

 

1.2. A családi kereskedelem működése 

 

„Nem mulaszthatjuk el, hogy rá ne mutassunk a mozgásszabadságra, amelyet ezek a 

kereskedők élveztek, a közlekedés biztonságára, amely minden katonai védelmet nélkülözni tudott, a 

nagy ezüst- és aranyjövedelemre, amelyet tevékenységük eredményezett, de mindenekelőtt a 

kereskedők büszkeségére társadalmi helyzetük miatt s végül magas etikai színvonalukra” – írta A. L. 

                                                
23 Leemans 1968, 199; egy újabb összefoglalás ezt a lehetőséget nem is említi, holott a sippari asszír kapcsolatokat 
részletesen tárgyalja: Stol 2004, 873-5. 
24 ACC 73-88. vmennyit felsorolja. 
25 A tisztségek felsorolása: AC 215-20, Bilgiç 1964, 159-61. és Bayram–Çeçen 1996, 610-3, l. később is. 
26 OACC 245. 
27 A táblán csak a levél második része olvasható, az első tábla nem ismert: Çeçen–Hecker 1995, 32, Hecker 2005, 88. 
28 Kiadása: Çeçen–Hecker 1995, újabb fordítása: Hecker 2005, fordítás, bővebb értelmezés: Veenhof 2000, 86. 
29 Erről l. Dercksen 2007, kül. 33-9. A leginkább érdeklődésre számot tartó szó a targumannum, melyről már korábban 
kimutatták, hogy nem a ragāmu igéből származik, hanem idegen eredetű; Dercksen feltételesen luwinak veszi: uo, 37, 
korábbi irodalommal. 
30 Castle 1995. 
31 Aruz 1993, kül. 45. és 49-50. 
32 Mallia M-negyedével kapcsolatban: Watrous 1994, 737-8. 
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Oppenheim az óasszír kereskedőkről.33 A mozgásszabadság és a biztonságos közlekedés feltételeiről, 

azaz a helyi hatóságokhoz fűződő viszonyról már esett szó korábban. A nagy jövedelmet, a részben 

ebből, részben a teljes függetlenségből és önállóságból fakadó büszkeséget pedig a jól szervezett 

családi vállalkozásoknak köszönhették (a magas etikai színvonal szükséges előfeltétel és egyúttal 

következmény is volt – bár ebbe az etikába azért belefért a csempészés, de a sok pereskedés sem 

véletlen…). 

A cégek felépítése, és így magának a kereskedelmi rendszernek az alapja egyszerűnek tűnik: a 

családfő székelt Aššurban, a Városban, a legidősebb fiú Kanišban, míg a többi családtag, akár az 

ifjabb testvérek, akár az oldalági rokonok, valamint az alkalmazottak Anatólia-szerte tevékenykedtek, 

részint más településeken lakva és az ottani üzletmenetet ellenőrizve, részint az egyes helységek 

között utazgatva.34 Az egész rendszer tehát a patriarchális családokra épült, de a kereskedelemből 

kivették részüket az uralkodóház tagjai, valamint a templomok is.35 E patriarchális viszonyt jól 

érzékeltetik a cégen (szó szerint házon) belüli elnevezések: a rangban feljebb állót apának, úrnak 

szólították, az egyenrangút testvérnek, az alacsonyabb rangút fiúnak. Nem véletlenül volt oly fontos a 

bīt abini/abīja/abim elnevezés.36 Ezzel magyarázható az is, hogy a kereskedők házaiban az 

alkalmazottak is elfértek.37 A kereskedelem zavartalanságát összetett szerződésrendszerek 

biztosították: ezekben szerepet kapott a befektető, a kölcsönző, a kereskedő, az utazóügynök, az egyes 

szállítmányok vezetője és az adott cég helyi képviselője is.38 Léteztek rövidtávú szerződések 

(ellūtum),39 de 10-12 évre szóló megállapodások is, ahol a befektetők ennyi időre bíztak egy nagyobb 

összeget a kereskedőre, hogy forgassa azt, s a hasznon megosztoztak. Ez volt az ún. naruqqum 

(=zsák)-szerződés.40 A kereskedelmi szövetségek tagjai képviselhették egymást az egyes udvaroknál, 

kollektivizálhatták egymás adósságát, és használhatták egymás raktárait (erre jó példa az ATHE 24. 

szöveg, l. a Függeléket).41 Ahogy később, a családok és a telepek elemzésénél látni fogjuk, ennél 

komolyabb, stratégiainak is nevezhető szövetségek is létrejöttek, házasságokkal és majdhogynem 

közös alkalmazottakkal. Az Asszíriából Anatóliába induló karavánok esetében is több megállapodás 

létezett: néha előre szerződtek a szállításról vagy az áru rendeltetéséről, a küldő igényeiről, néha csak a 

szállítmány célba érése után számoltak el.42 A sikeres üzletek következtében a Városba érkező 

nemesfém egyenesen a kereskedők házaiba ment, azt nem kellett bemutatni.43 Az aranyat ott 

                                                
33 Oppenheim 1982, 128. 
34 OACC 97-8, Larsen 1977, 121. 
35 Veenhof 1977, 114. 
36 Hecker 1978a, 142. 
37 Uő, 1978b, 404-5. 
38 Veenhof 1997, 343. 
39 Uo. 
40 Uo., 345., és részletesen: Larsen 1977, 124-44. 
41 Larsen 1977, 123. 
42 OACP 8-12. 
43 Uo., 142. 
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halmozták fel, az ezüst ment tovább a déli területekre, s új árucikket, valamint élelmiszert vettek 

rajta.44 

A szakirodalomban komoly vita folyt a tamkārum funkciójáról. Egyesek szerint nem a 

kereskedőről, hanem a kereskedőnek alárendelt ügynökről van szó, akit sosem említenek név szerint.45 

Egy másik vélekedés alapján összetett fogalomról van szó: helyzettől és szövegösszefüggéstől 

függően jelenthet hitelezőt, névtelenséghez ragaszkodó pénzadót, de cég anatóliai ágának vezetőjét 

is.46  

Mind a közvetlen gazdasági tevékenységben, mind a családi stratégiákban fontos szerep jutott 

a nőknek. Az eladni kívánt textíliák egy részét Aššurban állították elő az ott maradt feleségek és 

rabnők,47 sőt a férj távollétében a feleség irányította a házat,48 ugyanakkor megfigyelhető, hogy a 

kereskedők második nemzedéke már vagy magával hozta feleségét (ez esetben még az érzelmi 

motiváció is szóba jöhet, hisz gazdaságilag ezt semmi sem indokolta49), vagy itt választott magának 

második, néha harmadik házastársat. Az egyedülléten kívül ennek több oka (és célja) is volt: egyrészt 

a gyermekek iránti igény – éppen ezért a gyerek hiánya megkönnyítette egy második feleség 

elvételét50 –, másrészt az anatóliai közösségbe való valamilyenfokú betagozódás, ezáltal a tartósan 

sikeresebb üzlet lehetősége. Noha egyes elképzelések szerint az eljegyzés már gyerekkorban 

megtörtént (igaz, azzal a kikötéssel, hogy a nő felnőttkorban mondta ki a végső szót),51 ez 

nyilvánvalóan csak az első feleségekre igaz. A helyi lakosságnak egy ilyen házasság valószínűleg 

komoly presztízsemelkedést jelentett, továbbá az adott feleség megélhetését is biztosította, sőt, mivel 

tudunk arról, hogy ilyen esetben többedmagával költözött be a nő az új házba, még a család egy 

részéét is.52 Az is megesett, hogy egy anya a gyermekét, sőt valaki saját magát adta el.53 Ez nem 

feltétlenül jelentett lelketlenséget, hisz így a gyereke jövőjét biztosította (ez a megoldás később is 

létezett az ókori Közel-Keleten54). E megélhetés biztosítéka lehetett az is, hogy az egyoldalú válásért 

bírságot kellett fizetni.55 Ennek fényében érthető meg az anatóliaiakhoz fűződő viszony kettőssége. 

Egyrészt az asszír üzletemberek gazdasági megfontolásból nem vagy csak ritkán engedtek maguk közé 

helyi kereskedőket.56 Nem tudni, mennyire nézték le a helyi lakosságot (az őket jelölő nuā’um szó 

pejoratív jelentésével nem mindenki ért egyet57), ám jól felfogott gazdasági érdekükben a 

külsőségekben mindenképp asszimilálódtak. Az is előfordult, hogy egy családban helyi nevek 

                                                
44 Veenhof 1977, 115. 
45 Garelli 1977, 101. és 105-6. 
46 Veenhof 1993, 352-3. 
47 Uő 1977, 114. 
48 Uo., 113. 
49 Hecker 1978b, 412. 
50 Rems 1996, 364-5. 
51 Balkan 1986, 5-7. 
52 Rems 1996, 361-2. és Matouš 1973, 311-2. 
53 Kienast 1984, 26. 
54 Az újasszír kor végi Babilóniára: Van De Mieroop 1999, 99-100. 
55 Matouš 1973, 309-11. 
56 Veenhof 1977, 110; éppen ezért a helyiek többnyire helyiekkel üzleteltek, egy ilyen pénzember működését l. pl. Veenhof 
1978. 
57 E jelentés mellett: Veenhof 1977, 110, ellen: Edzard 1989. 
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keverednek asszírokkal – már csak ezért is jobban kellene vigyázni, amikor a kutatók jó része a névből 

automatikusan az etnikumra is következtet! 

Bár a kereskedők gyakran kötöttek szövetséget, a sok hagyatéki perből kiderül, hogy emellett 

függetlenek is voltak, és saját érdekeiket korábbi partnereikkel szemben is érvényesítették.58 

Látható, hogy nemcsak a közvetlen kereskedelem volt meglehetősen összetett rendszer, hanem 

az egyes cégek alkalmazkodása a helyi viszonyokhoz is: a nagylétszámú, alkalmazottakkal kibővített 

család alapfeltétele volt a hosszútávú sikerességnek, és annak, hogy egy-egy ág ideiglenes 

„gyengélkedése” esetén az egész cég továbbfejlődhessen. (A nagylétszámú, több lábon álló családokra 

alapozott túlélési stratégia valószínűleg valamennyi preindusztriális társadalomra jellemző.) 

Végezetül: nem szabad elfelejteni, hogy 3. évezred végétől zajlott az amurrú beáramlás és 

hatalomátvétel Mezopotámiában.59 Maga a térség, ahol az Anatóliába vonuló karavánok áthaladtak, az 

amurrú törzsek legelőterületeinek határán feküdt: a Suhû-nomádok nyájait Aššur és Ekallatum 

környékéig is elhajtották.60 A Sim’al törzs ellenőrizte a Hābūr térségét, míg a Jamīn szállásterülete a 

Közép-Eufratész és a Balīh völgyének szakaszán feküdt.61 A szövegekben a személynevek tephorikus 

eleme mellett az istenek közt többször megjelenik Amurru(m) is,62 ráadásul többször úgy, mint az 

illető atyáinak istene! Az erős kötelék különösen egy család, Innāja, Elālī fia esetében feltűnő,63 de 

más szereplőknél is megjelenik.64 Ezen istenség nagyon gyakran Aššurral együtt jelenik meg, ami 

mutathatja az esetleges kettős identitást.65 Elképzelhető tehát, hogy a kereskedelemnek sem a család, 

hanem esetleg a törzs volt az alapja; így sokkal könnyebben meg lehetne magyarázni a különböző 

családok közti összetett szövetségi rendszert. Emellett épp az ekkor is nomadizáló amurrúk voltak az 

egyik forrásai a gyapjúnak is.66 Mindenesetre az amurrú leszármazástudat tartósságára több adat is 

utal.67 Ugyancsak észben kell tartani, hogy a kereskedőcsaládok egy számukra ismert, ám számunkra 

jórészt ismeretlen észak-szíriai–anatóliai politikai háttérben alkottak, ami alapvetően befolyásolhatta 

akár a pillanatnyi, akár a hosszabb távú elképzeléseiket. 

 

 

 

 

                                                
58 Ilyen örökösödési perek: Matouš 1969, Michel 1994. 
59 Az amurrúk történetéről, térségükről, törzsi szerkezetükről, magáról Amurru istenről röviden, de alaposan: Streck 2000, 
24-76. 
60 Dercksen 2004, 158, hivatkozásssal egy Mari levélre (ARM 26/2 420). 
61 Durand 2004, 386-7. 
62 Azt mindenképp hozzá kell tenni, hogy a szövegekben az Amurru nevet (istendeterminatívummal!) néha földrajzi 
értelemben használták: Beaulieu 2005, 32-3, és további hivatkozásokkal uo, 9. lj; Kryszat 2006, 54. 
63 Michel 1991a I, 85-7, és őt idézve: Kryszat 2006, 53. 
64 A szöveghelyek összegyűjtése (köztük sok publikálatlané): Kryszat 2006, 54-6. 
65 Ehhez hozzá kell tenni, hogy az Amurru(m) istennév mezopotámiai konstrukció: az amurrú névanyagban egyetlen egyszer 
sem fordul elő. Ahogy egy kutató fogalmazott: amíg az amurrúk nem asszimilálódtak, nem volt ilyen nevű istenük: Beaulieu 
2005, 34-5. 
66 A gyapjúkereskedelemről: OAI 181-90 (az észak-szír térségnél még szóba kerül). 
67 Ehhez l. pl. van Driel 1997-2000, 94-5. és 98, a mindig kényes etnikai kérdést is érintve. 
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1.3. A fizetőeszközök (a „kurrens valuták”) 

 

 Az óasszír szövegekben többféle fizetőeszköz szerepel. A fő árucikknek számító fémek 

mindegyike betölthetett ilyen funkciót: leggyakrabban ezüstben adták meg az áruk értékét, de 

útiköltségként gyakran tűnik fel az ón és a réz is. Az annak qātim („kézi ón”) kifejezés direkt a 

karaván költségeinek fedezésére szolgáló ónt jelölte. Az arany ritkán jelenik meg fizetőeszközként, ez 

ritkaságával és magas értékével magyarázható. E tulajdonságainak tudható be, hogy Aššur városa 

többször is rendeletben korlátozta az arany felhasználását. Erre utal egy, az uralkodó által Kaniš 

kārumának írt levél (kt 79/k 100).68 Ebben közli, hogy a régebbi rendelet marad érvényben, tehát az 

asszír kereskedők egymás közt üzletelhetnek arannyal, de akkádnak (babilóninak), amurrúnak (a 

nomád életmódot folytatóknak) és a šubartuiaknak (feltehetően a hurriknak) halálbüntetés terhe mellett 

tilos eladni. Azt, hogy egyidőben különböző fémeket használtak kiadásaik fedezésére, a legjobban egy 

olyan útelszámolás mutatja, (OIP27 54), ahol az első szakaszon ezüstben, a következőn ónban, az 

utolsón rézben fizették a kiadásokat.69 

 A fenti fémek különböző árfolyamon mozogtak, melyet több tényező befolyásolt: függött 

magától a mezopotámiai viszonyoktól, az egyes fémek, különösen a réz minőségétől, a hozzáférési 

lehetőségektől (pl. a rézbányák és -piacok közelében olcsóbbban lehetett rézhez jutni). A leggyakoribb 

árucikk, és egyben fietőeszköz az ón volt. Aššur városában 14-15:1 volt az ón-ezüst aránya, 

Anatóliában viszont csak 6-7:1, tehát a haszon legalább kétszeres volt.70 A réz átváltási aránya 

nagyban függött minőségétől, valamint az átváltás helyétől. Megfigyelhető, hogy rossz minőségű rezet 

csak Wahšušanáig szállítottak, azon túl a járulékos költségek miatt feltehetően nem érte meg.71 A jó 

réznek is váltakozott az árfolyama, annak függvényében, hogy milyen messze került a rézbányáktól. 

Bár több tényező módosíthatta, átlagban elmondható, hogy a réz vételára az ezüsthöz képest 120:1, 

míg az eladási ára 60:1 volt, tehát a járulékos költségeket leszámítva ez az üzletág is kétszeres hasznot 

hozott. Ez utóbbi ár, mely Kanišban bizonyosan, Purušhattumban valószínűleg ennyi volt, elvileg 

lehetővé tette a réz-ón-ezüst átváltásának ideális, 60:10:1 arányát.72 Egyes szövegekből tudjuk, hogy a 

réz ára Aššurban 90:1 vagy 100:1 volt, tehát a járulékos költségek miatt nem érte meg odáig 

szállítani.73 

 Kevés olyan szöveg van, melyben több fém átváltását, illetve egyéb árakat is találunk; egy 

ilyen átváltás olvasható egy magánfeljegyzésben (BIN4 148).74 Eme elszámolás nemcsak a nagy 

rézmennyiség miatt érdekes (az egyik összegzésben 2 tonna 230 kg szerepel!), hanem két 

rézszállítmány ezüstben, illetve az ezüst aranyban megadott értéke miatt is. A réz tárgyalásakor az 
                                                
68 Veenhof 2000, 95, és uo, 81. lj, további irodalommal;a szöveggel azóta is foglalkoztak: átírása, ill. az eddigi teljes és 
részleges kiadások említése: http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass/, a kt79/k 101-re kattintva. 
69 A Kaniš–Wašhania–Malitta–Wahšušana útszakaszról van szó. 
70 Veenhof 1995, 864; uitt a szövetek értékéről is olvasható adat: a Városban akár háromszor olcsóbb volt a textília. 
71 OACT 158. 
72 Uo, 159. 
73 Uo. 
74 A szövegben található átváltások tárgyalása: APU n. 67-hez írt bevezető, és Larsen 2002, n. 161. kommentárja. 
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egyik esetben 620 mina réz értéke 5,86 mina (5 5/6 mina 1 ½ sékel) ezüst volt, ez kb. 106:1 aránynak 

felel meg. A másik tételnél 748 mina réz 5,5 mina (pontosabban 5 mina 32 sékel) ezüstöt ért, itt az 

arány 136:1 volt. Utóbbi esetben feltehetőleg rosszabb minőségű rézről lehetett szó, bár az is 

elképzelhető, hogy a kereskedő rosszabb üzletet kötött. Az ezüst–arany átváltáskor 146 sékel ezüst 26 

sékel aranyat ért, ami 5,6:1 arányt jelent; ez az arany kifejezetten alacsony értékét, vagy az ezüst 

nagyon jó minőségét, esetleg az ezüst pillanatnyi hiánycikk-voltát jelenti. 

 Több szöveg is arról tanúskodik, hogy az árakat több tényező is befolyásolta: egy 

purušhattumi járvány miatt az árak magasra szöktek, így az ónt a szokásos 6-7:1 arány helyett 4:1 

arányban váltották ezüstre, nagy hasznot hajtva az élelmes kereskedőknek (kt n/k 133975). Egy másik 

alkalommal azt kötötték ki az adósságlevélben, hogy az ezüstadósságot az adós Kanišban fizeti ki, de a 

turhumiti árfolyamon, tehát a Kanišban szokásos réz kétszeresét kapja majd meg (kt n/k 661).76 

 

2. Az óasszír kereskedelem felfedezése és megítélései 

 

2.1. Az ásatások 

 

 Az Anatóliában talált akkád nyelvű táblák először 1881-ben bukkantak fel a piacon. Ezek az 

ún. „kappadókiai” táblák még rablóásatásokból származtak, és ez a helyzet sajnos még egy szűk fél 

évszázadig nem változott.77 Noha az első ásatás már 1893-94-ben megtörtént (E. Chantré végezte), 

majd 1906-ban német kutatók folytatták ugyanott a feltárásokat (H. Winckler, H. Grothe), az áttörést 

B. Hrozný 1925-ös ásatása jelentette,78 amikor (már a munkák vége felé) egy részeg taxisofőr végre 

elárulta, pontosan honnan szerzik a táblákat; így kerültek elő először ásatáson agyagtáblák.79 A 

rendszeres feltárások már csak a 2. világháború után, 1948-ban kezdődtek meg, és napjainkig is 

tartanak. A munkálatokat 2005-ben bekövetkezett haláláig Tahsin Özgüç irányította, ezt követően 

Fikri Kulakoğlu vette át az irányítást.80 Az utóbbi években megkezdődött egy helyszíni múzeum 

kialakítása, illetve egy digitalizált ásatási térkép készítése.81 

 Ezen munkálatok eredményei 1948 óta hol önálló könyvekben, hol folyóiratokban látnak 

napvilágot.82 A feltárásokból kiderült, hogy a kārumnak négy rétege volt, s a legkésőbbi két szakaszra 

bontható; ezek közül a II. és az Ib rétegben találtak agyagtáblákat (bár a két korábbi rétegbe még csak 

                                                
75 Részleges kiadása: OACT 491. lj. 
76 Átírás fordítás: uo, 492. lj. A mahīr Turhumit kifejezésről: 154, itt egy másik, e fordulatot használó tábla néhány sora is 
olvasható: 154488. 
77 APU, 1. o. 
78 Orthmann 1976-80, 379. Hrozný 1927-ben publikált egy előzetes jelentést a Syria c. folyóiratban. 
79 Özgüç, T. 1988, 1. 
80 http://www.cat.une.edu.au/page/kultepe 
81 Uo; az ásatás hivatalos honlapján (http://www.kultepe.org.tr) magukról a munkálatokról nincs érdemi információ. A 2006-
os szezonról a Turk Tarih Kurumu honlapján törökül olvasható egy részletesebb beszámoló 
(http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=192). 
82 Tahsin Özgüç Kültepe-Kaniş. New Researches at the Center of the Assyrian Trade Colonies (TTKY V/19, Ankara, 1959.) 
c. első összefoglalójához nem jutottam hozzá, helyette a másutt megjelent kisebb összefoglalásokra és előzetes jelentésekre 
támaszkodtam. 
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próbaásatások során hatoltak le). A kereskedőtelep szokás szerint egy citadellával rendelkező 

felsővároshoz tartozott. Maga település egy fennsíkon fekszik, olyan helyen, mely összeköttetésben áll 

a későbbi hettita magterületekkel és a szír térséggel is, fekvéséből fakadóan tehát eleve alkalmas volt 

távolsági kereskedelmi állomásnak.83 A lakódombon 18 építési fázist sikerült elkülöníteni, a 

megtelepedés a kora bronzkortól a római időkig tartott. Már a kārum létrejötte előtti időszakban (13-

11. réteg, kb. 2250-2000) monumentális épületet emeltek, és az itteni leletek alapján mind 

Északnyugat-Anatóliával, mind a szír és a mezopotámiai régiókkal kapcsolatot találtak. Utóbbi 

érintkezésnek legjobb az akkád kori és azt követő pecsétlők, ékszerek és kerámia.84 (Ez a térségek 

közti élénk kapcsolat más anatóliai lelőhelyeken is kimutatható.85) A kereskedőtelepnek a domb 10-6. 

rétegei felelnek meg. Ebben az időben több nagy palota is állt az erődített citadellán. A nyugati 

oldalon három lakóház együtteséből állt össze egy palotajellegű épület86, a déli teraszon pedig egy 

hosszú folyosós, kövezett udvarral ellátott palota emelkedett.87 Az Ib időszakban emelt palotának csak 

az északi és nyugati szárnya maradt meg, utóbbin keresztül lehetett magába a citadellába is bejutni. Az 

alaprajz szerint tudatosan tervezett, gyorsan emelt épület lehetett.88 A paloták mellett két 

négyszögletes alaprajzú templomot is feltártak e korszakból.89 Később, már a kārum-korszak után, 

Anitta megerősítette a dombot, és talán az előbb említett templomokat is ő emelte.90 A citadella mellett 

helyezkedett el egy nagy raktárépület, ahonnan az egyik legfontosabb lelet, Anitta dárdahegye is 

előkerült.91 A kārum négy rétege hozzávetőleg 2100-1700 között állt fenn. A IV. réteget viszonylag 

rövid ideig lakták, s kerámiája alapján már ekkor kapcsolatot tartott fenn a szír térséggel, s nagyjából 

ugyanez mondható el a III. rétegről is. Az ekkor épült vékony falú házak kifejezetten kezdetlegesnek 

tűnnek.92 Mivel agyagtáblák egyelőre nem kerültek elő e rétegekből, nem tudni, mennyire intenzív 

lehetett az ekkori kereskedelem. Az itt talált, III. rétegből származó csontok vizsgálata szerint a lakók 

között mezopotámiai férfiak is jelen voltak.93 Az ezt követő időszakban a kārum kiterjedése megnőtt, s 

nagy kőtömbökből épült, belső oldalán kazettás, külső felén kiugrókkal ellátott kettős fallal vették 

körül, mely már a II. szint idején felépült; e fallal kerített terület legalább 4 km átmérőjű volt.94 Az e 

területen feltárt, többnyire kétszintes, szabálytalan elrendezésű többhelyiséges házak tipikus anatóliai 

módszerrel készültek: a kőalapzatra gerendavázzal megerősített agyagtéglafalat húztak. A lakók 

igyekeztek minden helyet kihasználva hozzátoldani az épülethez, így a házak többsége szabálytalan 

                                                
83 Özgüç, T. 2002c, 153. 
84 Uo., 154. 
85 Özgüç, T. 2002d, 41. 
86 Özgüç, T. 1999, 95-7. 
87 Uo, 106-9. 
88 Uo, 76-84. 
89 Uo, 117-9. 
90 Özgüç, T. 2002c, 154-5. 
91 Özgüç, T. 1999, 123-8, a dárdahegyről külön: 126-7, illetve korábban több más publikációban is, pl. Özgüç, T. 1956, 
Özgüç, T. 1988, 7. 
92 Özgüç, T. 1964, 28. 
93 Şenyürek 1952, 331. és 334-5. 
94 Mellink 1971, 164. 
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elrendezésű lett.95 Az utcahálózat szabálytalan volt, és zsúfolt házblokkokat fogtak közre. Ennek 

ellenére némi tervszerűség megfigyelhető: több utcát kiköveztek és vízelvezetésre szolgáló csatornával 

láttak el96, s némelyikük olyan széles volt, hogy egy szekér is elférhetett rajta.97 A lakószint lassú 

emelkedését az utcáról a némelyik bejárathoz lefelé vezető lépcső mutatja. A lakóházak mellett olyan 

épületeket is feltártak, melyek elrendezésük és leleteik alapján esetleg vendéglők, illetve utcára nyíló 

boltok, műhelyek lehettek.98 Az anyagi kultúra egyértelműen anatóliai jellegű, tehát a házban talált 

leletek alapján nem lehetne elkülöníteni a helyi és az asszír lakosságot; az itt használt edényformák pl. 

a többi anatóliai település kerámiájával állíthatók párhuzamba.99 Az egyedüli segítséget az agyagtáblák 

jelentik, bár hangsúlyozni kell, hogy a helyi kereskedők, sőt a helyi hatóságok is akkádul leveleztek 

egymással. A kārumban öt lakónegyedet lehetett elkülöníteni, ebből kettő tisztán asszírlakta, kettő 

vegyes, de asszír többségű, egy pedig tisztán helyi negyed volt. Megfigyelhető, hogy a helyiek 

házaiban jóval kisebb az archívumok száma.100 A feltárások során több kereskedőarchívumot sikerült 

azonosítani; sajnos ezen leletkontextusból származó archívumok kiadása a mai napig nem kezdődött 

el, így a korszerű elemzés lehetősége is hiányzik (leszámítva egy nyugati és egy török 

szövegkiadást101).102 Mind a két „táblás” szintnek váratlan tűz vetett véget: a tűzhelyen hagyott 

fazekak és a kemencében maradt, archiválásra váró agyagtáblák erről árulkodnak. Ugyanakkor a 

nemesfémek és drágakövek csekély száma arról tanúskodik, hogy a helyzet instabilitásával a lakók is 

tisztában voltak, és előre kimenekítették javaikat. (Emellett olyan elmélet is létezik, hogy a kārum a II. 

szint vége előtt elveszítette jelentőségét, s lakói inkább egy nyugatabbi telepre költöztek át.103) A II. és 

az Ib közötti lelet nélküli földréteg alapján a település bizonyos ideig lakatlan volt. A korábbi 

elképzelés szerint ez az időszak mintegy 50 évig tartott, s noha K. Hecker ezt leszállítja 8 évre,104 a 

legújabb eredmények alapján az intervallum  35-40 évre tehető.105 Az Ib szint nem sokban különbözik 

a II-tól, csupán jóval kevesebb táblát találtak, illetve új elemként felbukkannak a sírkövek és -sztélék 

is.106 Az Ia rétegben a kereskedelem megszűnt, és a házak közül is csak néhány épült újjá.107 

 Kaniš mellett, igaz, kis mennyiségben, de más településekről is előkerültek írásos emlékek. 

Acemhöyükről Purušhattum kapcsán, Hattušról az ottani kārum tárgyalásakor emlékszem majd meg. 

Ib-korú táblákkal gazdagodott a kutatás Alişar (az ókori Amkuwa), Tell al-Rimāè (valószínűleg 

Qaììarā), Tell-Leilān (feltehetőleg Apum) és Sippar feltárásánál. A II. szint szövegeinél is idősebb 

                                                
95 Özgüç, T. 1986, 3. 
96 Uo, 9. és Mellink 1985, 550. 
97 Özgüç, T. 1964, 31. 
98 Özgüç, T. 1964, 32. 
99 A kültepei kerámiáról összefoglalás: Emre 1963. 
100 Özgüç, T. 1986, 14; azt mindenképp hozzá kell tenni, h e következtetést kizárólag a névanyag tanulmányozásából vonták 
le, márpedig ez megtévesztő lehet. 
101 TPAK1, AKT3, esetleg AKT4. 
102 Egyes kereskedőházak leírása: Özgüç, T. 1953, 110, Özgüç, N. 1953, 299-300, Özgüç, T. 1986, 1-13, Özgüç, N. 2006, 23-
4. és 33. 
103 Michel 2000, 49. 
104 TPAK 1, 35. 
105 35: Özgüç, T. 2002c, 155; 40: Michel 2002, 17. 
106 Özgüç, T. 1986, 19. 
107 Özgüç, T. 1964, 46. 
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Gasur/Nuzi néhány óasszír táblája. (Alişar kivételével e városok mindegyike szóba kerül majd az 

egyes útszakaszok során.) A feltárások legújabb eredménye, hogy Kaništól északkeletre, egy 

Kayalıpınar nevű lelőhely 5. rétegében egy kārum-kori, leégett épület maradványát találták meg. Az 

A. Müller-Karpe vezette német ásatás a hettiták mellett egy óasszír táblatöredéket és egy anatóliai 

stílusú, e korra jellemző pecsétnyomat-töredéket is felszínre hozott.108 A helység azonosítása még a 

jövő feladata (maga a tábla egy adásvételi szerződés töredéke, a II. szint stílusának megfelelő109). 

 

2.2. A szövegek feldolgozása 

 

 A múlt század első évtizedeiben sor került a kereskedelemből a nagy múzeumokba és 

magángyűjteményekbe jutott táblák autográfiás kiadására (CCT, TC, TTC, BIN 4 és 6 stb.), ami 

lehetővé tette az első feldolgozásokat is, bár ezekben főleg részproblémákról volt szó. A 60-as 

években jelent meg az első önálló monográfia (P. Garelli, AC), ill. egy szövegkiadás bevezetőjeként az 

összefoglaló igényű áttekintés (N.B. Jankovszkaja, KTK), valamint az önálló részmonográfiák is ekkor 

jelentek meg először (M.T. Larsen, OACP). Ez a munka folytatódott a 70-es években is, amikor két 

újabb összefoglalás látott napvilágot (L.L. Orlin, ACC, és M.T. Larsen, OACC), és megjelent a 

napjainkig alapműnek számító, a kereskedelmet és terminológiáját részletesen feltáró kötet is (K.R. 

Veenhof, AOATT). A fent említett szakmunkák sorában a kültepei szövegek nyelvtanát leíró 

összefoglalás is napvilágot látott. (K. Hecker, GKT). A következő évtizedben kezdődött meg az egyes 

kereskedők levelezését feldolgozó monográfiák/szövegkiadások sora, bár egyelőre csak négy 

személynek és családjának készült ilyen részletes „feltérképezése”.110 Az ásatásokból származó táblák 

kiadását a B. Hrozný feltárásaiból származó, Prágába került anyag megjelentetése kezdte meg (ICK1-

2, KKS, ICK4111). E sorozatot az Ankarába került táblák elenyésző részének kiadása követte (AKT1-

4). Az első kötet néhány tucat ásatásról származó tábla mellett isztambuli múzeumi anyagot is 

tartalmazott, a következők csak a feltáráson előkerült szövegekből válogatnak; a 3. kötet már egy 

családi levelezés jelentős részét tartalmazta (a negyedik, 2006-ban megjelenthez nem sikerült 

hozzájutnom).112 Egy francia kötet szerzői pedig végre komplett levéltárat dolgoztak fel (TPAK1 – a 

címe szerint egy sorozat első kötete, de eddig nem volt folytatása). 2000-ben egy új vállalkozás indult, 

az Old Assyrian Text Project, melynek célja az európai és Egyesült Államok-beli szövegek korszerű 

                                                
108 Müller-Karpe et al. 2006, 222-3. 
109 Publikálása: uo, 231-3. (W. Sommerfeld műve). Ezen ásatásról – igaz, csak említés-szinten – magyarul is olvashatunk, ott 
a szerző több táblatöredéket említ: Simon 2007, 213. 
110 ACMI, Michel 1991a (ebben két Innāja is szerepel) és Larsen 2002. 
111 Az első két kötet alapnyelve francia volt, a harmadik már németül jelent meg más címmel, bár Hrozný a leveleiben 
következetesen ICK3-nak hívta (ehhez l. ICK4, VII. o.). A negyedik kötet, eltérően a korábbiaktól, a leltári számuk növekvő 
sorrendjében közli a szövegeket, és így idézi őket a kutatás is. A jelen dolgozat is ezt a gyakorlatot követi, tehát az ICK4-ben 
szereplő táblák I jelzéssel szerepelnek. 
112 Hogy mennyire szórványos kiadásokról van szó, tájékoztatásul álljon itt két adat: 1948-ban, az ásatások első évében 1497 
táblát és tokot találtak, ebből az AKT1-ben 45 táblát és 41 tokot adtak ki; az 1962-ban talált 2158 táblából és tokból az 
AKT2-ben összesen 60 tábla látott napvilágot. Az adatok: Michel 2003, 60. és 82-3. 
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kiadása.113 E sorozatnak (Old Assyrian Archives, OAA) már megjelent az első kötete,114 az ezt kísérő 

tanulmánysorozatból (Old Assyrian Archives Studies, OAAS) már két könyv is napvilágot látott.115 

Ugyanekkor folytatódott a részmonográfiák és szövegkiadások megjelenése (Kienast 1984, Ulshöfer, 

APU, Dercksen, OACT és OAI). 

    A fentiek mellett érdemes megemlékezni a glyptikáról is: az ikonográfiai feldolgozások során 

a stílusok mellett mesterkezeket is sikerült elkülöníteni (sajnos ez irányban hamar megrekedtek a 

kutatások)116, emellett sikerült a pecséthenger lenyomataikat akkor is tulajdonoshoz kötni, ha nem 

tartalmaztak feliratot, vagy korábban mások használták. E téren N. Özgüç és B. Teissier feldolgozásai 

érdemelnek említést (Özgüç, N. 1965, 1968 és 2006, Özgüç N. – Tunca 2001, ill. Teissier 1994).117 A 

pecséthenger-leletek révén sikerült az óasszír kereskedelem kiterjedését a korábban ismertnél jóval 

délebbre kitolni, még ha szórványleletek lévén e téren nem is lehet a végső szót kimondani: 

Askelónban118 és Gázában119 bukkantak eddig ilyen emlékekre. 

 

2.3. Időrendi problémák 

 

 Az óasszír kereskedelem relatív kronológiáját eddig a levelezésekben és egyéb szövegekben 

felbukkanó uralkodónevek, és a térség másutt talált szövegeiben megtalálható limmu-nevek alapján 

próbálták felrajzolni.120 A legkorábbi támpontot egy eblai tábla adta volna meg, amelyen Kaniš neve 

olvasható,121 ám azóta kiderült, hogy az olvasat téves.122 A végső pusztulást illetően is koszenzus 

alakult ki, e szerint az Ib szintet az az Anitta kuššarai király rombolta le, akinek az egyik palotából 

előkerült egy feliratos lándzsahegye.123 K.R. Veenhof Mari városával hozta összefüggésbe az itteni 

adatokat; ebben nagy segítségére voltak a különböző észak-szír lelőhelyeken talált táblák kronológiai 

adatai, valamint az 1985-ben publikált „Mari eponümosz krónika” (MEC), ahol kaniši limmuk is 

megtalálhatók.124 Ennek fényében úgy vélte, a II. szint pusztulása 1838 körülre tehető,125 míg az Ib 

réteg kb. 1760-ig tartott (a MEC sajnos 1770 tájékán megáll).126 Később a korábbi szint kezdetét 

                                                
113 Beszámoló a megalakulásról: Michel 2000. A vállalkozásnak egy ideig honlapja is működött (http://www.oatp.de), 
mostanában ez nem elérhető. E honlapról egy ideig le lehetett tölteni a publikált szövegek átírásának jelentős részét. 
114 Larsen 2002.  
115 Michel 2003 és Kryszat 2004a. 
116 Alexander 1979, Tosun 1965. 
117 Egy rövid összefoglalás az RlA-ban is megjelent (Porada 1976-80). 
118 Stager 1993, 106. 
119 Collon 2002. 
120 Pl. Balkan 1955, 43: Adad-bāni limmujával datált tábla került elő Alişarból, és ugyane illető neve Çagar Bazar és Mari 
szövegeiben is megvan. 
121 Veenhof 1976-80, 370, Larsen 1977, 119-20. 
122 Archi 1989, kül. 13-4. 
123 ACC 157, Mellaart 1978, 52. A lándzsahegy első publikálása: Özgüç, T. 1956, kül. 34. (akkor még tőrnek hitte), majd uő 
1988, 7. 
124 Veenhof 1985, 194-20, és uő 1998, 428-30; megjegyzendő, hogy maga az előadás 11 ével korábban hangzott el, csak 
Törökországban, így a kötet megjelenésére a szokásosnál többet kellett várni… 
125 Uo., 436. 
126 Uo., 440. 
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egyéb számítások alapján 1925-20 köré tette.127 Nagy változást hozott a kutatásban a kaniši 

magánházakból (!) legutóbb előkerült, a limmuk listáját tartalmazó táblák, mely lista a teljes II. szintet 

lefedi (Kültepe Eponümosz Lista, KEL), így elvileg teljes relatív kronológiánk van e szakaszra (a 

gyakorlatban a táblák túlnyomó többségének keltezetlensége miatt maradnak problémák).128 E táblák 

közül a két legteljesebbet 1998-ban azonosította K.R. Veenhof az 1991-es és 1992-es ásatások 

anyagában, ez alapján vált lehetővé egy már kiadott, töredékes szöveg azonosítása (ICK2 345). Egy 

évvel később egy negyedik listát ismert fel C. Günbattı az 1962-es leletek között,129 majd 2001-ben 

M.T. Larsen egy ötödik példányra is rábukkant az 1994-ben talált táblák közt.130 Ez a lista az 1985-ben 

publikált Mari Eponümosz Krónika131 adataival kiegészítve a II. szint és az azt megelőző időszak 

majdnem teljes kronológiai vázát megadja.132 A MEC szerint az I. Šamšī-Adad születése utáni évben 

napfogyatkozás volt.133 Ez a roppant fontos adalék sajnos nehezen használható, mert a kérdéses 

időszakban a térségből több napfogyatkozás is megfigyelhető volt.134 

A KEL I. Erišum uralkodási idejével kezdődik; feltehetően ő volt az, aki vagy bevezette a 

limmu-rendszert, vagy az ő idejében indult el ez a fajta keltezés.135 A legteljesebb szöveg 129 limmut 

sorol fel (ehhez a változatokban még egy hozzáadódik, ám épp egy uralkodóváltás idején136), ezek 

közül a 47. az első, aki a kaniši szövegekben is megemlíttetik, ám őt követően csak az 59. jelenik meg 

ismét, igaz, ettől kezdve a 61. kivételével valamennyi személy felbukkan. A limmuk mellett a lista azt 

is megemlíti, mely királyok regnáltak éppen. 

 Szintén jelentős eredményeket hozott a Kültepén és Acemhöyükben talált famaradványok 

évgyűrűs vizsgálata, még ha a táblákkal való összevetés egyelőre nem megoldott. A Kültepe domb 

egyik palotájában talált faküszöb-maradványt 2024 körül faragták ki (maga az évgyűrű-szekvencia 

2544-2024 közti időszakot tartalmaz), és az ásató szerint e réteg a kārum II. szintjével egykorú.137 

Acemhöyükből is került elő korai falelet, a 2657-2150 éveket fogja át (a gerendát másodlagos 

felhasználási helyen találták).138 Az Ib rétegből előkerült, a másik palotában talált maradványokat 

1832-ben, 1810/8-ban és (feltehetően egy későbbi renoválás végett) 1779-ben vágták ki.139 Az ezzel 

egykorú acemhöyüki gerendák 1774-es, illetve 1767/6-os éveket adnak.140  

                                                
127 Uo., 446. 
128 Előzetes tudósítás: Michel 2000, 48-9, azóta megjelent a feldolgozás is (OALE, a szövegek és variánsaik közlése: 6-11. és 
69.). 
129 OALE 2. 
130 Uo., 69. 
131 Kiadása: Birot 1985. 
132 OALE 2. 
133 Michel–Rocher 1997-2000, 113; születés, napfogyatkozás: MEC A-szöveg, 22-23. sor. 
134 Tárgyalásuk: uo, 114-7, táblázatban áttekintve: 125, térképen bemutatva a láthatóság: 126. 
135 Érvekkel alátámasztva: OALE 20-22. 
136 Az ezzel kapcsolatos kérdések: uo, 13-4. és Veenhof 2007, 2. 
137 Newton–Kuniholm 2004, 166-7. 
138 Uo, 167. 
139 Uo, 168.  
140 Uo; Megjegyzendő, hogy a korábbi publikációk hasonló, de nem ugyanezen évszámokat adják, erről a szerzők táblázatot 
is készítettek: uo, 169. A fenti cikk előtti adatokat ismertette C. Michel is, azok szerint két kültepei gerenda 1836/1825-re és 
1775/64-re keltezhető, az acemhöyüki lelet pedig 1778/1767-ből való: Michel 2002, 17. 
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 A limmu-listák, a napfogyatkozás-számítások eredményei és a dendrokronológiai adatok 

összevetése sajnos még mindig bizonytalan eredményeket szül. Tájékoztatásul álljon itt két javaslat, 

azonos szerző (C. Michel) tollából: korábbi elképzelése szerint I. Šamšī-Adad 1796-ban született, 

1758-ban foglalta el Aššurt és 1725-ben halt meg.141 Későbbi, ugyanazon adatokból kiinduló 

számításai alapján a király születése 1834-re tehető, uralkodási ideje pedig 1792-60.142 E későbbi 

cikkében Kanišról is közöl adatokat: a kārum II. szintje 1820/1819-ben ért véget, az Ib időszak 1780 

körül kezdődött.143 

 Az időrendi kérdésekhez tartozik a hamuštum problémája is. A terminus egyfelől egy rövid 

időszakot, másfelől az ennek nevet adó hivatalnoko(ka)t jelöli. Az időszak hosszáról, annak öt-, hat- 

vagy hétnapos voltáról hosszú viták folytak;144 ennél érdekesebbek azon kísérletek, melyek az ismert 

hamuštum-hivatalnokokat próbálják időrendbe sorolni; az adatok egyelőre szórványosak, de G. 

Kryszat legalább a kereteket sikerrel alakította ki.145 

 

2.4. Gazdaságtörténeti kérdések a kutatásban 

 

 Átfogó mezopotámiai (és tegyük hozzá, közel-keleti) gazdaságtörténettel a mai napig adós a 

kutatás. A múlt században részben az addigi ismeretanyagot felhasználva, sőt bátran mondhatjuk, 

abból kiindulva fogalmazta meg az archaikus társadalmakra vonatkozó gazdaságelméletét Polányi 

Károly. Munkássága úttörő hatású volt, ma őt tekintik a gazdasági antropológia megalapítójának, s az 

általa bevezetett vagy elterjesztett fogalmak (reciprocitás, redisztribució, kereskedelmi kapu, 

beágyazódás/embeddedness) a mai napig használatban vannak, noha nézetei és elmélete mára 

tarthatatlanná váltak. Polányi szerint az ókori/archaikus világban a kereslet–kínálat–ár hármasa által 

működő piaci kereskedelem nem létezett, csak a kölcsönösségi elven alapuló, ceremoniális célzatú 

ajándék-, és a stabil politikai vagy félpolitikai testületek által irányított, a kereskedőket szerződéssel 

függővé tevő, a külfölddel a kapcsolatot kereskedelmi kikötők által fenntartó146, redisztributív 

rendszerként működő adminisztratív kereskedelem.147 Ez utóbbi rendszerbe nem fér bele az általa 

mercatornak nevezett, adásvételből nyereséget szerző, tehát profitorientált kereskedő: az itt dolgozók 

állami alkalmazottak, tevékenységük nem merül ki a távolsági kereskedelemben, hanem diplomáciai 

feladatokat is el kell látniuk, megélhetésüket nem a haszon, hanem a státuszukkal járó vagyon és 

jövedelem biztosítja. Maga e távolsági kereskedelem is inkább a csere egy fajtája, meghatározott 

ekvivalencia-arányokkal. Polányi factornak hívja e kereskedőtípust, és ide sorolja a mezopotámiai 
                                                
141 Michel–Rocher 1997-2000, 124. 
142 A számítások részletesen: Michel 2002, 17-8. 
143 Uo. 
144 L. többek között Balkan 1965, APU 42. o, 69. lj, legújabban Veenhof 1995-96. 
145 Kryszat 2004a. 
146 Ilyen kereskedelmi kikötőnek tekinti a „babilóniai kar”-t is: Polányi 1976, 387-91. (A Kereskedelmi kikötők a korai 
társadalmakban c. tanulmányban.) 
147 A háromféle kereskedelem leírása: uő 1976, 364-71. (a Kereskedők és kereskedelem c. tanulmányban) és uő 1984, 39-43. 
Az ezen fajtákhoz köthető alapfogalmakról (reciprocitás, redisztribució, árucsere [itt árszabályozó piacok]): uő 1976, 240-51. 
(A gazdaság mint intézményesített folyamat c. tanulmányban.) 
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tamkārumot is.148 A fentiekből egyenesen következik, hogy elutasítja a piacnak a létezését149, amit 

magának a piactérnek az ókori keleti hiányával is igazolni vél.150 A mai kutató számára már furcsának 

tűnik, hogy elmélete illusztrálására épp az óasszír kereskedelmet választotta. 

 Az 1.3. részben már láttuk, hogy az óasszír kereskedelem kifejezetten piacorientált 

kereskedelem volt, ahol több jelenség is modernnek, a mai kor közgazdásza számára is korszerűnek 

tűnhet. Látható volt, hogy a nemes- és színesfémek részben vagy teljesen pénzként funkcionáltak, 

megfigyelhető volt az árak szezonális hullámzása, a rövid távú kölcsönöknek és a hosszú lejáratú 

hiteleknek a rendszere, a kamat és késedelmi kamat létezése stb. Mégis, mielőtt e rendszer elemei 

teljes egészükben nem váltak ismertté, Polányi e kereskedelmet is például hozta fel elmélete 

igazolására. Kiindulópontja itt is a piac hiánya volt, mely nélkül mai értelemben vett kereskedelemről 

sem lehet beszélni. Miután leszögezi, hogy a tamkārum mind a sumer szövegekben, mind a 

kappadókiai táblákon, mind Hammurapi törvénykönyvében factor-típusú kereskedő volt, elutasítja azt, 

hogy az így nevezett emberek haszonért kereskedtek volna.151 Az óasszír kereskedőkel kapcsolatban 

így fogalmaz: „Ha most a kappadókiai táblák felé fordítjuk figyelmünket, a következő alternatív 

értelmezést terjeszthetjük elő: a kereskedelem feltehetően piac nélkül zajlott, s abban állt, hogy 

meghatározott ekvivalenciaarányok szerint, készpénzért adták és vették a javakat, míg a kereskedő oly 

módon jutott jövedelemhez, hogy az asszíriai exportőr – talán egyenesen Assur városa – által rábízott 

javakból levonta a maga jutalékát.”152 Ő is felfigyelt arra, hogy a kereskedők saját nevükön jelennek 

meg, míg a tamkārum mindig névtelen marad; ezt úgy magyarázta, hogy e névtelen szereplő azonos 

lehet Hammurapi törvénykönyvének tamkārumával, aki szerinte állami tisztségviselőként foglalkozik 

kereskedelemmel és üzlettel.153 „Mi sem áll távolabb tőle, mint a modern kereskedő, aki a vételi és 

eladási árak különbözetéből húzza jövedelmét, viseli egyfelől az árak, másfelől a behajthatatlan 

adósságok kockázatát, s aki ezt a szerepet nem a közhatalom megbízásából tölti be, és a vele járó 

anyagi terhek viselésére nem kap földbirtokot vagy másfajta vagyont.” – írja.154 Nos, a modern 

kereskedőről írottak tökéletesen illenek mind a saját nevükön szereplő kereskedőkre, mind az asszír és 

babilóni szövegek tamkārumaira. Maga az a tény, hogy Hammurapi törvénygyűjteménye az első, mely 

egyáltalán megemlíti a kereskedőket, mutatja e réteg és a kereskedelem fokozódó jelentőségét.155 A 

tamkārum szó pedig az óasszír szövegekben nemcsak egyszerű kereskedőt jelent, hanem a 

kontextustól függően mást is,156 állami alkalmazottat azonban semmiképp. 

                                                
148 Uő 1976, 344-6. (a Kereskedők és kereskedelem c. tanulmányban) és 1984, 23; a tamkārumról uitt, 28-9. 
149 Uő 1984, 106. 
150 Uő 1976, 387. Ehhez A.L. Oppenheimtól is támogatást kapott, aki megerősítette a piactér hiányát, s aki Polányi 
munkatársa is volt egy ideig; ehhez l. pl. Renger 1984, 32-7. 
151 Polányi 1984, 106-7. 
152 Uo., 107. 
153 Uo., 107-8; jellemző, hogy e fejtegetését úgy kezdi: „A beavatatlanok (kiemelés tőlem – PZ) különösen zavarónak 
találhatnak egy tényt, amelyre most fel kell hívnom a figyelmet”. (107.) Ezt a tézisét egy nem kiadásra szánt munkaanyagban 
is megfogalmazta: Polányi 1957; az óasszír kereskedelem nem piaci jellegéről: 1-3, az óasszír tamkarumokról: 3-4. Uitt 
kritizálja Leemans nézeteit, aki szerint az óbabilóni korban létezett mai értelemben vett piac: 4-14. 
154 Uo., 108. 
155 Az óbabilóni kereskedelemről röviden a Sipparról szóló fejezetben esik majd szó. 
156 Erről részletesebben l. Garelli 1977, és Veenhof 1997, 352-3. 
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 Polányi elméletére s benne a mezopotámiai vonatkozásokra régóta felfigyelt az assziriológia. 

Tekintve, hogy egyik alaptétele a piac hiánya volt,157 márpedig a ’piac’ szó létezik az akkádban 

(mahīrum), a bírálóknak eleve nem volt nehéz dolguk. Mégis nézeteinek – még ha csak a kereteket 

őrizve is meg – vannak követői, közülük J. Renger a leghíresebb. Renger több tanulmányban 

foglalkozott a piac, a pénz(forgalom) meglétével, elterjedtségével. Álláspontja szerint a lakosság 

elsöprő többsége önellátó volt, a palota alapvetően dominálta a társadalmi-gazdasági életet, s 

újraelosztással irányította azt.158 A csakugyan előforduló mahīrum szó nem piacot, hanem legfeljebb 

az árucsere helyszínét jelentheti,159 mivel a lakosság egyéb beszerzési módokat választott. Ez lehet 

ajándékozás, családon belüli segítség, szakmunkákért közösségi adomány,160 ritkább áruknál a karaván 

érkezése.161 Mások nyomán ő terjesztette el a „palotaüzlet” (Palastgeschäft) fogalmát: e szerint a 

palota egy-egy komolyabb vállalkozóra bízza a gazdasági ténykedést, szigorú szerződésekkel 

szabályozva. E szerződés szerint a vállalkozó teljesíti befizetési kötelezettségét, melyet előre 

megállapítanak.162 Tulajdonképpen a munkanorma megfelelőjével állunk szemben. Szintén ő volt az, 

aki néhány éve megengedőbben fogalmazva az óasszír kereskedelmet, illetve Mari kereskedelmi életét 

kivételes jelenségnek tekintette.163 Renger felfogását M. Powell az alábbiakban összegezte: 

Babilóniában a redisztributív gazdaság volt a meghatározó, emellett csak önellátó gazdálkodásról lehet 

beszélni, és a pénz csak azon modern kutatók fantáziájában létezik, akik nem tudják értelmezni a 

korabeli forrásokat.164  Renger viszonylagos elszigeteltségére, ezzel együtt komoly hatására jellemző, 

hogy egy konferencia előre kiosztott vitaanyaga az ő egyik tanulmánya volt, melyet különböző 

időszakok szakértői cáfoltak meg vizsgált koruk adataival.165 Azt, hogy a nagy egységek (palota, 

templom) meghatározó szerepet játszottak – már a természeti viszonyokból fakadó 

csatornázáskényszer miatt is166 –, senki sem vitatta, ugyanakkor mind a piac jelenlétét, mind a pénz 

használatát sikerült kimutatni. Az óbabilóni korban167 pl. a sūqī šīmātī („vásárló utcák”) kifejezés a 

mahīrum szinonimája volt,168 Babilónban volt egy piaci kapu,169 és ami talán a legfontosabb, két e 

korból származó májmodellen kér jóslatot egy kereskedő, kedvező-e az adott időszak haszonszerzésre 

és eladásra.170 Ezen jelenségeknek igazolhatóan megvoltak az Ur III-előzményei: ugyan kevés ilyen 

magánfeljegyzés is került elő, de az államnak is dolgozó kereskedők priváttevékenysége több esetben 
                                                
157 Erről (illetve az óasszír kereskedelemről) 1957-ben önálló tanulmányt is megjelentetett a részben általa szerkesztett 
könyvben (Trade and Market in the Early Empire): Marketless trading in Hammurabi’s time. Jellemző, hogy egy újabb 
összefoglalás szerzője egyszerűen „very poor”-nak minősíti: Van De Mieroop 1999, 117. 
158 Ehhez pl. l. Renger 1984, 62-4. 
159 Uo, 78. 
160 Uo, 67-9. 
161 Uo, 80. 
162 A fogalom részletes magyarázata: Renger 2000a, 155. 
163 Renger 2000b, 39. 
164 M.A. Powell összegzése: Powell 1999, 6. 
165 Dercksen 1999a, Powell fenti összegzése is ott jelent meg. 
166 L. pl. Powell 1999, 18-9. 
167 Az ún „szubsztantivisták” bírálata kifejezetten az óbabilóni kor kapcsán: Goddeeris 2002, 314-6, 382-4, és 392-3; Stol 
2004, 904-9, az utolsó két oldalon az ezüst fizetőeszköz-szerepét hangsúlyozva. 
168 Powell 1999, 11. 
169 A. George adott ki ezt igazoló szövegeket, l. uo, 9-10. 
170 Uo, 11. (C. Wilckére utalva). 
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is kimutatható.171 Az egyes fémek pénzként való használata már a 3. évezred közepétől megjelenik; 

leginkább az ezüst töltötte be ezt a funkciót, leszámítva egy bronzkor végi rövid időszakot, amikor az 

arany vált alapvető fizetőeszközzé.172 Mivel ezen fémek értéke nagyon magas volt – egy sékel ezüst 

egyhavi fizetésnek felelt meg173 –, a mindennapokban egyrészt az olcsóbb fémek, másrészt 

mezőgazdasági termékek (gabona, datolya, gyapjú) szolgáltak általános értékmérőként és elfogadott 

csereeszközként.174 A különböző fémeket súlyra mérték, így nem meglepő, hogy az i.e. 1. évezred 

közepére a Közel-Kelet több területéről előkerültek szabványosított fémöntecsek (Ekron, Sam’al, Tepe 

Nūš-e Ğān), melyeket szükség esetén kisebb darabokra törtek.175 Elképzelhető, hogy egy ilyen 

szabványosítás nyomai kerültek elő Kanišból egy 1996-os ásatásról, ahol egy fémműves műhelyben 

mintegy 2 kg ezüst mellett kis kör alakú öntőformákat is találtak.176 E leletet jól kiegészítik az 

óbabilóni ezüsttekercsek.177 Ennek felhasználására már az Akkád-dinasztia időszakától van példa 

(HAR – še/awirum, semeru),178 akárcsak  a pl.  a törmelék használatára.179 A vert fémpénzek 

elterjedésekor is gyakran súlyra mérték ezeket az érméket – erre még a Szeleukida korból is van 

adatunk.180 Az érméktől amúgy is sokáig idegenkedtek: jellemző, hogy az akkádban az ezt jelentő szót 

(istatirru) a görögből (statér) vették át.181 Összességében tehát elmondható, hogy mind a piac 

meglétének, mind a mai értelemben vett pénznek gyakran kézzel foghatóan kimutatható nyomai 

vannak. 

 Mindezek mellett nem hanyagolhatók el az ezzel kapcsolatos problémák, eldöntetlen kérdések 

sem. A mai napig vita tárgya például, hogy milyen formában létezett a piac, mennyire volt 

meghatározó, és mindez mennyire változott Mezopotámia történetében koronként és területenként.182 

Ahogy fentebb már szó esett róla, a nagy társadalmi szervezőegységek jelentős szerepét mindenki 

elfogadja, ám még mindig nyitott kérdés ezen dominancia mértéke. A természetbeni fizetőeszközöknél 

nehezen húzható meg a gyakorlati, mindennapos használatuk és pénz-voltuk közti határ (pl. 

tőkeképzés, felhalmozás). Az is egyértelmű, hogy a preindusztriális társadalmakban a messze a 

mezőgazdaságnak volt a legnagyobb jelentősége.183 Emellett nyilvánvalóan anakronisztikus 

elképzelések is megjelentek a szakirodalomban. Talán épp a piacnélküliség támadhatósága vezetett 

oda, hogy sokan egyenesen a mai szabadversenyes kapitalizmus elődjét látják Mezopotámiában.184 A 

hozzá nem értés mellett e felfogás kialakulásában közrejátszhatott a mai vágyott állapotok, a 

                                                
171 Általában az Ur III magánkereskedelemről, haszonszerzésről: Powell 1977, konkrét kereskedőkről: Neumann 1999, kül. 
47-53. 
172 Powell 1999, 14. és Radner 1999, 128 (újasszír korra). 
173 Powell 1999, 16-7. és Bongenaar 1999, 160. 
174 Powell 1999, 14, Radner 1999, 128-9. és Bongenaar 1999, 160. 
175 Radner 1999, 135. 
176 Gates 1997, 257. 
177 Powell 1978, 28-31, Powell 1996, 236, Goddeeris 2002, 391. 
178 Powell 1978, 212-22.  
179 Uo, 222-4, Powell 1996, 237. 
180 Powell 1996, 226. 
181 Uo, 234. 
182 E problémákról l. pl. Van De Mieroop 1999, 107, 122-3. 
183 Goddeeris 2002, 313. 
184 A modernista megközelítésről, buktatóiról: uo, 120-3. 



 23 

gazdaságilag független, erős vállalkozó egyéniség ábrándjának visszavetítése – Polányi esetében pedig 

épp ellenkező előjellel a gazdaságilag problémátlanabb, azaz a piacnélküli világ iránti nosztalgia is.185 

Mivel Polányi az óasszír kereskedelemről épp az ellenkezőjét írta, mint ahogy az valójában 

működött,186 nem meglepő, hogy e terület kutatói fogalmazták meg az első kritikákat. Rögtön az első, 

kifejezetten e kereskedelmet áttekintő műben megtalálhatók a mai napig érvényes bírálatok.187 

Ugyanezen szerző (K.R. Veenhof) volt, aki később külön cikkben hívta fel a figyelmet az óasszír 

kereskedelem modern jellegzetességeire.188 Mind ezekkel párhuzamosan, mind ezután jelentek meg 

részkérdésekkel foglalkozó tanulmányok, melyek többek között tisztázták a tamkārum változatos 

funkcióit,189 a különböző típusú kereskedelmi társulások kérdését,190 a hitelek fajtáit.191 Ami jelenleg 

számunkra fontos: az óasszír kereskedelem s így szereplőinek erős piacorientáltsága, mely különböző 

együttműködésekhez is vezetett. 

 

3. A területi együttműködés kutatásának módszerei 

 

3.1. A telepek elhelyezkedésének vizsgálata 

 

 Már a bevezetőben említettem, hogy gyakorlatilag két városon kívül nem ismerjük a többi 

település pontos helyzetét, tehát minden térkép egyúttal egy elmélet felállítását is jelenti. Az ilyen 

térképek kialakításához némely szövegtípusokat hívnak segítségül: a magánfeljegyzések között több is 

van, amely az útiköltségeket jegyzi fel, feltehetően az állomások sorrendjében. Ezekből a szövegekből 

és útibeszámolókból próbálta meg Kh. Nashef rekonstruálni az óasszír kereskedelmi utakat.192 

Művében főleg az egyes útiköltség-elszámolásokat használja fel, de kitér a fizetendő dātum mértékére 

is. Kutatásainak eredményét tkp. két táblázatban foglalja össze, amelyben az Aššur-Kaniš út 

állomásait, és az egyes leágazásokat adja meg.193 Ezek szerint Kaniš előtt öt leágazás volt, Anatólia 

belsejébe pedig négy onnan induló utat rekonstruál. Elképzelésének hibája, hogy mindenáron egy fő 

utat képzel el az anyaváros és a legfőbb kolónia között, holott a települések nagy valószínűséggel nem 

„fűzhetők fel” egyetlen útvonalra. 

                                                
185 A szabadverseny idealizálásáról: uo, 122, Polányi utópiájáról: Komoróczy 1995, 355. és (Marxszal együtt) Powell 1999, 
9. 
186 Mentségére szolgáljon, hogy munkája megírásakor még csak B. Landsberger és J. Lewy 20-as években megírt 
összefoglalásai léteztek, legalábbis ami a gazdasági tevékenységet illeti. Ehhez l. Michel 2005, 123-4. 
187 AOATT 350-7. Mivel fentebb már szóba kerültek, szükségtelen újra elismételni. 
188 Veenhof 1997, l. fentebb, a kereskedelem áttekintésénél. E két írás között és után megjelent, Polányit korrigáló óasszír 
témájú írások legutóbbi összefoglalása: Michel 2005. 
189 Garelli 1977. 
190 Már Veenhof fentebb említett áttekintése előtt megjelent a karavánok szervezésével foglalkozó Larsen-monográfia 
(OACP), ezt követően e téren Larsen 1977 és Dercksen 1999b a legfontosabb munkák. 
191 Veenhof 1999. 
192 Nashef 1987. 
193 Uo, Tabelle 4-5. (69-70.) 
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 A dātum mértékének alapján helyezte el ez egyes kārumokat K. R. Veenhof is.194 

Megállapítja, hogy ezt a vámot a távolság arányában fizették, bár adott útszakaszokon létezik bizonyos 

ingadozás. Ezen eltérő fizetségből kiindulva több települést próbált az Aššur-Kaniš úton legalább 

megközelítőleg helyhez kötni: elképzelése szerint több település is a Hābūr-háromszögben vagy az 

Euphratész közelében helyezkedett el (Abum, Abrum, Zalpa – ő csak egy Zalpával foglalkozott), de a 

Városhoz és Kanišhoz közeli kolóniákat is említett. 

 A nagy összefoglalások eltérő terjedelemben térnek ki az egyes helységek elhelyezkedésére, 

és elsősorban filológiai megközelítés alapján: mely más kolóniákkal említik őket együtt, hol voltak 

anatóliai fejedelemségek és hol írnak palotáról stb.195 N. B. Jankovszkaja egy déli (szerinte ide 

tartozott maga Kaniš, továbbá Wahšušana és Purušhattum is), egy középső (pl. Hahhum, Timilkia, 

Kuburnat) és egy északi csoportot különít el (többek között Hattuš, Turhumit, Zalpa – ő csak egy 

Zalpáról tud).196 Ezek a kísérletek kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól, és szinte 

valamennyien különböznek a Nashef-féle, talán még a legmegbízhatóbbnak tekinthető elképzeléstől. 

Szintén Nashef volt az, aki az RGTC sorozata számára elkészítette az óasszír kötetet.197 

 Teljesen új megfontolás jelent meg J. G. Dercksen rézkereskedelemről szóló munkájában. 

Először sorra vette a rézlelőhelyeket, aztán megnézte, mely városok szerepelnek a rézkereskedelem 

kapcsán, és egyéb jellemzők (pl. folyó említése) segítségével csoportosította ezen helységeket.198 Az 

elemzésből kiderült, hogy a telepek az Ankarától északkeletre, az ókori Hattuštól északnyugatra fekvő 

Cankırı környéki bánya vonzáskörébe tartoztak.199 

 Végezetül ismét hangsúlyozni kell, hogy eddig csak két, esetleg három lelőhely azonosítása 

történt meg; e kutatásnak csak az esetleges újabb ásatási eredmények adhatnak komolyabb lendületet. 

 

3.2. A családi levelezések vizsgálata 

 

 Az egyes kereskedőcsaládok vizsgálata nagy lehetőségeket rejt magában: így lehet 

megismerni e famíliák működésének helyszíneit, a családon/cégen belüli munkamegosztást, az egyes 

tagok és alárendelt személyek tevékenységének földrajzi kereteit. (A következő fejezetben az e 

témakörben megjelent feldolgozásokat fogom felhasználni.) Ahogy már korábban említettem, az egyes 

személyek, és rajtuk keresztül a családok feldolgozása csak a 80-as években kezdődött; nem 

véletlenül, hiszen több körülmény is nehezítette a munkát. 

 Az egyik probléma az az ismert tény, hogy a publikált táblák elsöprő többsége 

rablóásatásokból származik, így elvész a leletkontextus, tehát hogy milyen más táblákkal együtt 

                                                
194 AOATT 238-43. 
195 OACC 237-41, ACC 34-5, AC 120-5. 
196 KTK 244. o. 
197 RGTC 4. 
198 OACT, 4-16; a fémanalízist is megpróbálja felhasználni, bár felhívja a figyelmet ennek kockázataira. 
199 Uo, 16; könyvének térképéből az is kiderül, hogy e települések többsége a Kızılırmak folyó völgyében feküdt. A 
későbbiekben majd Nashef és Dercksen alapján helyezem el a telepeket. 
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találták az adott szövegeket, hogy csoportosították őket a kereskedők stb. Ehhez társulnak az újabban 

megjelent követelmények – pontosabban az, hogy ennek a rablóásatásokból származó anyag nem tud 

megfelelni. Az utóbbi évtizedekben szerencsére meghatározóvá vált az az igény, hogy összetartozó 

archívumokat, és azon belül is egy helyben tárolt táblákat publikáljanak, elemezzenek, értékeljenek. 200 

Ez azonban csak jól dokumentált ásatásokból származó levéltáraknál lehetséges. A proszopográfiai 

vizsgálatok segítenek ugyan a családrekonstrukciókban, de a neveket nem tartalmazó szövegeket nem 

lehet hova kötni. Az sem könnyíti meg a kutatók helyzetét, hogy e táblák szétszóródtak a világ nagy 

múzeumaiba, így ez esetleges kollacionálásokhoz majdhogynem Föld körüli utat kell tenni. A 

rendszeres török ásatások kezdete óta napvilágra került szövegeknek pedig csak töredékét adták ki. Így 

érthető az is, hogy a kutatók eddig személyekre, és nem archívumokra összpontosítottak. Ehhez 

járulnak az archívumok kutatásában megmutatkozó újabb eredmények is. Kiderült, hogy régészeti 

kontextus hiányában a magánarchívumok nem mindig különíthetők el egyértelműen a hivatali 

archívumoktól: előfordult, hogy egy magasrangú személy üzletelt a palotával, adott esetben a 

templommal, mint ahogy az is, hogy a hivatalos okmányok egy részét otthon tartották.201 Az utóbbi 

évtizedben került elő pl. Aššur városa egyik küldöttjének (šiprum), Kullījának az archívuma a II. 

időszak legvégéről.202 Ennek oka az is lehetett, hogy a hivatalos iratok témája magánszemélyeket (is) 

érintett.203 Arra is volt példa, hogy egy házban nem egy, hanem két személy archívumát őrizték.204 Az 

is köztudott, hogy a családi ranglétrán feljebb lépő, így a Városba visszaköltöző kereskedő magával 

vitte a levéltárát vagy annak egy részét, s Aššurban eddig nem bukkantak óasszír archívumra. Az 

ismertebb kereskedők közül eddig Imdīlumnak, Innājának (és névrokonának), legutóbb Aššur-nādā-

nak a levelezését dolgozták fel; az első levéltár-kiadásra 1997-ig kellett várni, amikor az 1990-es 

ásatáson egy házban talált szövegeket publikálták (sajnos ékírást nem mellékeltek).205 Ezen kívül is 

tudunk több komplett, de még publikálásra váró archívumról is (pl. Alāhum, Adad-ëulūlī,206 és a 90-es 

évek elejének feltárásaiból Elamma és Aššur-taklāku207). 

 A leletkontextus elvesztése még egy komoly gondot okoz: az óasszír kereskedelem 

névanyagában rengeteg azonosság található, megnehezítve ezzel az egyes személyek azonosítását. 

Abban az esetben, ha nincs apanév feltüntetve (márpedig a levelekben ez elég ritka208), az illető 

kapcsolatrendszerére vagyunk utalva, de természetesen itt is sok az azonosság. Ezzel összefüggő 

                                                
200 Az ezzel kapcsolatos kérdésekről (archívumok fajtája, története, tárolási mód stb.): Veenhof 1986; uott a leletkontextus 
hiányának problémájáról: 10. és 35; Brosius 2003b, 2, és 13-6; kifejezetten az óasszír archívumokról: Veenhof 2003a, 83-7; 
az óbabilóni archívumokról magyarul: Kalla 2005. 
201 Veenhof 1986, 9-10. és Kalla 2005, 82. 
202 Az archívummal kapcsolatos néhány, elsősorban kronológiai kérdés tárgyalása: Kryszat 2004a, 15-8; egy Kullījához írt 
levél fordítása a Függelékben olvasható. 
203 Veenhof egy konkrét példát említ, egy olyan levelet, melyet Aššur uralkodója írt a kaniši kārumnak, és mivel Imdīlumról 
szólt, az adott kereskedő házában találták (ICK 1 182 – ez esetben a Hroznỳ-ásatáson előkerült tábláról van szó): Veenhof 
1986, 24. 
204 Ehhez l. a TPAK1 bevezetőjét (15-38. o; e két kereskedőről az egyes családoknál részletesebben szólok). 
205 TPAK1. 
206 Veenhof 1986, 9, 33. lj; a publikálás hiánya ellenére utóbb lehetővé vált legalább e két kereskedő tevékenységének 
vázolása, l. az egyes családok tárgyalásánál. 
207 Michel 2000, 49, uitt nagyon rövid áttekintést is ad. 
208 Tegyük hozzzá, ez nemcsak az óasszír levelezésben probléma; az óbabilóni kapcsán l. Kalla 2005, 86. 
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további probléma rejlik az óasszír helyesírásban: a mássalhangzó-kettőzés jelöletlensége időnként 

eltérő nevek azonos írásmódját eredményezi (emellett magánhangzó-kiesésre is van példa: Šal-ma-Aš-

šùr = Šalim-Aššur). Így pl. az I-dí-dIŠKUR ékjelek mögött rejtőzhet Idī-Adad vagy Iddin-Adad is. E 

dolgozatot két névformában közvetlenül érinti e kérdés: a fenti esetben – Larsen Aššur-nādā-kötete 

nyomán – az istennév előtt álló elemet mindig Iddin-nek, az istennév utánit mindig idī-nek veszem; 

előfordul, hogy jelölik az -n végződést, ilyenkor ezt természetesen figyelembe veszem. A másik forma 

az E-na, E-nu, En-um, En-nam írásmód, melyet néha egy levélen belül sem használnak következetesen 

ugyanarra a személyre. Ez esetben többnyire az Ennam alakot használom; kivételt akkor teszek, ha 

egy nevet következetesen egy módon írnak le, ilyennek tűnik az Enna-Su’en név.209  

 A fentiek ellenére a területi együttműködés vizsgálatához jelenleg az egyes családok 

tanulmányozása az egyik leghasznosabb módszer. E táblák között bukkant fel ugyanis két olyan 

szöveg, amely az ilyesfajta együttműködés meglétét nyilvánvalóvá tette. Az egyikben (ATHE 24) két 

család tagjai egyeznek meg a korábbi kooperáció megszüntetéséről, és az emiatti pereskedés 

lezárásáról. A tanúk előtt tett megegyezés szövegéből kiderül, hogy korábban a szülők egymás 

nevében jártak el, egymásnak készleteket halmoztak fel mind Aššurban, mind Anatóliában. A másik 

táblát (TPAK1 44) Kaniš kāruma küldte Turhumitnak, mert két kereskedő unokái felkeresték, hogy 

visszakérjék az utóbbi teleptől nagyszüleik hivatalos okmányait. A közös fellépés legjobban a korábbi 

partneri viszonnyal magyarázható (mindkét szöveg fordítása olvasható a Függelékben). 

 

3.3 Az egyes telepek vizsgálata 

 

 A másik megközelítési mód a kereskedelemben részt vevő helységek elemzése lehet. Ily 

módon a nagyobb családokhoz nem köthető, de egy adott települése kapcsán felbukkanó személyek is 

figyelmet kaphatnak, s fény derülhet az ottani kapcsolatrendszerekre is. Az így kialakult kép azonban 

szükségképp egyoldalú, hiszen a dokumentumok elsöprő többsége Kanišból származik, emiatt 

felmerülhet (és szinte mindig fel is merül) e kārum jelentőségének túlbecsülése. Sajnos nem tudhatjuk, 

hogyan látták a helyzetet a többi kolónia lakói, és csak a kaniši cégek irataiból értesülünk az ottani 

vállalkozásokról. E fejezet első részében pedig utaltam arra, hogy e telepek lokalizálása mennyire 

esetleges. 

    A szövegek alapján Kanišon kívül eddig Hahhum,210 Turhumit211 és Purušhattum212 életét 

dolgozták fel, hol igen kimerítően, hol csak nagyobb vonalakban. Már e cikkekből is fény derül egyes 

helyi cégek meglétére, de az alaposabb elemzés, illetve más telepek bevonása több részlet 

                                                
209 Az óasszír írásmódot, nyelvtant stb. a GKT tárgyalja. Ez az írás nemcsak a személynevekben okozott problémát, hanem 
pl. hónapneveknél is, l. Donbaz 1971. 
210 Garelli 1998. 
211 Michel 1991. 
212 Garelli 1989. 
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megismerését is lehetővé teszi. A jelen munka ez utóbbi módszert helyezi előtérbe, figyelembe véve 

az eddigi lokalizációs kísérleteket, útrekonstrukciókat, és az eddigi családfeldolgozásokat. 

 

4. A kereskedelemben résztvevők 

 

4.1. Az egyes kereskedőcsaládok 

 

Az alábbiakban előbb az általunk jobban ismert családokat veszem sorra, majd kitérek a 

„kisebbekre” is, ám érdemes leszögezni, hogy a „kisebb” jelző nem feltétlenül a cég nagyságára utal, 

hanem a megmaradt szövegek számára. Ha a vállalkozás székhelye esetleg más kārumban volt, vagy a 

családfő karrierje csúcsán visszaköltözött a Városba, és magával vitte a levéltárat, szükségképpen 

hiányosak lesznek a fennmaradt adatok (ehhez járul sok esetben a feldolgozás hiánya is). Amíg az 

anyavárosból nem kerülnek elő teljes levéltárak, amíg a kültepei ásatásokon előkerült táblákat (melyek 

komplett archívumokat tartalmaznak) nem publikálják, és amíg összesen két anatóliai telepet ismerünk 

(az egyikből minimális táblamennyiséggel), addig nem tudjuk felrajzolni az egyes családok 

egymáshoz viszonyított jelentőségét és az egész rendszer működését. 

 

4.1.1. Imdīlum, Šū-Lāban fia 

 

   Imdīlumról egy év eltéréssel két munka is napvilágot látott, M. Ichisar könyve és M. T. Larsen 

tanulmánya.213 Előbbi az addig kiadott szövegeket is feldolgozta, utóbbi a családrekonstrukció mellett 

inkább a személyiségre koncentrált. (Mivel az azóta eltelt évtizedekben rengeteg Imdīlumot érintő 

szöveg került elő, időszerűvé vált egy újabb feldolgozás.214) E kereskedő esetében az a kivételesen 

szerencsés helyzet is előállt, hogy nem ismert más ilyen nevű személy, ráadásul a szövegek egy része 

Hrozný ásatásából származik.215 

   Imdīlum egy kiterjedt kereskedőcsalád legtekintélyesebb ágához tartozott, így lett az egész cég 

anatóliai képviselője. Nagyapja, Amur-ilī lehetett a „cégalapító”, s egy ideig legidősebb fia, Šū-Lāban 

felügyelte a kolóniákon zajló ügyleteket, ám viszonylag hamar visszatért Aššurba, s átvette az 

irányítást.216 Róla eddig egyetlen datált tábla került elő (KEL 60).217 Két testvére volt, Amur-Ištar és 

Aššur-imittī, akik fiatalabbak voltak nála, de így is fontos szerepet játszottak.218 Előbbi Turhumitban 

irányította a cég ottani ágát, és intézte a rézkereskedelmet. Nemcsak saját családjának dolgozott, 

hanem Pūšu-kēn partnere is volt, és több alkalmazottat is foglalkoztatott (Adū, Iddin-Adad, Usānum, 
                                                
213 ACMI és Larsen 1982; a következőkben főleg Ichisar monográfiájára támaszkodom. 
214 Kryszat 2004a, 8, és uo, 31-32. lj. 
215 ACMI 2. 
216 Uo, 6. 
217 Kryszat 2004a, 30. 
218 ACMI 8.; az e könyvben közölt családfában (uo., 17.) Ichisar feltételesen Šū-Lāban testvérének veszi Šū-Bēlumot is, de 
egy lábjegyzetben azt mondja, ez egyelőre bizonytalan (20. o. 12. lj.). Larsen rekonstrukciója is eltérő: ő Šū-Huburt veszi 
esetleges testvérnek, bár elismeri, hogy egyszer sem szerepel Amur-ilī fiaként (Larsen 1982, 221, és családfán: 219.). 
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Uzua).219 Aššur-imittī a bátyjával lakott az anyavárosban, s ő felelt a cég áruval való ellátásáért, de 

néha anatóliai utazást is tett. Nemcsak Imdīlumnak, hanem Pūšu-kēn-nek is szállított, s a levelek 

tanúsága szerint mindkettőnél magasabb rangú volt.220 

   Imdīlumnak négy fiútestvére volt, Ennam-Bēlum, Aššur-ëulūlī, Puzur-Aššur és Uëur-Anum, illetve 

egy húga, Tarām-Kūbi, aki Innāja felesége lett.221 Amíg Imdīlum Kanišban lakott, Ennam-Bēlum 

Anatólia-szerte utazgatott, de amikor bátyja visszatért a Városba, ő vette át a cég itteni irányítását. Az 

első időszakban a testvéreivel és Pūšu-kēn-nel, valamint Buzutājával voltak közös ügyletei, a 

másodikban helyi főnökként testvére, Aššur-ëulūlī és Imdīlum fia, (II.) Amur-ilī voltak a 

környezetében, továbbá „külsősöket” is foglalkoztatott (Šū-Anum fia, Huraëānum, Ahu-waqar, Itūr-

ilī).222 Puzur-Aššur valamelyik anatóliai telepen lakott, és a rézkereskedelemben is részt vett; neve 

Purušhattum, Wahšušana, Hahhum és Timilkia kapcsán bukkan fel.223 A negyedik fivér neve nagyon 

ritkán fordul elő, így pontos feladatát nem lehet megállapítani.224 

   Imdīlum felesége Šimat-Aššur volt, aki Aššurban lakott, és aki három gyermeket szült neki: Puzur-

Ištar és (II.) Amur-ilī a cég ügyeiben utazgattak, lánya, Ištar-bāšti előbb egy asszír nevű férfihez ment 

(Āl-ìāb), majd annak halála után egy helyi nevűhöz, Annuwához.225 Amíg Imdīlum Kanišban lakott, 

meglehetősen elhanyagolta családját, és karrierje építésére koncentrált. Ez derül ki egy aggódó 

levélből, melyet felesége és testvére küldött, és amelyben különböző jósokra hivatkozva felszólítják, 

térjen vissza a Városba (TC 1, 5). Imdīlumot ez nem hatotta meg, az ő szemlélete – a többi 

kereskedőhöz hasonlóan, és egyébként Mezopotámiában valóban szokatlan módon – ennél jóval 

gyakorlatiasabb volt. Amikor végül visszatért az anyavárosba, nem a könyörgésnek engedett, hanem 

átvette elhunyt apja helyét, tehát feljebb lépett a ranglétrán.226 

   Pár szót ejteni kell Imdīlum kapcsolatrendszeréről is. Gyakran fordul elő a szövegekben Uëur-ša-

Aššur neve, aki Ennam-Aššur, Puzur-Ištar fiának képviselője. Utóbbi személyek (apa és fia is) 

gyakran vesznek részt Imdīlummal közös vállalkozásokban, vagy tanúskodnak egymás hitelleveleinél. 

E körhöz tartozott még Uëur-ša-Aššur testvére, Ilabrat-bāni is, aki amúgy Pūšu-kēn tamkāruma volt 

(ez is mutatja a két nagy cég szoros együttműködését), valamint a fenti Puzur-Ištar két testvére, Dadīja 

és Puzur-Anna is.227 Többször jelenik meg Šū-Hubur is, aki Aššurban lakott, néha Aššur-imittīvel 

együtt írt levelet, és két levélben Imdīlum és Pūšu-kēn az ő képviselőjeként szerepel (Šū-Hubur még 

Zalpa és Hahhum kapcsán is előkerül majd).228 A fentiek mellett a cég több ága is részt vett a 

rézkereskedelemben. Amur-Ištarról már volt szó ez ügyben, de testvérének, Aššur-imittīnek a fia, 

                                                
219 ACMI 35-7. 
220 Uo, 30-1. 
221 A fivérekről: ACMI 8-10; ami a lánytestvért illeti, Ichisar azt feltételezi, hogy Imdīlum feleségének anyja (uo., 14.), de C. 
Michel rekonstrukciója valószínűbbnek tűnik, l. Michel 1991a, 77-80. 
222 ACMI 37-40. 
223 Uo, 41-2. 
224 Uo, 42-3. 
225 Uo, 10-3. 
226 A levél ismertetése és háttere: Larsen 1982, 215; kereskedő későbbi sorsa: uo, 226. 
227 ACMI 25-7. 
228 Uo, 32-3. 
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Uëur-ša-Ištar is vezetett egy „fiókot”, amely együttműködött vele és fiával, Su’en-rē’ī-vel. Uëur-ša-

Ištar házát, így levéltárát 1962-ben találták meg, e szövegek is jórészt publikálatlanok;229 házában, 

mely sok kereskedőházhoz hasonlóan szabálytalan alaprajzú, agglutináló építésű, mintegy 1600 táblát 

és 400 tokot találtak, rajtuk rengeteg pecsét(henger)-lenyomattal.230 testvére, Ikuppīja is e cég 

alkalmazásában állt. Megfigyelhető, hogy e vállalkozás a réztermelő vidék északi részéről délre 

szállított.231 

 Imdīlum neve a datált táblákon mintegy negyedszázadig szerepel; utolsó előtti, még kaniši 

említése és a már Aššurból való utolsó adata között mintegy évtizednyi hiátus akad (KEL 78-94, és 

103).232 Testvérei közül háromról maradt fenn kronológiaialag értékelhető feljegyzés: Ennam-

Bēlumról bő 30 éven át (KEL 62-94 – igaz, az elsőt két évtizednyi hiány követi),233 Aššur-ëulūlīról 

szintén mintegy negyedszázadig (KEL 78-102 – több alkalommal, de összesen három évből),234 és 

Puzur-Aššurról pedig csak egy évből (KEL 85, két alkalommal).235 

 

4.1.2. Innāja, Elālī fia 

 

   Az óasszír szövegekben két Innāja szerepel, az egyik Elālī, a másik Amurāja fia. Működésüket C. 

Michel dolgozta fel a rá jellemző alapossággal.236 Külön fejezetet szentelt kettejük 

megkülönböztetésének: mivel sem az időrendi, sem a földrajzi, sem a tevékenységüket vizsgáló 

kritériumok alapján nem volt lehetséges az egyértelmű elkülönítés,237 a levelekben és szerződésekben 

előforduló neveket csoportosítva választja el a két kereskedőt.238 

   A táblák nagyobb része Elālī fiához köthető. Az ő felesége volt Tarām-Kūbi, Imdīlum húga, aki 

Aššurban maradt, és készítette az eladandó szövetet, intézte az áldozatokat, és általában vezette az 

ottani ház életét.239 Innāja nem nősült meg Kanišban.240 Két testvére biztos volt: Būr-Aššur és Šū-

Kūbum, és további kettő lehetséges: Iddin-Kūbum és Enna-Su’en.241 A kereskedőnek öt fia volt, 

Aššur-rēëi, Aššur-taklāku, Puzur-Aššur, Šū-Su’en és Ikuppīja. Aššur-rēëi az Aššur-Kaniš úton 

tevékenykedett, neve Zalpa, Tegarama, Hurama, Kuššara és Luhusattia kapcsán tűnik fel. Úgy tűnik, 

                                                
229 OACT 140. 
230 Özgüç, N. 2006, 33. 
231 E cég v. „oldalág” tevékenységéről: uo, 140-9. 
232 Kryszat 2004a, 34, Tabelle 8. 
233 Uo, 39, Tabelle 12. 
234 Uo, 38, Tabelle 11. 
235 Uo, 39, Tabelle 13. 
236 Michel 1991a; bár kilenc évvel korábban már megjelent egy amerikai összefoglalás (N. D. Harper: The Archive of Innaja: 
A Study in  the Internal Chronology of the Cappadocian Texts. Minnesota, 1982.), ez számomra nem volt elérhető. Michel 
művét használta fel M. Van De Mieroop is esettanulmányához: Van De Mieroop 92-8. (bár az utolsó három oldalon már 
általánosabb kérdésekről esik szó). 
237 Részletesen: Michel 1991a, 43-54. 
238 Uo, 58-72; a szövegkiadások kötetében látható, hogy a táblák egy részét így sem sikerült besorolnia. 
239 Uo, 77-87. 
240 Uo, 87-8. 
241 Uo, 88-117, részletezve, szöveghelyekkel alátámasztva. 
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ebben a térségben ő a felelős, és a többi fiú neki van alárendelve.242 Aššur-taklāku pl. a Városból 

Anatóliába tartó konvojokat felügyelte, és Zalpa környékén is megfordult,243 Puzur-Aššur ugyanezt a 

feladatot végezte, de nyugatabbra is felbukkan a neve,244 Šū-Su’en is nagyjából ugyanitt fordul meg, 

de északabbra, Tegaramába is utazik;245 a legifjabb fiú, Ikuppīja valószínűleg túl fiatal volt, így 

Aššurban maradt, csak néha utazgatott.246 Ez a megoldás tulajdonképpen „kicsiben” valósította meg 

azt, amit a teljes családi vállalkozás Anatólia-szerte: Elālī az anyavárosban vezette a céget, legidősebb 

fia, Šū-Kūbum ezúttal ott maradt vele a mindennapi ügyeket intézni, másik testvére, Būr-Aššur 

délnyugaton irányította az ottani tevékenységet, Enna-Su’en Nyugat Anatóliában alkotott, Iddin-

Kūbum pedig a karavánokra felügyelt (noha a két utóbbi talán nem volt Innāja testvére, mindenképp 

azonos céghez tartoztak).247 Ebbe a rendszerbe illeszkedett bele Šū-Kūbum két fia, II. Elālī és Aššur-

lamassī is, akik szintén az Aššur–Kaniš úton dolgoztak.248 

   Innāja kapcsolataira rátérve, a Michel által elkülönített körbe a családtagokon kívül a következők 

tartoznak: Mannum-balum-Aššur, Damiq-pī-Aššur, Ilī-bāni és Zukua; mindkét Innāja levelezésében 

többször megtalálható Imdīlum és testvére, Ennam-Bēlum, illetve Pūšu-kēn.249 A fentieken kívül két 

tamkārum neve maradt fenn, mindkettő halála után az örökséggel kapcsolatos kérdések merültek fel. 

Kura és testvérei is e cégnek dolgoztak (bár Kura neve Pūšu-kēn kapcsán is felbukkan), ráadásul neki 

is, egyik testvérének is volt háza Aššurban, ahol az árut és az ezüstöt raktározták; elképzelhető, hogy a 

tamkārum egy újabb funkciójára derült így fény.250 A másik személy Ilšu-rabi, Ennam-Aššur fia volt, 

aki testvérével együtt szintén Innāja szolgálatában állt.251 

   A kereskedő életében nagy törést okozott, amikor csempészésért bebörtönözték. Nem tudni 

pontosan, hogyan szabadult, annyi biztos, hogy sógornőjéhez, Abājához írott levelében kölcsönt kért 

emiatt; feltehető, hogy anyagilag nagyon megviselte ez az eset.252 

   Innāja életútját összefoglalva elmondható, hogy tipikus karriert futott be: fiatalon Aššurban élt, ahol 

korán megnősült, majd átvette a kaniši irányítást, együttműködött a többi nagy kereskedőcsaláddal, és 

betöltötte a hamuštum-tisztséget is. Az sem egyedi, hogy csempészésért börtönbe csukták. 

Feltételezhető, hogy végül Kanišban halt meg, hiszen nem ő volt a legidősebb fiú.253 Neve a datált 

táblákon  mintegy két évtizeden át tűnik fel (KEL 99-117, ám mindössze három táblán).254 

 

 

                                                
242 Uo, 128-9. és 141. 
243 Uo, 130-3. és 141. 
244 Uo, 134. és 141. 
245 Uo, 135-6. és 141. 
246 Uo, 137-9. és 141. 
247 Uo, 141. 
248 Uo, 142. 
249 Uo, 72. 
250 Uo, 151-8. 
251 Uo, 158-61. 
252 Uo, 181-2. és 196. 
253 Uo, 196. 
254 Talán a túl kevés tábla miatt nem tárgyalja Kryszat e családot; datált táblái: Michel 1991a, n. 117-119. 
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4.1.3. Pūšu-kēn, Suejja fia 

 

 Az ún. kappadókiai táblák között Pūšu-kēn neve az egyik leggyakoribb: mintegy 500 táblán 

fordul elő. Mivel ezidáig nem készült róla feldolgozás255, tevékenységét csak az összefoglaló munkák 

alapján lehet megrajzolni. E téren M.T. Larsen, C. Michel és G. Kryszat munkái használhatók a 

legjobban.256 Bár volt egy névrokona, Ša/erawa fia, ő ritkán bukkan fel a szövegekben, és egy datált 

tábla szerint a II. szint utolsó előtti évében szerepel egy tanúlistán, tehát Pūšu-kēn azonos nevű 

unokájával lehetett egykorú.257 

 Pūšu-kēn Suejja fia volt, de apja feltehetőleg még fiatalon meghalt. Erre abból lehet 

következtetni, hogy legidősebb fia kapta a nagyapja nevét.258 Ő maga ahhoz a(z első) generációhoz 

tartozott, akinek felesége a Városban maradt; e nemzedék fiai már vagy magukkal hozták 

asszonyaikat, vagy innen választottak (sokszor második vagy harmadik) feleséget, ahogy erről már 

korábban volt szó. Az asszony, Lamassī az anyavárosban készítette az eladásra szánt szövetet.259 Négy 

fia volt, (II.) Suejja, Buzāzu, Aššur-muttabbil és Ikuppāša, valamint két lánya: Ahaha, aki gubabtum-

papnő volt, illetve Waqqurtum.260 Fontos relatív kronológiai adat, hogy két uralkodóval, Ikūnummal és 

I. Šarrukīnnal kapcsolatban is előfordul a neve, utóbbi több levelet is írt neki.261 Halála után egyik fia, 

Buzāzu az ő nevét adta az egyik gyermekének. Pūšu-kēn nővére, Tariš-mātum hozzáment Aššur-

malikhoz, Luzina fiához, így közeli kapcsolatba került e családdal.262 (Abban, hogy volt-e egy Aššur-

idī nevű testvére, nem mindenki ért egyet.263) Imdīlum kapcsán már láttuk, hogy a két kereskedőnek 

több közös vállalkozása is volt, és Amur-Ištar Pūšu-kēnnek is dolgozott (erről Turhumit kapcsán még 

lesz szó.) Gyakran tűnik fel partnerei közt Buzutāja is, aki feltehetőleg magasabb rangú volt nála.264 

 Bár Pūšu-kēn ritkán utazott, időnként vállalkozott utakra, s előfordult, hogy bajba került: egy 

levélből (ATHE 62) értesülünk arról, hogy aši’um-csempészés miatt börtönbe csukták. Nem tudjuk, 

milyen következménye lett az esetnek, de Innāja kapcsán láttuk, hogy ez komoly anyagi veszteséggel 

járhatott. 

 A későbbiekben tárgyalandó telepek közül gyakran fordul elő az ő vagy valamelyik fia neve 

Turhumitban, Hahhumban, de szinte teljesen hiányzik Zalpában. Az első esetet a rézkereskedelem 

indokolja, amiben a cég több alkalmazottal és családtaggal is részt vett. Az e területen ténykedő 

                                                
255 Michel 1991a, 25, 11. lj. szerint Veenhof foglalkozik a szövegekkel. 
256 OACC 82-3, CMK 425-54 passim (a család nőtagjai), Kryszat 2004a, 40-50, ICK4 XVIII-XIX. 
257 Kryszat 2004a, 40. 
258 OACC 82. 
259 Erről részletesen: AOATT 110-5. 
260 Michel 1991a családfa-ábráján Waqqurtum még feltételesen szerepel a lányok közt. 
261 OACC 83; Kryszat sz. a leveleket II. Puzur-Aššur írta, ehhez l. Kryszat 2004b! 
262 Uo; mindenképp érdemes megjegyezni, hogy C. Michel feltételezése szerint Aššur-malik esetleg Šū-Kūbumnak, Innāja 
testvérének fia, és így e két nagy cég között jött létre szorosabb kötelék. L. Michel 1991a, 142-3. (Éppen ezért uitt Enlil-
bānit, Aššur-malik fiát Innāja kapcsán tárgyalja.) A Luzinával kapcsolatos problémára a következő cégnél térek ki. 
263 Michel három „nagy” családot ábrázoló családfáján nem szerepel (Michel 1991a, 147.), Kryszat rekonstrukcióján igen 
(Kryszat 2004a, 44.), sőt ott feltételesen egy Buzāzu nevű fivér is megjelenik. 
264 OACC 145. 
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kereskedők közül Adad-ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fia265, és Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia voltak 

az együttműködő partnerek. A rézkereskedelem indokolhatta a Turhumitban lakó Amur-Ištar és Pūšu-

kēn együttműködését is.266 A nyugati kārumokban tevékenykedett, vagy legalábbis sűrűn megfordult 

két fiú, Buzāzu és Suejja is. Szintén fontos partnerei voltak még Šū-Hubur és Lāqēpum is; sokat 

elárul, hogy Pūšu-kēn, Lāqēpum és a már említett (és alább külön tárgyalandó) Adad-ëulūlī háza egy 

körzetben feküdt.267 

 Pūšu-kēn tekintélyét és fontos szerepét jól mutatja, hogy halála után a más vállalkozásokkal 

általa kötött megállapodások miatt került sor pereskedésre, majd kiegyezésre (ATHE 24), de még a 

kārumok közti levélváltásnak is témája volt az ő hagyatéka (TPAK 1, 44, mindkét szöveg jelentőségét 

l. előbb). Tevékenysége a datált táblákon legalább 21, de talán 30 évet is felölel (KEL 77-98, és 

107).268 E hosszú ténykedéssel magyarázható, hogy gyermekei is önálló kapcsolatokat építettek ki; ez 

az egyedülálló párhuzamos családi rendszer igen stabillá tette a cég helyzetét.269 Öt gyermeke közül 

négyről áll rendelkezésre relatív adat: Suejja 13 éves intervallumban jelenik meg (KEL 94-107), 

Buzāzu, a leggyakrabban adatolt 11 évesben (KEL 100-111), Aššur-muttabbil hat év alatt négyszer 

fordul elő (KEL 101-108), Ikuppāša szintén hat év alatt háromszor (KEL 105-111), míg egyik 

nővérük, Ahaha mindössze két egymást követő datált évben jelenik meg (KEL 107-108).270 

 

4.1.4. Enlil-bāni, Aššur-malik fia 

 

 Bár e cégről viszonylag keveset tudunk, azért érdemes Pūšu-kēn után tárgyalni, mert a két 

család között szoros kapcsolat állt fenn. Enlil-bāni Pūšu-kēn nővérének, Tariš-mātumnak volt a fia; az 

ő felesége volt Hattītum, sógora Aššur-rabi.271 Gyeremekeiről nincs adatunk, mint ahogy a család 

többi tagjáról sem (egyes rekonstrukciók szerint apai nagyapját Luzinának hívták, de ezt nem 

mindenki fogadja el272). Pontosan tudjuk az okát, miért őrződött meg viszonylag kevés szöveg: 

fennmaradt a feljegyzés levéltárának a Városba szállításáról273 – tehát feltehetően átvette a cég 

irányítását. Kereskedelmi partnerei közül Dadajával, Su’en kumrum-papjának, Aššur-imittīnek a fiával 

működött együtt a legtöbbször (e partnerének ismerjük egy Su’en-damiq nevű fiát is). Dadaja szerepel 

egy olyan szövegben, melynek egyik tanúja II. Puzur-Aššur, I. Šarrukīn fia.274 További üzleti partnerei 

Pūšu-kēn családján kívül (ahol különösen Buzāzuval üzletelt gyakran) Pilahaja, Irma-Aššur, Aššur-

                                                
265 OACT 96-7. 
266 ACMI 36. és Michel 1991b, 268-9. 
267 Özgüç, T. 1986, 1. 
268 Kryszat 2004a, 46, Tabelle 14. és 48, Tabelle 15. Az utolsó évről szóló tábla (ATHE 33) elég töredékes, így nem tudni, 
még aktív szereplő-e; mindenesetre a következő évben fia, Buzāzu már apja vagyonának felosztásával foglalkozik, erről l. uo, 
43. 
269 A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy Imdīlum nagybátyja, Amur-Ištar Turhumitban működtetett egy néhány 
emberből álló hasonló párhuzamos szálat, ám ez a családon belül elszigetelt jelenség maradt. 
270 Uo, 46, Tabelle 14. 
271 OACP 15. és ennek nyomán Kryszat 2004a, 18. 
272 Mellette: OACP 16. (részben J. Lewy egy korábbi cikkére hivatkozva), ellene: Kryszat 2004a, uo. 
273 OACP 15. és Kryszat 2004a, 19. 
274 OACP 17, és Kryszat 2004a, 19. 
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lamassī, Puzur-ilī; Mannum-balum-Aššur, Ennānum fia volt az egyik szállítója, valamint egy 

testvérpár, Kukkulānum és Aššur-bāni is kapcsolatban állt a céggel.275 A datált táblákon Enlil-bāni bő 

két évtizedig tűnik fel (bár az első említés után csak 11 év múlva jelenik meg újra, KEL 92-114), apja 

csak az első évtizedben (KEL 93-104).276 

 

4.1.5. Aššur-nādā, Aššur-idī fia 

 

 E cég rekonstruálását nagyban megnehezíti, hogy mindegyik tagja viszonylag gyakori nevet 

visel: az óasszír szövegekben Aššur-idī 23 különböző apanévvel együtt jelenik meg, míg fiai közül 

Aššur-nādā 22-vel, Aššur-taklāku 26-tal, Ilī-ālum 12-vel.277 

 Aššur-idī, az apa az anyavárosban lakott I. Šarrukīn idejében, és tudjuk, hogy egy alkalommal 

limmum is volt (KEL 94278 – ha elfogadjuk a feltételezést, hogy Šuli fia volt279). Ez esetben idős 

korában viselhette eme tisztséget, hiszen az őt említő datált táblák ennél korábbiak (KEL 77-86).280 A 

levelezésében szereplő árumennyiséget áttekintve vagy egy kis céget vezetett,281 vagy más anatóliai 

telepeken is viszonylag komoly forgalmat bonyolított. Aššur-nādā volt a legidősebb fiú, háztulajdonos 

Kanišban,282 így ő intézte az anatóliai ügyeket. Első datált említése apjával egyidős, de tevékenysége 

jóval tovább tartott (KEL 77-101)283. Tudunk egy feleségéről Aššurban (nevét nem ismerjük, 

feltehetően korai halála miatt), akitől Iddi(n)-Ištar nevű fia és több lánya származott. Emellett elvett 

egy anatóliai lányt, Šišahšušart, aki egy fiúval, Aššur-nēmedivel,284 valamint egy lánnyal, Ištar-

lamassīval ajándékozta meg (ő később az Imdīlum-családba tartozó Puzur-Ištar férje lett). Több 

alkalommal is útra kelt: noha Aššurt is többször felkereste, az utazások nagyobb része a nyugati 

kārumokba vezetett, ami azzal magyarázható, hogy a család részt vett a rézkereskedelemben, és több 

erre szakosodott cégnek is partnere volt.285 Volt két fiútestvére, Ilī-ālum és Aššur-taklāku. Előbbi volt 

az idősebb testvér, mégis kevesebbet tudunk róla. Neki is volt egy helyi felesége (amtum) Kanišban, 

munkája során pedig beutazta Anatóliát, és a Városban is többször megfordult.286 Datált szövegei 

viszonylag rövid időszakból származnak (KEL 77-81),287 de ez feltehetően a véletlen műve. A 

fiatalabb fivérről több információnk van: ő elsősorban az Aššur–Kaniš útvonalon vezette a 

                                                
275 A partnerek felsorolása szöveghelyekkel: OACP 15-18. 
276 Kryszat 2004a, 21, Tabelle 4. 
277 Larsen 2002, xix. 
278 Uo, xx, vö. OALE 8. és 33. 
279 Az ezzel kapcsolatos problémákról: Larsen 2002, xx. 
280 Uo, xx. és xxiv. 
281 Uo, xxi-xxiii. 
282 Uo, xv. és xxv. 
283 Uo, xxv. 
284 Michel egy házassági szerződés alapján egy A(n)nina nevű fiút is említ (CMK 365, így szerepel a családfán is), de egy 
másik szövegben ez az Annina egyértelműen mint Aššur-nādā barátja jelenik meg, vö. Larsen 2002, xxvi. 
285 Larsen 2002, xxvii, OACT 97. és 109. 
286 Larsen 2002, xxx. 
287 Uo. 
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karavánokat, de Anatóliában is utazgatott. Neki nem volt helyi felesége.288 A datált táblákon ő is 

viszonylag rövid időszakban említtetik (KEL 80-86, esetleg 94).289 

Aššur-nādā legidősebb fia, Iddi(n)-Ištar eleinte Aššurban lakott, Anatóliába költözve gyakran 

jelent meg a rézkereskedelemben.290 Aššur-nēmedi Kanišban élt, és a mindennapi ügyeket intézte; egy 

kései összegző táblán tanúként jelenik meg sógora ügyleteinél (KEL 105-109)291. A legfontosabb 

üzleti partnerek Alāhum (valószínűleg Sukuhum fia, l. lentebb), Amur-Ištar, Kurub-Ištar, Hinnaja, 

Elamma és Iddin-Su’en voltak.292 

 

4.1.6. Innāja, Amurāja fia 

 

 E kereskedőnek mintegy 100 szövege maradt fenn, jó részük töredékes, és csak kevés 

foglalkozik a legfontosabb partnerekkel.293 Az apa neve, Amurāja, lehet önálló alak, de lehet az Amur-

Aššur, Amur-Ištar stb. nevek rövidítése is.294 Innāja apjaként Amurāja és Amur-Aššur fodul elő, rajta 

kívül még Aššur-malik neve bukkan fel így, azonban mind ez a név, mind az apa neve meglehetősen 

gyakori. Az esetleges testvérek Aššur-imittī, Puzur-Su’en, Alāhum, Aššur-bēl-awātim és Aššur-malik, 

utóbbi három biztos, hogy fivérek.295 Fiai Aššur-rabi és Aššur-malik, utóbbiról tudjuk, hogy Kanišban 

lakott, és a feleségét (aki viszont Aššurban maradt), Šāt-Aššurnak hívták.296 Az asszony az alább 

tárgyalandó Šalim-ahum lánya, aki többek között Pūšu-kēn, Imdīlum és a már ismert Šū-Hubur 

partnere volt.297 Amíg Kanišban lakott, Innāja – névrokonához hasonlóan – a hamuštum-tisztséget is 

betöltötte (KEL 104 és 108),298 a Városba visszatérve pedig limmum is volt (KEL 102).299 Ténykedése 

mintegy 20 évet ölel fel (első datált említése: KEL 87).300 

 Kereskedelmi tevékenységét is nehezebb leírni, mint a másik Innājáét. Földrajzi elkülönítés pl. 

egyáltalán nem lehetséges. Legfontosabb partnerei Hannan-Nārum, Mannum-kī-Aššur, Dadīja, Lulu, 

Aššur-muttabbil, Atata, Amur-Ištar fia, Uëur-ša-Aššur voltak, de megfigyelhető, hogy különböző 

árucikkeknél különböző személyek tűnnek fel. Az ón- és szövetkereskedelemben többek között pl. 

Pilah-Aššur, Nazi, Dān-Aššur neve fordul elő, luxuscikkeknél pedig Kurara, Abu-šalim fia, Ennam-

Aššur, Azumannum.301 

 

                                                
288 Uo, xxxi. 
289 Uo. 
290 Uo, xxxii-xxxiii. 
291 Uo, xxxiii. 
292 Uo, xxxiv-xxxvii. 
293 Michel 1991a, 203. 
294 E becézett alakról részletesen: uo., 33-40. és 204. 
295 Az apa és a testvérek lehetséges rekonstrukciója: uo., 205-18. 
296 Innāja családfája: uo, 263. 
297 Uo., 218-23. 
298 Ehhez l. uo, 234, táblázat. 
299 Erről és általában a két hivatalról: uo., 225-45. 
300 Kryszat 2004a, 133-4. 
301 Uo., 72., 203. és 247-60.; utóbbi helyen a legrészletesebb, szinte valamennyi partnert megemlíti. 
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4.1.7. Šalim-ahum és fiai 

 

 E család azért különleges, mert nem a legidősebb fiú vette át a cég vezetését.302 Az apa, Šalim-

ahum I. Šarrukīn idején volt aktív; Aššurban gyakran működött együtt Šū-Huburral, ezenkívül 

nagyobb cégeknek, pl. Pūšu-kēn-nek és Lāqēpumnak szállított. Róla, ellentétben fiaival, bőséges 

relatív kronológiai adat áll rendelkezésre, tevékenysége két évtizedig követhető (KEL 68-87).303 

Három fia közül kettő vett részt a kereskedelemben: a legidősebb, Dān-Aššur valahol Kis-Ázsiában 

lakott, így levelezésének csak az a része maradt meg, ami öccsével, Ennam-Aššurnál Kanišban 

megőrződött. Ez utóbbi gyerek vette át később a család irányítását. A jelenség két módon 

magyarázható: vagy tehetségesebb volt a fiatalabb fiú, esetleg valami miatt kegyvesztett lett, vagy e 

család számára nem Kaniš volt a legfontosabb kolónia. A harmadik fiú, Asīja túl fiatal volt, ezért 

Aššurban maradt. Šalim-ahum lánya, Šāt-Aššur Innāja, Amurāja fiának fiához, Aššur-malikhoz ment 

feleségül. A Kanišban lakó Ennam-Aššurról többet tudunk. Felesége, Nuhšātum apja partnerének, Šū-

Huburnak volt lánya, és elkísérte férjét Anatóliába. Három gyermeküknek ismerjük a nevét, az egyiket 

nagyapja után nevezte el. A cégnek több szállítója is volt. Dān-Aššuron kívül, aki ilyen feladatokat is 

ellátott, fennmaradt többek között Agūa, Iddin-Su’en és Kulumāja neve. 

  

4.1.8. Adad-ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fia304 

 

  Adad-ëulūlī házát 1948-ban találták meg, mintegy 800 táblával (ezért szinte biztos, hogy a 

rézkereskedelem ténykedésének csak egy részét képezte).305 Háza tipikus anatóliai ház, négyszögletes 

nagy szobával, melyből két kisebb nyílt; a kereskedő ugyanabban a negyedben lakott, melyben a 

korábban tárgyalt Pūšu-kēn és egyik jelentős partnere, Lāqēpum.306 A két apanév valószínűleg azonos 

személyt takar.307  Két testvére volt, Atāja és Šumma-libbi-Aššur, utóbbival és egy Aššur-damiq nevű 

illetővel működött szorosabban együtt. Partnerei közé tartozott a tárgyalt kereskedők közül Buzāzu, 

Pūšu-kēn fia, Iddin-Ištar, Aššur-nādā fia, és Dān-Aššur, Šalim-ahum fia. Rajtuk kívül a céghez 

tartozott, illetve szoros kapcsolatban állt vele Adāja, Erišum, Amur-Šamaš fia, Hanāja, Balìūa, Iddin-

Su’en, Alāhum fia, Aššur-ìāb, Ennam-Anum fia és Puzur-Šamaš, Šū-Nunu fia is. A rézüzlet 

fontosságát mutatja, hogy Adad-ëulūlīnak Purušhattumban is volt háza, de sűrűn megfordult 

Wahšušanában és Turhumitban is. A datált táblákon 12, esetleg 13 éven át jelenik meg (KEL 94-106, 

esetleg 107), testvére, Šumma-libbi-Aššur összesen két alkalommal, de 23 év eltéréssel említtetik 

(KEL 80 és 108).308 

                                                
302 A családról szóló összefoglalás: CMK, 401-14. 
303 Kryszat 2004a, 48, Tabelle 15. (Pūšu-kēn táblázatában a cég egyik partnereként ő is megjelenik.) 
304 Az alábbi három céget a rézkereskedelemben való részvétele miatt tárgyalja Dercksen. 
305 Az egész cégről: OACT, 93-107. 
306 Özgüç T, 1986, 1. 
307 OACT 96; a 297. lj-ben óbabilóni párhuzamokat is hoz. 
308 Kryszat 2004a, 25, Tabelle 6. 
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4.1.9. Alāhum, Sukuhum fia 

 

 E kereskedő házát 1950-ben találták meg, több mint 1600 táblával.309 Az archívum 24 évet fog 

át, s kiderül, hogy Alāhum előbb Kanišban ügyködött, majd visszatért a Városba, ahol felesége, Šimat-

Ištar is lakott. Négy (esetleg csak három) fia volt, Aššur-bēl-šadu’e és Aššur-malik apjuk kaniši 

házában lakott, mindketten a cég ügyeiben utaztak Anatólia-szerte, előbbi Aššurban is járt néha. A 

harmadik fiú, Šū-Aššur neve elég kevésszer fordul elő, feltehetőleg azért, mert korán meghalt. 

Amennyiben Aššur-ìāb nem a fia volt310, két legfontosabb partnerének egyikeként tűnik fel, 

Tahašailivel együtt. Előbbi valószínűleg az anatóliai szállítmányokért felelt, illetve különösen 

Purušhattumban volt különösen aktív, utóbbi Wahšušanában intézte az ügyeket. (Elképzelhető, hogy 

Tahašaili Aššur-ìāb fia, és így Alāhum unokája volt.311) A szövegek alapján az utóbbi telep tűnik a cég 

kereskedelmében a legfontosabbnak. Gyakori partnerei Aššur-imittī, Atāja fia, Šū-Kūbum és 

szomszédja, Buzutāja, valamint Aššurban Aššur-idī, Aššur-nādā apja voltak. Alāhum viszonylag korán 

bukkan föl a datált táblákon, és bő két évtizedig folyamatosan jelen van (KEL 79-101). Fiai közül 

Aššur-ìāb egy évtizedig (KEL 91-100), Aššur-malik szórványosan, de mintegy másfél évtizeden át 

jelenik meg (KEL 87-104), míg Aššur-bēl-šadu’e összesen egyszer, a többieknél  később olvasható 

(KEL 108).312 

 

4.1.10. Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia 

 

 Az ő szövegei jórész rablóásatásokból származnak; mivel többtucatnyi különböző apanevű 

Puzur-Aššur ismert, ha a név önmagában áll, nagyon nehéz az azonosítás, egyedül a partnerek 

segítenek.313 

 Az egyik legfontosabb együttműködő Pūšu-kēn cége. Puzur-Aššurnál maga Pūšu-kēn 

magasabb rangban volt, de fiai nála alacsonyabban (halála után tábláit tartalmazó ládája végül 

Buzāzuhoz, az egyik Pūšu-kēn-fiúhoz került). Ugyancsak magasabb rangú volt Ah-šalim, aki esetleg 

Wahšušanában lakott, de legalábbis sokat ténykedett ott. Puzur-Aššur ifjabb üzleti partnere, esetleg 

alkalmazottja Ilī-wēdāku volt, aki Anatóliában utazgatott, de Aššurt is felkereste. Ismerjük a cég 

néhány ügynökét is: Adad-ëulūlī (csak névrokona a fenti kereskedőnek), Ikāja, Ikuppīja, Ikuppī-Aššur 

(bár lehet, hogy ő azonos az előzővel), Ea-šar. A cég a nagy rézkereskedő-központok mindegyikében – 

                                                
309 Alāhumról és családjáról: OACT 107-18; Dercksen csak 600 táblát említ, a fenti szám Michel 2003, 69. alapján. 
310 Az ezzel kapcsolatos kérdést l. uo, 110; emiatt családfáján (92.) csak kérdőjellel említi Alāhum fiaként, Kryszat azonban 
fenntartás nélkül fogadja el egy pecséthenger-felirat alapján: Kryszat 2004a, 26. 
311 Kryszat 2004a, 27. 
312 Uo, 29, Tabelle 7. 
313 A cég tevékenysége: OACT 131-9. 
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Turhumit, Purušhattum, Wahšušana – megjelent, sőt keletebbre, a Kaništól északra fekvő Hattumban 

is tároltak rezet. Neve a datált táblákon 15 éven át jelenik meg (KEL 87-102).314 

 

4.1.11. Uëur-ša-Ištar, Aššur-imittī fia 

 

 Ezt az archívumot 1962-ben találták meg, s Imdīlum unokatestvérének szövegeit 

tartalmazza.315 Ebben az évben három archívumot is találtak, ebből kettő Ib-korú volt: Ašēd és Eddin-

Aššur archívumai ebből a rétegből származtak, egyedül Uëur-ša-Ištaré volt II. szint-beli. A 

levéltárakból összesen több mint 2000 tábla került elő.316 

 E kereskedő a hozzátoldások miatt szabálytalan alaprajzú házban lakott, ahol az egyik 

helyiségben 1600 táblát és 400 tokot találtak. Az okmányokon talált 521 pecséthenger-lenyomat közül 

csak 71 volt anatóliai, 98 ószír, a többi mind mezopotámiai (zömében óasszír, ezenkívül óbabilóni és 

Ur III), illetve négy pecsétlenyomat is volt.317 Ennek fényében feltételezhető, hogy e kereskedőnek 

nemcsak a neve volt asszír, hanem ügyfélköre is, így ő maga is. 

 Uëur-ša-Ištar apja Imdīlum nagybátyja volt; ezen rokonság eleve meghatározta a cég 

kapcsolatrendszerét. Az apa, Aššur-imittī fia feltehetően bátyja, Šū-Lāban halála után költözött vissza 

az anyavárosba, s ekkor vált fia egy önálló ág fejévé. Testvérei Iddin-Aššur, Hunnīja és Ikuppīja 

voltak, s egy fiáról, Amur-ilīről tudunk. Partnerei közt megtaláljuk tágabb családjának képviselőit: 

másik nagybátyja, Amur-Ištar számára is intézte a rézügyeket, az ő fia, Su’en-rē’ī számára is végzett 

ügynöki tevékenységet, gyakran két anatóliaival, Gallābummal és Taskullal együtt; utóbbiak önállóan 

is megjelennek a táblákon. Emellett alkalomadtán feltűnik Imdīlum fivére, Ennam-Bēlum is. Többször 

megjelenik Uëup-iškum neve is, aki Anatóliában üzletel a tágabb családdal. A cég komoly részt vállalt 

a rézkereskedelemben, ennek megfelelően ténykedésének fő színtere a beszerzőhelye és piacok, tehát 

Turhumit és környéke, valamint Purušhattum és Wahšušana voltak. 

 

4.1.12. Šumī-abīja, Puzur-Ištar fia 

 

 1990-ben került elő egy kereskedő, Šumī-abīja házából két levéltár:318 a sajátján kívül egy 

bizonyos Aššur-muttabbil, Iddin-Abum fia is ott őrizte levelei egy részét.319 Mivel két archívumról van 

szó, és nem túl nagy mennyiségről, nehéz rekonstruálni e családokat. 

 Šumī-abīja, Puzur-Ištar fia kortársa volt két ismert kereskedőnek: egyik alkalommal Innāja, 

Elālī fia tábláján, máskor Buzāzu, Pūšu-kēn fia tábláján tűnik fel tanúként.320 A szövegeken két limmu-

                                                
314 Kryszat 2004a, 48, Tabelle 15. (Pūšu-kēn táblázatában a cég egyik partnereként ő is megjelenik.) 
315 A cég tevékenysége: OACT 140-9. 
316 Michel 2003, 82. 
317 Özgüç N 2006, 33. 
318 TPAK1 15. o. 
319 Uo, 16. o. 
320 Uo, 19. o; az alábbiakban következő családrekonstrukciót is e mű alapján tárgyalom: uo, 19-25. o. 
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név is található, ez alapján e kereskedő tevékenysége a KEL 118 és 122 körüli időszakban történt, 

tehát a korábban ismert kereskedőknél fiatalabb volt.321 Apjáról nem dönthető el, melyik Puzur-Ištarról 

van szó (eddig 5 különböző apanevű ismert), legvalószínűbbnek Hinnāja fia tűnik. Feltételezhetően 

három testvére volt, Aššur-lamāša, Ikuppī-Aššur és Šū-Hubur, ám sajnos ez utóbbi nevek is elég 

gyakoriak. A szövegek szerint Šumī-abīja Kanišban lakott, és közvetített a Város és Anatólia között. 

Apja Aššurban élt, és a hatóságok levelét is ő küldte a fiának. 

 

4.1.13. Aššur-muttabbil, Iddin-Abum fia 

 

 Ahogy láttuk, e kereskedő levelei is az előző házból kerültek elő.322 Ő a fiatalabb 

nemzedékhez tartozott: a táblák alapján Pūšu-kēn két unokájával, II. Pūšu-kēn-nel és Aššur-idīvel is 

tartotta a kapcsolatot. Az ő apjának azonosítása sem egyszerű, mivel 3 különböző apanevű Iddin-

Abumot ismerünk; feltehetően Aššur-rabi fiáról van szó. Elképzelhető, hogy neki is volt egy Šū-Hubur 

nevű testvére; fiai Anuppī-Ištar és Atāja lehettek (emellett ismeretes egy Abī-Aja nevű személy, 

akinek szintén egy Aššur-muttabbil volt az apja). 

 E kereskedő is Kanišban tevékenykedett; leggyakoribb levelezőpartnere egy bizonyos Aššur-

bāni volt, aki Aššurban lakott. E partner fiai Aššur-ennam és Šamaš-bāni voltak, előbbi mind az 

Aššur–Kaniš úton, mind Anatóliában felbukkan, utóbbi Aššur-muttabbil szállítójaként jelenik meg 

Anatóliában. Rajtuk kívül gyakran üzletel a már említett Pūšu-kēn-unokákkal is, valamint ismeretes 

néhány megbízottjának neve: ilyenek Šū-Bēlum, Bēlum-bāni fia, Ikuppīja unokája, Ennanat-

Aššur/Ennanātum és testvére, Apil-kēn, valamint Titinatal és fia is. Aššur-muttabbil feltehetően 

magával vitte Aššurba levéltára egy részét is. 

 

4.1.14. Ismert, de eddig nem publikált archívumok tulajdonosai 

 

 Tulajdonképpen ebbe a kategóriába tartozna a fent tárgyalt kereskedők közül Adad-ëulūlī és 

Alāhum is, hiszen ezen archívumok is kiadatlanok, de legalább részlegesen lehetővé vált a szövegek 

tanulmányozása. Rajtuk kívül azonban több olyan személyt is ismerünk, akik igen komoly levéltárat 

hagytak hátra. 

 Peruwa kifejezetten nagy házban lakott, melynek csak az utcára néző fala épült kőből. 

Archívumát egy földalatti helyiségben tartotta. A 151 pecséthenger-lenyomatból 127 volt anatóliai 

stílusú, a többi mezopotámiai és szír, emellett 27 pecsétlenyomat is előfordult, így joggal 

feltételezhető, hogy e kereskedőnek nemcsak a neve volt helyi, hanem ő maga is.323 

                                                
321 OALE 9. 
322 Családjának, tevékenységének rekonstruálása: TPAK1, 27-34. o. 
323 Özgüç N 2006, 23-4. 
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 1993-ban bukkantak Aššur-taklāku, Alāhum fiának archívumára, mely mintegy 900 táblát és 

tokot tartalmaz. A szövegek közt más családtagok levelei is megjelennek; érdekes módon még 

nagypjának, Iddin-Su’en, Aššur-nimri fiának levelei is megőrződtek, tehát négy nemzedék nevét 

ismerjük. Aššur-taklākunak volt egy nővére, Tariša, más tagokról egyelőre nem tudunk.324 

 

* 

 

 Az egyes cégek vizsgálatakor nemcsak egy-egy adott kereskedő rokonságára és 

kapcsolatrendszerére derül fény, hanem a családi vállalkozások közti kötelékek különböző formáira, 

mely a rokoni viszonyba kerüléstől az alkalmi vállalkozásokig terjedt. Megfigyelhetőek a hosszú távú 

együttműködés módjai, ahol a különböző családok tagjai egymásnak is dolgoztak, és közös raktárakat 

is létrehoztak. Ami a területi kooperációt illeti, az ilyen jellegű kutatás elsősorban a családon belüli 

munkamegosztásra vet fényt. Látható, ami egyébként természetes is, hogy a cégek alkalmazottaikat és 

családtagjaikat minél nagyobb területen igyekeznek elhelyezni, hogy az árut minél több helyen 

„teríthessék”. Minden régiónak megvolt a maga felelőse, aki azonban saját üzleteket is bonyolíthatott. 

Olyan hierarchizált rendszerről van tehát szó, ahol az alsóbb szinteken állók is komoly önállósággal 

rendelkeztek. Ez a rendszer valószínűleg nemcsak közvetlen kereskedelmi célokat szolgált, hanem 

egy-egy család számára nagyobb ellenállóképességet is jelenthetett, hiszen az egyik ág 

„gyengélkedése” esetén a többi biztosíthatta a zavartalan működést. Azt azonban nem szabad 

elfelejteni, hogy az ilyen vizsgálatok a különböző szintű főnökökről árulják el a legtöbbet, mint ahogy 

azt sem, hogy csak a kaniši cégek és kereskedők kutathatók ily módon. Ahhoz, hogy közelebbről 

megnézhessük a kārumok kisebb (?) családjait, és a rendszert kiszolgáló, azt működtető 

alkalmazottakat, illetve tisztábban láthassuk a „nagy” cégek közötti területi együttműködés fajtáit, az 

egyes településeket kell górcső alá venni. 

 

4.2. Az asszír uralkodó és családja 

 

 Régóta ismert, hogy az óasszír király (akit ekkor rubā’umnak vagy waklumnak neveztek325) is 

részt vett a kereskedelemben. Az első király, akinek felirata került elő, I. Erišum volt: egy régóta 

ismert feliratmásolatán kívül326 egy későbbi toktöredéken látható a pecsétlenyomata.327 Utóda, Ikūnum 

üzleti tevékenységére csak két, fia által írt levél utal; a fiú, I. Šarrukīn levelezett a kereskedőkkel 

(Pūšu-kēnhez írt levelet, bár újabban van, aki ezt II. Puzur-Aššurnak tulajdonítja 328) és Kaniš 

kārumával is. II. Puzur-Aššur rövid uralkodása alatti időszakból nem ismerjük levelét (eltekintve az 
                                                
324 E rövid összefoglaló: Michel–Garelli 1996, 284-5. 
325 L. pl. OACC 110-1, 126-7. és 129-32. 
326 Kiadása: Landsberger–Balkan 1950. 
327 OALE 41. 
328 A levelek összefoglalása: OACC, 134-8, Dercksen 2000, 140; ők és Veenhof (OALE 42-4.) I. Šarrukīnt tartja a szerzőnek; 
a kifejezések alapján újabban Kryszat vetette fel II. Puzur-Aššurt: Kryszat 2004b, kül. 334-5. 
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esetleges előbb említettektől), de mind hercegként, mind uralkodóként megemlítik.329 Utóda, Naram-

Su’en több levele is ismert, valamint újabban pecsétlenyomata is előkerült; ő volt az utolsó király a II. 

szint ideje alatt.330 A mindenkori uralkodón kívül a királyi család más tagjai is felbukkantak. 

Megfigyelhető, hogy a másodszülöttek aktívabban vesznek részt az üzleti tevékenységben: erre utal 

két, Kanišban talált pecsétlenyomat, illetve ennek említése.331 Az utóbbi esetben (TC3 264b) a szöveg 

szerint „Šū-Bēlum, Enna-Su’en fia, a waklum unokája” a pecséttulajdonos, az előbbieknél pedig 

Šarrukīnnak előbb két fia, Puzur-Aššur és Adua, majd a harmadik, Ezi is megjelenik (kt j/k 201, kt 

93/k 477a, e feliraton a KEL 75-ös dátum szerepel).332 Ismert olyan szöveg is, ahol egy herceg, Ilī-bāni 

ezüsttartozását rögzítik (kt c/k 512, a KEL 83-as dátummal).333 A nem trónörökös hercegek nagyobb 

aktivitása nyilván helyzetükkel magyarázható: nekik célszerű volt intenzívebb kereskedelmet 

folytatni.334 A királyi család üzleti levelei nyilvánvalóan nem „hivatalos”, hanem kereskedőlevelek, 

ahol a trónörökös és fiai magánszemélyként jelennek meg. 

 

4.3. Karavánvezetők, kísérők 

 

A karavánok, Anatólián belül is, de különösen az Aššur–Kaniš útvonalon, meglehetősen nagy 

utakat tettek meg, ezért szükség volt megfelelő kíséretre. A kísérő személyzetet jelölő óasszír 

terminológia több kifejezést ismer, ám ezek használata nem mindig egyértelmű. 

 Magából az utat, karavánt jelölő szóból képződött a ša harranātim kifejezés, melyet 

szállítónak, karavánszemélyzetnek szoktak fordítani. Mivel alig néhány előfordulása ismert, sok nem 

állapítható meg e szereplőről. Az egyik szöveg hahhumi szállítót említ (CCT 4 35b – ša harranātim ša 

Hahhim), tehát elképzelhető, hogy egy-egy település körüli területnek megvoltak a maga szállítói, de 

más értelmezés is lehetséges. Szintén e szöveghelyből arra is lehet(ne) következtetni, hogy a ša 

harranātim csak rövidebb útszakaszon kísérte  a karavánt, de egyetlen ilyen említés kevés az 

igazolásra. 

 Ezen felül két szó is ismert a karavánt kísérő személyzetre, többnyire mindkettőt szállítónak, 

fuvarozónak fordítják, a kaëëārum és a sāridum. A kétféle szállító között az a különbség, hogy az 

előbbi a teljes utat a karavánnal tölti, az utóbbi csak egy szakaszon kíséri el.335 Díjazásuk is 

különbözik: amíg a kaëëārum részesedik a rakományból, hogy maga is üzletelhessen, vagy e célra 

saját tőkét (be’ulātum) vagy kamatmentes kölcsönt (tadmiqtum) bocsátanak rendelkezésére, addig a 

sāridum egyszeri bért kap.336 Egy szöveg szerint egy kaëëārum egy adott cégnek dolgozott (TC3 71: 

                                                
329 OALE 45, Dercksen 2000, 140. 
330 Uo, 45-6. 
331 Ehhez pl. l. OALE 43, CMK 70. 
332 Dercksen, 2000, 140. 
333 Uo. 
334 Uo. 
335 OACP 79-80, AOATT 10 (utóbbi hivatkozik is az előbbire). 
336 Uo; ritkán fordított esetek is előfordulnak, ezekre l. OACP 80. A tadmiqtum csak Veenhofnál szerepel: Veenhof 1997, 
346. 



 41 

Iddin-Su’en Enna-Su’en cégének kaëëāruma337), de nem tudjuk, ez mennyire volt általános, és 

mennyire volt állandó megbízás.338 

 Hordárt, teherhordót jelent a ša biltim kifejezés is, ez esetben azonban nagy valószínűséggel (a 

szó jelentéséből fakadóan is) a gyalogos szállítókat hívták így. Egy esetben a Kaniš–Wašhania út ša 

biltim-jeit fizetik ki egy elszámolásban, és mivel viszonylag rövid távról van szó, ez joggal 

feltételezhető (TC3 165).339 Anatólián belül, különösen az egymáshoz közel fekvő helységek közti 

szállításra vehettek teherhordókat igénybe. 

 Kísérőt, esetleg vezetőt jelentett a muqarribum szó. Bár valószínűbb az első jelentés, 

viszonylag kevés előfordulása miatt itt sem lehet egyértelműen eldönteni. Mindenesetre egy, a Város 

és Kaniš kāruma által a többi kārumnak írt levélben a követek mellé két muqarribumot kell adni, s ez 

inkább a kísérő jelentést támogatja.340 

A rādi’um (szó szerint vezető) olyan személyt jelentett, aki ismeretlen vagy nehéz terepen, egy 

adott szakaszon vezette a karavánt, tehát nem tartozott az állandó kísérők közé.341 Más esetekben 

viszont fegyveres kíséretet jelentett; e kíséret feladata egyértelműen (egy szövegben expressis verbis) 

a karaván védelme volt.342 Az előbbi esetben a rādi’umnak nyilvánvalóan helyinek kellett lennie, az 

utóbbiban elképzelhető asszír kíséret is, bár ilyenkor is célszerűbb lehetett a helyiek bérlése. 

Ahogy bármilyen komolyabb távolsági kereskedelemnél lenni szokott, természetesen a 

csempészés is részét képezte e ténykedésnek.343 A csempészárut egyfelől a tiltott termékek (ilyen volt 

pl. az aši’um, a meteorvas), másrészt a vámok, illetékek alól kivonni kívánt „hagyományos” termékek 

alkották. Az árut ilyenkor kerülőúton, a harrān sūqinnimon (szó szerint keskeny út – feltehetően 

valóban az volt…) keresztül juttatták el a kívánt célállomásra.344 A vámhelyeket kikerülő, a karavánt a 

csempészutakon vezető személy a mupazzirum volt. Egy esetben névvel is említik, és úgy tűnik, 

rendszeresen szállítással foglalkozott. Veenhof szerint az illető esetleg hivatásos szállító volt, aki 

emellett csempészéssel is foglalkozott.345 E tevékenység azonban meglehetős kockázattal járt: aki 

rajtavesztett, börtönbe csukták.346 

Ezen elemek beillesztése a kereskedelembe egyelőre nem történt meg. Hallgatólagosan 

elfogadottnak tűnik, hogy a helyi vezetőket, csempészeket leszámítva valamennyien egy-egy családi 

cég kötelékébe tartoztak. Eme hagyományos értelmezéssel kapcsolatos kételyeimre a későbbiekben 

még visszatérek. 

 

 
                                                
337 Hecker 1978, 139. 
338 Larsen mindenesetre hosszú távú alkalmazottnak véli: OACP 41. 
339 L. CAD  B, 236, biltu, ša bilti a. A szöveg átírása-fordítása: APU n. 301. 
340 BIN6 120; e sorok és a muqarribum fordítása, értelmezése: AOATT 252-3, a teljes levélé: CMK n. 16. 
341 OACP 46. 
342 AOATT 252, a szövegre (TTC 8) és AC-re való hivatkozással. 
343 Az óasszír csempészésről két alapos összefoglaló: AOATT 305-42, CMK 235-301, utóbbi több mint 50 levél fordításával. 
344 A kifejezés etimológiája, részletes tárgyalása: AOATT 322-36. 
345 Uo, 317-8, és 439. lj. 
346 Az erről szóló legismertebb szöveg: ATHE 62, a településeknél még szóba kerül. 
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4.4. A helyi fejedelmek és tisztviselők 

 

 A kereskedelem természetesen a helyi államoknak és fejedelmeknek is fontos volt. Nemcsak a 

különböző vámok, illetékek jelentettek bevételt: a palota elővásárlási joggal rendelkezett,347 ahol 

szabott áron vehette a szöveteket, valamint az ottani funkcionáriusok magánemberként is megjelentek 

a szövegekben. (Hozzátehetjük, szerencsére, hiszen így ismerhető meg az anatóliai államok 

kormányzása, az ottani hierarchia.) 

 Arról már korábban volt szó, hogy több helyi fejedelemséget ismerünk, közöttük nők is 

vannak. Az uralkodók szerződésben rögzítették a kereskedelem feltételeit, többek között azt is, mely 

termékekkel nem lehet üzletelni.348 Ezen államok viszonya nem volt mindig nyugodt: több levélben 

olvashatunk háborús helyzetről, de egyszerű uralkodóváltásról is; ez utóbbi alkalommal feltehetőleg a 

szerződéseket is megújították. 

Nézzünk most néhány fontosabb tisztviselőt!349 A rabi simmiltim (szó szerint lépcsőnagy) 

rangban a fejedelem után következett, feltehetően a trónörökös címe volt. A rabi sikkitim pontos 

funkciója vita tárgya: egyes elképzelések szerint a fémkereskedők felügyelője volt, mások úgy vélik, 

hogy katonai rangot takart. Mivel a szövegekben gyakran említik az amūtum kapcsán, az első 

megoldás a valószínűbb. A rabi haììim (jogarnagy) pontos funkciója sem ismert, valószínűleg katonai 

méltóságot jelentett. A rabi ëērim (szó szerint sztyeppenagy) feltehetőleg a városok környékét, a rabi 

mahīrim a piacokat felügyelte. Ezeken kívül minden főbb foglalkozásnak megvolt a maga felügyelője, 

pl. a rabi alahinnim a molnárok, a rabi nappāhim a kovácsok, a rabi targumannim a tolmácsok 

tevékenységét ellenőrizte. Érdemes megemlíteni, hogy a tisztségek közül összesen kettő neve hurri 

eredetű (alahinnum és šinahilum, ez utóbbi a kisebb helységekben töltött be vezírhez hasonló 

szerepet350), a többi akkád351 – ez is mutatja a kereskedők által közvetített kultúra befolyását. 

A helyi tisztviselők mellett mindenképp érdemes megemlíteni, hogy anatóliai kereskedők is 

ismertek. Bár megfigyelhető, hogy ügyfélkörük a nevek alapján főleg a helyiekből tevődik össze, és 

jórészt terményekkel üzleteltek, tevékenységük mutatja, hogy az itteni társadalomban is létezett a 

palotától független, tehetős magánszektor. 

 

 

 

 

 

 

                                                
347 OACC 245. 
348 Ennek megszegéséről, a csempészésről, és egy fontos szövegről, az ATHE 62-ről az előző fejezetben volt szó. 
349 A helyi tisztviselők teljes listája: AC 215-20, Bayram–Çeçen 1997, 610-3, és újabb kiegészítés: Hecker 2003, 1844. 
350 Dercksen 2000, 14772, Veenhofra hivatkozva. 
351 Uo, 147. 
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5. A telepek 

 

 A települések vizsgálatakor úgy válogattam össze a helységeket, hogy az óasszír kereskedelem 

által lefedett térségek mind képviselve legyenek. Így először az Aššur–Kaniš út első szakaszát 

vizsgálom meg, ezt követik az észak-szíriai városok, ezután következik Purušhattum és vidéke, majd 

az északabbra fekvő terület néhány kāruma és wabartuma. Bár az általam vizsgált időszakból, azaz a 

II. szint 2. feléből származó táblák egyelőre nem ismertek, a teljesség kedvéért mégis fontosnak 

tartottam, hogy Babilóniából Sippar, az Aššurtól keletre fekvő térségből pedig Nuzi/Gasur is 

bekerüljön az áttekintésbe. E két telepről több óasszír szöveg is előkerült, mutatva, hogy ezen térségek 

is a kereskedői hálózat részét képezték. Mivel az Aššur–Kaniš útszakasz elejéről több település 

részévé vált az Ib-időszak délebbre és nyugatabbra nyúló kereskedelmi hálózatának, amennyiben az 

adott helségben találtak e korú óasszír táblákat, röviden ismertetem ezeket is (e korszak történelmi-

kereskedelmi hátterének ismertetéséről viszont le kellett mondanom). 

 A vizsgálatok során igyekeztem útvonalak mentén haladni, tehát a telepek sorrendjének alapja, 

ahol lehetett, egy-egy útelszámolás volt. E helyütt érdemes megjegyezni, hogy az utóbbi években több 

új helység neve vált ismertté, és ami fontosabb, némelyik kifejezetten útelszámolások formájában.352 

 Az egyes városok és személyek tárgyalása az alábbi sorrendben történik: 

Feldolgozás: az adott helységet elemző munka, amennyiben van ilyen. 

Fekvése: elhelyezkedése a környező települések hálózatában, hettita név. 

Azonosítása: biztos vagy feltételezett mai név, elképzelések. 

Ásatás: ha történt ilyen, rövid összefoglalás, esetleges publikáció, ásatás-honlap. 

Táblák: pár szó az esetlegesen helyben talált szövegekről. 

Helyi hatóságok: a fejedelem és a tisztviselők említése, politikai viszonyok. 

Típusa, működése: kārum/wabartum/nem tudni, levelezése, perek, egyéb ügyek. 

Jelentősége: esetleges kiemelt szerepe az úthálózatban, kereskedelemben, hagyományban. 

Árucikk: a helyet/régiót jellemző különleges áruk. 

Ismert családok: nagyobb cégek, családtagok, partnerek;  

Más kereskedők: az adott telepen fontos szerepet betöltők. 

Helyiek: helyi vagy asszír háztulajdonosok, itt élők. 

Egyéb: döntően a korábbi/későbbi szövegek rövid ismertetése. 

 

  Egyes esetekben összevontam, pl. ahol csak néhány személynév ismert, nem bontottam két 

csoportra őket. A nagyobb településeknél nem törekedhettem teljességre: akik neve szórványosan 

vagy mindössze egyszer bukkan fel, csak akkor kerülnek sorra, ha a szöveg más miatt is fontos. A 

teljes névlista a függelékben olvasható. Valamennyi területi egység ismertetése rövid bevezetővel 

                                                
352 Két újabb szöveg kiadása: Veenhof 2006. 
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kezdődik és összegzéssel végződik. Amelyik telep esetében érdemes, ott szintén olvasható 

összefoglalás. 

 E fejezet megkezdése előtt egyvalamit mindenképp hangsúlyozni kell. Bár ilyen 

megközelítésű munka tudomásom szerint még nem készült, a területi együttműködés egyes formáit 

kimutató dolgozatok már születtek. A különböző családmonográfiák a családi cégeken belüli 

munkamegosztást rögzítették, ahogy korábban említettem, három település részletes vagy kevésbé 

részletes feldolgozása már megtörtént, és több esetben észrevették, hogy egyes személyek szorosabban 

kapcsolhatók egy-egy városhoz vagy régióhoz. Ezen korábbi eredményeket természetesen mindig 

jelezni fogom. 

 

5.1. Az Aššurhoz közeli helységek 

 

 Az itteni településeket egy összesen egy személynevet tartalmazó útelszámolás sorrendjében 

tárgyalom (TC3 163), mely a Sadduatum–Razamā ša Buramata–Abidiban–Qaììarā–Razamā ša 

Uhakim–Taraqum–Apum útvonalat adja meg.353 Az Aššur–Kaniš út első szakaszáról van tehát szó; 

elvileg lehetséges lett volna, hogy egyes kisebb cégek az itteni átmenő forgalomból húzzanak hasznot, 

vagy az áru egy részét itt „terítsék”. Elképzelhető, hogy egy ilyen cégnek sikerült a nyomára bukkanni. 

Mindenképp fel kell hívni azonban a figyelmet egy problémára: ez az útszakasz üzleti szempontból 

kevésbé fontos régión haladt át, így a szövegek mennyisége jóval kisebb, mint a többi területnél, tehát 

a következtetések kevésbé szilárd talajon állnak. 

 

5.1.1. Sadduatum 

 

Fekvése: az Aššur utáni első állomás összesen két szövegben bukkan fel (TC3 163, BIN4 193), 

ráadásul az egyik a másik első felét ismétli.354 A mari szövegekben San/dduwatum formában két 

alkalommal szerepel, részben egy itteni útelszámolásban szereplő helységgel (Qaììarā), részben más 

óasszír táblán is szereplő településsel (Andarig355), részben egyéb városokkal együtt.356 

 

Azonosítása: Nashef: a Tigris nyugati partján fekvő Tell-Èuwaiš,357  

 

                                                
353 Megjegyzendő, hogy más szövegekben az utolsó helyeken más telepek fordulnak elő, ehhez l. Nashef 1987, 69. (= Tabelle 
4) 
354 Az ilyen, egymással összefüggő táblákkal Ulshöfer foglalkozott: APU 464-83; a TC3 163 csoportja, eltérések felsorolása 
stb.: 481. 
355 Joannès szerint Sadduatum egy időben Andarig királyságához tartozott: Joannès 1996, 350133. 
356 Wäfler 2001 149; uitt azt írja, hogy az egyik táblán (ARM5 43) Šehnā/Šubat-Enlil is szerepel, de ez a város nincs rajta. 
357 RGTC 4, 95. 
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Személyek: Csak az egyik útiköltség-elszámolásban fordul elő személynév, de más településsel 

kapcsolatban. Az utak rekonstrukciójához tehát nagyon hasznos, de témánk szempontjából sajnos 

értéktelenek az adatok. 

 

5.1.2. Razamā ša Buramata 

 

Fekvése: Razamā ša Buramata az ezt követő megálló. Mind az óasszír, mind az óbabilóni (Mariban, 

Tell al-Rimāè-ban és Tell Leilānban talált) szövegek két Razamāról tesznek említést, azonban az 

előbbi esetben Razamā ša Buramata és Razamā ša Uhakim, az utóbbiban Razamā ša Jamutbal és 

Razamā ša Jussān szerepel.358 A fenti két szövegen kívül még egy táblán bukkan fel (CCT 1, 42a): ez 

is elszámolás, melyben a telepek a Razamā ša Buramata–Qaììarā–Razamā ša Uhakim–Kaluzanum–

Adubazum sorrrendben követik egymást. 

 

Azonosítása: A két azonos nevű település miatt nem könnyű; feltehetőleg Aššurtól északnyugatra, 

Tell-Èuwaiš és Tell al-Rimāè között fekszik.359 

 

Árucikk: Az egyik elszámolás (CCT2 42a) első részében különböző nehezen azonosítható árucikkel 

(fa- és bőrtárgy, esetleg fa és mindennapos piaci áru) találkozunk. Ezen cikkek egy részét a feljegyző 

itt és Qaììarāban szerezte be. Feltehtően a kereskedők itt pótolták, illetve szerzték be az úthoz 

szükséges kellékeket. 

 

Személyek: A fenti elszámolás második részében két személynév is található, ám ezek más 

állomásokhoz köthetők.  

 

5.1.3. Abidiban 

 

Fekvése: Az útszakasz harmadik állomása. 

 

Azonosítása: Nashef rekonstrukciója szerint Tell al-Rimāè-tól és Tell-Éamīrától (szerinte Karanā) 

nem messze délre található.360  

 

Ismert családok:  

 

                                                
358 Michel 2007, 278-9. 
359 RGTC 4, 93. 
360 Uo,  
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Šalim-ahum: A településsel kapcsolatban két levél ismert. Az egyik táblán (BIN 4, 61) Lāqēpumnak és 

Ilī-ālumnak Šalim-ahumhoz írott levele olvasható, melyben elszámolnak egy szállítmánnyal. A szállító 

Ilī-ašranni volt, és egy bizonyos Ilabrat-bāni is kapott valamennyi ónt és szövetet. A levélből kiderül, 

hogy a címzett Abidibanba is küldött ilyen árucikkeket, de sajnos nem egyértelmű, hogy ugyanezen 

rakomány egy része ment oda, vagy egy másik, és neveket sem kapcsol a településhez. Az áruért 

kapott ezüstöt a feladók két részletben küldik a címzettnek, előbb Puzur-Anna, Elālī fia, majd Iddin-

Abum, Iddin-Ištar fia által (sajnos az óasszír írásmód miatt még ez esetben sem egyértelmű az Idī- és 

Iddin-alakok megkülönböztetése). A határidő szerencsére keltezett: KEL 81 különböző hónapjairól 

van szó.  

 

Más kereskedők: A másik szöveg egy levél folytatása (KTS 2, 33). Az ismeretlen feladó értesíti az 

ismeretlen címzettet, hogy Aššur-takil, Lulu fia ezüstöt vitt a Városba, a veszteségről kérdezze Innāját 

(nem derül ki, melyiket), majd Puzur-Annát idézi, aki visszautasítja, hogy ő okozná a veszteséget. 

Amennyiben a két Puzur-Anna azonos (ez épp a viszonylag ritka városnév miatt feltételezhető), egy 

ezen az útvonalon dolgozó szállítóról van szó. 

 

5.1.4. Qaììarā 

 

Fekvése: A tárgyalt útszakasz 4. állomása, Abidiban és Razamā ša Uhakim között. Más feljegyzések: 

CCT5 4c: Qaììarā–Taraqum–Apum–Amas–Nahur–(Luha?)–Abrum, I 804: x-ha-zi-im–Qaììarā–Apia 

(majd a Timilkia–Hurama útszakaszról esik szó). 

 

Azonosítása: A ma leginkább elfogadott elképzelés szerint a mai Tell al-Rimāè-hal azonos.361 

Emellett akad, aki a mai várost az ókori Karanával azonosítja,362 ami egy királyság központja lett 

volna, s Qaììarā e királyság része lett volna.363 

 

Ásatás: 1965-72 (T. Howard Carter és David Oates).364 Tell al-Rimāè lelőhelyén egy palotát365, egy 

templomot és a városfal egy részét tárták fel ebből a korból. A palotának három építési fázisát 

különítették el, a leírás és az alaprajzok szerint szokványos mezopotámiai palotáról van szó.366 A 

templom is szabályos alaprajzú, rizalitos bejáratú építmény, építése feltehetőleg I. Šamšī-Adad idején 

                                                
361 Uo, 92; Michel 2006, 158. 
362 Oates 1976, xi. és Dalley 1976, 34-6, Dalley 1976-80,  405; ehhez l. még Nashef 1988, és Michel 2006, 158. 
363 Dalley 1984, 41. és 92. 
364 Carter 1965, Oates 1965-72. 
365 Egy újabb összefoglalás két egymást követő palotáról ír: Dalley 2007, 366. 
366 Leírása: Oates 1976, x-xv. 
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kezdődött.367 A szabálytalan, mintegy 600 m átmérőjű városfal építése is feltehetőleg ezen 

uralkodóhoz köthető, s Zimrī-Lim alatt még biztos használatban volt.368 

 

Táblák: Mind a palotában, mind a templomban sok táblát találtak, helyenként egész archívumokat, 

köztük az ún. Iltani-archívumot néhány óasszír szöveggel. Ezen szövegek mellett a kaniši táblákon 

kívül Mari levéltárának anyagában is megjelenik a település.369 Ebben az időben Aqba-Hammu volt a 

város királya, s az előbb említett Iltani volt a királyné. Egy szöveg alapján tudjuk, hogy az uralkodó 

Hammurapi adófizetője volt.370 

 

Helyi hatóságok: A II. szint szövegei nem említik az uralkodót, de egy kaššum-hivatalnokot igen 

(TC2 52). 

 

Jelentősége: Qaììarā a leggyakrabban említett telep az út első szakaszából, talán az első kisebb 

elágazás vagy elosztóközpont lehetett. A szövegekből tudjuk, hogy mind a Hahhumba (CCT1 31a), 

mind a Zalpába vezető út (AKT2 41) átment rajta. Az itteni ezüst többszöri említése esetleg egy helyi 

piac meglétére utalhat.  

 

Árucikk: Többnyire a szokásos árucikkek (ón, szövetek, szamár) fordulnak elő, ám érdemes 

megjegyezni, hogy több elszámolás nem ezeket sorolja fel, hanem fát, faeszközöket, zsákokat, 

különböző olajokat, tehát olyan cikkeket, amelyekre a kereskedőknek volt szükségük. 

 

Ismert családok: 

 

Innāja, Elālī fia: Enlil-bāninak Innājához írott leveléből (CCT3 13; a személyekből kiderül, hogy Elālī 

fiáról van szó) megtudhatjuk, hogy ő maga, Šamaš-tappā’ī és Šū-Ištar is szállított ezen az útvonalon, 

mivel Qaììarában épp az előbbi szállítmányára várt, az utóbbi pedig két másik kereskedő ezüstjét 

hozta, és majd az árut is ő viszi tovább. 

 

Aššur-nādā: E család is egy levélben jelenik meg (KTH 18). A Hinnāja által Aššur-nādānak, Dān-

Aššurnak és Hatāninak írott üzenet első része egy elszámolás, amelyben részletezi az árut (mely 

részben Aššur-Šamšīé, s amelyben a kísérőé, Aššur-bēl-awātimé is benne van), valamint megemlíti a 

Qaììarāig tartó útiköltséget s kiderül, hogy mindezt Hatānira bízta. 

 

                                                
367 Uo, xv. 
368 Uo, xvi. és Dalley 2007, 366. 
369 Oates 1976, xvi. és Michel 2006, 158-9. 
370 Dalley 1976, 31. 
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Más kereskedők: Az egyelőre cégekhez nem sorolható szövegekben is több ember megfordul e 

városban. Egy levélben (ICK1 66) Šū-Anum értesíti Elālīt és társát, Iddin-Abumot, hogy Ennānum 

visz nekik ezüstöt, ruhát, de rezet is adott neki, illetve Qaììarában Ilī-ma’dánál hagyott „réztűket” 

(samruātum). Amennyiben a szomszédos település, Abidiban kapcsán felbukkant Iddin-Abumról, 

Elālī esetében pedig az ott kétszer is szereplő Puzur-Anna apjáról van szó, így e szakaszon működő 

kisebb, esetleg kifejezetten szállításra szakosodott céggel van dolgunk. Šū-Kūbum arról tudósítja 

testvérét, Ikuppī-Aššurt (CCT2 33), hogy apjuk halála miatt hazahívja, mert gonosz emberek 

veszélyeztetik cégüket. Apjuknak régebben Burkījával voltak üzleti problémái, hiszen Qaììarában, az 

apa halálhírt hallva Sukallīja fiának karavánjától fenyegetéssel elvett 20 mina ezüstöt (Sukallīja fiáról 

semmi nem derül ki). A levél alapján Kura szintén apjuk cégéhez tartozott. Egy töredékes levélből 

(ICK1 189) arról értesülünk, hogy Aššur-taklāku viszi Qaììarāból a feladónak az árut. Egy különböző 

kötelezvényeket összegző tábla (TC1 81) egyik szövegében az adós, Kutāja, Aššur-nādā fia úgy 

törlesztette tartozása egy részét, hogy egy képviselője, Lāqēpum, Buzutāja fia, és Mannum-balum-

Aššur, a karavánkísérője (kaëëārum) Qaììarāban szövetet adott el, és az érte kapott pénzt adta oda a 

hitelezőnek. Szintén e településen bíztak rá Aššur-malik egyik szállítójára, Puzur-Ištarra az Abilī és 

Šumī-abīja pecsétjével ellátot szövetet és a szamarakat, s Aššur-malik arra kéri, adja ezt tovább 

Annalīnak (I 593). A két szállító feltehetően más útvonalon dolgozott. A jelenség, hogy egy karaván 

Qaììarāban vált szállítót, másutt is megfigyelhető (AKT2 41): Aššur-lamassī idáig szállítja az árut, 

amit a Városban Hunnīja megbízottja adott át neki, innentől Saklīja viszi tovább s adja át a feladónak, 

Uëur-ša-Ištarnak; az nem derül ki, hogy ő hol vette át, de a beszámoló a Zalpa–Kaniš szakasz 

kiadásaival zárul. A levél alapján Aššur-lamassī, Saklīja és Uëur-ša-Ištar az Aššur–Kaniš út egy-egy 

etapján dolgoztak, és vagy a címzett, Hunnīja alkalmazottai voltak, vagy mindenki számára vállaltak 

megbízást. Egy magánfeljegyzésben Alāhum az itt vásárolt ezüstért adott ónt a lejegyzőnek (RA 59, n. 

20; a szövegben más nevek is vannak, de a településsel nem hozhatók kapcsolatba). Az innen és 

Kutkutából (máshol nem említett helység) származó ezüst a témája egy bírósági tárgyalásnak, ahol 

Ìāb-ëill-Aššur kéri számon Ušmājától, hogy miért tagadja le a vádlottnak átadott ezüst valódi értékét 

(Photo Landsberger B). 

A fentieken kívül Qaììarā neve megjelenik az első két állomásnál említett két elszámolásban 

is, valamint egy harmadikban (CCT 1, 31a), ahol Aššur-malik nevében adnak ki ezüstöt a Qaììarából 

Hahhumba menő karavánkísérő (sāridum) bérlésére, a szállításhoz szükséges eszközök beszerzésére, 

továbbá Aššur-taklāku és Šū-Bēlum is kapnak ónt. Az egyik levélben említett Aššur-malik azonosítása 

az itt előfordulóval a név gyakorisága miatt igazolhatatlan. Hogy Aššur-taklāku azonos lehet az ICK1 

189-ben említett szállítóval, nem biztos, de a neki és társának juttatott ón azonos és viszonylag kis 

mennyisége (24 sékel) talán két karavánkísérőre utal. 

A fentieket összefoglalva elmondható, hogy a kifejezetten Qaììarāhoz köthető személyek 

ugyan nem különíthetők el, de több olyan név is megjelenik, aki megfordult e városban. Ezek között 



 49 

az ismert családok tagjai nincsenek jelen, ám a szállítók közül több emberre is érdemes figyelni. Az, 

hogy a város egy útszakasz-határ volt, ahonnan más szállítók vették át a szállítmányt, több szövegből 

is kiderül. A több, máshonnan ismeretlen helység, a különböző irányba futó utak és a szomszédos 

településekhez képest jóval gyakoribb előfordulás mutatja a telep jelentőségét.  

 

Egyéb: Az itt talált archívumokból számunkra az Iltani-archívumnak van jelentősége.371 E korpuszban 

megjelenik egy Ëabum nevű limmu is, aki a Kanišban talált Ib-táblákon is megtalálható.372 E 

szöveganyag tehát nem egykorú az általam vizsgált időszakkal, az asszír vonatkozású táblákat 

(összesen három ilyen van) mégis fontosnak tartom ismertetni. 

E táblákon (OBTR 120-122) az Aššurban lakó Lamassani ír nővérének, Iltaninak. Kiderül a 

szövegekből, hogy lakhelyén mind a gabona, mind az olaj drága, így nővére támogatását kéri, 

mégpedig szolgája, Sîn-rēmēni elküldésével. Egy GIgamlu nevű városban keresi egy ügyfelét, Ammi-

ëūrát, de nem derül ki, mi okból. Talán a szükség, talán a számára idegen környezet miatt hiányolja 

nővére levelét, és szöveteket kér, melyet ezúttal a feladó szolgája, Ilī-bāštī hozna el. A fenti három 

szövegből semmilyen következtetést nem lehet levonni, mindenesetre látható, hogy e korban az 

Aššur–Kaniš út városai a déli államok figyelmébe is bekerültek. A karavánok ekkor is rendületlenül 

jártak és fontosságukkal magyarázható, hogy az egyik levélben az ekkor szokásos üdvözlő formulában 

Aššur mellett Lamassani Kaniš istenének áldását is kérte nővérére. 

 

5.1.5. Razamā ša Uhakim 

 

Fekvése: Az út ötödik állomása; arról, hogy mind az óasszír, mind az óbabilóni forrásokban két 

Razamā szerepel, Razamā ša Buramata kapcsán már volt szó.  

 

Azonosítása: Razamā ša Uhakimot Nashef feltételesen a mai Tall ٔAfarral azonosítja.373 A két Razamā 

közül az egyik az óbabilóni Ju/assān fővárosa volt.374 

 

Ismert családok: 

 

Pūšu-kēn: Ö és Lāqēpum írnak Šalim-ahumnak egy szállítmány ügyében(VS26 43). A részletes 

elszámolás után kiderül, hogy a rakomány, vagy annak egy része Ilī-ašranni karavánjával érkezett. A 

vámokat a Razamā–Burallum, Burallum–Kaniš részletekben tárgyalja az egyéb költségekkel együtt, s 

a szövegből az derül ki, hogy Ilī-ašranni csak innen vezette a karavánt. E szállító neve korábban 

Abidibannál, szintén Šalim-ahummal kapcsolatban tűnt fel. 

                                                
371 Az archívum ismertetése: Dalley 1976, 31-8. és olvasmányosabban: uő 1984, 41-4. 
372 Dalley 1976, 31. 
373 RGTC 4, 94. 
374 Wäfler 2001, 146: kérdőjellel megnevezi mindkét óasszír helységet, és ugyanazt az irodalmat adja meg. 
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Šalim-ahum: A fenti levél címzettje. 

 

Más kereskedők: Az egyik elszámolásban (CCT1 42a) e Razamā után jelenik meg Zuzu, akinek a 

feljegyző ónt adott, valamint Asānum, aki szintén ónt kapott tőle Kaluzanumban. Elképzelhető, hogy e 

két személy kapcsolatban volt a szállítmánnyal, de ezt semmi sem igazolja (külön említtetnek, eltérő 

összegű ónt kapnak). (Az útrekonstrukcióról szóló munkájában Nashef e Razamā után, Taraqum elé 

illeszti a fenti két települést, igaz, csak kérdőjellel veszi be őket táblázatába.375)  

 

5.1.6. Taraqum 

 

Fekvése: Az útszakasz utolsó előtti állomása; vele kapcsolatban két, csak egyszer említett helység 

Uzuhinum376 (CCT1 26b) és Izban (CCT1 42b) is megjelenik. 

 

Azonosítása: Tell Leilānhoz való közelsége miatt Nashef (korábbi publikációkkal egyetértve) 

vagylagosan Tell Çilpārattal vagy Tell Hādīval azonosítja.377 

 

Helyi hatóságok: Az egyik elszámolásban (CCT1 26b) említik a helyi fejedelem fiát, a kovácsot és a 

kaššum-hivatalnokot.  

 

Személyek: A helység kapcsán összesen egy név található a szövegekben: egy elszámolásban (CCT1 

26b) Anināja fizetett Taraqumban különböző tételeket, kizárólag ónban.  

 

5.1.7. Apum 

 

Fekvése: Az alapul vett útelszámolás utolsó állomása. Egy másik szöveg (TC2 57) a különböző 

kiadásokat az (Aššur)–Apum, Apum–Abrum, Abrum–Kaniš felosztásban tárgyalja.378 

 

Azonosítása: Apum nevével kapcsolatban érdekes kettősség figyelhető meg. Az óbabilóni szövegek 

következetesen māt Apumról, azaz országról beszélnek, míg az óasszír táblákon ez a kifejezés eddig 

nem fordult elő. Az ország fővárosát ma Tell Leilānnnal azonosítják,379 s akkoriban a fenti māt Apum-

                                                
375 L. az ezen útszakasz bevezetőjében írottakat! 
376 Nashef feltételesen az óbabilóni Azuhinummal azonosítja, l. RGTC 4, 132. 
377 RGTC 4, 114, irodalommal. 
378 Nashef 1987, n. 24; e szöveg kapcsán részletesen foglalkozik a fejvámmal (qaqqadātum), valamint a karavánkísérők 
számával: uo, 44, Tabelle 2. 
379 RGTC 4, 12. 
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nak nevezett terület központja volt.380 E város korábban a Šehnā nevet viselte, majd I. Šamšī-Adad 

áttéve ide székhelyét, átkeresztelte Šubat-Enlilnek.  

 

Ásatás: 1979-től napjainkig (Yale Egyetem381). Az Akkád-dinasztia összeomlását követően a város 

elnéptelenedett, és csak az óbabilóni korban települt be újra. Ebben az időszakban az akropoliszon 

tekintélyes templom épült, mely építészetileg a dél-mezopotámiai hagyományokhoz köti.382 Az 

alsóváros keleti részén állt I. Šamšī-Adad palotája, melyet a későbbi uralkodók is használtak. Az 

eddigi ásatások három építési fázist különítettek el, eddig összesen két nagy udvart, és a köztük 

húzódó 25 helyiséget tárták fel.383 

 

Táblák: Mind a templomban, mind a palotában komoly tábaleletre bukkantak, melyek lehetővé tették 

a város Šehnā/Šubat-Enlillel való azonosítást.384 A palotából négy különböző archívumban több mint 

600 tábla került elő.385 E táblák a három utolsó uralkodó, Mutīja, Till-Abnû és Jakūn-ašar archívumát 

tartalmazzák (kb. 1750-28), köztük egy Ib-korú óasszír szerződéssel.386 

 

Típusa, működése: A II. szint idején is volt egy kāruma, ahogy egy perből kiderül (AKT2 19). 

 

Árucikk: Csak a szokásos cikkek fordulnak elő. 

 

Ismert családok: A levelek között kettő említi a várost, mindkettő ismert kereskedőkhöz kapcsolódik. 

 

Imdīlum: Amur-ilī írt apjának, Imdīlumnak (CTSHM 12), levelében különböző rakományokról szóló 

elszámolásokat tartalmaz. E helység csak érintőlegesen bukkan fel benne: az egyik szállítónak, Iddin-

Adadnak Apumig kifizette a šaddu’atum-vámját. 

 

Aššur-nādā, Aššur-idī fia: E tábla egy kisebb szövegcsoport része (C 17387); ebben Alāhum és Aššur-

idī írnak Aššur-nādānak és Šū-Aššurnak. Az apák írtak fiaiknak egy több levélben tárgyalt ügyletről, 

melyben Alāhum szeretne végre az ónjáért ezüstöt kapni;388 e szövegben Aššur-idī és fia közötti 

ezüsttel kapcsolatos problémák is felmerülnek. Számunkra három szállító neve lehet fontos: Ennam-

Bēlum neve nem köthető helységhez (az ő szállítmányából vehetné el a hiányzó ezüstöt a címzett), 

                                                
380 Eidem 1991, 192, Wäfler 2001, 41, 64. 
381 Az ásatás honlapja: http://leilan.yale.edu/ ; korábbi előzetes beszámolók: Weiss 1983, Akkermans–Weiss 1989, Weiss et 
alii 1990. 
382 http://leilan.yale.edu/about/dig_sites/acropolis_northeast/index.html, Weiss 1997, 345, Akkermans–Schwarz 2003, 311. 
383 http://leilan.yale.edu/about/dig_sites/shamshi_adad/index.html, Weiss 1997, 345, Akkermans–Schwarz 2003, 311. 
384 http://leilan.yale.edu/about/dig_sites/acropolis_northeast/index.html, és 
http://leilan.yale.edu/about/dig_sites/shamshi_adad/index.html.  
385 http://leilan.yale.edu/about/dig_sites/shamshi_adad/index.html 
386 Uo, 185. és Charpin 2004a, 349; előbbi csak az első két királyt említi. 
387 Larsen 2002, n. 23. 
388 A levelek fordítása, és az ügy tárgyalása: uo, n. 23-26, 37-41. o. 
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Izimea és Hinnāja viszont azt a karavánt vezette volna Aššurba, mely a levél elküldéséig nem érkezett 

meg, és amivel várta volna az Aššur-nādātól Apumból küldött ezüstöt. A levél szerint tehát Aššur-

nādā egy időben itt tartózkodott, így elképzelhető, hogy a harmadik szállító is az Aššur–Kaniš 

szakaszon járt. A levélben még szerepel Lāqēpnek, és Aššur-imittī, Amur-ilī fiának okmánya is, 

melyet Aššur-nādānak meg kell mutatnia valakinek, majd kitörölnie, de e két személyt nem lehet 

helységhez vagy útszakaszhoz kötni, még ha a Lāqēp(um) név meg is jelenik más település kapcsán. 

 

Más kereskedők: Az egyik útelszámolásban (TC3 163 / BIN4 124) a feljegyző itt fizetett rezet 

Warad-Aššurnak a kenyérért, egy másikban (TC2 57) Itūr-ilī karavánjának vámjairól és az egyéb 

kiadásokról esik szó. Személynevek egy harmadik elszámolásban is előfordulnak (ICK2 80), de a 

szöveg túl töredékes ahhoz, hogy ezek bármelyik településhez köthetők legyenek. A fent említett 

tárgyaláson Mannum-kī-Aššur ad kölcsön ezüstöt Lālumnak, az ügylet tanúja Amur-Aššur, az 

okmányt kiadó társa Aššur-imittī, Atāja fia volt (AKT2 19).  

 

 Egyéb: Az Ib-szinttel egyidős, itt talált tábla (L87-442+447+1331) nemcsak egy újabb adalék az 

ekkori óasszír kereskedelmi jelenlétre, hanem a kevés számú, egy helyi uralkodó és a kereskedők 

közötti szerződés egyike. Akárcsak az összes többi, Tell Leilānban talált megállapodás, ez is 

unilaterális: csak az asszír kereskedőkkel foglalkozik. Ugyanakkor más esetekben rábukkantak az 

ilyen szerződések párjaira is, tehát elképzelhető, hogy egy másik táblán a királyt érintő rendelkezések 

szerepelnek.389 Maga a szöveg túl töredékes ahhoz, hogy érdemi információval szolgálhasson: a 

tanúként hívott istenek felsorolása után szó esik benne a nishatum-vámról, rézről, szamárról, a 

kereskedőkkel való igazságos bánásmódról.390 Annyi mindenesetre kiderül belőle, hogy e korszakban 

is működött itt egy asszír kārum. 

 

5.1.8. Az Aššurhoz közeli helységek összegzése 

 

A fenti városokban előforduló nevek alapján esetleg egy helyi cég felismerhető: a szereplők 

Elālī, Puzur-Anna, a fia és Iddin-Abum is. A csekély számú szöveg miatt egyelőre ez teljes 

bizonyossággal nem állítható, mint ahogy azt sem lehet megmondani, hol volt e cég tulajdonképpeni 

központja. Az ismert családok közül többen is megjelennek, de mindegyik csak szórványosan. Ennek 

egyfelől a kevés szöveg lehet az oka, másfelől számukra nem e térség volt a célterület. Ezenkívül el 

lehet különíteni néhány szállítót, aki szintén az Aššur–Kaniš úton dolgozott: a két település – Abidiban 

és Razamā ša Uhakim – kapcsán feltűnő Ilī-ašranni együttműködött Elālīékkal; esetében elképzelhető, 

hogy egy adott cég szállítója volt, legalábbis azon levelek, melyekben megemlítik (BIN4 61, VS26 

43), Šalim-ahumnak íródnak, és az egyik feladó mindig Lāqēpum. Qaììarā kapcsán pedig 

                                                
389 Eidem 1991, 191. 
390 Ékírás-átírás-fordítás, kommentárok: uo, 194-206. 
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megfigyelhettük (AKT2 41), hogy három szállító váltotta egymást az Aššur–Kaniš úton. Feltűnik 

néhány másik szállító is, pl. Sukallīja fia, Izimea és Hinnāja, utóbbiak talán szintén e szakaszon 

dolgoztak, de róluk ez kétséget kizáróan nem mondható el. Egyes személyek a térségben ugyan csak 

Apumnál szerepelnek, de Aššur-imittī, Atāja fia a későbbiekben megjelenik majd a Kaniš–

Purušhattum útvonalon is. Amur-Aššurról apanév híján egyelőre több nem mondható. 

Úgy tűnik tehát, hogy az itteni szállítók jól behatárolható kis csoportot alkottak, talán egy cég 

is e szakaszon működött, és az is megfigyelhető, hogy több cég számára is teljesítettek megbízásokat. 

E jelenséggel másutt is találkozni fogunk. 

 

5.2. Észak-Szíria kārumai 

 

 Az észak-szír térség városait szintén egy útleírás alapján tárgyalom (LB 1283), amelyből a 

Hahhum–Timilkia–Šalahšuwa–Hurama útvonal rekonstruálható. Más szövegekből tudjuk, hogy e 

régió fontos telepei voltak még Luhusattia és Zalpa is, így ezen helységek is helyet kaptak a 

vizsgálatban. 

 

5.2.1. Hahhum 

 

Feldolgozás: Hahhummal korábban egy rövid cikk erejéig P. Garelli foglalkozott, s bár nagyon sok 

értékes megállapítása van, nem törekedett teljességre.391 

 

Fekvése: A fenti elszámolás első állomása, az Aššur–Kaniš úton Buruddum után következett.392 A 

Hahhumot említő szövegekben leggyakrabban Luhusattia, Hurama, Šalahšuwa és Timilkia fordul elő, 

de többször szóba kerül Zalpa és Buruddum is. A település a hettita időkben is létezett Hahha néven, s 

felirataikban a királyok is említik.393 

 

Azonosítása: A várost többfelé próbálták lokalizálni: Garelli a Maraş és Gaziantepe közti térség 

mellett érvel,394 mások ennél is tovább menve feltételesen az Eufratész melletti Samsattal 

azonosítják.395 

 

Helyi hatóságok: A város fejedelmét hol hercegként (rubā’um) említik (kt b/k 621, de többet nem 

ismerünk a levélből396), hol királyként – és több levélből is kiderül, hogy a politikai helyzet néha itt is 

instabil volt (CCT4 30a, TC1 18). 

                                                
391 Garelli 1998. 
392 RGTC 4, 46. és Nashef 1987, 69. (= Tabelle 49) 
393 RGTC 6, 61-2. (itt megemlítik, hogy van, aki tagadja a Hahhum–Hahha azonosítást) és RGTC 6/2, 21. 
394 Uo., 451. 
395 Ehhez l. pl. Bryce 1998, 83, 60. lj, korábbi irodalommal; ezt átvéve: Veenhof 2006, 779. 
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Típusa, működése: Az itteni kārum működését több tárgyalás mutatja, ezek közül kettő foglalkozik 

ugyanazzal az üggyel (KTS1 47b, TC2 74), a többi különálló eset (KKS 2, KTP 17, VS26 110). 

 

Jelentősége: Fontosságát helyzetének köszönheti, mivel az eleve nagy átmenőforgalmat jelentett, de 

biztos, hogy komoly piaca is volt, ahol nagy mennyiségű ónt, itteni és más szövetet, gyapjút és rezet 

árultak.397 Az egyik királyfelirat érdekes módon kapcsolja a várost az akkád Šarrukīnhoz: I. Hattušiliš 

írja egy évkönyvében, hogy rajta kívül csak az akkád uralkodó volt képes átkelni a Mala, azaz az 

Eufratész folyón és legyőzni Hahha seregét, de a várost egyedül ő tudta elpusztítani.398 (Arról 

szemlátomást megfeledkezett, hogy ő és Šarrukīn ellentétes irányból érkeztek, tehát a folyó csak 

egyiküknek jelentett akadályt…) 

 

Árucikk: Egy termékről, a gyapjúról kell külön megemlékezni. A szövegek szerint az észak-szír 

térség több településén foglalkoztak a gyapjú felfolgozásával, pontosabban juhtenyésztésssel. 399 

Hahhumon kívül Mamma, Luhusattia és Timilkia is jelentős központok voltak.400 A gyapjú 

értékesítésére külön ellatumok alakultak, az ismert kereskedők közül egy ilyennek volt tagja Pūšu-kēn, 

illetve állandó partnerei, Lāqēpum és Aššur-malik is.401 E tevékenység nem ért véget az óasszír korban 

sem: a hettita szövegek is rendszeresen említik a hahhumi gyapjút és báránybőrt (SÍG HA-HI-TIM és 

KUŠ UDU HA-HI-TIM).402 

 

Ismert családok: A kārumot említő szövegekben azonnal feltűnik a nagy kereskedőcsaládok sűrű 

előfordulása. 

 

Imdīlum: A városban az Imdīlum-cég aktívan tevékenykedett. Több levélben számoltak be a Kanišban 

székelő anatóliai főnöknek az innen induló szállítmányokról, az itteni alkalmazottak indulásáról-

érkezéséről (CCT2 49a, I 550, KTS2 22, KTS2 44, TC3 48) egy levelet érdemes kiemelni, melyet 

fivére, Puzur-Aššur küldött (CCT4 18a): beszámol arról, hogy Hahhumban Iddin-Aššur, Dadīja fiának 

házában van ón és karneol, s kéri, hogy Zigājának ne adjanak semmit. Ugyanitt azt iskéri, hogy ne 

csempésszenek semmit, hanem hagyják Timilkiában az árut. Egy helyi háztulajdonos tehát a cégnek 

dolgozott, ráadásul egy ritka árucikk, a karneol is megjelenik. A cég azonban több lábon állt: egy 

másik levélből, melynek első fele egy részletes szállítmány-elszámolás, az is kiderül, hogy Puzur-

Aššur sógorának is van itt háza (ATHE 62). Ugyanezen levélben megint csak felbukkan a csempészés, 

                                                                                                                                                   
396 Balkan 1957, 28; sajnos csak a kifejezést említi, még tartalmi összefoglalót sem ad. 
397 Garelli 1998, 455-6; ő úgy véli, a rezet és az ónt külön piacon árulták, de ezt nem indokolja (456.). 
398 Bryce 1998, 84. 
399 A gyapjúkereskedelemről részletesen: OAI 181-90. 
400 Uo, 183. 
401 Uo, 185. 
402 Uo, 184. és 493. lj, hivatkozásokkal. 
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pontosabban az út-ellenőrzés problémája most a három fivér kéri a negyediket, Puzur-Aššurt, hogy ne 

csempésszen Luhusattia, Hurama, Šalahšuwa felé, az árut hagyja Timilkiában, mert az ellenőrzés erős,  

és Pūšu-kēnt bebörtönözték. Ez utóbbi kereskedővel közösen is üzleteltek, ahogy egy Šū-Hubur által 

kettejüknek és kétt további partnernek címzett levélből kiderül (CCT3 21a). Ugyanitt fény derül egy 

hahhumi kereskedő, Lālum nevére is, aki nemrég hunyt el. 

 

Családtagok: E cég tagjai közül Puzur-Aššur a legaktívabb nemcsak e városban, hanem az egész 

régióban. Nem véletlenül őt figyelmeztetik, hogy ne csempésszen (igaz, majd Timilkia esetében épp ő 

kéri erre Imdīlumot), az ő sógora háztulajdonos Hahhumban; ez alapján Puzur-Aššur egy helyi lányt 

vett feleségül, vagy a lány családja is a cég szolgálatába állt, s egyik tagja ide költözött. A Kanišban 

lakó Amur-ilīnek kellett kezelnie az innen érkező szállítmányokat, így nem meglepő, ha egyszer ilyen 

utasítást kap apjától (I 430), másszor pedig egy szállító őt kéri, hogy a hahhumi dātumból hiányzó 

részt küldje el, valamint neki írja meg, hogy Imdīlum szamarait Annalī viszi (CCT4 28b). Egy 

alkalommal még a többnyire Turhumitban tartózkodó Amur-Ištar (csak névrokona a szállítónak) is 

kéri, hogy figyeljenek a szöveteire, és valamennyit hagyjanak Hahhumban (I 709). 

 

Szállítók: A cég szállítóival kapcsolatban előre elmondható, hogy valamennyi személy, aki e város 

kapcsán megjelenik, Anatóliában is szerepet kap. Amur-Ištar két alkalommal szerepel (ATHE 62, TC3 

48) ugyanennyiszer Annalī (CCT4 28b, I 430), ennél eggyel többször Iddin-Adad (ATHE 62, CCT4 

28b KTS2 22), és egy alkalommal Addu (KTS2 22). 

 

Innāja, Elālī fia: Innāja, Elālī fia is érdekelt volt a hahhumi kereskedelemben, annyira, hogy egy adósa 

egy kötelezvény szerint ott egyenlíti majd ki tartozását (CCT 5, 23a). Az egyik levélben pedig egy 

megbízottja, Apatanānum, miután elszámolt a Zalpáig fizetett dātummal, azt kéri, hogy az áruért 

menjen Hahhumig (CCT 3, 34b). Fia, Puzur-Aššur két levélben is említi e kārumot: az egyikben csak 

érintőlegesen írja, hogy elhagyta Hahhumot, miközben az ezüstjét kéri Buëījától, és Šū-Laban fiainak 

adományát is elintézte (ICK 1, 90). Egy másikban a Városba indul, de elküld valakit Hahhumba apja 

üzenetével (TC 2, 25). Két levélből az is kiderül, hogy Aššur-ìāb Hahhumban lakott, és ott intézte a 

cég ügyeit. Az egyik levelet ő maga írta, s beszámol a szintén itt ügyködő unokaöccsel, Elālīval való 

találkozásról, valamint arról, hogy valaki Timilkiába viszi az árut (a név sajnos kitört, I 469). Egy 

másik levélben Ilī-wēdāku arról tudósítja Innāját, hogy amint Aššur-ìāb megjön Hahhumból, el fogja 

kérni tőle a címett szövetét (I 558). Egy igen töredékes levelet Atata írt Innājának és Ināh-ilīnek 

(CCT4 42a403), szerepel benne Aššur-ìāb is, beszámol egy Hahhumban történt eseményről (hogy mi, 

az nem derült ki). Egy másik levélben Mannum-balum-Aššur írja testvérének, hogy az Ibni-Adad 

                                                
403 E levelet Michel nem dolgozta fel. 
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fiának árujáért kapott ezüst, amennyiben Hahhumban van, lepecsételi és a Városba viszi (I 637). 

Lehetséges, hogy Ibni-Adad is hahhumi partner, de ez nem biztos 

 

Családtagok: Innāja egy unokaöccse, Elālī is itt lakott, vagy errefelé ügyködött: ő az, aki tudósítja az 

anatóliai cégvezetőt a hahhumi belviszályról, és üzeni, hogy értesítse Kaniš kārumának vezetőit is 

(CCT4 30a), egy másik levelében pedig egy Aššurba induló ezüstszállítmányt tart itt vissza (KTS1 

34). 

 

Pūšu-kēn: Pūšu-kēn gyakran felbukkan az e kārummal foglalkozó szövegekben. Puzur-Aššurnak 

Pūšu-kēn-hez írott levelében (BIN4 221) Ilī-malik árujáról van szó, de Ahu-waqar hahhumi házára is 

kitér. Šū-Ištar szintén hozzá intézett írásában (BIN4 7) Kulumāja és Imgua karavánjáról számol bel, és 

megemlíti, hogy jó szövet van Hahhumban. Pūšu-kēn egy levelének második részben azt írja, hogy 

Ikūnum ügyében Adad-bāni Hahhumba megy (CCT2 36b). Šū-Huburnak több Pūšu-kēn-hez (és 

Imdīlumhoz) írott levele foglalkozik egy hahhumi kereskedővel, Lālummal és cégével való viszonnyal 

(RA 58 – Sch 22, VS26 65). Az Imdīlumnál tárgyalt levélből tudjuk, hogy Pūšu-kēnt csempészésért 

bebörtönözték. 

 

Családtagok: Egy töredékes tábla szerint (BIN6 35) a Hahhumban Suejjára bízott áruról szóló táblát 

valaki összetörte (azaz érvénytelenítette).404 Egy alkalommal ugyan Buzāzu is megjelenik, de csak egy 

menyasszonyt szeretne egy hahhumi karavánvezetővel szállítatni, tehát üzletileg nem köthető a 

városhoz (CCT4 35b). 

 

Partnerek, szállítók: E városban, de a térségben is Šū-Hubur a cég legfontosabb partnere, s az is 

megfigyelhető, hogy gyakran dolgoznak együtt Imdīlummal is. A szállítók között Kulumāja és Imgua 

(BIN4 7), esetleg Kurara található (róla később, a helyi kereskedők kapcsán esik szó). 

 

Innāja, Amurāja fia: A másik Innāja egy levélben szerepel (CCT2 22). Ennānum tudósít karavánjáról, 

valamint arról, hogy Puzur-Su’en, Išāja fia ezüsttel tartozik a feladónak, Uëur-ša-Aššurnak 

Hahhumban. Kiderül, hogy Ennānum is megfordult e kārumban, mert egy táblát ott felejtett. Innāján 

kívül a további címzettek Mannum-kī-Aššur és Ìāb-Aššur voltak. 

 

Aššur-nādā: Az Aššur-nādā-család is érdekelt volt a térségben: egy alkalommal a családfő, Aššur-idī 

negyedmagával jó minőségű lazúrkőre tesz szert, és egy szállító – akiben nem bízik meg, ezért 

figyelmezteti a címzetteket – Hahhumban vagy Kanišban értékesíti majd (C 33; a szállító a publikáló 

                                                
404 Garelli egyenesen úgy értelmezi, hogy raktára van ott (Garelli 1998, 456.), de ez kicsit merésznek tűnik. 
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szerint az feltehetőleg egyik érintett, Šū-Enlil, de ezt nem indokolja405). A címzettek a családfő két 

partnere, illetve két fia, Aššur-nādā és Ilī-ālum is. E két fiú együtt is vezetett karavánokat e térségben: 

ez derül ki egy, az apjuk által a legidősebb fiúnak írt levélből (TC1 18) ahol amellett, hogy sürgősen 

kér 40 mina ezüstöt, az is kiderül, hogy Hahhumban épp nem volt stabil a helyzet, ezért a karavánt 

több kisebb részre kellett osztani, és érdemes volt Uršu felé kerülni. Aššur-nādā utazásai során 

gyakran tartózkodhatott e városban, hiszen a fenti testvére egy tartozási ügy kapcsán írott levélben 

emlékezteti őt, hogy itt kérdezte ki az egyik ügyfelet (RC 1749E406). Így valószínűleg az sem véletlen, 

hogy a cég egyik állandó partnere, Alāhum is őt figyelmezteti, hogy az egyik embere, Puzur-Anna 

Hahhumban megpróbálta becsapni, és aranyérc helyett ezüstöt adott neki (POAT 17). Hogy ez a 

Puzur-Anna azonos-e az Aššurhoz közeli szakaszon többször előfordulóval, nem dönthető el.407 

 

Šalim-ahum: A család három levelében említik e települést, mindhárom esetben szerepel Ennam-

Aššur, Šalim-ahum fia. Egy levelet apja ír neki, s kéri, hogy mielőtt Hahhumba menne, rendezze 

kintlevőségeit, később a Kanišban és a Hahhumban tárolt rézből kér (AKT3 66). Szó esik a fivér, Dān-

Aššur karavánjáról is. A másik két levélnek Ennam-Aššur a szerzője, az egyikben többek től kéri két 

kereskedő régóta esedékes tartozását a címzettektől, s amint megkapták azt, rögvest indítja szolgáját 

Hahhumból (AKT3 86). E levél egyik címzettje Nuhšātum, aki a család levelezésében majd 

Huramánál is megjelenik. A másik levél szintén tartozásról szól, melyet Lalīja nem adott meg, hanem 

Hahhumban Aššur-lamassī, Šabahanum fiával fát vettek belőle (AKT3 89). A feladó ezután 

Kuburnatba megy a levél alapján, látható tehát, hogy bár itt is megfordul és üzletel, nemcsak e 

régióban tevékeny. 

 

Más kereskedők: A Pūšu-kēn-családnál említett Šū-Hubur esetleg azonos lehet azzal, akinek 

Hahhumban kellene szövetet adni, ahogy erre Aššur-rē’ī utasítja Kurub-Ištart (KTS1 36c). Pūšu-kēn 

fia, Buzāzu egy Lamašának írt levelében (CCT4 35b) többek között azt kéri, hogy egy leendő hitvest 

küldessen el Kurarával, a hahhumi karavánvezetővel (ša harranātim ša Hahhim). Ugyanez a Kurara 

szerepelt Imdīlum cégével kapcsolatban is több más szállítóval együtt (KTS2 44). A publikálatlan 

archívumok közül egy táblán látható Hahhum neve: Alāhum írta fiának, Aššur-taklākunak, ezüstről, a 

Buruddumból Hahhumba szállított ónról esik szó benne (kt 93/k 491).408 

 

                                                
405 A csak B. Landsberger átírásában ismert szöveg kiadása: Larsen 2002, n. 4. A táblának a Hahhumhoz nem kapcsolódó 
része is érdekes, mivel az elején az óasszírban ritka parzillum kifejezést használják a tartozás fejében adott vasra; ehhez l. a 
szöveg kommentárját! 
406 A Veenhof átírásában ismert szöveg kiadása: uo, n.75. 
407 Larsen még egy magánfeljegyzést is idevesz a család kapcsán gyakran előforduló nevek miatt (CCT5 35a – uo, n. 171), 
amelyben többek között a Hahhumtól elfogyasztott takarmány árát is feljegyezték. 
408 Előlap: Michel 2003 címlap. 
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Helyiek: Több háztulajdonossal és helyi kereskedővel találkozunk a szövegekben. Lālum egy jelentős 

helyi válalkozás irányítója lehetett.409 Többször is ónt kapott Pūšu-kēn vagy Imdīlum valamelyik 

partnerétől (BIN 6 79, VS 26 65, RA 60 – Sch 22). A három levél közül az első azért is érdekes, mert 

abban nem esik szó Hahhumról, hanem csak a Timilkiáig, és onnan Kanišig fizetendő dātumról, s e 

mellett jegyzi meg a két feladó, Pūšu-kēn és Imdīlum, hogy Lālum megbízottjának ónt kell adni – 

tehát e céget kiemelt fontossággal kezelték. Ezenkívül azt is tudjuk, hogy neki is voltak képviselői 

Kanišban, akiktől halála után Šū-Hubur kérte a neki járó ezüstöt (CCT3 21a). Rajta kívül, ahogy 

láttuk, Pūšu-kēn érdekkörébe tartozott egy másik háztulajdonos, Ahu-waqar is (BIN4 221). Innāja, 

Elālī fia pedig egy harmadik itt lakóval, Aššur-ìābbal működött együtt (I 469). 

Helyi üzletember volt Dadīja és fia, Iddin-Ištar is: előbbi a végrehajtója egy Hahhumnak 

Su’en-nawēr, Asū fiával szembeni ítéletében (KTP 17), tehát a kārum tagja volt, utóbbi házában pedig, 

ahogy láttuk, az Imdīlum-cég rakott le árut (CCT4 18a). Két bírósági ügyletben pedig egy helyi 

fogadós, Asānumnak ígéri meg Watar-abum, hogy kifizeti előbb az ónt, majd az érte járó ezüstöt 

(KTS1 47b, TC2 74).410 

 

* 

 

 Hahhumról a következők állapíthatók meg: 

 

1. Több jelentős család megfordul itt, köztük a legismertebbek, s általában egy családtag 

képviseli a céget. 

2. E képviselők nemcsak Hahhumban ügyködtek, hanem az egész észak-szír régióra 

kiterjesztették tevékenységüket. 

3. Lālum egy jelentős cég vezetője volt, Kanišban is voltak képviselői. E mozzanat azért is 

jelentős, mert mutatja, hogy nem feltétlenül Kaniš volt az óasszír kereskedelem központja. 

4. A családok saját tagjaik mellett helyi háztulajdonosokkal is együttműködtek: Imdīlum Puzur-

Aššur sógorával (bár ez inkább a családi kötelékekkel magyarázható), Pūšu-kēn Ahu-

waqarral, Innāja, Elālī fia Aššur-ìābbal 

 

 

 

 

 

 

                                                
409 Garelli 1998, 453-4. 
410 Lewy a KTS1 47b-hez írott kommentárjában úgy véli, hogy a DIRI-AD írásmód amurrú nevet takar, ezért Jatar-abum-nak 
oldja fel. Ez a logografikus írásmód azonban egyelőre nem ismert az amurrú nevek közt, ráadásul a Jatar-abum név is 
hiányzik, ehhez l. Gelb 1980, 106-7. és 606, és Streck 2000, 266, 268. és 326. 
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5.2.2. Timilkia 

 

Fekvése: A tárgyalt útszakasz második állomása. Egy másik, kevéssé ismert telepeket is tartalmazó 

útelszámolás a Lalga–Hazu–Timilkia–Hurama– Kaniš útvonalat adja (CCT6 40b).411 

 

Azonosítása: A hettita szövegekben a név ilyen formában nem található; létezik egy Tamalkija nevű 

helység,412 de vannak, akik szerint az óasszír telep a hettita Tapalkával azonos.413  

 

Helyi hatóságok: Egy magánfeljegyzésből kiderül, hogy egy kereskedő arannyal kedveskedett az 

itteni fejedelemnek és édesanyjának (TMH1 24e). Egy másik levél talán az itteni fejedelemnek szóló 

üzenetet említi, de ez nem egyértelmű (CCT6 15b). 

 

Típusa, működése: A nagy szövegmennyiséget figyelembe véve meglepő, hogy semmilyen adatunk 

nincs erről. 

 

Árucikk: A városnak a gyapjúkereskedelembeni szerepéről Hahhum kapcsán már esett szó. 

 

Ismert családok: 

 

Imdīlum: A Hahhumban tárgyalt két, csempészéssel is foglalkozó levélből is kiderül e település 

jelentősége a cég számára, hiszen a csempészárut itt kellett hagyniuk (ATHE 62, CCT4 18a). Emellett 

a szintén Hahhumban megismert üzleti kapcsolatra is akad újabb adalék: Imdīlum és Pūšu-kēn írnak 

Šū-Huburnak: a szállítmány-elszámolásban azt is megemlítik, mennyi dātumot fizettek Timilkiáig és 

onnan Kanišig; a szöveg többi része sajnos töredékes, a későbbiekben pedig nem jelenik meg 

település; egyedül a Hahhumban tárgyalt Lālum neve ismerős (BIN6 79). A fentieken kívül két 

további levél íródott, egyikban Imdīlum hívja Puzur-Aššurt, s utasítja, hogy ha nincs vele a társa, neki 

is írjon Timilkiába (I 485), a másikban pedig e testvér tájékoztatja fivéreit arról, hogy Timilkiából 

indulván Huramában tartózkodott, amikor a kārum levele utolérte, így a társát odaküldi (CTMMA1 

73). Látható tehát, hogy az öt levélből négyet írt vagy küldött Puzur-Aššur. 

 

Innāja, Elālī fia: A cég ebben a városban is megjelent. A Hahhumban már szereplő unokaöcs, Elālī 

írja, hogy Innāja üzenete Timilkiában érte utol, s most Huramába megy (CCT6 15b). Ez az a levél, 

melynek első felében esetleg a helyi fejedelemnek szóló üzenetről van szó. A hahhumi Aššur-ìāb egy 

ott ismertetett levél szerint Timilkiába küld valakit (I 469). Innāja egyik fia, Puzur-Aššur is járt e 

                                                
411 Elemzése: Nashef 1987, 34-5 (n. 17. szöveg). 
412 Említései: RGTC 6, 391. és RGTC 6/2, 157; ez utóbbi kötet külön hozza a Timilkia alakot, de ott csak Nashef 1987-re 
hivatkozik (169.). 
413 RGTC 6, 398, további említések: RGTC 6/2, 158-9. 
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térségben: Kaniš kārumának levele, hogy jöjjön e városba, Huramában érte utol (KTS1 7b). Egy 

kevéssé ismert személy, Titāja kéri Innāját, hogy intézkedjen egy Kuburnatba távozó illető tartozása 

ügyében, amíg ő Timilkiában van; az illető, Kasuwa Huramában a palotának is tartozott (TC2 27). 

Ennānum pedig arról számol be, hogy Iddin-Šamaš nem akarta átvenni a szöveteket, ezért azokat 

Adadának adta, aki e településen éri majd utol az engedetlen alkalmazottat (VS26 23). Tekintve a két 

család e térségbeni együttműködését, elképzelhető, hogy ez az Adada megegyezik a Šalim-ahum-

cégnél szereplő névrokonnal. 

 

Pūšu-kēn: A családfő egy levelet írt Imdīlummal Šū-Huburnak, erről fentebb volt szó (BIN6 79). A 

kereskedőnek szóló két levél egyikét az asszír uralkodó írta (KTS1 30). Miután kéri, hogy figyeljen a 

különböző áruira, elmondja, hogy két szolgája meghalt, s ez ügyben írt Timilkiába, mert szükség van 

az ezüstjükre. A másik levél feladója Aššur-malik, és a Város ügylete után arról számol be, hogy Ilī-

muttabbil Timilkiába ment, ahol itteni vagy itt tárolt szövetet értékesített a testvérével (TC1 3). 

 

Családtagok: Buzāzu egyik levelében szerepel Timilkia és Hurama is, de nem ezek a városok a 

fontosak, hanem az, hogy az áru különböző szállítókkal eljusson Purušhattumba – csempészúton 

(BIN4 48). A másik általa írott táblán viszont fontos szerepet kap a település, mivel innen származó 

gyapjút vitt Abu-šalim az egyik címzettnek (TC3 98). 

 

Aššur-nādā: Aššur-nādā családjának is voltak érdekeltségei e városban. Apja, Aššur-idī egy leveléből 

kiderül, hogy Puzur-Ištar volt a feladó itteni megbízottja, és a szállítóval, Asqūdummal együtt neki 

kellett eljárnia egy tartozás ügyében. E szerint Šū-Ištar, Azuda fia tartozott a családfőnek, és ekkor ő is 

itt tartózkodott. A táblát és az itt el nem adott szövetet Aššur-nādānak adják, aki tehát szintén 

megfordult e településen (TC3 95). Utóbbi egyedül vagy más címzettekkel négy levelet is kap, 

melyben szerepel e város. Az egyiket fivére, Ilī-ālum küldte Turhumitból (POAT 8), s miután 

különböző küldeményeiről érdeklődött, elpanaszolja, hogy Iddin-Aššur becsapta, és szemrehányást 

tesz Iddin-Su’ennek, aki szintén pénzt adott az előbbi személynek. Iddin-Su’en a kifogásolt összeget 

Timilkiában adta oda Iddin-Aššurnak, akinek Huramában kellett volna vásárolnia. (A levél első 

részében tárgyalt küldeményről és egy Ilī-ālum elutazásáról szóló másik levél – VS26 29 – 

Šalatuwarhoz, tehát már Anatóliához köthető.) Iddin-Su’en ebben a térségben működő ügynök vagy 

szállító lehetett: ez derül ki egy rövid értesítésből, melyet szintén Aššur-nādānak és a cég jelentős 

partnerének, Alāhumnak írt (BIN4 60), s arról tudósít, hogy minden rendben, most hagyták el 

Timilkiát. A fennmaradó két levelet ugyanez az Alāhum írta, az egyiket biztosan Aššurból. Az elsőben 

Puzur-Anna hahhumi csalása után (erről ott volt szó) arra kéri a címzettet, hogy Aššur-bēl-awatim 

ezüstjét Timilkiába küldje, mert még nem érkezett meg a Városba, az övét viszont ide (POAT 17). E 

levél szerint tehát Aššur-bēl-awatim az Aššur–Kaniš szakaszon (is) dolgozott. A másik levelet Aššur-

nādā mellett az előbbi Puzur-Annának címezte (KTS1 10): ebben egy szállítmányról értesítette őket, 
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amit Pithala és Watkam szállít, kéri, hogy egy korábbi küldöttjét, egy timilkiait kérdezzenek az ügyről. 

Ezenkívül ezüstöt kér, amit Šalim-Adadnak kellene szállítania, ha nincs ott, akkor Ilī-ālum (Aššur-

nādā előbb említett testvére) és Inar jöjjenek. E levelet Alāhum esetleg Timilkiából írta.414 

 

Šalim-ahum: Timilkiában – Hahhumhoz és általában az útszakaszhoz hasonlóan – Ennam-Aššur 

jelenik meg a szövegekben, s e táblák az ezen térségben működő csoportot rajzolnak ki. A csoport 

tagjai Allāku, Adada, Ilī-wēdāku, Lalīja (AKT3 43-44, 88, 92); egymásnak adnak kölcsön, egymást 

kérdezik tanúállítás ügyében, egymást értesítik különböző szállítmányok érkezéséről. E régióban a 

cég, úgy tűnik, Innāja, Elālī fiának cégével működött együtt: az egyik levélben a Hahhumban is 

megjelenő Elālī, Šū-Kūbum fia számol be arról, hogy a timilkiai kārum rajtuk kéri számon Itūr-ilī egy 

tábláját (AKT3 92). Ugyanebből a szövegből derül ki, hogy Ennam-Aššur háztulajdonos volt. A fenti 

Itūr-ilī ügyében zajlott az egyik tárgyalás is (AKT3 43). A család másik fia, Dān-Aššur csak egy 

elszámolásban szerepel, aki itt lévő ónt kapott (TC3 167). Az elszámolásban, igaz, nem a város 

kapcsán, de többek között Pūšu-kēn is megjelenik. 

 

Más kereskedők: Viszonylag sok más személy neve is előfordul, de mindegyikük csak egy-egy 

alkalommal. Talán két szállítót érdemes megemlíteni: egy feljegyzés szerint Iddin-Abum és Kukkuwa 

viszik az itteni uralkodónak és anyjának az aranyat (TMH1 24e – igaz, mellékesen ónt és rezet is 

szállítanak). Egy Ennānum által írott levélnek Dadāja a címzettje, de nem tudni, köze van-e a hahhumi 

névrokonához (ICK1 150). 

 

Helyiek: Ahogy láttuk, Ennam-Aššur, Šalim-ahum fiának háza volt itt, s tekintélyes személy lehetett a 

velük kapcsolatokat ápoló Itūr-ilī is. Sajnos az Aššur-nādā cégéhez tartozó Iddin-Su’en által említett 

timilkiai szállító nevére nem derült fény (KTS1 10). Emellett egy magánfeljegyzés érdemel említést, 

ahol a feladó tanúk előtt bízta a szöveteket Timilkiában Pilah-Ištar megbízottjára, Bazára, aki 

feltehetőleg itteni lakos volt. 

 

* 

 

 Timilkia vizsgálata az alábbi eredményekre vezetett: 

 

1. A Hahhumban megjelenő családok itt is jelen vannak. 

2. A családok ott említett képviselői itt is megjelennek. 

3. Ennam-Aššur, Šalim-ahum fia háztulajdonos volt e városban. 

4. A cégek itt is igyekeztek helyiekre támaszkodni: Itūr-ilī, illetve Aššur-nādā timilkiai szállítója. 

                                                
414 Larsen szerint esetleg a timilkiai küldött utal erre, l. Larsen 2002, n. 98-hoz írt kommentárját. 
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5.2.3. Šalahšuwa 

 

Fekvése: Az útszakasz harmadik állomása. A szövegekben Hahhummal, Timilkiával, Luhusttiával 

együtt említik a leggyakrabban. A város a hettita anyagban is megjelenik, egy király pl. Ulma (Ulama) 

felé haladva átvonult e településen.415 

 

Helyi hatóságok: A fennmaradt szövegekben sem uralkodóról, sem tisztségviselőről nincs adat. 

 

Típusa, működése: Sem per, sem levelezés nem őrződött meg, tehát elképzelhető, hogy wabartum 

sem volt a településen. Egy huramai tárgyaláson Šalahšuwa neve is megjelenik egy szolgalány 

tulajdonjogvitája miatt (ICK1 61). 

 

 

Ismert családok: 

 

Imdīlum: E település neve csak a már az előző helységeknél is említett, a csempészés abbahagyásáról 

szóló levélben jelenik meg (ATHE 62). 

 

Aššur-nādā: Céglevelezésében összesen egyszer szerepel a helység. A levelet maga Aššur-nādā írja 

többek között a fontos partner Alāhumnak és fivérének, Ilī-ālumnak (KTS1 12). A feladó épp 

Nihrijában tartózkodott, hogy egy bizonyos Halulival üzletelt, akinek szöveteit Ikuppīja szállítja. Ő 

maga több mindent is kér, és azt is szeretné, ha a másik testvére, Aššur-taklāku vinne neki szöveteket. 

E levél alapján elképzelhető, hogy Haluli e térségben dolgozott, akárcsak Ikuppīja. 

 

Helyiek: Egy Adada nevű személy bukkan fel egy töredékes szövegben (TPAK1 74). 

 

5.2.4. Hurama 

 

Fekvése: Hurama, ritkábban Hurma a Kaniš előtti utolsó állomás, így feltehetőleg egy 30 km-es 

körzeten belül lehet.416 Ugyanez a pozíciója a Timilkiánál említett útelszámolásban is (CCT6 40b). 

 

Azonosítása: A település Hur(u)ma, Hurmi alakban gyakran előfordul a hettita szövegekben is, 

többször Lahuwazantijával (Luhusattia) vagy Zalpával együtt.417 

                                                
415 RGTC 6, 332. és RGTC 6/2, 134. 
416 RGTC 4, 61. 
417 RGTC 6, 124-5. és RGTC 6/2, 43-4. 
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Helyi hatóságok: Egy töredékes szövegben előfordul a GAL si-[  ], de még az sem biztos, összefügg-

e Huramával (OIP27 46a). Egy levél pedig egy tartozás kapcsán említi a palotát (TC2 27). 

 

Típusa, működése: Egy levélben több kārum között Huramát is felsorolják, de az összefüggés nem 

világos (CCT6 14). Emellett itt tartották a Šalahšuwánál említett, szolgalánnyal foglalkozó tárgyalást, 

(ICK1 161) valamint ugyanezt az ügyet Luhusattiában is tárgyalták, de a döntést ez esetben is Hurama 

kāruma hozta (VS26 109). 

 

Árucikk: Az egyik családnál megjelenik a meteorvas, s ezen cikk tekintetében Hurama egy másik 

településkörbe kerül. 

 

Ismert családok: 

 

Imdīlum: A korábban tárgyalt „csempész-levélben” (ATHE 62) ez a telep is szerepel mint tilalmi 

célpont. Ugyanakkor egy másik levélben pedig kifejezetten azt kéri Puzur-Aššur, hogy a zalpai és a 

huramai szöveteit egy csempésszel küldjék neki; sajnos nem tudni, ekkor hol tartózkodik, a korábbi 

szövegek alapján feltehetően Timilkiában (KTS2 4). Ezt esetleg alátámaszthatja az a Timilkiánál 

ismertetett levél, melyben a kārum üzenetének huramai kézhez vételéről ír (CTMMA1 73). Egy 

megegyezésben pedig megismerünk egy újabb, a céggel együttműködő partnert: Imdīlum kérdésére 

Zikur-ilī azt mondja, hogy Azuzu utasítására pecsételte le a Huramában lévő szöveteket, de elismeri, 

hogy azok Imdīlumot illetik (ICK1 153). 

 

Innāja, Elālī fia: Ennél a családnál érződik, hogy Kaniš közel van, így új szereplők jelennek meg, de a 

már ismertetett levelekben foglaltak is alkalmanként új elemmel bővülnek. A Kuburnatba menekülő 

Kasuwa a tárgya az egyik fiú, Šū-Su’en levelének (RA 81 n. 9): kiderült, hogy nem érték ott utol. A 

levél ezután töredékessé válik, de Hurama neve még előfordul. Ezen írásnak volt előzménye Titāja 

kérése, hogy próbáljanak tenni valamit, mert Kasuwa Huramának is tartozik (TC2 27). A másik fiú 

leveléről, melyben Timilkiába hívták, szintén volt szó (KTS1 7b), akárcsak az unokaöcs, Elālī 

táblájáról (CCT6 15b). Innāja egyik testvére, Būr-Aššur levelében már jórészt anatóliai ügyekkel 

foglalkozik, és a levél végén említi csak meg, hogy Šū-Ištar, Šū-Anum fia már három hónapja 

Huramában vesztegel (TC1 9). 

 

Családtagok: Tulajdonképpen a fenti levelek is ide tartoznának, de Aššur-rēëī tevékenysége 

alapvetően eltér az eddigiektől: döntően meteorvassal üzletel (korábban láttuk, ez nem veszélytelen 

vállalkozás), szövegeiben a luxuscikk mellett az arany és az ezüst jelenik meg, s tevékenységi köre 

nem szűkül le Észak-Szíriára, hanem a Kaništól északra fekvő régióra is kiterjed: a táblákon 



 64 

Luhusattia és Hurama mellett Hattum és Kuššara is felbukkan. Ezen üzletből szigorúan kizárta a 

helyieket: erre utal egy levele, melyben arra kéri apját, hogy a huramaiknak és Luhusattiába ne jusson 

aši’um (CCT2 48). Nemcsak az áru új (sőt, az nem az, csak másoknál mellékesen jelent meg), hanem a 

szereplők is: Alābum, Aššur-malik fia, Alahīja, Šū-Nūnu fia, Hanunu, Ëill-Ištar fia, Sahāja és két, már 

említett testvér, Šū-Su’en és Puzur-Aššur vesznek részt ezen ügyletekben, többen megbízottakon 

keresztül (CCT2 48, ICK1 1). Feltehetőleg ezen üzlethez köthető az a levél, melyet Aššur-rēëī írt egy 

eddig nem szereplő fivérével, Aššur-taklākuval Šū-Su’ennek, s utasítják, hogy ha Puzur-Aššur 

csempészútra küldené, mondja, hogy nem Kuššarába, hanem Huramába akar menni (VS26 22). A 

szövegben nem szerepel meteorvas, csak ezüst, a szereplők viszont egyeznek. Aššur-rēëī ténykedése jó 

példája annak, hogy egyes különleges árucikkek befolyásolhatják a területi együttműködés határait. 

 

Pūšu-kēn: E kereskedő egyetlen levél címzettje (POAT 19). Šalim-ahum írt neki és Lāqēpumnak, tehát 

hagyományos partnereinek, hogy figyeljenek különböző áruira és szállítmányaira, és kéri, hogy a 

Huramában lévő Aššur-imittī áruját, ami Šalim-Aššur, Ennam-Aššur fiánál van, küldje el a 

címzetteknek, hogy továbbküldhessék neki. 

 

Családtagok: Buzāzu egyetlen levelet ír szállítóinak és fivérének, Ikuppāšának, erről Timilkia kapcsán 

már volt szó (BIN4 48). E levélben sem az észak-szír helységek a fontosak, hanem az, hogy az áru 

biztonságosan (és vámmentesen…) jusson el Timilkián vagy Huramán keresztül Purušhattumba. 

 

Aššur-nādā: Aššur-nādā levelezésében is megtalálható a település. Egy levélben, melyet Aššur-idī ír 

neki és másik fiának, Aššur-taklākunak (CCT4 2b), egy szállítmányról értesíti őket, melynek 

Huramáig kifizette a vezető (sāridum) díját, és amelyet Puzur-Aššur, Šuli fia visz. A harmadik fiú, Ilī-

ālum leveléről Timilkia kapcsán már esett szó (POAT 8): az e térségre vonatkozó részből az derül ki, 

hogy egy bizonyos Iddin-Su’en Timilkiában adott ezüstöt Iddin-Aššurnak, hogy az utóbbi Huramában 

vásároljon – tehát mindkét személy kapcsolatban állt e céggel, és mindkettő e régióban. A harmadik 

levelet Anatóliából küldte egy e szövegen kívül ismeretlen feladó, Karubua Aššur-nādānak és egy 

bizonyos Šū-Aššurnak, aki a cég partnere volt (TTC 23). E levélben egy wahšušanai ügyön kívül egy 

Zuzua nevű személyről is szó esik, aki a feladónak ezüstöt, illetve huramai szamarakat visz. Hogy a 

huramai szamarak kifejezés (ANŠEhá ša Hurama) az állatok beszerzési helyére vagy másra utal-e, nem 

tudni, mint ahogy azt sem, hogy maga Zuzua szerezte-e be őket. 

 

Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia: Tőle egyetlen töredékes levél ismert, egy toktöredék belsejéről 

(VS26 170). Leveleinek negy többségéhez hasonlóan ezt is Ilī-wēdāku írta, és a Hurama, valamint a 

Haqqa nevek feltehetőleg szövetek jelzői lehetnek. 
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Šalim-ahum: Az egyetlen általa írt levelet Pūšu-kēnnél ismertettem (POAT 19). A partnerek két 

további levele is az irattár részét képezi. Az egyikben egy szolga, Abīja bizonygatja, hogy ő ki akarta 

fizetni Huramában az adósságát, s onnan visszatérve a tábláit Ennam-Aššur megbízottjának Innāja 

házába kellett volna tennie (AKT 3 105). E cég hagyományos partnere Amurāja fia, de ahogy 

Timilkiánál láttuk, e térségben inkább a másik Innājával működtek együtt, így nem tudni, ez a tábla 

hova került. Az egyik címzett a már Hahhumban is felbukkanó Nuhšātum. A másik levélben Aššur-

taklāku kéri Nimar-Adadot, hogy adjon a feladó partnerének ezüstöt, mert Huramában helyette fizetett 

Ibbi-Su’en előtt (AKT3 108). 

 

 Más kereskedők: Az Aššur-rēëī által „képbe hozott” új személyeken kívül nincs olyan ismert 

családokhoz nem köthető kereskedő, aki komoly szereppel bírt volna. 

 

Helyiek: A kārum működésénél említett két pernek egy tanúja, és az ítész társa azonos: Kūbī-nādāról 

és Eradīról van szó, ők tehát feltehetőleg itt laktak vagy huzamosabb ideig itt tatózkodtak. Mivel a 

perekben Hurama mellett Šalahšuwa és Luhusattia is szerepel, nem dönthető el, hogy a résztvevők, 

Šalim-Aššur, Ennam-Aššur fia, Šamaš-taklāku és Šarnika melyik helységhez köthető (a szolgalányról 

– sőt a luhusattiai tárgyaláson a szolgáról – nem is beszélve…). 

 

* 

 

 Ami Huramáról megállapítható: 

 

1. Az Innāja-család tevékenységi köre Aššur-rēëī megjelenésével ugrásszerűen kibővül: az eddig 

nem szereplő meteorvas révén új telepek és új személyek bukkantak fel a Huramát említő 

szövegekben. Ez esetben a területi együttműködést egyértelműen a tiltott, de kívánatos árucikk 

motiválta. E családnál emellett is feltűnő, hogy Huramát már inkább tranzitállomásnak 

tekintették. 

2. A többi család az itt megszokott és korábban említett politikát folytatta; a szövegek számának 

csökkenése esetleg magyarázható Kaniš közelségével. 

3. Kūbī-nādāról és Eradī nagy valószínűséggel itt laktak, de nem derül ki, játszottak-e komolyab 

szerepet a kereskedelemben. 

 

5.2.5. Az észak-szír régió összegzése 

 

 Az itt tárgyalt négy településről már elég szöveg maradt fenn, így sikerült megfigyelni családi 

stratégiákat. Mindenekelőtt az látható, hogy az egyes családok által kihelyezett képviselők, 

bármennyire is egy adott városban vettek ingatlant, nemcsak az adott település környékét, hanem az 
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egész útszakaszt felügyelték; a nevek előfordulása alapján lehet, hogy e régiót nem is városonként, 

hanem egészben kellett volna tárgyalni. Ez a többi területen nem lesz így. Az itteni kép áll legközelebb 

a családfeldolgozásokban már megállapítottakhoz: egy-egy cég kihelyezi egy, néha több tagját a 

számára fontosabb helyekre. Minden családnak megvolt a maga jól körülhatárolt köre, s e térségben 

ritka az érintkezés. Emellett megfigyelhető, amit a további két régióban is látni fogunk: a cégek 

igyekeztek helyiekkel együttműködni. Hahhumban egy helyi céget (vagy legalábbis igen tekintélyes 

kereskedőt) sikerült kimutatni Lālum személyében. 

 

5.3. A Kaniš–Purušhattum útvonal 

 

 Az óasszír szövegekben ezen régió települései szerepelnek a leggyakrabban: Purušhattum 

neve fordul elő a legtöbbször, de Wahšušana neve is majdnem olyan sűrűn olvasható. A térség 

áttekintésekor a Kaniš–Wašhania–Ninašša–Ulama–Purušhattum útvonalat vettem alapul (TC3 165). 

 

5.3.1. Wašhania 

 

Fekvése: Wašhania vagy Ušhania a Purušhattum felé vezető út első állomása. Egy másik 

magánfeljegyzés a Kaniš–Wašhania–Malitta–Wahšušana útvonalat rajzolja ki (OIP27 54).418 Egy 

leltári szám nélkül publikált táblán (Bayram, TTK 11, 211-34.419) a feljegyző a Ninašša–Athurušna– 

Wašhania útvonalat rögzíti, tehát egy kevésbé kisebb faluról is megemlékezett.  A helység a hettita 

szövegekben is gyakran jelenik meg, és több akkori településsel is összefüggésbe hozható: ilyenek 

Harkiuna,420 Turmita (Turhumit), Kašija, Tapika, és a szövegek alapján a közelében feküdt Šaranauja, 

Kipita, Uhinuwa és Kapitatamna is.421 Noha egyelőre ezen telepek elhelyezkedése sem ismert, nagy 

számuk miatt a hettitológia esetleges új eredményei nagy segítséget nyújthatnak. Annyi az óasszír és a 

hettita szövegekből megállapítható, hogy e város környékén ágazott el az út Purušhattum, illletve az 

északi települések, többek között Turhumit irányába.  

 

Helyi hatóságok: Az itteni uralkodóról több szöveg is említést tesz. Az egyik levelet (KTP 14) 

Wahšušana kāruma írta Kaniš kārumának és a Város küldöttének, és egy wašhaniai trónváltásról 

tudósít: az új fejedelem esküt kér (feltehetőleg a szerződés megújítását), de Wahšušana azt írja vissza, 

hogy nekik Kaniš a felettesük, és ők még nem írtak. A másik levelet magánszemély írta (CCT5 15b): a 

töredékesen fennmaradt táblát Puzur-Aššur címezte valakinek, és arról értesíti, hogy Wašhania 

fejedelme feltartotta Purušhattumba és Hattumba menet, így ha pár napon belül sem tud továbbmenni, 

egy szolgáját hátrahagyva a Purušhattumból beérkezett ezüsttel Kanišba megy. Egy harmadik 

                                                
418 A táblát értelemszerűen Nashef is tárgyalta: Nashef 1987, n. 23. 
419 Idézi Sturm 2000, 502. 
420 RGTC 6, 477-8, más említésekkel együtt. 
421 RGTC 6/2, 187. 
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szövegben is felbukkan az itteni rubā’um (kt g/k 185), de e tábláról nem tudható több.422 Két esetben 

pedig itteni rubatumról, tehát hercegnőről vagy -néről tesznek említést: egy rézkiadásokat összegző 

szövegben (CCT6 34a) szó esik egy hercegnőről és az athurušnai, illetve ninaššai fejedelemről; bár a 

város neve nem fordul elő, az útvonalnál említett, leltári szám nélküli tábla helységei alapján itteni 

uralkodóasszonyról lehet szó. Egy levélben pedig, mely részben arról szól, hogy nem engedik be az 

utazókat Wašhaniába, a hercegnő és az itteni rabi ëērim ezüstjére is figyelni kell (ATHE 66). A helyi 

rabi sikkitimről is van adatunk (KTK 6). Magáról a városról esetleg megtudhatunk annyit, hogy volt 

citadellája (TPAK1 100), bár az értelmezés igen kétséges.423 

 

Típusa, működése: A wabartum működéséről több levél is tanúskodik: két levelet ismerünk, 

melyeket Wašhania írt Kaniš kārumának, sajnos mindkettő töredékes (KTK 5-6). Az elsőben arról 

értesítik, hogy Aššur-malik, Atāja fia valamiért megállította Lāqēpumot és Wahšušana küldöttét, de 

nem derül ki, mit akart, mint ahogy az ezüst említésén kívül más sem tudható meg. A másodikból 

(ahol a Város küldötte is címzett) kiderül, hogy a rabi sikkitim lefoglalta Aššur-malik áruját (hogy 

pontosan mit, az kitört), ennek az árát Aššur-emūqī elvette Alāhumtól; kiderül, hogy Puzur-Aššurnál is 

van sok áru, rézről is szó esik, de összefüggő szöveget nem ad a tábla. Egy magánlevélben (CTMMA1 

80) Su’en-nādā, Ìāb-ëill-Aššur és Puzur-Ištar írják Inarawának, Anninának és Hadianinak (három 

anatóliai nevű), hogy a wabartum utasításának megfelelően induljanak, és vigyék a megbeszélt árut, 

illetve a következő szállítmányt Ah-šalimnak és a wabartumnak küldjék el. Ezenkívül kérik, hogy 

adjanak ezüstöt Abī-ìābnak s rögvest indítsák útnak. Egy levélben többek között arról értesíti Aššur-

ëulūlī megbízottját, hogy magához veszi Wašhania wabartumának okmányát, melyet Peruwa hagyott 

ott (I 753); az okmány egy ítélet vagy rendelkezés lehetett. 

A lerakatban peres ügyeket is lefolytattak; e szövegek tanúlistái az ott lakókról vagy erős 

ottani érdekeltségű személyekről nyújtanak tájékoztatást. Az 1958-ban talált Ah-šalim-archívum egyik 

tábláján (kt j/k 340424) két kereskedő, Huraëānum és Ikuppīja rendezik közös ügyeiket Wašhania 

wabartuma előtt. A táblán szereplő adósaikról nem tudhatjuk biztosan, e telephez köthetők-e, de a 

tanúk, Ah-šalim, Ennānum és Ikuppīja biztosan (utóbbi esetben valószínűleg az ügyletben résztvevő 

névrokonáról van szó). Ah-šalimnak a két ügyfélhez köze lehetett, hiszen amellett, hogy e tábla az ő 

házából került elő, legalább két másik okmányon is a fentiek a főszereplők.425 Egy másik ügyletben 

(JCS 14. n. 5) Imlikāja fogadja meg, hogy visszafizeti Iddin-Aššurnak azon összegeket, melyeket az 

utóbbi helyette, kezesként fizetett két személynek, Puzur-Aššur, Itūr-ilī fiának és Madamadának. Az 

előbbi esetben két kezestárs is volt, Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia, és Ikuppī-Aššur. Az ügy tanúi 

Ilalīja és Kuzīja voltak. Bár nem Wašhania wabartuma, hanem egy Ulamában zajlott, de Turhumit 
                                                
422 Balkan 1957, 60, 19. lj. 
423 Az i-na bi4-ir-tim ša W. utalhat ugyan a helység citadellájára, de más levelekben a wabartum szót írják birutum formában 
is (KTP 12, TMH1 1a – utóbbi biztosan, előbbi valószínűleg Šalatuwar kapcsán); az is elképzelhető, hogy kimaradt egy 
szótag, és az i-na <wa>-bi4-ir-tim alak, igaz, szokatlan formában, de egyszerűen a kereskedelmi lerakatot jelentené. 
424 Kiadása: Yılmaz 2007, n. 3. 
425 Uo, n. 1-2. (kt j/k 431 és 419). 
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kāruma előtt tárgyalt ügyletben ugyane személyek jelennek meg (CCT5 10b): Imlikāja utasítja 

szolgáját, Hurëībumot, Aššur-bāni fiát, hogy amennyiben nem érne az ezüstje Wašhaniába, a sajátjából 

vegyen el és bízza Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fiára, mert tartozik Puzur-Aššur, Itūr-ilī fiának. 

 

Ismert családok: A családi levelezésekre rátérve megállapítható, hogy az ismertebb családok 

szövegeiben viszonylag kevésszer jelenik meg a település neve; bármilyen fontos volt a Kaniš–

Purušhattum útvonal, a wabartum nem játszott kiemelt szerepet. Az viszont megfigyelhető, hogy más 

család(ok) számára e település nagyobb jelentőséggel bírt. 

 

Imdīlum: Imdīlum neve összesen két szövegben fordul elő. Az egyik tábla egy hagyatékkal 

foglalkozik (CCT2 35): Puzur-Aššur halála miatt ír Imdīlum, Pūšu-kēn, Aššur-ëulūlī és Uëur-ša-Ištar 

Aššur-imittī-nek, Ennam-Bēlumnak, Ennānumnak és Puppuranumnak. Arról informálják a 

címzetteket, hogy az elhunyt wašhaniai és wahšušanai ezüstjét és tábláit magukhoz vették; a tábla 

ezután több soron át töredékes, így nem lehet tudni, pontosan mi történt, az ezt követő részben pedig 

már Ennam-Bēlum karavánjáról, az azzal szállított ezüstről és más kérdésekről esik szó. A másik levél 

már csak Imdīlumnak szól, és feltehetőleg testvére, Puzur-Aššur írta (I 574). Egy Kanišba érkezett 

karavánnal foglalkozik: kéri a címzettet, hogy küldjön ónt és egy szamarat Wašhaniába, az ónt az ott 

tárolt rézhez tegye, s a szamarat (tehát feltehetőleg az ide szánt rakományt is) Adū szállítsa. E két 

levélből is megtudható, hogy a családnak és üzleti körének voltak itt érdekeltségei, és Adū errefelé 

szállított. 

 

Innāja, Elālī fia: Ő egyetlen levélnek címzettje, és más típusú szövegben sem jelenik meg (CCT4 16c). 

E levelet Huëārum küldte neki és Aššur-ìābnak: egyéb ügyek mellett egy Wahšušanába küldendő 

szállítmányról esik szó, valamint kéri a címzetteket, hogy amennyi ónt a kārum felszabadít, azt 

küldjék Wašhaniába Ah-šalimhoz (kinek neve, mint majd látni fogjuk, gyakran felbukkan a 

wabartumot említő szövegekben). 

 

Pūšu-kēn: Imdīlumhoz hasonlóan Pūšu-kēn neve is két szövegben fordul elő (eltekintve egy kaniši 

pertől, ahol tanúként szerepel; e szövegről – BIN4 113 – később lesz szó). A Puzur-Aššur hagyatékát 

tárgyaló tábla Imdīlumnál tárgyaltatott (CCT2 35). A másik, Aššur-taklākunak írt levél egy egyszerű 

ezüst-elszámolás a bīt kārimban lévő tábla és a fizetett tételek alapján: a kiadások közt szerepel egy 

Wašhaniában bérelt szamár is, ezenkívül a feladó és a címzett (valamint testvére, Nāb-Su’en) 

Purušhattum-beli érdekeltsége is kiderül (VS26 46). A családfő fia, Buzāzu egy levél szerzőjeként 

jelenik meg (CCT2 31a): a címzett Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia. E levélben a feladó megnyugtatja 

partnerét, hogy utóbbi alkalmazottja, Ilī-wēdāku Šū-Ištarral, Luzina fiával van, ezt utazók mondták 

neki Wašhaniában. Ezen kívül szó esik még el nem küldött kocsikról, valamint Buzāzu Wahšušanában 

tárol rezéről is. 
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Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia: E kereskedő olyan gyakori szereplő e település kapcsán, hogy 

tevékenységét e helyütt érdemes tárgyalni. Az előbb láttuk, hogy Buzāzuval, így a Pūšu-kēn-családdal 

is kapcsolatban állt (az ő hagyatéka került szóba korábban, az erről kibontakozó örökség-vita jelentős 

része Wahšušanában folyt426). Több levélből tudjuk, hogy Wašhania mellett Ninašša is gyakori 

helyszíne: egy alkalommal teherhordók bérlését kéri, hogy Ninaššába szállítsanak ónt, ám kiderült, 

hogy az utazókat valamiért nem engedik Wašhaniába, így a velük szerződött kaniši és wahšušanai 

lakókkal kell azt vitetni (nem tudni pontosan, kiket nem engednek be és milyen lakókra gondol, mert 

akinek a szállítmányt kísérnie kell, Šamaš-tappā’ī, akinek asszír neve van). A levél címzettjei Iddin-

Abum és Kulumāja (ATHE 66). Viszonya a wabartummal amúgy sem volt felhőtlen, mert egy 

töredékes levélből megtudjuk, hogy Wašhania le akarja foglalni a hátrahagyott árut, amint Ninaššába 

érnek (HS 2932, a feladó Iddin-Kūbum). Egy másik levélből is gondokról értesülünk: egyik fontos 

alkalmazottja, Ilī-wēdāku írja, hogy hiába kérte tőle a címzett, hogy a ninaššai sikkumban szállítson 

rezet Wašhaniába, a réz nem érkezett el hozzá. (A sikkum egy szállítási mód volt, amit az uralkodó 

szervezett; jelenthet valamilyen karavánt, poggyászt, de egyszerűen kocsit is.427) Azt is megtudjuk, 

hogy Ah-šalim, Šū-Anum fia rézzel tartozik a feladónak, s ezt az adós megbízottja Wašhaniában fizeti 

ki a címzettnek, mivel az adós ezt nem tette meg Wahšušanában (TC3 10). Puzur-Aššur ezenkívül egy 

adóssági ügyben kezesként jelenik meg: Imlikāja és Iddin-Aššur ügye a wabartum ítélethozatalainál 

már szerepelt (JCS 14 n. 5), s láttuk, hogy ugyane témában Turhumit is hozott egy ítéletet (CCT5 

10b). Látható tehát, hogy Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia rendszeresen megfordul e helységben, itteni 

ügyleteknek is szereplője, s talán már e wabartum esetéből is látható, hogy olyan nagy cégekkel áll 

kapcsolatban, melyek itt ritkán jelennek meg. 

 

Aššur-nādā: Aššur-nādā személyesen, illetve partnere által is megjelenik, bár csak két levélben. Egy 

levelet feltehetőleg innen írt helyi feleségének és üzletfeleinek (Aguza, Šišahšušar, Aššur-šamšī, RC 

1749D428), s miután leírta, mi legyen a pénzügyeiről szóló táblákkal, kéri, hogy szamarakat, szolgákat 

(és esetleg olajat429) küldjenek Wašhaniába. A másik levelet a cég egyik partnere vagy megbízottja, 

Eddin-Aššur írta neki és állandó partnerüknek, Alāhumnak (TC1 4): megnyugtatja őket, hogy a 

gyapjas bőr rendelkezésükre áll Wašhaniában, miután a  megbízottja a címzettek ezüstjével együtt 

megvédte azt Kurarától. A levélből az is kiderül, hogy maga Eddin-Aššur nem tartózkodik ott, csak a 

megbízottja (hogy ő azonos-e a levél végén említett Sasiával, nem tudni). 

 

Más kereskedők: Már több alkalommal szóba került Ah-šalim, Šū-Anum fia is. (Pontosabban 

apanévvel csak egyszer, ám feltehető, hogy Wašhaniával ily közeli viszonyban csak egy Ah-šalim áll.) 

                                                
426 E viszály ismertetése az akkor ismert szövegek alapján: Matouš 1969. 
427 Erről részletesebben l. OACT 67-9. 
428 Maga a tábla csak Veenhof átírásából ismert, l. Larsen 2002, n. 55. 
429 Az olvasat meglehetősen bizonytalan, l. a kommentárt uo. 
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Az egyik Puzur-Aššur-levél mutatta, hogy e, már tárgyalt kereskedővel is kapcsolatban állt (TC3 10). 

A tárgyalások kapcsán az is kiderült, hogy az archívuma szerint Wašhaniában tanúskodott olyan 

személyeknek (kt j/k 340), akik nevei többször felbukkannak irataiban. A wabartumhoz való jó 

kapcsolata már kiviláglott egy korábban ismertetett magánlevélből (CTMMA1 80), ahol a szállítmányt 

neki és a wabartumnak kellett küldeni. Az Innāja, Elālī fiához címzett egyetlen levél szerint e cég 

rendelkezésre álló ónját és szövetét is Ah-šalimnak kell eljuttatni (CCT4 16c). Egy töredékes levélből 

megtudjuk, hogy a feladó, Šū-Kūbum tartozott neki ezüsttel, de mivel Wašhaniában megkapta a 

tábláját, ezt valószínűleg kiegyenlítette (AnOr 6 n. 14, a címzett Enlil-bāni). Egy kötelezvény-

gyűjteményben Ah-šalim neve többször is szerepel, egy alkalommal itteni rézzel tartozik valakinek 

(AKT2 6). A gyűjteményben több KEL-adat is található, Ah-šalim a 82. és 85. év szerződéseiben 

fordul elő. Eme évszámok jóval korábbiak az Innāja, Elālī fia kapcsán ismerteknél (99-102), s 

bármennyire szórványadatokról van szó, talán mutathatja, hogy e kereskedő régóta járhatott 

Wašhaniába, így a valamivel később érkező „nagy” családok mint az egyik tekintélyes itteni 

üzletembert ismerhették meg. 

A településsel kapcsolatos szövegekben a fentieken kívül egy kereskedő és partnere(i) 

jelennek meg több alkalommal: Ëill-Adad három levélnek is címzettje. Ebből két táblán az azonos 

feladó és szereplők miatt biztos, hogy ugyanarról a személyről van szó, a harmadik esetében 

lehetséges, hogy névrokonról. A két levelet Inbi-Ištar küldte: az egyikben Ëill-Adad szemére hányja, 

hogy megkérdezése nélkül ment korábban Wašhaniába, most meg Tegaramába; a levél többi része egy 

bizonyos Šū-Išhara üldözéséről szól, akinek ezüstöt kellene fizetnie (TC3 60). Ëill-Adad mellett Šū-

Išhara is a négy címzett közé tartozik a következő levélben (VS26 38): magántermészetű problémák 

említése után a számunkra fontos rész épp Šū-Išharának szól. E sajnos töredékes részben gyapjú 

eladásáról, a ninaššai küldöttről és a gyapjúért cserébe kapott aši’umról esik szó, majd a wašhaniai 

szolgától kapott ezüstről és egy wahšušanai útról, ám az összefüggés nem állapítható meg (maga a 

levél is folytatódik egy táblán, de az nem ismert; a másik két címzett Aššur-bāni és Iddin-Su’en). A 

harmadik tábla igen rövid (BIN6 9): Šamaš-bāni írja Ëill-Adadnak, hogy mivel valaki nem kapott 

ezüstöt Wašhaniában, így nem tudja azt elküldeni neki, majd egy korábbi, Qatilába (egy kevéssé 

jelentős helység) szállítmánnyal küldi. Minderről Aššur-rabinak is beszámol. E levél nem hozható 

összefüggésbe az előző kettővel. Egy másik levél (TMH1 3d) azonban segíthet e kérdésben. Aššur-ilī 

írta Ikuppī-Aššurnak, és szó esik benne egy bizonyos Aššur-bānival kifizetendő ezüstről, és arról, 

hogy az ezüst egy részéből vett kisárut Aššur-rabi juttassa el Wašhaniába. E két személy előfordul két 

Ëill-Adad levélben – egyikük címzett, a másik említés-szinten –, tehát erősíti annak valószínűségét, 

hogy a BIN6 9-levél címzettje azonos a másik kettőével. 

A fenti személyeken kívül több ember is megemlíttetik a településsel kapcsolatban; tekintve, 

hogy egy fontos út első (vagy inkább első jelentős) állomásáról van szó, ez érthető. 
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Helyiek: Helyi lakos mindöszesen egy szövegben fordul elő (kt 87/k 145430). Aššur-malik írja 

megbízottjának és Uëur-ša-Aššurnak, hogy ne vádolja őt szövetek ellopásával, mert Wahšušanában 

tisztázta magát (a levél nagy része ennek részletezése), továbbá a wašhaniai Hanunak is adott szövetet, 

akinek Wašhaniában elmondta, hogy fizessen érte rezet s azóta nem találkozott vele. Sajnos az Aššur-

malik név túl gyakori ahhoz, hogy e levél szerzőjét azonosíthassuk azzal, akinek áruját a rabi sikkitim 

lefoglalta egy korábban említett levélben (KTK 6). Pūšu-kēn kapcsán már volt szó arról, hogy egy 

esetben mint kaniši tanú jelent meg (BIN4 113): e tárgyaláson Amur-Ištar ígérte meg, hogy 

Wašhaniában fogja kifizetni Tuhnišnak a nagy mennyiségű rezet, amivel tartozik neki. (A tanúk között 

állandó partnere, Lāqēpum is feltűnik.) 

 

* 

 Wašhaniáról az alábbiak mondhatók el: 

 

1. Az eddig ismert, jelentős kereskedők kevés szövegben fordulnak elő. 

2. A település kereskedelmében fontos szerepet töltött be Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia: 

nemcsak több levélben jelenik meg, hanem egy helyi ügyben kezesként is fellép; egyik 

állandó partnere Buzāzu, Pūšu-kēn fia, így feltehető, hogy e nagy cég a térségben az ő 

segítségével képviselte magát. 

3. Ah-šalim, Šū-Anum fia jó viszonyban volt a wabartummal, elképzelhető, hogy valamilyen 

tisztséget is betöltött; helyi ügyletei is ismertek, és Innāja, Elālī fia is kapcsolatban állt vele, 

tehát e céget ő képvisel(het)te; a másik fontos szereplővel, Puzur-Aššurral való levelezése nem 

meglepő. 

4. A Ëill-Adad – Inbi-Ištar páros több levélben is előfordul. 

5. A tanúlisták személyei közül egyedül Ah-šalim ismert jobban. 

6. Egyetlen helyi lakos, Hanu neve ismert, egyetlen levél alapján nem kapcsolható senkihez. 

 

5.3.2. Ninašša 

 

Fekvése: Az útszakasz második állomása. Wašhania tárgyalásakor már szóba került a Ninašša–

Athurušna–Wašhania útvonalat rögzítő, leltári szám nélkül publikált feljegyzés; Athurušna neve még 

egy rézkiadásokat összegző táblán fordul elő, ahol egy ismeretlen hely uralkodónője mellett az itteni 

és a ninaššai fejedelem is szóba kerül (CCT6 34a).431 Egy levél alapján vagy innen is vezetett út az 

északi telepek felé, vagy északabbra feküdt a többi, ezen útvonalon fekvő városnál, hiszen Kaniš 

                                                
430 Átírása: http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass/, a kt 87/k 145 szövegre kattintva. 
431 Sturm 2000 egy szövegpublikálás kommentárjában röviden összefoglalja az eddig ismert, Ninaššát említő táblák 
többségét: 500-2. 
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kāruma az északi területek kārumainak címezte Ninaššáig (kt 92/k 203 – e levél alapján tárgyalom az 

északi telepeket, fordítása a Függelékben olvasható).  

 

Azonosítása: Bár az út második állomását sem sikerült egyelőre lokalizálni, nevének hasonlósága 

miatt esetleg a klasszikus kori Nanessos-szal azonosítható.432 A város a hettita szövegekben is 

előfordul, s több uralkodó is megemlíti elfoglalását.433 A fenti óasszír útleírás és egy hettita szöveg 

alapján, amely a Maraššanta folyó (a mai Kızıl Irmak) itteni kultuszáról szól, a mai Nevşehir térségébe 

lokalizálják.434  

 

Helyi hatóságok: A ninaššai fejedelemről több táblán is említést tesznek (teljesen nem zárható ki, 

hogy a Wašhaniánál tárgyalt ATHE 66 hercegnője és a rabi ëērim is ninaššai lenne, de az előbbi 

megoldás a valószínűbb). A rézkiadásokat összegző tábláról, az ott említett uralkodókról az előző 

bekezdésben volt szó.  Egy magánfeljegyzésben (esetleg levélfolytatásban) egyebek mellett az itteni 

fejedelemnek adott szövetről és kisáruról emlékezik meg a szerző (TC1 72). Lehetséges, hogy egy 

másik levélben a címzettnek az itteni fejedelem által szervezett szállításnak kellene utánanéznie, de a 

szöveg csak a „ninaššairól” beszél.435 Az is kiderül, hogy az uralkodónak nem tetszett, ha az általa 

megismert kereskedők másutt üzleteltek: Ikuppī-Aššur írta Puzur-Aššurnak, hogy beszélt a ninaššai 

fejedelemmel, aki semmit nem volt hajlandó venni tőle, s azt kívánta, térjen vissza Ulamából (I 749). 

A település tisztségviselőiről legfeljebb egy esetben hallunk: a ninaššai követnek gyapjút adtak 

ašiumért (VS26 38). Ezen kívül csak egy itteni alahhinnumnak (talán molnár?) címzett, részlegesen 

publikált levél ismert (kt a/k 488b).436 

 

Típusa, működése: Magának Ninaššának jelen ismereteink szerint sem kāruma, sem wabartuma nem 

volt. 

 

Ismert családok: A településsel kapcsolatban a három legismertebb cég vezetője közül egy sem 

található!437 (Csak egyikük fia, róla az alábbiakban lesz szó.) A Wašhaniánál megismert személyek 

közül viszont több is megjelenik.  

 

Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia: Levelezésében az előző állomásnál részletezett szövegek 

némelyikében már előfordult Ninašša. Az egyikben (ATHE 66) Puzur-Aššur ír Iddin-Abumnak és 

Kulumājának: korábban teherhordók bérlését kérte, hogy Ninaššába szállítsanak ónt, de mivel az 

                                                
432 RGTC 4, 89. 
433 RGTC 6, 282-3. és RGTC 6/2, 111-2. 
434 Wilhelm 1998-2001, 211. 
435 Dercksen szerint a sikkum szállítási módot az uralkodó szervezte, így a jelző őrá vonatkozik: OACT 131. skk. 
436 Az eddig kiadott két szövegrészlet együttes átírása: http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass/, a kt a/k 488b-re 
kattintva. 
437 Csupán egyetlen, Imdīlumnak címzett levélben említenek egy ninaššait, aki szöveteket vitt el (TC2 38). 
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utazókat nem engedik be Wašhaniába, kanišiaknak és wahšušanaiaknak kell azt szállítani, Šamaš-

tappā’ī kíséretében. Iddin-Kūbum leveléből pedig kiderül, hogy Wašhania le akarja foglalni a 

hátrahagyott árut, amint Ninaššába érnek (HS 2932). Állandó partnere, Ilī-wēdāku több levelet is írt: 

az egyikben a ninaššai sikkummal kellett volna rezet szállítani Wašhaniába, de a ninaššainak (a 

fejdelmenek?) utána kell nézni, mert nem érkezett semmilyen áru (TC3 10). Egy másik tábláján ismét 

szerepel Kulumāja, akit magához hívott; ez esetben nem tudni, van- bármi köze Ninaššához, mert a 

szöveg közepe kitört, és azután már csak egy amūtum-gyűrű odaküldéséről értesülünk (Edinburgh 10). 

Puzur-Aššur is írt egy levelet Ilī-wēdākunak, melyből kiderül, hogy a ninaššai (fejedelem?) nem 

szervezett sikkumot, tehát a kívánt rezet, részletekben, szolgákkal kell eljuttatni Ninaššába, mert ott jó 

ára van (RA 58 – Goudchaux2). E levél első részében egy Man-māhirral kapcsolatos ügyről esik szó; 

ez azért fontos, mert e személy egy másik, e helység kapcsán többször megjelenő kereskedő, Adad-

ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fiának is partnere.438 Kapcsolatukra közvetlen adatunk is van: Puzur-

Aššur a címzettje egy állandó partnere, Buzāzu, Pūšu-kēn fia és Adad-ëulūlī levelének (KTS1 7a): 

amellett, hogy értesítették, mi lett az antimonnal, Wawalitól hallották, hogy sûm-köveket vitt 

Ninaššából Kanišba; amit otthagyott, lemérték, s majd ezüstöt is küldenek neki. Puzur-Aššur köréhez 

tartozhat az az itteni fejedelem kapcsán már említett feljegyzés (TC1 72), melynek szerzője Lāqēpre, 

Ìābajára és Hutkára bíz szöveteket és némi ezüstöt, hogy Wahšušanába vigyék. Hutka és Lāqēp olyan 

levelekben is felbukkan Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fiával összefüggésben, melyben helynevek nem 

szerepelnek,439 vagy nem velük kapcsolatban.440 

 

Adad-ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fia: A fent említett két szövegen kívül még két táblán bukkan fel, 

bár az egyik esetben a település csak mint a réz származási helye fordul elő: itteni rézzel tartoznak 

neki néhányan a KEL 105-ös évben (kt a/k 461).441 A másik szöveg egy levél, melyet neki címzett 

Hanāja: ebből kiderül, hogy Adad-ëulūlī Ninaššában rézért kapott szövetet, s ezt a feladó ezüstre 

váltotta (kt a/k 265442). 

 

Más kereskedők: Wašhaniában még Ëill-Adad nevével találkoztunk, akinek partnere, Inbi-Ištar írta, 

hogy a ninaššai követnek gyajút adtak ašiumért, s ezért Šū-Lāban fiának/alkalmazottjának készletéből 

vettek gyapjút (VS26 38). Egy másik levélben pedig egyebek mellett azért tesz szemrehányást Ëill-

Adadnak, amiért olyan helyen van, ahol sem szövet, sem gyapjú nincs, s felszólítja, hogy mielőbb 

menjen Ninaššába (POAT 20). 

 

                                                
438 OACT 104. 
439 Sturm 2000, 501 (ATHE 39, I 603). 
440 POAT 28, Turhumitnál lesz róla szó. 
441 OACT 107321. 
442 Részlegesen publikálva: uo, 104325 és 107332. 
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Helyiek: A fenti leveleken kívül egy konkrét itteni személyről van tudomásunk: egy 

magánfeljegyzés/összegzés szerzője rezet fizetett a ninaššai Alulunak; a szövegben felbukkan egy 

bizonyos Imlikāja is, aki fentebb az egyik adósa volt Adad-ëulūlīnak, bár elképzelhető, hogy 

névrokonokról van szó. E szöveg tartalmazza a KEL 101. évszámot is (kt a/k 445b443). 

 

* 

 Ninaššáról az alábbi mondható el: 

 

1. A „nagy” családok – egy fiút leszámítva – egyáltalán nem fordulnak elő. 

2. Az e telepet említő szövegek több mint fele Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fiához és Adad-

ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fiához kapcsolódik, mindkettejük partnere Buzāzu, Pūšu-kēn fia, 

a nagy családok egyetlen itt felbukkanó tagja. 

3. Ëill-Adad és Inbi-Ištar e településen is megjelenik. 

4. Ikuppī-Aššur e városban és Ulamában tevékeny, közeli kapcsolatban van az itteni 

fejedelemmel; hogy partnere, Puzur-Aššur azonos-e Išar-kitt-Aššur fiával, a név gyakorisága 

miatt nem tudható. 

 

5.3.3. Ulama 

 

Fekvése: Ulama a Purušhattum előtti utolsó állomás. Más elszámolások alapján innen Turhumitba is 

el lehetett közvetlenül jutni (ICK2 293), és valószínűleg létezett olyan út is, mely nem érintette Kaništ: 

egy útiköltségeket taglaló tábla Észak-Szíriából indul, és az Abrum–Hurupša–Nihrija–Šinarihum–

Ulama útvonalat adja meg (RA 59. n. 17.)  

 

Azonosítása: Az azonosítási javaslatokban többnyire Aksaray vagy környéke szerepel,444 más 

elképzelés szerint Acemhöyüknek felelne meg.445 A telep a hettita szövegekben Ulma vagy Ullama 

alakban fordul elő.446  Bár egy helyütt szerepel itteni réz, ez valószínűleg az itt vásárolt, és nem az 

innen származó fémre utalt (I 608).447 

 

Helyi hatóságok: Az eddig nyilvánosságra került szövegek nem említenek itteni fejedelmet (pedig 

nyilvánvalóan volt) és a helyi tisztségviselők közül is csak a rabi sikkitim fordul elő (TC3 271, kaniši 

per, ahol az egyik fél nem mer Wahšušanába utazni; ekkor javasolják neki az ulamai hivatalnok 

védelmét, eredménytelenül). Egy általunk ismeretlen politikai(?) fejleményről szól egy levél, melyet 
                                                
443 Többen is közöltek igen rövid részleteket, ezek összegzése: http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass/, a kt a/k 445b 
szövegre kattintva. 
444 RGTC 4, 128. és RGTC 6, 452. 
445 Ehhez l. Steiner 1993, 581. Acemhöyükről, leleteiről részletesebben a következő fejezetben lesz szó. 
446 RGTC 6, 452; az RGTC 6/2 csak az RGTC 4-re hivatkozik. 
447 Dercksen a rézfajták felsorolásánál nem tud ulamai rézről: OACT 43-5. 



 75 

Kaniš követe és Wahšušana kāruma küldött Kaniš kārumának (kt 83/k 117): ebben a feladók jelzik, 

hogy elvitték hozzájuk Ulama és Šalatuwar wabartumainak tábláit, s ők egyrészt elküldik a 

címzettnek, másrészt 2-2 embert indítottak az ulamai és a šalatuwari úton Purušhattumba. Egy 

töredékes szövegben pedig azt kéri az ismeretlen feladó az ismeretlen címzettől, hogy írja meg, ha 

valamit hall Kaniš, Purušhattum, Ulama és Ušša ügyeiről (I 766 – itt mindegyik települést kārumnak 

neveznek, de erre az egyszerűsítésre más esetben is van példa). Bár nem tudjuk, mi (minden) állhatott 

a fenti két levél hátterében, az ingatag politikai helyzetre több adatunk is van e térségből: ezt például a 

Purušhattum és Ulama megegyezéséről, és az emiatti nyugodt állapotokról tudósító levél is mutatja 

(KTS2 40). Tudunk egy interregnum alatti trónviszályról is, mely alatt nem javasolta a levél szerzője 

az utazást (kt 93/k 179).448 Az ilyen értesülések kereskedelmi szempontból is alapvető fontosságúak 

voltak, hiszen előfordult, hogy egy anatóliai blokád miatt egy szállítónak, igaz, feladata teljesítése 

után, Ulamából Kanišba kellett mennie (kt c/k 445449). Ninašša kapcsán pedig már volt szó az ottani 

fejedelemről, aki nem akarta, hogy egy bizonyos Puzur-Aššur Ulamában üzleteljen (I 749).  

 

Típusa, működése: Ulamában wabartum működött. A wabartumnak eddig egyetlen ítélete ismert 

(CCT5 18a). A KEL 101-ből való tábla egy Pūšu-kēn-fiú, Aššur-muttabbil és Panaka ügyét rögzíti 

egy, Pūšu-kēn lepecsételte tábláról, és az azon szereplő tartozás visszafizetésének körülményeiről. 

Tanúkat sajnos nem rögzítettek. 

 

Ismert családok:  

 

Imdīlum: Imdīlum összesen egy levélben fordul elő (I 497): Aššur-imittī kéri tőle, hogy azt az ezüstöt, 

aminek az ellenértékét Ulamában odaadta, adja Idnājának, mivel Hadīritól nem kapta meg.  

 

Innāja, Elālī fia: A kereskedő e telep kapcsán sem bukkan fel (Egy részben Pūšu-kēn által írt levélben 

ugyan szerepel egyik esetleges testvére, Enna-Su’en, de nem az Ulamával kapcsolatos szakaszban).  

 

Pūšu-kēn: Ulama kereskedelmében a nagy cégek közül egyedül Pūšu-kēn-é jelenik meg több 

alkalommal. Pūšu-kēnt két levélben is értesítik egy rézügyletről, az egyiknek egyedül Aššur-malik a 

feladója (ATHE 29), a másikat azzal a Šumī-abījával együtt küldte, aki az előző szövegben is 

megjelent (I 484). A táblák több tétel rézről tudósítanak, ezek közül egy Ulamában van, Kurara 

házában; mivel az egyik levél egy vissza nem fizetett adósságról szól, ezt a rezet is lefoglalják, ha kell. 

Szintén rézzel foglalkozik a harmadik tábla is, ám ennek Pūšu-kēn nem a címzettje, hanem fiával, 

Suejjával és Puzur-Aššur megbízottjával együtt a feladója (BIN4 31). Több szállítmány ellenőrzéséről 

tudósítják Puzur-Aššurt, melyek mindegyikében találtak veszteséget. E szállítmányok közül hármat 

                                                
448 Az 1-6. sor fordítása: Michel–Garelli 1996, 21. lj. 
449 A szöveg első részének kiadása: OACT 111348. 
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Ea-šar pecsételt, s az egyiket Ulamában tárolta. Egy másik szállítmányt Kurara és Šū-Bēlum 

pecsételte, előbbi feltehetően azonos a háztulajdonossal. (A levél második része szövet-

szállítmányokkal foglalkozik, Wahšušana előfordul, Ulama már nem.) A teljesség kedvéért érdemes 

megjegyezni, hogy Pūšu-kēn és Imdīlum a tanúi annak a kaniši pernek, melyben Alāhum úgy sem mer 

Wahšušanába menni, ha az ulamai rabi sikkitim megvédené (TC3 271). Ezenkívül az itteni réz (és a 

wahšušanai szövet) árát rögzítő magánfeljegyzés elején is szerepelnek, pontosabban Pūšu-kēn 

személyesen tűnik fel az egyes ezüst-tételeket ellenőrzők között, míg három másik személy – Aššur-

ëulūlī, Amur-Ištar és Uzua – Imdīlum rokonai vagy alkalmazottai (I 608). 

A fentieken kívül Pūšu-kēn három fia is megtalálható a településhez köthető szövegekben, 

igaz, valószínűleg mindegyikük csak egy-egy alkalommal. Suejja a fenti, rézellenőrzést tárgyaló levél 

egyik feladója volt, Aššur-muttabbil Panakával egyezett meg a már tárgyalt ítéletben (CCT5 18a), 

Buzāzu pedig állandó partnerét, Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fiát egyebek mellett arról tudósítja, hogy 

Saklīja ónt vitt a városba, s az érte kapott ezüstöt Ilī-wēdāku tette el (RA 51 – HG 74). Egy töredékes 

levélben, melyet Mannum-kī-Aššur írt Puzur-Aššurnak, az arny- és ezüst-elszámolás részeként 

beszámol a Suejjánál lévő ónért kapott ezüstről, és lehetséges, hogy szintén az ő nevén van még 

ulamai ón (CTSHM 27). A címzett nevének gyakorisága miatt nem tudható, hogy Buzāzu állandó 

partneréről van-e szó. 

 

Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia: Nemcsak a fenti levélben jelenik meg, hanem e településen is aktív 

kereskedő. Egy alkalommal Ilī-wēdāku szemére hányja, hogy nem küldi a kitermelt ezüstöt és aranyat, 

és reméli, hogy Ulamában megváltozik (CCT2 39). Egy másik levélben viszont teljes az összhang: Ilī-

wēdāku aranyat küld, rendelkezik a saját számlájára teendő összegről, szövete eladásáról, és nem 

utolsósorban tudósítja Puzur-Aššurt Purušhattum és Ulama fentebb már említett megegyezéséről 

(KTS2 40). Ilī-wēdāku az, akinek neve felbukkan egy magánfeljegyzésben is (TC3 177): a szövetek 

áraként viszonylag nagy tétel ezüst van nála. Ezenkívül ezüst kamatja maradt Ulamában, és 

valamennyi szövettel tartozik Ah-šalim, Šū-Anum fia is, aki Wašhaniában volt meghatározó 

személyiség. 

 

Aššur-nādā: Ulama az Aššur-nādā-cég levelezésében csak egyszer, egy réz-adósság ügyében dúló 

viszály kapcsán fordul elő (VS26 1): a feladó, Adad-ëulūlī és megbízottai tartózkodnak a településen, 

a másik oldalról Kudātum és Iddin-Aššur. A levél címzettjei Aššur-nādā, Šumma-libb-Aššur és 

Alulāja, aki ismerte a részleteket, tehát elképzelhető, hogy a levelet is ő vitte. Kudātum egy turhumiti 

perben is felbukkan, ahol Ulamából visszatérvén aggódik az általa kölcsönzött ón miatt (AKT3 50). A 

levélben szereplő Adad-ëulūlī Kuskusum/Šū-Anum fia, akinek szintén ez az egyetlen előfordulása a 

helységgel összefüggésben. Szintén csak egy alkalommal szerepel az Alāhum, Sukuhum fiának cége 

is: Tahašaili apjának, Aššur-ìābnak írt levelében számolt be egy blokádról és arról, hogy megbízottja, 
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Alāhum, Mannua fia Ulamából Kanišba ment (kt c/k 445); nem tudni, hol íródott a levél, mindenesetre 

Alāhum előtte Purušhattumba vitt egy rézszállítmányt. 

 

Más kereskedők: Még egy, az előző állomásokon megismert személy van, aki esetleg megjelenik 

Ulamával összefüggésben is: Ëill-Adad egy Abum-ilim által írt töredékes levél címzettje (TC3 59). A 

várossal kapcsolatban annyi derül ki, hogy onnan hozott egy bizonyos Aššur-malik ezüstöt; akárcsak a 

szállító, a címzett esetében sem zárható ki a névrokonság. 

Két, a szereplők által összekapcsolható szöveg foglalkozik ulamai ügyekkel. Az egyik egy 

megállapodás, mely szerint Ikūnum Ulamából fogja elküldeni ezüst-tartozását Uëur-ša-Aššurnak 

(ICK1 151). A másik, Wašhaniánál már érintett tábla egy levél (kt 87/k 145): Aššur-malik írta 

megbízottjának és Uëur-ša-Aššurnak, hogy utóbbi ne vádolja őt szövetek ellopásával. Néhány szövetet 

és némi ezüstöt Hubītum, Ikūnum fiának adott, akit Ulamában megöltek, így a pénz elveszett. Ikūnum 

és fia tehát feltehetőleg e település lakói voltak. 

Több más kereskedő neve is megtalálható a wabartumot említő szövegekben, de nem köthetők 

egymáshoz vagy cégekhez. Azt, hogy Turhumit Ulamából is elérhető volt, az útelszámoláson és a fenti 

peren kívül egy másik, Wašhaniánál már részletezett turhumiti tárgyalás is mutatja (CCT5 10b): 

Imlikāja Ulamából küld szolgájával, Hurëībum, Aššur-bāni fiával ezüstöt Wašhaniába. 

 

* 

 

 Ulama wabartumáról a következők állapíthatók meg: 

 

1. A nagy családok közül egyedül Pūšu-kēn fordul elő többször (fiai is megjelennek), még ha 

tudjuk is, hogy Imdīlum is járt itt. 

2. Több család jelenik meg egy-egy alkalommal; ez Ulama átmenő volta mellett főleg 

Purušhattum közelségével magyarázható. 

3. Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia e telepen is tevékeny, bár nem személyesen, hanem partnere, 

Ilī-wēdāku révén. 

4. Itt lakott vagy házat birtokolt Kurara, aki szoros kapcsolatban volt Pūšu-kēn cégével, valamint 

valószínűleg Ikūnum és fia, Hubītum. 

 

 

 

5.3.4. Purušhattum 

 

Fekvése: A kārumok rendszerében három szöveg alapján helyezhető el a város; ezen szövegek vagy 

karaván-elszámolások, vagy magánfeljegyzések. Az alapul vett szöveg szerint az út utolsó állomása, 
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egy másik tábla alapján Wahšušanából Šalatuwaron keresztül is megközelíthető (AKT3 34),450 egy 

levél pedig egy hosszú utazásról tudósít, ahol a szerző két szakaszban a Šalatuar–Purušhattum–

(Ušbukattum)–Šalatuar–Wahšušana–Tuhpia–Turhumit–Kaniš–Wahšušana utat járja be (kt 91/k 

424).451 Emellett több esetben is előfordulnak más helységnevek egy-egy adott szövegben: a 

leggyakrabban Wahšušana tűnik fel, utána megközelítőleg azonos arányban jelenik meg Wašhania, 

Šalatuwar és Turhumit; ez utóbbi kārumról azonban tudjuk, hogy távolabb fekszik Purušhattumtól, ám 

a rézkereskedelemben kiemelt szerepet játszik. Többször megemlíttetik még Kunanamit és Hurama 

telepe is. Maga a település a hettita szövegekben Purušhant/da, Paršu/ahant/da alakokban fordul elő.452 

 

Azonosítása: A legelterjedtebb elképzelés szerint Acemhöyükkel azonosítható,453 ám e településsel 

kapcsolatban más elképzelések is napvilágot láttak, ezek szerint e helység Zalpának,454 esetleg 

Ulamának vagy Kuššarának felelne meg.455 Az írott források hiánya miatt van, aki óvatosabban 

fogalmaz, és csak a Tuz Gölütől délre fekvő térségbe helyezi a várost.456 

 

Ásatás: Acemhöyük ásatásait N. Özgüç vezette a 60-as években.457 E településen két nagy palotát is 

feltártak: a Hatipler- és a Sarıkaya-paloták 50-, illetve 70-termesek, nagy homlokzattal, északi 

portikuszokkal, folyosók és kisebb udvarok hosszú sorával.458 Az egyik palotából famaradványok is 

előkerültek, az évgyűrű-adatok 1774-es és 1767/66-os évszámokat adnak.459 

 

Táblák: Táblákat nem találtak, viszont előkerültek mind I. Šamši-Adadnak, mind hivatalnokainak 

bullái (tehát a kaniši Ib-réteggel egykorúak).460 A bullák nagy száma mindenképp feltűnő: míg 

Kanišból alig több mint 400 került elő, itt számuk az 1300-at is meghaladja!461 

 

Helyi hatóságok: A város egy helyi fejedelemség központja volt, hiszen több levélben is említést 

tesznek az itteni uralkodóról, egy esetben nagyhercegnek aposztrofálva őt (ruba’um rabi’um, TTC 

27), másutt „csak” mint herceg jelenik meg (AKT1 78). Mivel a fenti szöveg az egyetlen, ahol egy 

anatóliai fejedelmet nagyhercegnek neveznek, volt, aki szerint Purušhattum egy egységes állam 

központja lett volna, benne a nagykirállyal, akinek a többi uralkodó a vazallusa volt.462 Eltekintve 

attól, hogy egyetlen szöveghelyre nagy merészség egy központi főhatalmat alapozni, a többi tábla 

                                                
450 Vö. OACT 11. 
451 Uo., 12. 
452 RGTC 6, 323-4, és RGTC 6/2, 128. 
453 Garelli 1989, 149, RGTC 4, 31 (talán), CMK 51, Özgüç, T. 2002, 43, Hecker 2006, 119. 
454 Steiner 1993. 
455 L. uo., 581. 
456 AC 123 (Garelli itt még óvatosabb volt), ACC 36-7, OACC 238. 
457 Ásatás-publikáció: Özgüç, N. 1966. 
458 Rövid leírásuk: Özgüç, T. 2002, 43-4. 
459 Newton–Kuniholm 2004, 168. 
460 Kiadásuk: Tunca 1989. 
461 Özgüç, N.–Tunca 2001, 128. és 131. 
462 Mellaart 1978, 50. 
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alapján kirajzolódó kép is teljesen kizárja ennek létét. Az itteni hivatalnokok is részt vettek a 

kereskedelemben: a fémkereskedők felügyelője, a rabi sikkitim több levélben is felbukkan (AKT1 78, 

CCT5 13a, talán OrNS 20), ráadásul többnyire az illegális amūtum-kereskedelem kapcsán (e jelenség a 

Purušhattumot nem említő CCT 37b szövegben is megfigyelhető). 

 

Típusa, működése: A kārum tevékenysége többféle szövegben is megőrződött. Kaniš kereskedőtelepe 

két levélben is kérte Purušhattumot, hogy foglalkozzon különböző személyek értékeivel (KTK1, kt v/k 

89463). Az itteni dātum-fizetők igen nagy mennyiségű rezet fizettek be, egy esetben pl. 920 minát (kb. 

460 kg, kt n/k 1464).464 máskor ugyancsak rézben fizetendő 661 ½ mina nikkasum-vámról olvashatunk 

(kb. 330 kg, kt c/k 1500).465 Akárcsak másutt, a kereskedők itt is elhelyezték áruikat a bīt kārimban 

(CCT1 19b, 22a: rezet, a két táblán azonosak a szereplők és a rézmennyiség is; CCT5 38a: szintén 

rezet, CCT2 8-10, TC1 37: szövetet), s ez az intézmény 5%-os vámot vetett ki a szövetekre (kt c/k 450 

és 452466). Egy kölcsönügylet-összegzőben olvashatunk a Purušhattum és Kaniš kārumainak más 

nevében befizetett összegről (kt c/k 1500467); azt is tudjuk, hogy ilyen esetekben saját mérőkövet 

használtak (CTSHM 16 és az előbbi szöveg – nem meglepő, hogy mindkét esetben rezet mértek le). 

Több peres ügylet vagy szerződés is a kārum előtt zajlott. Ezen szövegek jelentős része a 

Suejja, Pūšu-kēn fia, és Ennam-Aššur, Anninum fia közti viszály során keletkezett, így részletes 

tárgyalásukra Suejjánál kerül sor (BIN4 105, CCT1 9a, 49b, KUG 13-14, RA 81 83 + KUG 15, TC1 

77, TTAED4 n. 2 – TC2 77, TC3 273, TTC4; maga az ügy Wahšušanába is átnyúlt, tehát azon 

szövegekről is szót kell ejteni: CCT5 15c/L 14, KTH 33-34). Ennam-Aššur neve még két tárgyaláson 

megjelenik, de apanév híján biztosan nem állítható azonosságuk (CCT5 12b, kt 87/k 1468, ez utóbbi 

esetben elképzelhető, l. később). Az egyik ilyen per témája miatt érdemel figyelmet: Ennam-Aššur 

kezdeményezte Uššából jövet, mivel Amur-Ištar nem akarta visszaadni a rábízott árut, mondván, hogy 

a pecsét, ami az árun van, nem Ennam-Aššuré. Utóbbi tanúk előtt jelentette ki, hogy igenis az övé 

(CCT5 12b). A különböző ügyletek tanúi között sajnos csak szórványos átfedés található, így e tanúk 

valószínűleg nem Purušhattumban laktak, hanem „csak” ők is errefelé üzleteltek. Az egyik ilyen 

átfedés két Suejja-per tanúi, Buëīja, Bazaza fia, és Hanu, Buëīja fia közt figyelhető meg (BIN4 105, 

TC3 273): a ritka nevek miatt lehetséges, hogy apáról és fiáról van szó. Két alkalommal szerepel Šū-

Ištar is, két Ennam-Aššur-perben, egyszer apanévvel (Šū-Aja fia, TC3 273), egyszer anélkül (CCT5 

12b). Az apanevek fontosságát jól mutatja Uëur-ša-Ištar esete: az egyik Suejja-per tanúja apjának 

Agua a neve (BIN4 105), a másiknak Buzutāja (TC3 273), míg egy harmadikban apanév nélkül Suejja 

megbízottja (rābiëum, KUG 13), így nem tudjuk, kettejük közül valakiről, vagy egy harmadik 

személyről van-e szó. 
                                                
463 Kiadása: Günbattı 1998, n. 2. 
464 OAI 120, és 140-41; bár város nincs a szövegben, Dercksen a réz miatt Purušhattomot feltételezi. 
465 Uo., 141; e szöveg átírása: OACT 551. lj. 
466 OACT 176555. 
467 Uo, 174551. 
468 http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass/, a kt 87/k 1-re kattintva. 
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Jelentősége: Purušhattum a leggyakrabban említett kārum, de a hely fontosságát (amennyiben helyes 

az Acemhöyükkel való megfeletetés) a két nagy palota is mutatja. Jelentőségére utal az is, hogy a 

mezopotámiai történeti tudatba is bekerült, mégpedig az Akkád dinasztia uralkodóival kapcsolatban. A 

Šarrukīnról szóló šar tamhari eposz akkád és hettita szövegeiben Puršahanda/Purušhanda kereskedői a 

király segítségét kérik Nūr-Daggal/Nurdahhi ellen, aki felkerekedvén le is győzi az ellenséges 

uralkodót.469 Ugyanez a motívum megtalálható egy fiktív Ur-i levélben is, melyben az akkád király 

Šamaš segítségét kéri egy Purušhanda elleni hadjárathoz.470 E hagyomány szívósságát mutatja, hogy a 

helység neve egy újbabilóni, Sipparban talált világtérképen is olvasható:471 a világóceán peremén 

fekvő hét mesés régió egyikéhez feliratot illesztettek, mely szerint e térséget csak Ut-napištim, 

Šarrukīn, és Nūr-Dagan, Buršahanda királya érte el. Az utolsó király nevében nyilvánvaló a 

szövegromlás (akárcsak Ut-napištim esetében, ahol a Gilgameš-hagyomány keveredett Šarrukīnéval, 

hiszen egy óbabilóni történetben Uta-rapaštim, Simurrum királya az akkád uralkodó ellenfele volt472). 

A dinasztia szerencsétlen sorsúnak tartott királyáról, Narām-Sînről szóló Kutai király legendája egyik 

recenziójában az ellenséges seregek által elpusztított első város Purušhanda.473 Látható tehát, hogy a 

legendás hagyomány összefonódott az óasszír kereskedők nagy útjainak emlékével, és egy olyan 

városhoz kapcsolódott, mely mind e kereskedelem alatt (amire a korábban említett bullák is utalnak), 

mind a későbbiekben, a hettita időszakban ismert és jelentős település volt. E jelentőséget nemcsak az 

irodalmi szövegek hettita névformája mutatja, hanem az is, hogy két hettita király is külön említi e 

helységet: Anitta előtt behódolt,474 Telipinu pedig felsorolja az általa visszaszerzett területek között.475 

Az újbirodalom idejére azonban már elvesztette politikai jelentőségét.476  

A szövegek alapján Purušhattumban jelentős rézpiac működött, feltehetőleg vagy közel feküdt 

a rézbányákhoz, vagy a hozzájuk vezető (egyik) főút rajta futott át.477 Fontossága azonban nemcsak 

ebben mutatkozott meg: Kaniš mellett a másik dātum-szedő telep volt, de ezt az illetéket itt nem 

ezüstben, hanem rézben szedték.478 Az is elképzelhető tehát, hogy az asszír hatóságok két adófizető 

körzetre osztották Anatóliát, s a két központ Kaniš és Purušhattum voltak, ez azonban egyelőre nem 

igazolható.479 A kereskedők által a palotába vitt szövetről is értesülünk (CCT2 8-10).  

Purušhattum vidékét gyakran sújtotta háború, és blokádról is említést tesznek a szövegek. 

Előfordult, hogy e fejedelemség lépett fel támadóként, és megpróbálta maga mellé állítani Šalatuwart 

                                                
469 Westenholz 1997, 57-8, 102-39. 
470 Legutóbbi feldolgozása: uo., 148-69. 
471 Uo., 102-3. 
472 Uo., 69-70. 
473 Legutóbbi feldolgozása: uo., 294-368. 
474 Bryce 1998, 40-41. 
475 Uo., 110. 
476 Hecker 2006, 119. 
477 Garelli 1989, 149, OACT 156. 
478 OAI 143; Dercksen ebből arra következtet, hogy nem volt olyan központi hely, mint Kaniš. Ennél valószínűbbnek tűnik, 
hogy egy rézelosztó központban praktikusabb volt rézben beszedni, amit lehetett. 
479 Uo., 144. 
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egy Wahšušana elleni hadjárathoz (KTP 10); arról, hogy Purušhattumban és Wahšušanában 

hadiállapotok uralkodnak, egy kereskedőlevélből is értesülünk (KTH 1). Más alkalommal az áruk nem 

juthattak be a városba egy blokád miatt, így a szállítmányt Ulamából vissza kellett fordítani Kanišba 

(kt c/k 445). Ezért nem meglepő, ha egy levélben azt kéri egy kereskedő, hogy partnere tudósítsa 

Kaniš, Purušhattum, Ulama és Ušša ügyeiről (I 766). A Purušhattum és Ulama közti megegyezés és a 

nyugodt feltételek egy másik levélnek is témája (KTS2 40 – nem tudni, időben hogy viszonyul az 

előbb említett blokádhoz). Nem tudjuk, mi volt az az ügy, ami miatt Wahšušana kāruma az ulamai és a 

šalatuwari úton követeket küldött Purušhattumba, mindenesetre Kaništ is értesítették erről, s a két 

wabartum levelét is továbbították (kt 83/k 117480).  Egy alkalommal egy ismeretlen ország 

fejedelmének közvetítésére volt szükség, s addig azt javasolta a feladó, hogy ne induljon karaván 

Wahšušanába, amíg a purušhattumi, ušunalai és wahšušanai hercegek meg nem egyeztek a rabi 

sikkitimmel (AKT1 78). Emellett fennmaradt egy járványról szóló beszámoló, mivel az áruhiány miatt 

magasra szöktek az árak (kt n/k 1339481). 

 

Árucikk: A rézpiac miatt a hagyományos cikkek mellett jóval nagyobb tételben jelenik meg a réz is, 

emellett gyakori az amūtum-kereskedelem miatti konfliktus. Ezenkívül más tételek is megjelennek, 

mint a lazúrkő, az aši’um, az olaj. Az intenzív forgalom indokolja a szamarak gyakoribb igénylését. 

 

Ismert családok: Az egyes családok vizsgálata során a fent vázoltak alapján várható, hogy 

valamennyi család képviseli magát a kārum életében: a táblák nélkül, pusztán a két nagy palota 

megtalálása és az ott előkerült bullák is igazolják a település fontosságát. 

 

Imdīlum: Imdīlum és családja meglehetősen élénk tevékenységet folytatott itt, többen is állandó 

szereplők. Elmondható, hogy ő maga, több testvére és fia, nagybátyja is jelen volt Purušhattum 

életében, s a cég több partnerrel, szállítóval képviseltette magát, illetve az itt lakókat vagy legalábbis 

nagyobb házzal rendelkezőket is partnerül választotta. 

 

Családtagok: Testvére, Ennam-Bēlum felelt az e térségben zajló ügyekért, Imdīlum több levelet írt 

neki. Ezekből megtudhatjuk, hogy e testvér Wahšušanában és Talhadban is ügyködött (VS26 31), 

máskor részletesen beszámol neki a különböző helyeken lévő tételekről, s kiderül, hogy Ennam-Bēlum 

vitte az itteni palotába a szöveteket, valamint másokkal együtt a bīt kārimba is helyezett el árut a 

bátyja nevére (CCT2 8-10). Egy másik levélben a különböző, Purušhattumba érkező szállítmányokról 

intézkedik (CCT4 22b), illetve Imdīlum egyik fia, Amur-ilī adósságáról tudósít, mellyel a címzettnek 

tartozott (ICK1 184). Ő csak egy levelet írt bátyjának, melyben megírja, hogy Purušhattumban 

kedvezőek az árak, tehát ide küldje az árut, amennyiben Kanišban alacsonyak (RA 81 n. 3). A hasonló 

                                                
480 Kiadása: Günbattı 1998, 479 skk. 
481 Részleges kiadása: OACT 491. lj. 
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nevek miatt nem tudni, ő pereskedett-e Imdīlummal; ha igen, bátyja rajta kereste a pénzét (ICK1 185). 

Ennam-Bēlumot még egy, a településsel kapcsolatos szövegben említik, de csak az ezüstjéről van szó 

(ICK1 183). Amur-ilī, Imdīlum fia is sűrűn megfordult itt, az említések számát tekintve ő szerepel a 

leggyakrabban. Egyrészt szövetet és ónt szállított e városba, hol egyedül, hol más szállítókkal (CCT2 

46a, CCT4 22b, CTSHM 12 – ez esetben Aššurból, I 737, TC3 56), emellett ő maga is üzletelt 

errefelé. Ilyen minőségében előfordult, hogy apja küldte e városba (I 430), vagy az árut vele küldette 

ide (KTS1 20), de ő maga is tudósítja apját egy purušhattumi útjáról (BIN6 27), egy alkalommal saját 

szövetéről informálja őt a cég egyik partnere, Ilabrat-bāni (CTMMA1 79), egyszer pedig neki kell 

kifizetni egy szállítót (TTC 28 – a szöveg érdekessége, hogy lovakat használnak). Az, hogy gyakran 

megfordult a telepen, de a Városból is szállított, egy itt lefolytatott per is mutatja (I 521): a nevében 

Aššurban tett kifizetéseket vitatta, de apja szövete is szóba került. A peres fél Puzur-Aššur volt, ám ez 

esetben különösen nehéz megmondani, hogy a nagybátyjáról van-e szó. A másik nagybátyjának, 

Ennam-Bēlumnak mindenesetre tartozott arannyal és ezüsttel, ahogy ez ott szóba került. 

A család többi tagja nem jelent meg ilyen sokszor a szövegekben, de többen is megfordultak 

erre. Bár Aššur-ëulūlī, egy másik fivér a táblákon összesen egyszer bukkan fel Purušhattumban (TC3 

47), s ott ad utasítást testvére árujáról, egy másik levelet vele együtt írt harmadik fivérüknek, Ennam-

Bēlumnak (ICK1 184, ebben informálják Amur-ilī tartozásáról), és Imdīlummal együtt fogadja ez 

utóbbi levelét az itteni piac kedvező árairól (RA 81 n. 3). Egy levélből kiderül, hogy a negyedik 

testvér, Puzur-Aššur is megfordult e helységben, mert megbízottja réz-ügyben vitába keveredett 

nagybátyjukkal, Amur-Ištarral (ATHE 63). Ez utóbbi Turhumitban intézte a rézkereskedelmet, s 

onnan tett néha látogatást e fontos piacra. Egy ilyen látogatás a témája egy Imdīlum által írt levélnek, 

melyből kiderül, hogy Amur-Ištar rezet szállított ide, s külön kezelte a saját, valamint unokaöccse 

áruját (CCT4 47a). Rajta kívül egy másik Imdīlum-fiú, Puzur-Ištar is megfordult a kārumban: apja 

másokkal együtt őt is figyelmeztette egy karaván érkezésére, melyből állítólag elvesztek szövetek 

(CCT2 11a), s egy másik levélben pedig a különböző szállítmányokról várt híreket fiától (KTS1 19b). 

Ő maga is ír levelet fivérének és más szállítóknak az e városba szállítandó áruról (CCT2 46a), 

valamint maga is szállít ide (MM 1977/12482). Egy magánfeljegyzésben is Puzur-Ištar, illetve a 

legaktívabb itteni ügynökük, Uzua neve szerepel, így nagy valószínűséggel az Imdīlum-céghez 

köthető (TC3 160). E fiú esetében viszont bonyolítja a helyzetet, hogy a cég partnerei közt is akad egy 

Puzur-Ištar, tehát e levelekből nem tudhatjuk, melyikük a címzett. Ugyanakkor egy házassági 

szerződésből tudjuk, hogy Puzur-Ištar tevékenységi köre Purušhattum, Hattum és Kaniš térségébe 

tehető (I 490, a családi kapcsolatok miatt még szóba kerül), tehát valószínűleg a fiúról van szó. 

Imdīlum lánya, Ištar-bāšti is címzettje egy levélnek, de Purušhattum kapcsán ott is Amur-ilī szerepel 

(TC3 56). Az Aššurból irányító cégvezető, Šū-Lāban és testvére, Aššur-imittī is írtak 

alkalmazottaiknak egy molyrágta szállítmány miatt, melyet nem lett volna szabad felnyitniuk 

                                                
482 Komentált kiadása: Veenhof 1984. 
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(CTMMA1 71); e levélből tudjuk, hogy Imdīlum is felkereste a várost. A fentieken kívül egy 

alkalommal unokatestvére, Uëur-ša-Ištar, Aššur-imittī fia is írt egy levelet, melyben ónról, szövetről, 

valamint a címzett Purušhattumba küldendő utasításáról esik szó (RA 60 – MAH 19609). Uëur-ša-

Ištarnak külön céget vezetett, az ő és az Imdīlum-cég kapcsolatai nála is szóba kerülnek. 

 

Szállítók, partnerek: A cég kapcsolataira rátérve megállapítható, hogy több tucat személy került velük 

érintkezésbe, hol állandó, hol alkalmi partnerként, hol rendszeres szállítóként. A vizsgálódást az 

utóbbiakkal érdemes kezdeni, mivel legtöbbet szereplők közülük kerülnek ki. A leggyakrabban 

említett személy Ahu-waqar. Az Imdīlum-cég szövegeiben két alkalommal is Zurzur fiaként említik 

(CCT2 5b, I 737); ez azért fontos, mert lehetővé válik a megkülönböztetés névrokonától, Šū-Ištar 

fiától, aki egy, a céghez nem köthető táblán szerepel (I 501). A táblák alapján Ahu-waqar karavánokat 

vezetett mind az Aššur–Kaniš útvonalon (CTSHM 12, I 430, esetleg CCT2 5b), mind Anatóliában 

(CCT4 22b, I 737, MM 1977/12, bár itt épp nem hajlandó árut vinni a városba). Időnként más 

feladatot is kapott: ő is a címzettek között van, akiknek Purušhattumban az elveszett szöveteket 

szállító karavánra kell figyelnie (CCT2 11a), s egy levél folytatásából megtudjuk, hogy e városban 

tartózkodik, de feladata nem derül ki (ICK1 183). A második leggyakrabban Uzua neve bukkan fel: ő 

is rendszeres szállítója volt e cégnek, de üzleteket is kötött. Szállítóként is megemlítik több 

alkalommal (KTS1 19b, TC3 60), és több levélben informálja Imdīlumot szállítmányok érkezéséről, 

valamint az általa bejárt településeken (Purušhattum mellett Turhumit, Wahšušana, Šalatuwar) történt 

tranzakciókról (KTS1 17, TC2 36). Nemcsak e város kapcsán, hanem általában a térségben is szó esik 

róla: egy ilyen szövegből ismerjük apja, Libbāja nevét, ami lehetővé teszi az elkülönítést (MM 

1977/12). Valamiért azonban kegyvesztetté vált (a fent említett levelekben már utalt bizonyos 

viszályokra és az Amur-Ištarral való rossz viszonyára), s egy kétségbeesett levelében úgy próbál 

visszaférkőzni kenyéradója kegyeibe, hogy rezet kér, amit Purušhattumban ezüstté tenne és elküldené 

(VS26 71). Ugyanennyiszer említik a szövegek Aššur-ìābot is, ám sem feladóként, sem címzettként 

nem szerepel, ami mutatja alacsonyabb rangját. Ő is azon szállítók közé tartozott, akik nem köthetők 

egy régióhoz, mert szállítmányokat vitt Anatóliába (CCT4 22b, I 430, KTS1 19b) és azon belül is 

(CCT2 11a – az ő karavánjából vesztek el szövetek), valamint tudjuk, hogy másokkal együtt 

szöveteket tett Imdīlum számára a bīt kārimba (CCT2 8-10). Išim-Su’en is hasonlóan gyakran jelenik 

meg, ő kifejezetten e térséghez köthető (ICK1 185, RA 81 n. 3, TC2 58, VS26 31). Más szállítók neve 

is többször előfordult: Annalī és Iddin-Adad négy alkalommal is együtt szerepel (CCT 2 46a, CTSHM 

12, I 430, KTS1 19b, de a városhoz nem kötve is: MM 1977/12), egyszer-egyszer külön is 

megjelennek (ICK1 183, Annalī, és CCT4 44a, Iddin-Adad). Sajnos az Iddin-Adad név túl gyakori, 

így a fenti, valószínű azonosítások mellett nem tudhatjuk, vajon az Uzua által írt egyik levélben ő vagy 

a névrokona az, aki üzletelt is e városban (KTS1 17). Adū szállítóként is feltűnik ugyanitt, és 

valószínűleg e minőségben ő is a bīt kārimba szövetet tevők közt van; egy alkalommal pedig 

másodmagával ő ír Imdīlumnak a különböző szövetekről (CCT4 44a). 
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Az Imdīlum-család üzleti partnerei között is előfordulnak többször megjelenők, bár 

előfordulásuk a szállítók gyakoriságát nem éri el. Pūšu-kēn egyszer egy levél címzettje (CCT2 5b, az 

árunak Purušhattumba kell mennie), máskor csak a kaëëārumát említik e régióban, bár nem 

közvetlenül a telep kapcsán (VS26 71), egyszer pedig csak érintőlegesen, nem a várossal 

összefüggésben jelenik meg a neve (I 430). Aššur-nādā cége a szövegek alapján nem tekinthető szoros 

partnernek: mindössze egyetlen levél szól a két vezető közös üzletéről (TTC 27): ebben Imdīlum 

figyelmezteti partnerét annak testvére, Aššur-taklāku itteni áskálódására. A közös előfordulás 

ritkasága azért is meglepő, mert Imdīlum fia, Puzur-Ištar Aššur-nādā lányát, Ištar-lamassīt vette el (I 

490, itt fogadják meg, hogy együtt lesznek a férj üzleti útjain a különböző anatóliai városokban). Az 

ismert családokhoz nem tartozók közül Usānum biztosan a cég alkalmazottja volt. Ő az egyik feladója 

egy szövetelszámolásnak, s azt is megtudjuk, hogy ő maga is szállított (CCT4 44a). Egy perben pedig 

Imdīlum őt hagyja Purušhattumban, de a tábla töredékes volta miatt az ok nem derül ki (ICK1 185). 

Huraëānum egy elszámolással foglalkozó családi levél egyetlen nem-családtag címzettje (CCT2 8-10); 

ebben a levélben tettek szöveteket Imdīlum nevére a bīt kārimba. Egy másik családi levélben (BIN6 

27, Amur-ilī írta apjának) is szerepel a neve, mint aki másodmagával jóvá tett valamit Ennam-Aššur 

kapcsán, nagy valószínűséggel Purušhattumban (hogy mi volt az ügy, azt feltehetően mind a feladó, 

mind a címzett tudták). Az itt szereplő Ennam-Aššur neve mindenképp megérdemel némi figyelmet. 

Az Usānumnál említett szövetelszámolás azon rakományról szól, melyet Iddin-Adad hagyott Ennam-

Aššurnál. Imdīlum cégénél csak e két esetben bukkan fel a név, ám az egyik Pūšu-kēn-fiú 

persorozatának másik résztvevőjét is így hívják, és egyéb kereskedőtől is tudjuk, hogy Ennam-Aššur 

háztulajdonos Purušhattumban, ahova rendszeresen helyeznek el árut a többiek. Ez az Ennam-Aššur 

Anninum fia volt, ugyanakkor az Imdīlum-család egyik partnere egy névrokon, akinek Puzur-Ištar az 

apja. Megint nem tudhatjuk biztosan, melyikükről van szó; Usānum elszámolásánál nagy 

valószínűséggel az előbbiről. 

 

Innāja, Elālī fia: Az ő családja jóval ritkábban szerepel a szövegekben. E város kapcsán a 

leggyakrabban egyik testvére, Būr-Aššur fordul elő. Két levélből egyértelműen kiderül, hogy járt itt: 

egyszer egy szállítmányért és a lazúrkőért kapott ezüstöt küldi Innājának (TC1 9), máskor az derült ki, 

hogy megérkezett Purušhattumból, és megvár egy szállítót, akivel majd együtt megy Kanišba 

(BIN6 110). Egy harmadik szövegben pedig neki kell árut küldenie ide (BIN4 98). E fivért egy 

negyedik levél is említi, de nem a teleppel foglalkozó szakaszban (I 482). A levelet Ikuppīja, Innāja fia 

írta Purušhattumba utazása előtt, egy magánfeljegyzésben pedig e fiú bízott egy szállítóra rezet, hogy 

odavigye (I 619). A várossal kapcsolatban Innāja másik fia, Aššur-taklāku is megjelenik, de a szöveg 

annyira töredékes, hogy az sem biztos, tényleg járt-e itt (I 643). A céget e térségben a nagy 

valószínűséggel Wahšušanában lakó Mannum-balum-Aššur képviselte; ő volt az, aki tájékoztatta 

Innāját Būr-Aššur Purušhattumba érkezéséről és arról, hogy megvár egy szállítót, Enna-Su’en, Iddin-
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Abum fiát (BN6 110). Egy másik levelében szintén e szállító vitt amūtumot a településre (Cole 2483). E 

két szöveg alapján valószínű, hogy bár Innājának esetleg van egy Enna-Su’en nevű testvére, a fent 

említett magánfeljegyzésben fia, Ikuppīja a szállítóra bízta a rezet. Az árucikkből egyértelmű, hogy 

akkor e fiú valahol Anatóliában tartózkodott. A cég egy másik szállítója Šamaš-tappā’ī, akinek a 

Purušhattumba érkező szállítmányáért kapott ezüstöt küldi Būr-Aššur bátyjának (TC1 9). 

  

Pūšu-kēn: E kereskedő családja Imdīlumhoz hasonló gyakorisággal szerepel a szövegekben, ám az 

általa követett üzleti stratégia gyökeresen eltér a fent tárgyalt két üzletemberétől. Megfigyelhető, hogy 

legalább két párhuzamos rendszert kiépítenek: mind Pūšu-kēn, mind fia, Buzāzu saját partnerekkel 

rendelkezik, egy másik fiú, Suejja pedig háztulajdonos.  

 

Pūšu-kēn: A családfő neve fordul elő a leggyakrabban, ám látható, hogy fiával ellentétben több stabil 

partnerrel üzletel, emiatt jóval kiterjedtebb a kapcsolatrendszere. Legtöbbet Šalim-ahummal és 

családjával levelezik: hol az apa ír, hogy fia, Dān-Aššur érkezésekor Purušhattumba indít egy 

szállítmányt (CCT2 1), hol a fiú értesíti Pūšu-kēnnel együtt apját, hogy a Város pecsétjével ellátott 

szövet megy oda (AKT3 75), hol Pūšu-kēn ír Šalim-ahumnak, hogy az árut juttassa el a címzett 

megbízottjához a településre; e töredékes levélben is szerepel Dān-Aššur neve (CCT6 35a). A fiú 

maga is küldött réz-ügyben egy levelet Pūšu-kēnnek valahonnan Anatóliából, melyben leírta, hogy ő is 

a városba megy (TC3 25). Egy szállító által Pūšu-kēnnek írt levél végén is szerepel Dān-Aššur, ám a 

környezet töredékes, így nem tudni, róla vagy egy névrokonról van-e szó (CCT4 29a). E családon 

kívül gyakran szerepel Aššur-malik neve is, de ez esetben különösen gyakori névről van szó. A 

levelek címzettjei és a bennük előforduló személyek Pūšu-kēnen kívül nem ismétlődnek, tehát az is 

elképzelhető, hogy mindegyiket más-más Aššur-malik írta. Az egyik, másodmagával írt levél tárgya a 

Purušhattumba, Amur-Ištarnak szállított réz, akinél amúgy is van jó minőségű; egyebek mellett még 

az Ulamában, Kurara házában tárolt rézről is szó esik (I 484). Egy másik levél a Pūšu-kēnhez szállított 

lazúrkőről szól, melyet a címzett esetleg Purušhattumba küldene tovább. A lazúrkövet Uzua, Iddin-

Aššur fia szállítja, aki feltehetőleg azonos az Imdīlum-cég alkalmazottjával (KTS1 22b). További két 

levél szól arról, hogy Aššur-malik Purušhattumba megy: az egyikben szamarat kér másokkal együtt 

Pūšu-kēntől, hogy szövetet vihessenek oda (TC2 18), a másikban csak mellékesen említi meg, amúgy 

egy Turhumit felé induló szállítmányt szervez (VS26 18). Újra hangsúlyozni kell, elképzelhető, hogy 

négy különböző személyről van szó! A problémát jól illusztrálja egy további levél, melynek másokkal 

együtt Pūšu-kēn a címzettje (WAG 48-1465). Buzutāja írta, és amellett, hogy kiderül, amūtumot árult 

Purušhattumban, ezért lecsukták, szövet-eladásainak és pénzbefizetésének tanúit sorolja fel. A tanúk 

között szerepel Aššur-malik, Luzina fia, Aššur-malik, Alāhum fia, és egyikükről vagy egy harmadikról 

megtudjuk, hogy volt egy Kurub-Ištar nevű bátyja. Ugyanilyen gyakran szerepel a Puzur-Aššur név is, 

                                                
483 Kiadása: Michel 1991a, n. 14. 



 86 

de erről is hasonló mondható el. Két Purušhattumot említő levél témája miatt igen nagy 

valószínűséggel Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fiához köthető: az egyik, Pūšu-kēnnek címzett levél 

amūtum eladásáról szól (CCT4 4a). Megtudjuk, hogy a feladó Purušhattumba ment, ahol egy ottani 

hivatalnok kevés ezüstöt akart fizetni érte, és a kārum azt a döntést hozta, hogy máshova vigyék az 

amūtumot. A feladó amūtummal kapcsolatos ténykedése más levélnek is témája lesz. Puzur-Aššur 

Purušhattumba szállítandó rezéről szól egy másik tábla, melyet többen címeztek Pūšu-kēnnek (TC2 

18), s amelyben szamarakat kérnek tőle. A feladók a réztulajdonos partnerei.484 Egy Ulamánál már 

tárgyalt szövegben nem említik Purušhattumot, de elképzelhető, hogy ide érkeztek az áruk. (BIN4 31): 

Puzur-Aššurnak írta Pūšu-kēn, a fia, Suejja és a címzett megbízottja. Különböző rézszállítmányokat 

ellenőriztek, ezek egy része Ulamából, a másik Wahšušanából érkezett; Purušhattum valahol e két 

helység között feküdt, tehát könnyen lehetett a szállítmányok célpontja.485 E három levél azért bír a 

Pūšu-kēn-család szempontjából különös jelentőséggel, mert egy olyan partner szerepel benne, aki 

mind az apának, mind pedig két fiának is fontos üzletfele (Buzāzuról később lesz szó). Nem 

azonosítható e személlyel további két szövegben szereplő Puzur-Aššur: egy fentebb már tárgyalt 

Šalim-ahum-levélben így hívják az egyik ónszállítót, aki valószínűleg e városba viszi áruját (CCT2 1). 

Azt sem tudjuk, melyik Puzur-Aššurnak ad és küld szövetet Pūšu-kēn egy feleségének írt levélben, 

igaz, a szöveg ezen része nem is köthető Purušhattumhoz (CCT 6 11a). Aššur-taklāku viszont e 

térségben lehetett a cégvezető partnere: két szöveg is foglalkozik az ő purušhattumi költségeivel, 

egyszer ő a feladó, és nemcsak az itteni, hanem a wahšušanai kiadásokat is tárgyalja (Naster-tábla486), 

másszor ő a címzettje Pūšu-kēn levelének, melyben más költségekről, például wašhaniai 

szamárbérlésről is szó esik (VS26 46). Egy harmadik levében Buzutāja kéri Pūšu-kēnt, hogy ha nincs 

ott Aššur-taklāku, ő küldje az ezüstöt, valamint értesíti, hogy Purušhattumból valaki nem küld semmit 

(BIN4 20) – tehát sem Pūšu-kēn, sem Aššur-taklāku nem tartózkodott ekkor ott, s utóbbi esetben nem 

tudni, névrokonról van-e szó. Buzutāja már korábban is szóba került, amikor amūtum árulásáért 

lecsukták, azaz Pūšu-kēn e térségben érdekelt partneréről van szó. Hasonló partnere volt Huëārum, aki 

mindkét levelében egy Šū-Kūbum nevű szállítót is megemlít; az első levélben arra is felhívja a 

figyelmet, hogy az „ottani” (= Pūšu-kēn tartózkodási helyén) alacsony árak esetén hozzák az árut 

Purušhattumba (BIN4 12), a másodikban a szállító karavánja e városba megy, Aššur-ìāb, Alāhum 

fiához (TC2 13). Egy másik partner, Ea-šar is két levélnek feladója, egyszer harmadmagával; mindkét 

esetben a fő téma a szamárhiány (BIN4 1, TC2 18), ám ellenkező előjellel. Az első esetben emiatt kell 

a réznek Purušhattumba mennie, az utóbbiban épp azért kérnek állatokat, hogy oda vihessék a rezet és 

a szövetet. Ea-šar még egy szövegben megemlíttetik egy szövet-elszámolásban, de ebben nincs köze a 

településhez (CCT6 11a). Szintén két levelet írt Kuzallum, mindkettőben szerepel ezüst-tartozása, ami 

miatt esetleg visszatarthatnák az árujukat; ha ez megtörténne, Purušhattumba kellene vinni a rezet, 

                                                
484 Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fiának partnerei: OACT 132-5; megjegyzendő, hogy Dercksen nagyrészt olyan szövegekre 
építette rekonstrukcióját, melyben nincs meg az apanév, tehát nem kevés kockázatot vállalt… 
485 Dercksen biztosnak veszi: uo, 133. 
486 Összefoglalása, részleges átírása: OAI 223-4. 
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hogy azt ne tarthassák vissza (CCT4 29a). A másik levélben a szintén e helységben ezüstté tett rézből 

akarja kifizetni tartozását (TC2 16).  Ennam-Aššur neve is többször fordul elő, ám ez esetben 

egyértelműen több személyről van szó. A legnyilvánvalóbb az Anninum fiával foglalkozó szöveg: 

Pūšu-kēn megbízottja a fiával, Suejjával folytatott persorozatba kapcsolódik be (TTC 4). Az egyik 

Huëārum-levélnek ő a társcímzettje (BIN4 12), illetve Puzur-Aššur amūtummal foglalkozó levelében 

Wahšušanában fordul elő, egy Pūšu-kēn által Aššur-taklākunak írt levélben pedig a feladó testvéreként 

szerepel (VS26 46). E négy szöveg elvileg szólhatna ugyanarról az Ennam-Aššurról, hiszen a Suejja-

per Wahšušanában is zajlott, de ez már kevéssé valószínű. Azonosításuk ellen szól az is, hogy Šalim-

ahumnak is volt egy azonos nevű fia, és a család tárgyalásakor látni fogjuk, hogy e helységgel 

összefüggésben ő is feltűnik. Emellett egyetlen szöveg sem említi, hogy Anninumnak lenne egy 

Aššur-taklāku nevű fia.  

 

Szállítók: Pūšu-kēn szállítóira rátérve, több személyt is lehet ebbe a csoportba sorolni. Feltűnő, hogy 

az Imdīlum-családdal közös szállítók nem fordulnak elő: Ahu-waqar, Zurzur fia és Uzua Imdīlumhoz 

köthető, a csak Pūšu-kēnt említő szövegekben egy-egy alkalommal fordul elő a nevük, így a 

névrokonság sem zárható ki (előbbi apanév nélkül: CCT6 11a, utóbbi KTS1 22b). Ahogy fentebb 

szóba került, Šū-Kūbum, Alili fia két levélben is előfordul, egyik alkalommal a térségbe (BIN4 12), a 

másikban egyértelműen Purušhattumba visz árut (TC2 13, az apanév csak itt szerepel). Nem tudjuk, 

róla vagy névrokonáról van-e szó, amikor egy levél végén, már nem a teleppel összefüggésben az ő és 

Ilīja pecsétjével ellátott szövetek kerülnek szóba (BIN4 1). Kulumāja négy szövegben is megjelenik, 

egyszer címzettként (VS26 46), bár egyszer sem kifejezetten e várossal kapcsolatban, de az, hogy a 

település mind a négy szövegben előfordul, fontosságára utal (a másik három: CCT2 1, CCT6 11a, 

VS26 26, ez utóbbiban a feladó utasítást vagy beszámolót vár tőle). Kétszer fordul elő Uëur-ša-Aššur, 

egyszer mint Aššur-bēl-awatim fia (BIN4 24), egyszer apanév nélkül, bár nem köthető egyértelműen a 

városhoz (CCT6 35a). Egy-egy alkalommal jelenik meg szállítóként Kuzari és Aššur-idī fia (CCT2 1), 

Adad-bāni (BIN4 1), Aššur-emūqī (BIN4 20), Ikuppīja, Atāja fia (CCT6 11a). 

Pūšu-kēnről még mindenképp érdemes megemlíteni, hogy családtagjai alig-alig szerepelnek az 

ő szövegeiben. Összesen egy levelet ír feleségének, Aššur-lamassīnak, melyben szöveteket számol el, 

köztük Purušhattumból elvitt tétel is akad (CCT6 11a). Egy feljegyzés beszámol a neki szállított 

szövetről, melyet a szállító fiánál, Suejjánál hagyott (CCT6 24a), ezenkívül pedig a már említett 

perben szerepel együtt fiával (TTC 4). 

 

Buzāzu: A családi vállalkozásban Buzāzu párhuzamos kapcsolatokat épített ki. Ahogy a térség korábbi 

településein, itt is Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia volt leggyakoribb partnere, még ha itt már nem 

beszélhetünk kizárólagosságról. Partnerének két levélben is ír betegségéről, ami miatt nem tudott 

Purušhattumba menni. Az egyik szerint Puzur-Aššur állandó alkalmazottjára, Ilī-wēdākura bízta előbb 

az ónt, ám az nem adta át neki az érte kapott rezet, így nem tudta e városban ezüstté tenni, ráadásul 
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egy embargó is akadályozta (BIN4 35). A másik alkalommal nem tudott kocsikat küldeni a településre 

(TC3 15). Az előbbi vagy egy másik embargó egy másik levelének is témája (CTMMA1 71): nem 

tudta ezüstté tenni a rezet, így nővérének, Ahahának sem tudta visszaadni azt. Az ezüstöt Ennam-

Aššur, Šalim-ahum fia adta át neki, s Buzāzu attól félt, hogy utóbbi rossz hírét költi. Más alkalommal 

az ón jó purušhattumi ára miatt minél több áru csempészésére buzdítja Puzur-Aššurt és másokat, így 

testvérét, Ikuppāšát is (BIN4 48). Ez utóbbi levélben az egyik címzett és szállító Adad-bāni; ha nem 

névrokonokról van szó, egy apjával közös alkalmazottra bukkantunk, ami a családban ritkaság. Ez 

utóbbi két levélről el kell mondani, hogy nem tudható biztosan, vajon Išar-kitt-Aššur fia vagy egy 

névrokon a címzett. Biztosan ő viszont a feladója egy levélnek, melyben egy másik ügylet után a 

Buzāzunak Purušhattumba küldendő ezüstről ír (RA 60 – MP 1). Puzur-Aššurt és alkalmazottját, Ilī-

wēdākut leszámítva egyetlen ügylet két szereplője fordul elő egynél többször Buzāzu Purušhattumot 

említő tábláin. Adad-ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fia háztulajdonos volt e városban is, s az ő üzleti 

partnere volt Ennam-Aššur, Uzua fia. Ez utóbbi öszvért és amūtumot kapott Buzāzutól, ám az árával 

adós maradt. Ezek után a Pūšu-kēn-fiú többfélképpen szerette volna visszakapni pénzét: Kanišban 

kérte számon Adad-ëulūlī purušhattumi ígéretét, hogy fizet partnere helyett (I 443, datált: KEL 102), 

többedmagával behatolt ottani házába, hogy elvigye az ezüstöt, mondván, hogy majd kérje Ennam-

Aššurtól (kt a/k 403487). Ezt követően nem tudjuk, hogy alakult az ügy, mindenesetre az Adad-ëulūlī-

archívum szövegeiben ugyane tételek szerepelnek egy részlegesen publikált kuburnati perben és két 

további név nélküli feljegyzésben; nem tudni, Buzāzunak köze van-e még e táblákhoz.488 Pūšu-kēn e 

fiának további szállítói Bēlum-bāni (RA 60 – MP 1), Aššur-bāni és Kishanuel (BIN4 48) voltak. 

 

Suejja: Pūšu-kēn legidősebb fia itteni ténykedéséről jóval kevesebbet tudunk. Egy, az apja kapcsán 

tárgyalt szövegből kiderül, hogy háztulajdonos volt a településen, így hosszabb időt töltött itt (CCT6 

24a). Az összes többi szöveg egyetlen partnerrel foglalkozik. Ennam-Aššur, Anninum fia jelentős 

üzlettársa lehetett Suejjának, több közös vállalkozásba is belefog(hat)tak, ám a pénzügyek miatt 

összekülönböztek. Az egymásba fonódó ügyletek nemcsak e kārum előtt zajlottak, hanem 

Wahšušanába is átnyúltak a tárgyalások.  Eredetileg három párhuzamosan zajló ügyről volt szó, 

melynek szereplői Suejja, Pūšu-kēn fia, Ennam-Aššur, Anninum fia és Kuëīja. Az elsőben Suejja 

ezüstöt helyezett el Ennam-Aššur purušhattumi házában; egy wahšušanai okmány alapján két 

csomagban, s az ügylet egyik tanúja Kuëīja volt (CCT5 15c/L 14489). Ugyanezen aktus purušhattumi 

tárgyalásánál viszont Ennam-Aššur azt kérte, hogy ne két csomagba, hanem egy zsákba tegye Suejja 

az ezüstöt és pecsételje le, utóbbi ezt el is fogadta (TC3 273). Ezt követően többször Purušhattum, 

egyszer Wahšušana kāruma elé került az ügy: ez utóbbi városban Bēlānum képviselte Suejját, s 

Ennam-Aššur azt mondta, majd Purušhattumban fizet (KTH 33); ott viszont előbb tanúkat kért 

                                                
487 OACT 294. lj. 
488 Uo, 296. lj: kt a/k 465b, 472b, 513. 
489 Az akkor még kiadatlan szöveget e számmal vette fel J. Lewy a jogi ügyletekkel foglalkozó monográfiába: EL n. 330. 
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Ikuppījától, az ottani képviselőtől (BIN4 105), majd az ügy felsőbb fórum elé került. Előbb Pūšu-kēn 

megbízottja (rābiëum) kérte számon az ezüstöt (TTC 4), majd Aššur városáé (RA 81 n. 83 + KUG 15, 

CCT1 49b, KTH 34, utóbbi szinte olvashatatlanul töredékes), mindannyiszor eredménytelenül. Az 

ezzel egyidőben futó másik ügyletben Ennam-Aššur Kuëījának adott árut, s Suejja lett a kezes (TC1 

72). Az ehhez kapcsolódó másik tábla szerint Kuëīja és Suejja adósságtáblája érvényét vesztette 

(CCT1 9a). A harmadik párhuzamos ügylet Suejja adóssága volt, melyben elég nagy összeggel 

tartozott Ennam-Aššurnak. Ezen ügyről önálló tábla eddig nem került elő, a fennmaradt három szöveg 

a másik kettő valamelyikével is foglalkozik. Mindhárom tábla Purušhattumban tárgyalt jogi ügyletet 

tartalmaz, és a keltezés hiánya miatt nehéz eldönteni, hogyan viszonyulnak az előbbi két ügylethez. Az 

egyik táblán az Ennam-Aššurnál letett ezüst és Suejja tartozása kerül szóba, utóbbi szerint ezen 

ügyletet már lezárták (KUG 14). A másik szöveg Kuëīja és Suejja tartozását rendezi az utóbbi és 

Ennam-Aššur között: Suejja ezüstöt kap, viszont Ennam-Aššuré lesz több értékes áru: lazúrkő, 

amūtum, valamint a Hahhumban tárolt szövet és ón is (TTAED 4 n. 2; a TC2 77 e tábla elejének 

másolata). A harmadik ügylet ennek megismétlése, kiegészítve azzal, hogy Suejja két további adósa is 

Ennam-Aššurnak fizet, a Suejja által eddig Kuëījának adott áru is őt illeti, sőt végül Suejja az Ennam-

Aššur házába tett ezüstről is lemond (KUG 13). Ez utóbbi ügyletben Uëur-ša-Aššur volt a képviselője 

(ahogy már a pereknél szóba került, nem tudni, Agua vagy Buzutāja fiáról, esetleg egy harmadik 

személyről van-e szó).490 Bármennyire nehezen állapítható meg az események eredeti sorrendje, az 

látható, hogy e két kereskedő szorosan együttműködött, s a közös munkát nemcsak e térség több 

városára, hanem más helységekre, a szöveg szerint Hahhumra is kiterjesztették (az utolsó ügylet 

alapján Ennam-Aššur is megfordult ott). 

Pūšu-kēn fiai tehát jóval kevésbé függtek apjuktól: akárcsak a családfőnek, nekik is megvoltak 

a maguk külön kapcsolataik. Apjuk üzleti tevékenysége jóval több személyhez kötődött, Buzāzu e 

városban is Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fiával működött együtt a leggyakrabban, de nem 

kizárólagosan: Adad-ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fia is fontos partnerének számított. Suejja partnerei 

közül eddig csak Ennam-Aššur, Anninum fia, valamint a hozzá köthető Kuëīja ismert. Némely esetben 

e szálak átfedték egymást, pl. Pūšu-kēn felbukkant fia perében, s talán Buzāzu és apja is alkalmazta 

Adad-bānit, a szállítót. 

A három nagy cég közös fellépéséről szól egy önmagában is figyelmet érdemlő szöveg (RA 

59, n. 23). A levelet hatan írták a Városból, köztük Imdīlum és talán fia vagy partnere, Puzur-Ištar, a 

Kanišban lakó partnereiknek vagy megbízottaiknak, akik között megtalálható Imdīlum testvére, Aššur-

ëulūlī, Pūšu-kēn és Innāja. Egy naruqqum-szerződés módosításáról szól: az eredeti kereskedő, akire a 

feladók és talán néhány címzett is nagyobb összeget bízott, Šū-Aššur volt, aki vagy meghalt, vagy más 

okból nem folytatta tevékenységét. Annak érdekében, hogy pénzük ne vesszen el, a befektetők 

testvérének, Aššur-maliknak adták át Šū-Aššur minden vagyonát; ebbe a testvérek apja is beleegyezett 
                                                
490 Megjegyzendő, hogy a fenti monográfiában G. Eisser és J. Lewy más sorrendben tárgyalja a szövegeket, más eseménysort 
rekonstruálva. Ehhez l. EL n. 330-341, és a hozzájuk írt bevezető tanulmányt! 
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Aššurban. A vagyon magában foglalta a kaniši házban található árut (ón, szövet, szolga, rabnő, 

szamár), a már Aššur-malikra bízott aši’umot, és a befektetett vagy kölcsönadott ezüstöt, legyen akár 

Purušhattumban vagy Hattumban. 

 

Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia: Ő ebben a városban is igen tevékeny, még ha leveleinek száma 

Imdīlumét vagy Pūšu-kēnét nem is éri el. Leggyakrabban Ilī-wēdāku informálja, aki nem itt, hanem 

egy másik rézelosztó központban tartózkodhatott gyakrabban.491 Egy levelében várja a Purušhattumból 

érkező szolgáját, akivel ezüstöt küldhet, majd egy következőben beszámol annak megérkezéséről és az 

ezüst útnak indításáról (BIN4 37, AKT1 16). Két levél is foglalkozik azzal, hogy Aššur-bāni, Kutāja 

fia nem hajlandó Purušhattumba menni a rézzel, hogy ezüstté tegye; a második levélben Ilī-wēdāku 

kerekedik fel helyette (BIN4 43, CCT4 12b). Aššur-bāni egy harmadik levélben is szerepel, mint 

akinek jár valamennyi a szövet árából; e levélből tudjuk meg, hogy Ulama és Purušhattum kiegyezett, 

tehát az utak újra biztonságosak (KTS2 40). További két levél foglalkozik Šū-Ištarral, aki rézügyletben 

utazott a településre, és akit a rézzel kapcsolatos tanúkról kérdeztek, de ő nem tudott róluk (CCT2 13, 

I 687); a második levélben Ilīja fia/szolgája ezüstöt hozott a címzettnek. Egy Ninaššában megismert, 

ezen az útszakaszon (és majd látni fogjuk, északon is) tevékenykedő szállítópáros, Lāqēpum és Hutka 

hoztak egy köteget Purušhattumból (hogy pontosan mit, nem tudni, feltehetően ezüstöt); az előbbit Ilī-

wēdāku Puzur-Aššur utasításának megfelelően visszaküldte, utóbbi pedig a címzett részét szállítja 

tovább (I 603). Pūšu-kēn kapcsán már esett szó Puzur-Aššur amūtum-ügyletéről; egy levélből kiderül, 

hogy ő maga is Purušhattumba utazott evégett, ám az ottani rabi sikkitimet ez zavarta. Azt is 

megtudjuk, hogy a fém nem a sajátja volt, hanem Hinnāja fiáé (CCT5 13a). Ilī-wēdāku neve még két 

Buzāzu-levélben is feltűnik: egyszer – feltehetőleg kommunikációs zavar miatt – nem akarja 

visszaadni a feladónak, Puzur-Aššur rezét, így az nem tud Purušhattumba menni, hogy ezüstté tegye 

(BIN4 35). A másik levélben más ügyről van szó, a feladó figyelmezteti a címzettet az Ilī-wēdāku 

elleni áskálódásra (CTMMA1 71). E két levél már átvezet a Pūšu-kēn-családhoz. A családfő Puzur-

Aššurhoz fűződő viszonyáról, a hozzá köthető három levélről már volt szó, s azt is láttuk, hogy az 

egyik levélben Suejja is megjelent. Más, a városhoz nem köthető szövegekből az is kiderül, hogy 

Puzur-Aššur rangban Pūšu-kēn alatt, ugyanakkor fiai fölött állt.492 Ahogy láttuk, Buzāzunak e 

településen is a legfontosabb partnere volt: beszámol betegségéről és egy embargóról, ami miatt sem 

üzletelni nem tudott Purušhattumban, sem kocsikat nem tudott odaküldeni (BIN4 35, TC3 15, 

CTMMA1 71), értesíti az ón kedvező áráról, amiért csempészni is érdemes (BIN 4 48). Egy 

alkalommal pedig Puzur-Aššur a feladó, s a nála dolgozó szállító, Šū-Ištar karavánjának ezüstjéről is 

ír, amit Bēlum-bāni szállítana a feladónak e városba (RA 60 – MP1). E családon és Ilī-wēdākun kívül 

más üzletfelek nem bukkantak fel ilyen gyakran, csak a szállítókról állapítható meg az ismétlődő 

megjelenés. Nem csak e városban, hanem a térségben is dolgozott Lāqēpum (nem a telephez 

                                                
491 Dercksen szerint Anatóliában és Aššur városába is utazgatott, és időnként megállt egy-egy városban: OACT 133-4. 
492 Uo, 132-3. 
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kapcsolódó említése: BIN4 37, CCT5 13a, CTMMA1 71), Hutka (ő az előbbivel együtt említtetik több 

helyen) Aššur-bāni, Kutāja fia (a fenti három említésen kívül a csempészésre buzdító Buzāzu-levélnek 

is egyik címzettje) és Šū-Ištar is. Adad-bāni és Kishanuel egy alkalommal, a Buzāzuval közös ügylet 

miatt szintén megjelennek (BIN4 48). Az egy-egy alkalommal megjelenő partnerek közül Adad-ëulūlī, 

Kuskusum/Šū-Anum fiát érdemes megemlíteni, mivel róla tudjuk, hogy háztulajdonos volt 

Purušhattumban. Levele megírásakor azonban nem ott tartózkodott, mivel megbízottját küldte oda réz-

ügyben; az is kiderül, hogy Puzur-Aššurt az északi térségben is képviselte, mivel az ő áruját 

Turhumitba irányította (BIN4 36). Ezeken kívül még egy szerződés érdemel figyelmet, melynek egyik 

tanúja Puzur-Aššur volt (I 501). A tábla szerint Uëup-iškum Purušhattumban ezüstöt bízott Uëur-ša-

Ištarra, majd aranyat is átadott neki, utóbbi a megbízó pecsétjével mindezt Ikuppīja, Šū-Anum fiára 

bízta. A másik tanú Ahu-waqar, Šū-Ištar fia volt, lehet tehát, hogy a cég szállítójának fiáról van szó. 

Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fiáról elmondható, hogy ő maga is felkereste e várost, ám 

többnyire alkalmazottain, partnerein keresztül intézte az ügyeket: ilyen volt jobbkeze, Ilī-wēdāku, 

Pūšu-kēn és családja; mivel Purušhattum kiemelt jelentőségű település volt, a cég, bár megvolt a 

súlya, itt nem játszott olyan meghatározó szerepet, mint a Kanišból idevezető út többi helységében. 

 

Aššur-nādā: E család is intenzíven ténykedett a városban: az archívumból megismert mindhárom 

nemzedék megjelenik az ide kapcsolható levelezésben. Aššur-nādā és mindkét testvére, Ilī-ālum és 

Aššur-taklāku, valamint fia, Iddin-Ištar egyaránt megfordulnak e kārumban. Az apa, Aššur-idī is több 

levelet ír fiainak, melyben itteni ügyletekről van szó. Az egyikből kiderül, hogy Iddin-Su’en becsapta, 

és a Purušhattumba vitt ónt is elvesztette, valamint az is, hogy egy tekintélyes kereskedő, Šalim-ahum 

is érdekelt volt ezen üzletben (KUG 48 – az sajnos nem derül ki, hogy ez az Iddin-Su’en azonos-e a 

cég ügyeiben az észak-szír térségben ténykedővel); a másikban Aššur-taklākunak kell ónt és szövetet 

értékesítenie (CCT3 4). Ez utóbbi fivér egy alkalommal összekülönbözött Aššur-nādāval: ezt csak 

Imdīlumnak az utóbbihoz írt leveléből tudjuk (TTC 27, erről már esett szó), melyben egy közös 

vállalkozást félt, és amelyből azt is megtudjuk, Ilī-ašranni is érdekelt volt az üzletben. Aššur-nādā 

gyakrabban ténykedett itt együtt másik testvérével, Ilī-ālummal (ATHE 37, C18, TTC 14): 

levelezésükben szerepel a harmadik testvér is, valamint egy, a térségben dolgozó szállító, Šalim-bēlī 

neve is többször megjelenik. Az áruk között egyenlő arányban szerepel az ón, a különféle szövet és a 

réz is. E levelekből az is kiderül, hogy Aššur-nādā gyakran utazott az észak-szír térségbe is (itt Uršu 

városa említtetik meg vele kapcsolatban), és hogy ugyane régióban ténykedett az Uëur-ša-Aššur nevű 

szállító. Az egyik levél címzettje a fivér mellett Iddin-Su’en (C 18), valószínűleg a korábbi problémás 

szállító, de a név gyakorisága miatt ez nem állítható biztosan. 

Iddin-Ištar is több alkalommal ír apjának (BIN4 64, CCT4 3a, KTH 1): a levelekből 

megtudjuk, hogy a fiú elsősorban rézkereskedelemmel foglalkozik, így nagyon aktív Purušhattumban, 

Wahšušanában és Turhumitban. Nála is szerepel nagybátyja, Ilī-ālum, a cég állandó partnere, Alāhum, 

és a szállító Šalim-bēlī is. Az egyik levélben megemlített instabil politikai helyzetről már volt szó 
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(KTH 1). Mind e fiú, mind apja és a másik nagybátyja, Aššur-taklāku, valamint szállítók és más 

személyek is szerepelnek magán-elszámolásokban (Cole 9493, CCT5 42b –  ugyanazt a tranzakciót 

tárgyalják; CCT1 19b és 22a – szintén). E feljegyzések megerősítik a levelezésben olvasottakat, illetve 

néhány, e térségben dolgozó (még ha nem is egyértelműen Purušhattumhoz köthető) szállító neve is 

felbukkan, ilyenek Šū-Nūnu (megjegyzendő, hogy ő az egyik levélben az Aššur–Kaniš úton szállított), 

Aššur-taklāku, Šū-Enlil fia, Kasia, valamint kifejezetten a kārum kapcsán egy üzleti partner, Kuzallum 

(az ő és Iddin-Ištar nevében helyeztek el rezet a bīt kārimban: CCT1 19b és 22a). 

Purušhattum neve ezenkívül még egy házassági szerződésben jelenik meg a céghez tartozó 

személyekkel kapcsolatban: Puzur-Ištar és Ištar-lamassī házassági szerződéséről Imdīlum cégének 

tárgyalásakor már volt szó (I 490). 

 

Innāja, Amurāja fia: Kevesebb szövegben tűnik fel. Egyik itteni partnere Huëārum volt, aki egy 

levelében írja, hogy Purušhattumból fog ezüstöt küldeni (BIN4 220). Megemlítik egy másik levélben 

is, melyet Dān-Aššur, Šalim-ahum fia írt Innājának, és a Purušhattumba küldött rezet keresi: a réz 

Šulié és Huëārumé volt, és elképzelhető, hogy Enna-Su’ennél van. A tábla kissé töredékes második 

részében az onnan jött ezüst került Hanunuhoz, akivel ezt ki kell fizettetni (CCT4 43a). E két szövegen 

kívül még egy jogi ügyletben szerepel Innāja: Atata elvitte az Ennam-Aššur házába letett szöveteket és 

rezet, mondván, Innāja, Puzur-Su’en, saját és egy kereskedő nevében felelősséget vállal értük (kt 87/k 

1494). 

 

Šalim-ahum: Neki és családjának tanulmányozása azért könnyebb, mert levéltárukat nagyjából 

egészben adták ki, ezenkívül más ismert kereskedők szövegeiben is megjelennek. Már az a néhány 

tábla, ami a levéltárból került elő, mutatja, mennyire nehéz mind egy család tevékenységének, mind 

egy település életének rekonstrukciója pusztán a rablóásatások szövegei alapján. Az öt, ásatásról 

származó tábla közül, mely említi Purušhattumot, hármon egyetlen családtag neve sem szerepel! Az 

egyikben még név sincs, csak a városban vett gabona és szalma (és egy szamár elvesztése, AKT3 33), 

egy másik a már tárgyalt, hidakat is említő Wahšušana–Šalatuwar–Purušhattum-útelszámolás; e 

településen a szamarak takarmányáért és a szolgáért adtak ki rezet, és feltehetően itt fizettek egy 

Arwanahšu nevű személynek (AKT3 34). A harmadik tábla egy jogi ügylet, mely szerint egy bizonyos 

Idīlum Šamaš-bāninak adott ezüstöt az árujáért Purušhattumban; az ügy tanúi más itteni jogi 

szövegben nem fordulnak elő (AKT 3 21), így nem tudjuk, mi köze volt mindehhez Šalim-ahumnak. 

A negyedik tábla Pūšu-kēn tárgyalásakor már szóba került, mivel Dān-Aššurral együtt ő volt a feladó 

(AKT3 75); egy ónszállítmány elszámolásakor Pūšu-kēn a Város pecsétjével ellátott ónt vitt 

Purušhattumba. Az ötödik tábla a két fiú levelét tartalmazza: Ennam-Aššur értesíti Dān-Aššurt, hogy 

Kulumāja ezüstöt szállít e városból, Aššur-bāni pedig visszatér oda, és a címzett maradék ezüstjét ő 

                                                
493 Veenhof átírásából ismert szöveg, l. Larsen 2002, n. 156. 
494 Átírása: http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass/, a kt 87/k 1 szövegre kattintva. 
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viszi majd (AKT3 90). A fenti két feljegyzést és a jogi ügyletet nem lehetett volna e családhoz kötni, 

ha nem ásatásból származnának, így viszont kiderül, hogy a család egy vagy több tagja rendszeresen 

utazott erre, illetve a szerződők vagy a tanúk valamelyikével üzleti kapcsolatban állt. A Šalim-ahum-

család és körének a kārumhoz való kötődése két korábban említett levélből is kitűnik, melyet a kaniši 

kārum írt Purušhattumnak. Az egyik a család archívumához tartozott, csak külön publikálták (kt v/k 

89):495 kérik, hogy gyűjtsék össze Uëur-ša-Aššur minden vagyonát. A másik levél töredékes (KTK 1), 

de az kiderül, hogy Šalim-ahum e kārumban üzletelt, és hogy felesége és fia is ott van, akiknek az 

ezüstjére szintén igény tartottak. Bár egyértelműen nem dönthető el, e családfőről vagy egy 

névrokonáról vagy unokájáról van-e szó, az első vagy a harmadik megoldás tűnik valószínűnek. Azt 

Pūšu-kēnnél már láttuk, hogy a két család szoros kapcsolatban állt. Hol Šalim-ahum informálta 

partnerét szállítmányokról és arról, hogy a városba indít egy rakományt (CCT2 1), hol Pūšu-kēn kérte 

egy hasonló beszámoló végén, hogy a címzett juttassa ide az árut (CCT6 35a). Néha Dān-Aššur 

számolt be arról, hogy rendezte a palotával a réz-ügyet, és Purušhattumba megy evégett (TC3 25). 

Feltehetően e Šalim-ahum szerepelt az Aššur-nādā-cég egyik levelében, ahol Iddin-Su’en 

Purušhattumban elvesztette a tőle kapott ónt (KUG 48). Egy levélből tudjuk, hogy a család, 

közelebbről Ennam-Aššur kapcsolatban állt Imdīlummal is, de a viszony nem köthető e helységhez 

(CCT2 8-10). Láttuk viszont, hogy biztosan kapcsolatban állt Innāja, Amurāja fiával, ami a családi 

kötelék miatt nem meglepő. Igaz, e kapcsolatot csak egy levél igazolja: Dān-Aššur írta Innājának, és 

az e telepen elveszett rezet keresi (CCT4 43a). A cég tehát hangsúlyosan képviselte magát 

Purušhattumban, lehetséges, hogy saját házuk is volt itt, de egy partnerüknek, Uëur-ša-Aššurnak 

mindenképp. Ez utóbbi név gyakran jelenik meg a Pūšu-kēn-családnál is: szállítóként említik két 

Pūšu-kēn-levélben, és egy alkalommal ő képviselte Suejját az Ennam-Aššurral szembeni perben, s ez 

utóbbi procedúrában egy tanút is így hívtak. Megint nem tudni, mely esetben van szó névrokonról; a 

két család közti szoros kapcsolat miatt az sem zárható ki, hogy mindig ugyanarról a személyről van 

szó, de Suejja képviselőjénél mindenképp valószínűnek tűnik. 

 

Adad-ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fia: Az eddig publikált szövegekben négyszer jelenik meg, ebből 

kettő származik biztosan az ő levéltárából. A négyből három szöveg más családokhoz kapcsolódik: az 

egyikből kiderül, hogy e térségben és északon is az egyike volt Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia 

képviselőinek (BIN4 36, ő a képviselőjét küldi Purušhattumba, míg maga Puzur-Aššur áruival 

Turhumitba megy). Másik két tábla Buzāzu, Pūšu-kēn fiához kapcsolódik, aki Ennam-Aššur, Uzua 

fiától kérte vissza az öszvér és az amūtum árát, s ezért Adad-ëulūlīt, az adós partnerét perelte 

Kanišban, majd behatolt annak purušhattumi házába is (I 443, kt a/k 403; az ügy, ahogy ezt korábban 

láttuk, ezután is folytatódott, de már a Pūšu-kēn-fiú nélkül). A negyedik tábla egy megegyezést rögzít, 

                                                
495 Kiadása: Günbattı 1998, 481. és Tab. 140. Átírás: http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass/, a kt v/k 89 szövegre 
kattintva; fordítás: CMK n. 24. 
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mely szerint Iddin-Su’en, Alāhum fia ezüstöt ad Purušhattumban Adad-ëulūlīnak a tőle kapott rézért 

(kt a/k 252496). 

 

Alāhum, Sukuhum fia: Szövegei mind ásatásból származnak, így purušhattumi kapcsolatai is könnyen 

feltárhatók. A helyzetet ugyanakkor nehezíti, hogy a levelekben három különböző Alāhum is szerepel: 

Sukuhum, Mannua és Nūr-Su’en fia. Az egyes személyek funkciójuk szerint többnyire elkülöníthetők. 

A szövegekből kitűnik, hogy e térségben a Wahšušanában székelő Tahašaili volt a cég legfontosabb 

alkalmazottja.497 Valamennyi általa írt levélben réz szállításáról értesíti a címzetteket, egy kivételével 

Purušhattumba küldi a szállítmányt, s ezért kocsit bérel. A címzettek Alāhum fiai, Aššur-bēl-šadu’e, 

Aššur-malik, egy esetleges fiú, Aššur-ìāb, illetve egy partner, Itūr-ilī, hol csak egyikük, hol párosával 

(kt c/k 254, 263, 445, 535 – e táblán nincs városnév, de a személynevek és a téma egyező, 671498). E 

levelek alapján Itūr-ilī kivételével valamennyi címzett, valamint a családfő is megfordult a településen, 

Tahašaili szállítói pedig Alāhum, Mannua fia, Walia (ők majdnem mindig párban jelennek meg), 

Alāhum, Nūr-Su’en fia, Alulāja és Takilāja voltak. Tahašaili nemcsak rezet szállított, hanem az e 

térségbe érkezett szövete és ónt is értékesítette, és arról is gondoskodott, hogy az ezüst, néha arany 

eljusson Aššurba. Egy alkalommal arról értesíti Aššur-ìābot, hogy egy blokád miatt az egyik szállító 

Alāhum, Mannua fia Ulamából Kanišba ment, majd elhunyt (kt c/k 445). Néha viszont, úgy tűnik, 

túlságosan önállósította magát: egy levél két feladója, Irmāja és Šū-Ištar arról értesítik Itūr-ilīt és 

Adadát, hogy Aššur-ìāb utasítása ellenére nem egyeztetett velük, ezért elvették tőle az áruszállítással 

kapcsolatos tábláit (kt c/k 525499). Feltehetőleg a család partnereihez köthető egy nem ásatásból 

származó levél is, melynek feladója és egy címzettje megegyezik az előbbi szöveggel (KTH 14). Šū-

Ištar küldte Hannan-Nārumnak, Itūr-ilīnek és Puzur-Aššurnak, s egy rabi sikkitimmel kapcsolatos 

ügylet problémáiról ír (nem derül ki, mely város hivatalnoka). Egy wašhaniai ügylet alapján a két 

utóbbi címzett apa és fia voltak. A következő két szöveget megint csak a leletkontextusnak 

köszönhetően tudjuk az archívumba sorolni. Az egyik tábla Kurarának Aššur-emūqī, Buzutāja fiához 

írt levelét tartalmazza, s mivel hallotta, hogy Purušhattumban van jó réz, kéri, hogy a raktárából adjon 

egy emberének (kt c/k 1087500). A másik Aššur-emūqī kintlevőségét és tartozásait összegzi; a szöveg 

érdekessége, hogy zömmel két kārum, Kaniš és Purušhattum felé teendő befizetési kötelezettségekről 

szól. Az utóbbi településsel egy szakasz foglalkozik, e szerint Aššur-emūqī rezet fizetett be Ennānum, 

Šū-Hubur fia helyett (kt c/k 1500501). A szövegösszegzésben három dátumot is találunk, e szerint az 

ügyletek KEL 104-5, és 112-ben történtek. Ez utóbbi két levél mutatja, hogy Aššur-emūqī is jelentős 

                                                
496 Tárgyalás és átírás: OACT 102319; az apanevet Dercksen adja meg, a szövegben nem szerepel; uitt az is olvasható, hogy a 
kt a/k 422b szöveg is ezen ügyletről szól, de átírás nincs. 
497 Uo, 111, indoklással. 
498 Részleges kiadásuk uo: kt c/k 254: 113359 és 114361-4; kt c/k 263: uo; e szöveg dupluma a kt c/k 735, ennek rövidebb 
idézése: Balkan 1979, 57; kt c/k 445: OACT 111348; ktc/k 535: uo, 115364; kt c/k 671: uo, 113359, és 114361-4, rövidebben: 
Balkan 1979, 57. 
499 Részleges átírás-fordítás: OACT 110346. 
500 Kiadása: Balkan 1967, 406-7. 
501 Részleges kiadása, ismertetése és tárgyalása: OACT 173-4, és uo, 551. lj. 
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partner volt, aki Purušhattumban is gyakran megfordult. A partnerség azért nem meglepő, mert apja, 

Buzutāja és Alāhum Kanišban szomszédok voltak.502 Alāhum ezen felül több, e helységhez nem 

köthető tárgyaláson együtt szerepelt Aššur-imittī, Atāja fiával, aki egy szöveg szerint az ő ónját és 

szövetét szállította Purušhattumba (kt c/k 257503). A fenti szövegekből is látható, hogy az Alāhum-

cégnek is fontos volt mind e település, mind a környező régiő: a városban a családfő és fiai is 

megfordultak, utóbbiak rendszeresen, ténykedésüket egy Wahšušanában lakó rezidens is 

megkönnyítette, állandó szállítói voltak, és legalább az egyik szomszéddal közösen üzleteltek. 

 

Uëur-ša-Ištar, Aššur-imittī fia: Róla elmondható, hogy kevés emberrel dolgozott e városban. 

Megfigyelhető, hogy az eddig ismert levelek jó része ő és testvérei, Hunnīja és Ikuppīja között íródott. 

A szövegek alapján e családból Ikuppīja járt Purušhattumban, illetve a réztermelő területeken. Egy 

levélben Uëur-ša-Ištar informálja Hunnīját, hogy fivérük ezüstöt vitt e telepről Turhumitba, hogy ott 

rézzé tegye (kt n/k 483504); a turhumiti tartózkodás nem mindig volt sikeres, előfordult, hogy nem 

tudott üzletet kötni, s visszament Purušhattumba (kt n/k1277505). E levelekből azt is megtudjuk, hogy 

Uëur-ša-Ištarnak állandó megbízottja van itt, akihez többek között Ikuppījának is szállítani kell a rezet: 

az egyik levélben 15-16 szamárral kell odavinnie, majd innen teherhordókkal továbbszállítania 

Wahšušanába (kt n/k 1456506). E testvér mellett más alklamazottak és partnerek is megjelennek: 

egyszer Gallābum, illetve egy Imdīlum-testvér, Ennam-Bēlum fia/szolgája is szamarakat vezetett ide 

(kt n/k 227507), másszor Uëup-iškum számol el a bīt kārimban lévő rézzel és szövettel, feltehetően 

Purušhattumban (kt n/k 1464508). Uëup-iškum máskor is feltűnik a cég, sőt a tágabb család és 

Purušhattum kapcsán: e városban bíz ezüstöt Uëur-ša-Ištarra (s ehhez később még aranyat is küld), aki 

ezt tanúk előtt továbbadja Ikuppīja, Šū-Anum fiának (I 501). A névrokonság megtévesztő lehet, ám a 

továbbadás valószínűleg nem itt történt. Nevével egy Imdīlum és Ennam-Bēlum közti töredékes 

perben is találkozunk, melyben előbbi az ezüstöt kérte számon az utóbbin, s az ügy Purušhattumra is 

kiterjedt. Uëup-iškum Šū-Anummal együtt vidéken hozták meg döntésüket, közelebbről nem tudni, 

hol (ICK1 185). Az utóbbi két szöveg Hroznỳ ásatásával került Prágában, tehát lehet, hogy az 

Imdīlum-archívumból, ami szintén a család e két ágának együttműködésére utalna. Ezen 

együttműködést megerősíti a már Imdīlumnál tárgyalt levél, ónról, szövetről, valamint a címzett, 

Imdīlum Purušhattumba küldendő utasításáról (RA 60 – MAH 19609). Szintén a nagyobb család közös 

alkalmazottjának tűnik Adada, az írnok is: egyszer Puzur-Ištar, Imdīlum fiától kap szövetet (MM 

1977/12), másszor Uëur-ša-Ištarnak szállít (I 501). Egy bontatlan agyagbullán Šū-Bēlum pecsétje 

                                                
502 Uo, 109. 
503 Dercksen csak röviden összefoglalja (uo, 109.), Balkan 1965-ös recenziós cikke, melyben közli a szöveget, nem volt a 
kezemben (OLZ 60 [1965], 146-62.). 
504 Részleges kiadása: OACT 145457. 
505 Részleges kiadása: uo, 142444. 
506 Részleges kiadása: uo, 142443. 
507 Részleges kiadása: uo. 
508 Uo, 175, n. 20. szöveg. 
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látható, s a felirat szerint Uëur-ša-Ištarnak küldte azzal az utasítással, hogy ha Taqnabum, Iddin-Aššur 

fia nincs Kanišban, küldje utána Purušhattumba (kt n/k 1705509; Taqnabum apaneve a feliraton nem 

szerepel, azt más szövegekből ismerjük510). A bullát tehát nem kézbesítették, feltehetően szóban 

közölték tartalmát Taqnabummal. Szintén ezen archívum része az a már korábban említett levél, 

melyben a (csak részleges publikálás miatt ismeretlen) feladó értesíti a (szintén ismeretlen címzettet), 

hogy egy járvány miatt magasra szöktek az árak Purušhattumban: az ónt pl. a szokásos 6:1 helyett 4:1 

arányban váltották ezüstre, s ez nyilván jól jött a kereskedőknek (kt n/k 1339). Uëur-ša-Ištar cégéről 

tehát megállapítható, hogy többnyire a szűkebb vagy tágabb család tagjait foglalkoztatta e régióban, 

partnerei és alkalmazottai is legalább részben hozzájuk köthetők. 

 

Az ásatásról előkerült, de csak részlegesen publikált levéltárak kapcsán újra hangsúlyozni kell, 

hogy az archívumoknak eddig csak kis része ismert, tehát az e családokról alkotott kép jelentősen 

módosulhat. Jó példa erre az utolsó cég: az AKT2 60 szövege ebből az archívumból válogat, ám ezen 

táblákon Purušhattum egyáltalán nem jelenik meg. Ha nem vált volna ismertté néhány újabb tábla, 

Uëur-ša-Ištar itteni tevékenységéről semmilyen információnk nem lenne. 

 

Más kereskedők: Több esetben megfigyelhető olyan együttműködés, mely nem konkrétan e 

városhoz, hanem a cégekhez kapcsolódik. Ezzel magyarázható Huëārum megjelenése olyan cégek 

levelezésében, mint Innāja, Amurāja fia (BIN4 220), a Šalim-ahum-család (CCT4 43a, Innājával 

együtt) vagy Pūšu-kēn (BIN4 12, TC2 13), hiszen e három vállalkozás más régiókban is 

együttműködött. Szintén a hosszú távú vagy alkalmi együttműködés magyarázhatja néhány esetben 

közös szállítók megjelenését: ilyen eseteket láthattunk Buzāzu és Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia 

esetében, ahol Adad-bāni neve tűnt fel egy közös levélben (BIN4 48), s bár a név gyakorisága miatt 

kérdéses, lehetséges, hogy egy alkalommal Pūšu-kēnnél is ugyanő szerepelt (BIN4 1). Hasonló lehet a 

helyzet Uzua, Libbāja fiával is, aki elsősorban az Imdīlum-családnak dolgozott, egy levélben említést 

tesz Pūšu-kēn kaëëārumáról (VS 26 71; egy névrokona, Iddin-Aššur fia, egy alkalommal szintén Pūšu-

kēnnek szállít: KTS1 22b), vagy Kuzari esetében Pūšu-kēn és Šalim-ahum családja leveleiben (CCT2 

1). Több ilyen alkalommal találkozunk Šū-Ištar nevével: ahogy láttuk, rendszeres szállítója Puzur-

Aššur, Išar-kitt-Aššur fiának (CCT2 13, I 687, RA 60 – MP1, utóbbi levélnek Buzāzu a címzettje), s a 

név megjelenik Ennam-Aššur peres ügyeiben (TC3 273, CCT5 12b, előbbiben apanévvel), illetve 

Alāhum, Sukuhum fia levelezésében is (kt c/k 525), de ez esetekben nem állapítható meg az 

azonosság.  

A fentiektől eltérő esettel találkozunk olyan alkalmakkor, amikor egy cég stabil partnere 

alkalomszerűen mással működik együtt. Ez figyelhető meg Uëup-iškum esetében: két szöveg szerint 

Uëur-ša-Ištar, Aššur-imittī fiának partnere errefelé (I 501, kt n/k 1464), máskor Pūšu-kēnnek szállít 
                                                
509 Átírás-fordítás: Özgüç N. – Tunca 2001, 325. 
510 Ezek felsorolása: uo. 
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ezüstöt, igaz, ez nem Purušhattummal kapcsolatos (I 484), s láttuk, egy alkalommal vidéken 

másodmagával ő hoz ítéletet Imdīlum perében, mely részben e városban történt (ICK1 185). Az 

Alāhum, Sukuhum fiának levelezésében többször szereplő Alāhum, Mannua fia egy szövegben 

másoknak szállít ezüstöt (TC1 37). Egy töredékes levélben feltehetően az Imdīlum-családnak gyakran 

szállító páros, Annalī és (Iddin)-Adad jelenik meg mint a purušhattumi palotába szövetet vivők (VS26 

83). A tábla túl hiányos ahhoz, hogy bármely családhoz lehessen kötni, az egymás mellett megjelenő 

Ikuppīja és Aššur-taklāku esetleg Innāja, Elālī fiához kapcsolja. Előfordulnak azonban közös partnerek 

is: Kuzallum két alkalommal is levelet ír Pūšu-kēnnek a Purušhattumba szállított rézről (CCT4, 29a, 

TC2 16; ehhez társul még egy levél, melyből megtudjuk, hogy Turhumitban is megfordul: TC 2 23), 

valamint két Aššur-nādā-szöveg alapján réz van a nevén a purušhattumi bīt-kārimban (CCT1 19b és 

22a). Ugyanez a közös partnerség egy apa-fiú esetében is megfigyelhető: Buzutājáról és fiáról, Aššur-

emūqīról van szó. A fiú neve kétszer is szerepel az eddig publikált Alāhum-archívum táblái között (kt 

c/k 1087, 1500, utóbbi szövegben apanévvel), kifejezetten a településsel kapcsolatban, egy levelet 

pedig az apja ír neki és Pūšu-kēnnek, melyből az derül ki, hogy mind a jól ismert kereskedő, mind a 

feladó fia ebben a térségben tartózkodnak, de nem Purušhattumban (BIN4 20). Ezek alapján az is 

valószínűsíthető, hogy ezt a Buzutāját csukták le itteni amūtum-árusítás miatt, s erről többek között 

Pūšu-kēnt is informálta (WAG 48-1465). 

 

Helyiek: Látható, hogy több embernek volt itteni háza vagy legalábbis állandó szállása: utóbbiak közé 

tartozhatott Suejja, akinél ugyan rövid időre elhelyeztek árut (CCT6 24a), ám ő maga is másnál tárolta 

jelentősebb értékét. Ezen tárolásokból bonyodalmak származtak, amint azt a hosszú Suejja–Ennam-

Aššur-pereskedés, vagy Buzāzunak egy házba való behatolása mutatja. Utóbbi esetben Adad-ëulūlī, 

Kuskusum/Šū-Anum fiának házáról volt szó (kt a/k 403). E kereskedőnek Kanišban is volt háza, 

melyben az archívumát tárolta, cége tehát több lábon állt. Nemcsak Buzāzuval került üzleti viszonyba, 

hanem Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia érdekeit is képviselte (BIN4 36). E helyütt kell visszatérni a 

kārum ítélkezése kapcsán már említett további két Ennam-Aššur-ügyletre. Az egyikben Atata visz el 

árut a házából, felelősséget vállalva értük (kt 87/k 1): mivel Ennam-Aššur itt is purušhattumi 

háztulajdonosként szerepel, elképzelhető, hogy Anninum fiáról van szó. Egy azonos nevű személynél 

hagytak árut egy Imdīlumnál tárgyalt elszámolásban (CCT4 44a). Amennyiben a három háztulajdonos 

ugyanazt az embert takarja (megkockáztatom, hogy így van), egy jelentős helyi személyiségre sikerült 

rábukkanni. Az viszont nem dönthető el, hogy az Amur-Ištarral pereskedő Ennam-Aššur ugyanez a 

személy-e, (CCT5 12b) bár az egyik tanú neve megegyezik egy Suejja-per egyik szereplőjével. Az 

utóbbi perben Šū-Ištar, Šū-Aja fia az ítélethirdető társa (TC3 273), az előbbiben tanúként és apanév 

nélkül jelenik meg ez a név.  

Šalim-ahum tárgyalásánál pedig azt láttuk, hogy saját itteni üzletelése mellett esetleg a felesége és egy 

fia is itt tartózkodott, valamint partnerének, Uëur-ša-Aššurnak is jelentős vagyona, nagy 

valószínűséggel valamilyen ingatlana is volt a helységben. Feltehetőleg ő volt egy alkalommal Suejja 
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képviselője az Ennam-Aššur elleni perben (KUG 13). Látható tehát, hogy a cégek arra törekedtek, 

hogy olyasvalakivel is üzleteljenek, akinek állandó lakása volt itt, s aki így egyfelől az érdekeiket 

képviselhette e jelentős városban, másfelől akinél értékeiket elhelyezhették. 

 

* 

 

Purušhattum vizsgálatának eredményei a következőkben összegezhetők: 

 

1. A település kiemelt jelentősége miatt valamennyi ismertebb család megfordult itt, bár nem 

egyforma súllyal jelennek meg. Ez megnehezíti a területi együttműködés vizsgálatát, hiszen 

minden család megtalálható. 

2. Imdīlum családja intenzív tevékenységet folytat, több testvére és fia rendszeresen megjelenik 

a városban, alkalmanként ő maga és más családtagok is. Szállítóik és megbízottaik ismételten 

felkeresik a települést és térségét. Szórványosan más cégekkel is közös vállalkozásba fognak, 

és igénybe veszik a Purušhattumban lakók nyújtotta lehetőségeket. Unokatestvére, Uëur-ša-

Ištar két testvérével és néhány partnerrel jeleneik meg, a partnerek között az Imdīlum-család 

egy tagja és ott alkalmazott szállítók is feltűnnek. Kettejük cégei együtt hasonló megoldást 

valósítanak meg, mint Pūšu-kēn és fiai. 

3. Innāja, Elālī fia a másik két „nagy” céghez képest szerényebb mértékben van jelen. 

4. Pūšu-kēn cége hasonló intenzitással, de más üzleti stratégiával működik. Maga az anatóliai 

családfő szerepel a leggyakrabban, és ő több személlyel üzletel, a városhoz köthető tartós 

kapcsolatai nincsenek; az állandó partnerei hosszú távú, nem egy-egy térségben kimutatható 

üzleti kapcsolatok. Vele szemben egyik fia, Buzāzu itt is szorosan együttműködik egy 

kereskedővel, Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fiával, s feltehetőleg Suejjának is megvan a maga 

állandó partnere Ennam-Aššur, Anninum fia személyében. Fontos, hogy a két fiú olyan 

üzetfeleket is partnernek mondhat, akik saját házzal rendelkeznek Purušhattumban: ilyen 

személy Ennam-Aššur, illetve Buzāzu egyik kapcsolata, Adad-ëulūlī is, továbbá valószínűleg 

Suejjának is volt háza. 

5. Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia továbra is jelentős kereskedő, működése az Imdīlum-céghez 

hasonlítható: párhuzamos szálak nincsenek, viszont az itteniekkel együttműködik. Továbbra is 

szoros a kapcsolata Buzāzuval, s rajta keresztül a Pūšu-kēn-családdal. 

6. Aššur-nādā családjából többen is megfordulnak erre, e cég is az aktívabbak közé tartozik, s 

látható, hogy együttműködnek más családokkal (Imdīlum, Šalim-ahum). 

7. Šalim-ahum és családja szintén aktív, akár a hagyományos partnereivel (Pūšu-kēn, Innāja, 

Amurāja fia), akár a helyben lakókkal. 
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8. Három olyan háztulajdonos azonosítható, akiknél más családok is elhelyezték értékeiket, 

illetve hosszabb távon is partnerekké váltak: Adad-ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fia, aki mind 

itt, mind Kanišban komoly házat tartott fenn, Ennam-Aššur, Anninum fia, és Uëur-ša-Aššur. 

 

5.3.5. A Kaniš–Purušhattum útvonal összegzése 

 

 Az útvonal kapcsán megfigyelhető, hogy egyetlen olyan cég van, amelyik minden állomáson 

komoly szerepet játszik, ez Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fiának vállalkozása. Az eddig ismert nagy 

cégek közül – Buzāzun keresztül – a Pūšu-kēn-család kapcsolódik hozzá, tehát feltehetőleg az ő 

érdekeit is képviselte az útvonalon. Wašhaniában komoly szerepet játszott egy jelentős kereskedő, Ah-

šalim, Šū-Anum fia, aki kapcsolatban állt Innāja, Elālī fiával, s nem meglepő módon Puzur-Aššurral 

is. Ninaššában megjelenik Adad-ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fiának neve is, s feltűnik egy Ikuppī-

Aššur nevű kereskedő. E két településen még megjelenik a Ëill-Adad–Inbi-Ištar páros, ám innentől 

fogva nem szerepelnek (viszont megjelennek az északi térségben, ahogy majd látni fogjuk). Ulamában 

már minden jelentős család neve szerepel, de egyedül Pūšu-kēnék fordulnak elő többször. Az itt lakó 

Kurara is e céggel áll kapcsolatban. Purušhattumban viszont az itteni jelentős piac miatt minden család 

képviselteti magát, s különböző üzleti stratégiákat választva igyekszik érdekeit érvényesíteni. Van, aki 

saját házat tart fenn, van, aki szövetkezik e házak tulajdonosával, van, aki párhuzamos szálakat 

üzemeltet. A sokféle megoldás, amellyel a kereskedelem minél hatékonyabb kiaknázására törekedtek, 

az észak-szír térségben alkalmazott „egyen-megoldáshoz” képest különösen feltűnő. A nagyszámú 

tanú neve ugyanakkor nem mutat komoly egyezést, tehát a kārum ügyeiben nem feltétlenül az ott 

lakók tanúskodtak. 

 A régióról mutatott kép nem lenne teljes, ha röviden nem térnék ki Wahšušanára. A település 

összképe hasonló, mint Purušhattumé, azzal a különbséggel, hogy Innāja, Elālī fia jóval nagyobb 

aktivitást mutat. Hasonló élénkülés figyelhető meg Adad-ëulūlī esetében. Innāja aktivitásának 

felerősödése akkor különösen szembeötlő, ha a köztes állomás, Šalatuwar névanyagát vesszük 

szemügyre. E kisebb jelentőségű településen eleve keveseb cég jelenik meg, ennek ellenére feltűnő, 

hogy maga Imdīlum egyszer sem szerepel, Pūšu-kēn is csak néhányszor, míg Innāja töbször jelenik 

meg, mint Purušhattumban! Ennek elsődleges oka wahšušanai partnere, Mannum-balum-Aššur, aki 

rendszeresen tudósítja őt a nyugatabbi területekről. Feltehetőleg Innāja érdekeit a vele rokonságban 

álló Imdīlum is képviselte Purušhattumban, s ő ezt Šalatuwarban és Wahšušanában viszonozta. 

 

5.4. Az északi térség 

 

 E területet nem egy elszámolás, hanem egy levél alapján tárgyalom (kt 922/k 203). A levelet 

Kaniš kāruma küldte egy megbízottjának, Kullījának, valamint Turhumit, Hattuš, Tawinia, Tuhpia 

kārumainak Ninaššáig. Az utóbbi település a Kaniš–Purušhattum úton feküdt, és feltehetőleg egy 
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elágazás az északi térségbe vezetett. Nemcsak ez a szöveg mutatja, hanem a települések gyakori 

előfordulása is, hogy e két régió között nem húzható éles határvonal. 

 

5.4.1. Turhumit 

 

Feldolgozás: C. Michel alapos elemzést készített róla, csupán néhány megállapítása szorul 

pontosításra.511 

 

Fekvése: Turhumit a fent említett helyen elsőként szerepel; ennek nem feltétlenül földrajzi oka van, 

hanem a település fontosságát is jelentheti. Több útelszámolást ismerünk, ezek többsége azonban az 

előző szakasz telepeivel függ össze. Az egyik szerint Ulamából is elérhető volt (ICK2 293), egy 

hosszabb beszámoló második szakasza a Purušhattum–Šalatuwar–Wahšušana–Tuhpia–Turhumit–

Kaniš–Wahšušana utat adja ki (kt 91/k 424512). Egy nemrég publikált szöveg ugyan elhelyezi több más 

település között, ám az említett helységek egy része itt fordul elő először (kt 91/k 437513): e felsorolás 

szerint az Āl Butnātum–Hanaknak–Hanigga–Wazida–Hanaknak–Āl Kupišna–Tapaggaš–Tahadizina 

(igaz, csak az itteni alahhinnum jelenik meg)–Turhumit–Wahšušana útvonalat járta be a feljegyző. E 

szövegből azt is tudjuk, hogy a város egy nagyobb folyó partján feküdt, mert megemlíti a turhumiti 

gázlót vagy átkelőt.514  

 

Azonosítása: Erről több elképzelés is napvilágot látott, egyesek szerint a Kızılırmak és a Tuz Gölü 

északnyugati partja közt található,515 mások a Kızılırmak medencéjébe helyezik.516 A kārum a hettita 

szövegekben Turmit(t)a formában sűrűn előfordul517, egyes esetekben a számunkra fontos települések 

közül Wašhaniával, Uwalmával (Ulama?), Ninaššával együtt.518 

  

Helyi hatóságok: Két levélben is szó esik különböző anatóliai hatóságokról, egyszer még 

fejedelemről is, de egyik esetben sem egyértelmű, hogy közük van-e Turhumithoz (BIN4 93, CCT2 

30).519 

 

Típusa, működése: A kārum működése többféle szövegből is kiolvasható. A levelezésben hol arról 

értesíti Kaniš kārumát, hogy kérésének megfelelően lefoglalta egy kereskedő áruit (AnOr 6 12), hol 

arra kéri a kaniši kārum e testületet, hogy két kereskedőcsalád ottani tábláit küldjék el (TPAK1 44), s 

                                                
511 Michel 1991b. 
512 Átírás-fordítás: OACT 1232. 
513 Kiadása: Veenhof 2006, 779. 
514 A szövegnek e részét, a nēbartumot már a kiadás előtt említette Dercksen: OACT 12. 
515 RGTC 4, 176. 
516 E nézet képviselőinek összefoglalása: Michel 1991b, 254. 
517 RGTC 6, 442-44. 
518 RGTC 6/2, 175, és Wašhania kapcsán 187. 
519 Michel szerint a szövegek említenek itteni fejedelmet: Michel 1991b, 254. 
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egy Tawinia kāruma által Kanišhoz írt, már Ib-korú levélből azt is tudjuk, hogy fejdelemváltás esetén 

elküldték képviselőiket az új uralkodónak (kt f/k 183, részletesebben l. Tawiniánál). Egy Kaniš által írt 

töredékes levélből csak két személy nevét tudjuk meg, az egyik Aššur-ennam, a másik Nāb-Su’en 

(TC1 35). 

 Több, az itteni testület által lefolytatott per is megőrződött. Ezek részben az ismert 

családokhoz kötődnek (ATHE 22, AKT1 74, kt a/k 497b, AKT3 49-50 stb.) ezért ezeket az adott 

családoknál tárgyalom. Akad olyan eset, amelyről Wašhania és Ulama kapcsán már volt szó, hiszen 

ottani kölcsönügyletet tárgyaltak (CCT5 10b). Az egyik ügylet szereplője egy jelentős itteni 

kereskedő, Lāqēpum (ICK1 86). Előfordul egyszerű szolgalány-vétel is (kt 91/k 410).520 Bár nem itt 

zajlott, kiemelt figyelmet érdemel egy kaniši per, mely egy turhumiti ház feltöréséről és az ottani 

levéltár elhurcolásáról szól. (CTMMA1 84). A károsult fél tételesen felsorolja, milyen táblák és 

pecsétek voltak elhurcolt ládáiban, páratlan lehetőséget nyújtva az óasszír archiválási gyakorlat 

megismerésére. 

 

Jelentősége: A város a rézbányák közelében feküdt, így rézpiaca miatt vált kiemelt fontosságúvá.521 

Jelentőségét az is mutatja, hogy az itteni kereskedelemben az óasszír fejedelemi család is részt vett: a 

levélben az uralkodó a fiat és egy kereskedőt sürget, hogy tegyék pénzzé áruit, többek a Turhumitba 

küldötteket is (AKT2 22).  

 

Árucikk: Turhumitban nagy piac működött: nemcsak nagy mennyiségű réz talált gazdára, hanem 

rendszeresek az ide érkező ón- és szövetszállítmányok, valamint feltűnően gyakran szerepel a gyapjú 

és az irha is. Emellett többször találkozunk a meteorvassal is. 

 

Ismert családok: A város jelenősége miatt nem meglepő, hogy valamennyi család megjelent, igaz, 

nem egyforma súllyal képviselve magukat. 

 

Imdīlum: E család nagyon aktív ebben a városban is. Egy alkalommal maga a cégvezető is ír levelet, 

amelyben szamarakat kér, az adóssága és Pūšu-kēn ezüstje iránt érdeklődik (KTS2 39), ám többnyire 

címzettje a különböző értesítéseknek. A levelekből kiderül, hogy nagybátyja, Amur-Ištar intézi 

Imdīlum rézügyeit, s foglalkozik a cég más embereivel is, s néha maga is útra kel; e levelekben 

további itteni jelentős személyiségek is előfordulnak, pl. Elamma (CCT3 1, CCT6 12a). Rajta kívül 

Imdīlum egyik testvére, Aššur-ëulūlī is feltűnik a városban vagy annak kapcsán; Wahšušanába utazott, 

s Turhumitot illetőleg nagybátyja látta el utasítással (ICK1 85). Egy adósságtábla szerint fia, Puzur-

Ištar Turhumitban kapja majd meg unokatestvérétől, Su’en-rē’ītől a rezet, tehát mindkét családtag 

                                                
520 Kiadása: Veenhof 2003b, 699-700. 
521 Uo, 257, OACT 14. 



 102 

megfordult e városban. (OIP27 56).522 Több levelet ír a Purušhattumban megismert szállító, Uzua is, 

aki néha panaszkodik Amur-Ištarra, miközben Turhumit mellett Wahšušanába, Šalatuwarba és 

Purušhattumba is utazik (TC2 36). Előfordul, hogy panaszkodik, mert Tišmurnában nem tud rézzel 

üzletelni, Turhumitban pedig nem engedik (CCT4 27a), s már volt szó a kétségbeesett leveléről, 

melyben mellőzve érezte magát, s fölajánlotta szolgálatait Turhumitban, Purušhattumban (VS26 71). 

Imdīlum a településen és a térségben is együttműködött több kereskedővel: ilyen volt Pūšu-kēn (KTS2 

39), Innāja, Elālī fia és Lāqēpum (CCT6 18c), s ahogy már fentebb szóba került, Elamma is E 

városban tehát Purušhattummal ellentétben Imdīlum inkább a másokkal szorosabb együttműködést 

választotta, ezenkívül volt itt egy állandó rezidense, s több családtag megfordult itt. Ez a másfajta 

stratégia majd Pūšu-kēn esetében lesz szembeötlő. 

 

Amur-Ištar: Amur-Ištar külön figyelmet érdemel:523 nemcsak az Imdīlum-cég ügyeit intézte, s látta el 

utasítással a családtagokat és a szállítókat (CCT3 1, CCT4 27a, ICK1 185), hanem egy levél alapján 

kapcsolatban állt Šalim-ahummal, Pūšu-kēnnel, Elammával, Lāqēpummal, Hinnājával (BIN4 26). Az 

ő házában lehetett elhelyezni táblákat (ICK1 187). Ahogy láttuk, fia, Su’en-rē’ī itt fizeti vissza 

réztartozását, s mivel apja itt lakik, elképzelhető, hogy ő is itt működött. 

 

Szállítók: A levelekből két szállító különíthető el. Uzua, ahogy láttuk, nemcsak szállítással 

foglalkozott, hanem üzletelni is próbált. Ő nemcsak Imdīlum cégének dolgozott: egy alkalommal 

Buzāzu vett tőle kölcsön szamarakat (VS26 172). A másik személyről Kakkiról csak annyi tudható, 

hogy Amur-Ištar küldte Tuhpiába, feltehetően rézügyletben (CCT3 1). 

 

Innāja, Elālī fia: Innāja összesen két alkalommal jelenik meg, két fia ír neki egy-egy levelet.524 Az 

egyiket Ikuppīja küldte apjának és az e városban igen aktív Lāqēpumnak (CCT6 18c); a töredékes 

szövegből annyi derül ki, hogy Turhumitból küldött valamit Innājának, és Lāqēpum szövetekkel 

üzletel. A másik táblán Puzur-Aššur vitázik apjával a vámokról, mert szerinteTurhumitban többet kell 

fizetni (TC2 26).  

 

Pūšu-kēn: Pūšu-kēn működése oly mértékben egybefonódott több jelentős kereskedőével, hogy nem 

nagyon lehet elválasztani őket. Leveleiben rendszeresen szerepel feladóként vagy résztvevőként 

Hinnāja (BIN4 19, 26, CCT5 6b, I 676, TC1 14, TC2 23), ugyane minőségben, de egyszer még 

címzettként is Qarwāja (BIN4 19, CCT5 6b, I 676, bár itt nem e város kapcsán, TC2 23), címzettként 

és említettként Lāqēpum (BIN4 26, CCT5 6b, bár nem a város kapcsán, I 676 – itt a fia szerepel), és 

egy alkalommal az az Elamma, aki az Imdīlum-cégnél is megjelent (BIN4 19). E levelek 

                                                
522 Michel szerint egyenesen ott laktak, de ez szerintem nem igazolható, legalábbis az Imdīlum-fiú esetében semmiképp: 
Michel 1991b, 268. 
523 Michel egyenesen a legtekintélyesebbnek nevezi; tevékenységének részletezése: Michel 1991b, 268-9. 
524 Meglepő, hogy amúgy rendkívül alapos cikkében Michel összemossa a két Innāját: Michel 1991b, 272. 
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valamennyiében a hagyományos árucikkekről esik szó, hol az ón-, hol az ezüstszállítmányok 

tárgyaltatnak. Ami meglepő, hogy e levelekben nem esik szó rézről, legalábbis nem Turhumit 

kapcsán. Természetesen Pūšu-kēn is üzletelt rézzel, de ezt mások leveleiből tudjuk meg. A fenti 

kereskedők mellett ugyanis a többi családdal is jó viszonyt ápolt: láttuk ezt már Imdīlumnál, de a 

hagyományosnak számító partnere, Šalim-ahum is részt vett a fenti levelezésben (TC1 14). Emellett a 

telepen kapcsolatban állt az Aššur-nādā-családdal is, ami másutt nem figyelhető meg: az itt ügyködő 

egyik testvér, Ilī-ālum tartozott neki ezüsttel (POAT 8); e kapcsolat azért sem meglepő, mert majd 

látni fogjuk, hogy a fenti kereskedőcsoporttal Aššur-nādā is érintkezett. 

 

Családtagok: E helységben két fiú fordult még meg: Buzāzu saját hagyományos partnerét, Puzur-

Aššur, Išar-kitt-Aššur fiát értesíti az általa a bīt kārimban elhelyezett szövetekről (CCT2 30), egy 

másik, sajnos nagyon töredékes levélből csak az itteni és Purušhattum-beli ügyletéreől értesülünk 

(CCT 4 48a – a levélben szerepel fivére, Suejja is, de nem tudni, milyen kontextusban), egy toktöredék 

belső borítójáról pedig annyi olvasható le, hogy Turhumitban elvett Uzua szamaraiból  – feltehetően 

az Imdīlum-cég szállítójáról van szó (VS26 172). Ezenkívül Kaniš egy későbbi levelében az ő fiai 

kérik Turhumitot. hogy gyűjtse össze nagyapjuk és egy másik kereskedő ott fellelhető iratait (TPAK1 

44). A másik fiú, Aššur-muttabbil egy itteni per résztvevője: Ikuppīja meglehetősen nagy mennyiségű 

(40 mina) ezüsttel tartozott neki, ezt végül mások fizették ki helyette (ATHE 22). 

 Pūšu-kēnről tehát elmondható, hogy ténykedése nagyon erősen összefonódott egy befolyásos 

csoportéval, melynek tagjai más városok kapcsán is előfordultak, ám itt, Turhumitban meghatározó 

erejűek voltak. 

 

Aššur-nādā: Aššur-nādā cégének is fontos volt e település, ami a rézkereskedelemben való erős 

érdekeltséget, és egy korábban tárgyalt elszámolásban (BIN4 148) szereplő több mint két tonna rezet 

tekintve nem meglepő. Maga Aššur-nādā két levelet is írt a cég partnerének, Alāhumnak, testvérének, 

Aššur-taklākunak, valamint egy Ememe nevű személynek (BIN4 49, CCT3 7b). Az utóbbi levelet 

feltehetőleg Turhumitból írta, és azt kéri, hogy ha drága a szamár, ne küldjenek ide. Az előbbi 

tábláján, melyet máshonnan küldött, pontos elszámolást kér többek között a turhumiti ezüstről. Szintén 

az itt szerzett ezüst és arany a témája egy harmadik levélnek (BIN4 52), melyet már csak Alāhumnak 

és Aššur-taklākunak küldött, és amelynek instrukciója szerint a jövedelmet adóssága törlesztésére kell 

fordítani. Szó esik még  egy e régióban ténykedő szállítóról, Hannānumról, Ikuppīja fiáról, Ikua 

unokájáról. Aššur-nādā egy hosszú rézelszámolást tartalmazó levelet is írt (AKT1 17), melyből 

kiderül, hogy ő maga is megfordult e városban. Az itteni réz mellett felbukkan a kunanamiti réz is, 

amit az egyik címzett követelésére a feladónak Turhumitban kellett volna jobb minőségűre váltania. A 

levélben csak Uëur-ša-Aššur személye fordul elő gyakrabban a cég levelezésében. A kaniši ág 

vezetőjének érdekeltségét a leveleken kívül egy bírósági ügylet másolata is mutatja (RA60 128): ebben 

egy partnerük, Hinnāja házából visznek el hárman ónt, és Aššur-nādā mellett Elamma is felveszi 
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részét, azonban a harmadik fél, Qarwāja Turhumitban van, így járandóságát ők ketten, valamint Aššur-

dān küldték utána (Elamma halála után fia, Abu-šalim veszi át szerepét). Aššur-nādān kívül mind 

testvérei, mind fia megfordultak e kārumban. Ilī-ālum innen írt leveléről (POAT 8) már Timilkia és 

Hurama kapcsán esett szó. A levél első részében több általa Turhumitból útnak indított szállítmányról 

tesz említést. Az első három alkalommal ezüst és arany ment a címzetteknek, az elsőt Iddin-Aššur, Āl-

Ìāb kaëëāruma, a következőt Kurub-Ištar, Amur-Ištar és Bēlum-bāni, az utolsót Aššur-taklāku, Abu-

šalim fia vitte (nem tudni, hogy ez az Abu-šalim megegyezik-e Elamma fent említett fiával). A 

fentieken kívül korábban rezet és ezüstöt is küldött Iddin-Aššurral, Ennam-Bēlummal és Išar-

Bēlummal. Az előbbi két szállító az Aššur–Kaniš útszakaszon is dolgozott, hiszen szó esik egy, a 

feladót illető szövetet és gyapjas bőrt tartalmazó szállítmányról, márpedig Turhumitból nem 

érkezhetett ilyen áru Kanišba. Az itt említett Iddin-Aššur biztos, hogy nem azonos Āl-Ìāb 

kaëëārumával – erre utal a megkülönböztetés is. Mivel egy embere e térségben dolgozott, Āl-Ìāb is 

üzletelt a városban. Aššur-taklāku is írt innen egy levelet bátyjának (TC1 27): ebből megtudhatjuk, 

hogy kapott szövetet, illetve gyapjas bőrt, s ezt a cég máshonnan is ismert anatóliai szállítója, Šalim-

bēlī vitte neki. Az ezért kapott ezüstöt majd a szintén többször előforduló Ennam-Bēlum szállítja. 

 Iddin-Ištar rézkereskedelembeni érdekeltsége Purušhattum tárgyalásakor már szóba került, 

mivel az általa írt, apjának címzett levelekben e kārumok is megemlíttetnek.525 Az egyikben Turhumit 

is felbukkan, ahol a fiú tartózkodik, és ahonnan majd Purušhattumba utazik (BIN4 64); ekkor Ilī-ālum 

is itt van, és az olcsó árak miatt szintén Purušhattumba akar utazni, s az is kiderül, hogy Alāhum is 

érdekelt volt ezen üzletben. Egy másik leveléből, melynek elején apja vádjait utasítja vissza, kiderül, 

hogy e városban találkozott apjával (CCT3 16b). A levél második részében új szereplők jelennek meg: 

Annīnum fiának küldött volna ónt (ezért feltételezhető, hogy ekkor még Kanišban volt, tehát egy 

korábbi eseményről beszél), de figyelmeztették, hogy az illető a csőd szélén áll, tehát nem küldött. 

Szállítója Ìāb-ëill-Aššur lett volna, aki a cégnek több alkalommal szállított az észak-szír régióban is. 

Annīnum fia tehát valahol Anatóliában, ez esetben Turhumitban lehetett. Ő már (és apja is) felbukkant 

egy Aššur-nādā-levélben (CCT3 7b), de akkor még nem lehetett egyértelműen e helységhez kötni.  

Maga Iddin-Ištar ügyletei folytán komoly adósságba keveredett Kanišban, Turhumitban és 

Kunanamitban, s apjának kellett kisegítenie, aki egy kölcsönszerződés szerint átvállalta tartozásait, s 

egyéves lejáratú hitelt nyújtott fiának (POAT 2). Iddin-Ištar halála után keletkezett annak a pernek a 

szövege, melyben az egyik résztvevő állítólag az ő turhumiti házába hatolt volna be korábban 

(CTMMA1 84). 

 Aššur-nādāról megállapítható, hogy sokkal önállóbb tevékenységet végzett, mint a fenti 

családok; noha nem függetlenedett teljesen az előbb említett befolyásos csoporttól, és Pūšu-kēnnel is 

volt fiának közös ügylete, inkább saját családtagokkal és szállítókkal oldotta meg az itteni ügyeket. 

 

                                                
525 Az ő ténykedéséről Michel is megemlékezett: Michel 1991b, 269-70. 



 105 

Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fia: E kereskedő Turhumitban is komoly forgalmat bonyolított. A hozzá 

címzett levelek döntő többségét ezúttal is szállítója és képviselője, Ilī-wēdāku írta, aki több levélben 

tárgyalja az amūtumot (CCT2 16b, CCT4 38a, CCT5 13a), de ő ezen felül mindennel üzletel 

Turhumitban: rézzel, szövettel, gyabonával, gyapjúval, gyapjas bőrrel, és küldi az így termelt ezüstöt 

és aranyat. két levélben szól a sikkatumról (valamilyen katonai esemény lehetett), ami miatt nem tudott 

nemesfémet küldeni, és a cég ismert szállítója, Hutka sem tudott elindulni (I 598, POAT 28). 

Ezenkívül egy levélben szó esik a csempészúton ide szállított áruról is (CCT4 38a). Ez a cég is 

érintkezésbe kerül a befolyásos csoporttal, mégpedig az amūtum-kereskedelem kapcsán (CCT5 13a), 

bár Turhumit nem ilyen összefüggésben fordul elő. A cég e térségbeni partnerei, alkalmazottai Aššur-

dūrī, akit Ilī-wēdāku Turhumitba küldött amūtum-ügyben (CCT2 16b), illetve a Turhumitban lakó 

vagy tartózkodó Kuzum, aki Puzur-Aššur megbízottjára bízza a kereskedő szövetét és szamarát 

(POAT 28). Ilī-wēdākun kívül egy levelet Buzāzu írt e kereskedőnek, erről már volt szó. Ezeken kívül 

egy levél érkezett Adad-ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fiától, aki Puzur-Aššur megbízottjaként működött 

Purušhattumban is; a levelében beszámol a purušhattumi, wahšušanai és turhumiti ügyletekről, a 

szövetekről, szamárról, rézről (BIN4 36). Talán Puzur-Aššur gyakori turhumiti jelenléte 

magyarázhatja, hogy itt zárták le a kārum működésénél már említett ügyet (CCT5 10b). 

 E cég tehát Aššur-nādāéhoz hasonlóan jórészt saját lábakon állva tevékenykedett, még ha az 

amūtum-kereskedelemben érintkezésbe is került a tekintélyes kereskedő-csoporttal. Szintén érdemes 

megemlíteni, hogy sokkal szélesebb skálán mozogtak az árucikkek, mint a kereskedők többségénél. 

 

Innāja, Amurāja fia: Ez az Innāja is két levél címzettje; az egyikből kiderül, hogy ő is járt a városban. 

Ezt a levelet Lulu írta többeknek, köztük Mannum-kī-Aššurnak, Innāja hagyományos partnerének 

(VS26 44). Arra kéri a címzetteket, hogy nagybátyja Turhumitba érkeztekor se a feladó tábláját, se 

ezüstjét ne adják oda. A másik levél igen töredékes (BIN6 196): Puzur-ilī a feladó, annyi derül ki, 

hogy Turhumitban történt valami, a törés után pedig szerepel egy másik állandó partner, Pilah-Aššur, 

de nem derül ki, köze van-e a telephez.  

 

Šalim-ahum: E család két tagja jelenik meg, mindketten jártak a településen. Šalim-ahum egy 

hagyományos partnereinek, Lāqēpumnak és Pūšu-kēnnek címzett levélben felsorolja, ki mindenki 

bízott rá ezüstszállítmányt: Turhumitban Aššur-šamšī és Hinnāja, s ugyanott Amur-Ištartól kapott az 

ónjáért ezüstöt (BIN4 26). Két turhumiti ítéletnek pedig fia, Dān-Aššur az egyik főszereplője (AKT3 

49-50). Kudādummal egyeztek meg az ón és az érte adott ezüst értékén, az ügylet résztvevői még 

Aššur-bāni és Kuëīja. Kudādum aggódott utóbbiak megbízhatósága miatt, ahogy a második szövegből 

kiderül (ezt amúgy egy kisebb telepen, Hapalzimában tárgyalták). Elképzelhető még, hogy az Aššur-

nādā cégénél is említett hosszú perben szereplő Šalim-ahum megegyezik e családfővel (CTMMA1 

84). 
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Adad-ëulūlī, Kuskusum/Šū-Anum fia: Adad-ëulūlī a Puzur-Aššur, Išar-kitt-Aššur fiának küldött 

levelet leszámítva jogi ügyletekben szerepel. Egy kaniši ítélet szerint az ott adott ónért két hónap 

múlva rezet kap Turhumitban (AKT1 66), egy másik alkalommal másvalaki réztartozását rögzítik a 

turhumiti számla alapján (kt a/k 300).526 A következő két tárgyalás összefügg egymással. Az első 

szerint Adad-ëulūlī és Aššur-damiq rezet adott Enna-Su’en, Ilī-ālum fiának, aki Šumma-libbi-Aššur 

képviselője, s Adad-ëulūlī majd tanúkat állít, akik mindent elmondanak Aššur-damiqnak (kt a/k 

497b).527 A következő ítélet e tanúállításnak emel határidőt (AKT1 74). Ezen ügylethez tartozik még 

egy wahšušanai tárgyalás is, haol ugyanezen szereplők tisztázzák a különböző réz- és 

ezüsttartozásokat (CCT1 48).528 Érdekesség, hogy annak a pernek Wahšušanában tanúja Puzur-Aššur, 

Išar-kitt-Aššur fia, ami jelzi a két kereskedő szoros kapcsolatát. A fenti jogi okmányokból kiderül, 

hogy Adad-ëulūlī is rendszeresen felkereste Turhumitot. 

 

Uëur-ša-Ištar, Aššur-imittī fia: E kereskedő eddig ismert táblái közül négyben szerepel ez a helység, de 

így is kiderül, hogy legalábbis egy lerakata volt itt. Purušhattumhoz hasonlóan itt is testvérei, főleg 

Ikuppīja a szereplők. Egy levelet az archívum tulajdonosa írt fivérének, Hunnījának, e szerint azért 

nem küldött ezüstöt, mert azt Ikuppīja Purušhattumból Turhumitba viszi s rézzé teszi (kt n/k 483)529. 

Ez utóbbi fivér a szerzője egy másik levélnek, melyben esküdözik, hogy amióta Turhumitba ment, 

nem tudott rezet venni, így üzletet sem tudott nyélbe ütni, s a címzett utasítása szerint tíz napon belül 

Purušhattumba megy (kt n/k1277)530. Taqnabum, aki ez utóbbi városban is megfordult, írja Šumma-

libbi-Aššurral többek között Uëur-ša-Ištarnak, hogy Katāja, Alānia fiát, aki Lulu kaëëaruma, 

Turhumitba küldték ezüsttel, s ő onnan a feladók képviselője által lepecsételt rezet hozott, s egy ideig 

Wahšušanában volt (kt n/k 1451)531. Egy alig publikált szövegből csak az derül ki, hogy Ilabrat-bāni 

szamárfelszerelést és táblákat hagyott Uëur-ša-Ištarnál Turhumitban (kt n/k 210). E cégről 

megállapítható, hogy mind Purušhattumban, mind Turhumitban tartott fenn kirendeltséget. 

 

Alāhum, Sukuhum fia: Az eddig publikált táblákon összesen egyszer fordul elő a város neve. A levelet 

Tahašaili írta Alāhum két fiának, Aššur-bēl-šadu’enek és Aššur-maliknak, valamint cég egy 

partnerének, Aššur-nādānak (kt c/k 279).532 A publikált részletből csak annyi derül ki, hogy Ilī-malak 

megérkezett Turhumitból. 

 

Aššur-muttabbil, Iddin-Abum fia: E kereskedő felmenői is jelen voltak Turhumit életében, s az 

aktivitás öröklődött. Aššur-muttabbil nagyapja Aššur-rabi volt, aki – noha az egykorú szövegek ezt 

                                                
526 Átírás-fordítás: OACT 100310. 
527 Átírás-fordítás: OACT 97. 
528 Az ügylet tárgyalása: OACT 97. 
529 Átírás-fordítás: OACT 145. és uo, 457. lj. 
530 Átírás-fordítás: OACT 142444. 
531 Átírás-fordítás: OACT147. és uo, 463. lj. 
532 Átírás-fordítás: OACT 118372. 
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csak részben igazolják – szoros kapcsolatokat ápolt Pūšu-kēnnel, s együttműködésük Turhumitra is 

kiterjedhetett: így történhetett, hogy a két kereskedő unokái együtt keresték fel Kaniš kārumát, hogy 

kérjék el Turhumittól a nagyszülők iratait (TPAK1 44).  Az, hogy egy archívumban régebbi táblákat is 

őriznek, nem meglepő – így történhetett, hogy egy, Aššur-muttabbil koránál mintegy húsz évvel 

idősebb szerződés is megtalálható a táblák között (KEL 96 – TPAK1 189). A törött szerződésben 

szereplő kereskedők nem kapcsolhatók e családhoz (Aššur-nādā, Amur-Ištar fia és Lāqēpum, Izzizam-

ilī fia); ezüst és réz átváltása kerül szóba, szerepel Turhumit is, de az összefüggés kérdéses. Egy 

szolgalány-vételből azt tudjuk meg, hogy egy bizonyos Aššur-malik üzleti útjai során Kanišban, 

Purušhattumban, Turhumitban és Wahšušanában ténykedett (TPAK1 161). Turhumitban került sor egy 

ügy érdemi részére, de Kaniš kāruma tárgyalta, talán azért, mert a kérdéses ezüst és szövet átadására 

ott került sor; mindenesetre szóba kerül az egyik Innāja háza, és egyikük sem játszik jelentős szerepet 

Turhumit életében (TPAK1 166). Egy tábla lejegyzője Turhumitban vesztette el pecsétjét; ennek 

pontos következményeit a tábla töredékes volta miatt nem tudjuk (TPAK1 196). Aššur-muttabbil egy 

levelet is kap, melyben Aššur-rē’ī számol be a turhumiti ügyletekről (TPAK1 7). Bár e fenti 

szövegeket nem lehet mind egyértelműen Aššur-muttabbilhoz kötni, az ő (illetve elődei) ottani 

ténykedésére elégséges adatunk van. 

 

Más kereskedők: A családokba nem sorolható kereskedők ismertetését mindenképp azok körével kell 

kezdeni, akik valamennyi jelentősebb családdal szoros vagy kevésbé szoros viszonyt kiépítve, kis 

túlzással rajta tartották kezüket Turhumit kereskedelmi életén. Hinnāja Aššurban lakott s onnan 

irányította az ügyeket, de egy tárgyalásról tudjuk, hogy Kanišban is volt háza, mivel az ott tárolt ónt 

osztották egy alkalommal többfelé (RA 60, 128. o.). Szintén e szövegből tudjuk, hogy Qarwāja 

időnként Turhumitban lakott, tehát legalább egyiküknek háza volt e városban. Elamma és Lāqēpum 

többször tűnnek fel levelezőpartnereiként. E kör tagjai megjelentek a purušhattumi levelezésben is, de 

csak Turhumittal együtt. Hinnājának, aki valószínűleg a legtekintélyesebb kereskedő volt, egy 

leveléből kiderül, hogy Ištar-pilah és Kuzallum házát is igénybe vették Turhumitban; feltehetően az ő, 

esetleg a csoport képviselői voltak (I 676). E körhöz csatlakozva kereskedett itt Pūšu-kēn, de ahogy 

láttuk, kisebb-nagyobb mértékben a többiek is együttműködtek velük. 

A többi itt előforduló személy közül kettőt érdemes kiemelni. Lulu egy levélben kéri Innāja, 

Amurāja fiának körét, hogy nagybátya Turhumitba érkeztekor ne adjanak neki semmit (VS26 44). Egy 

töredékes levélben, melynek címzettjei Puzur-Aššur és Iddin-Kūbum, a feladó beszámol arról, hogy 

Lulu ment Turhumitba, és adjanak neki ezüstöt. Egy Uëur-ša-Ištar köréhez tartozó levélben pedig a 

feladók Lulu kaëëārumát küldik az ezüsttel Turhumitba (kt n/k 1451). Feltehetően ugyanarról a 

személyről van szó; amennyiben helyes a következtetés, nemcsak egy kereskedő, hanem egy részben 

itt is tevékeny család jelenik meg. A másik kereskedő Išim-Aššur, aki ugyan csak egyszer említtetik 

meg egy szövegben, ahol amūtumot szállít, de később Tuhpia kapcsán megint felbukkan (KTS1 3b). 
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Helyiek: Viszonylag sok személyről tudjuk, hogy háztulajdonos volt. Fentebb már láttuk, hogy 

Kuzallum és Ištar-pilah háza szolgálhatott bázisként az erős kereskedőcsoportnak. A csoportból 

Qarwājának volt itt saját háza. Ištar-pilah Iddin-Su’ennel és Puzur-Adaddal egyike annak a három 

testvérnek, akik megegyeztek, hogy ha valakik Iddin-Su’en nevében eladják a házukat, a másik két 

testvérre eső részt kifizetik; aligha véletlen, hogy Ištar-pilah egyik képviselőjét Hinnājának hívták 

(TC3 216).533 Más személyek bukkannak fel egy elszámolásban (BIN4 172). Különböző embereknek 

adott vagy a nevükben befizetett rézről van szó, és az utolsó tételek egyikében Puzur-Wēr turhumiti 

háza szerepel. Elképzelhető, hogy Puzur-Wēr fia az a Nāb-Su’en volt, aki szerepel egy Kaniš és 

Turhumit közti levélben (TC1 35),534 bár egy turhumiti ügylet hasonló nevű tanújának apját Šū-

Bēlumnak hívják (kt 91/k410). 

 E helyütt kell részletesen szólni a már többször említett perről, mely egy levéltár elhurcolása 

körül forog (CTMMA1 84). A kaniši tárgyaláson Su’en-nādā vádolta meg Ennam-Aššurt, hogy 

távollétében behatolt turhumiti házába, és magával vitt onnan kétládányi táblát és pecsétet. Ezt 

követően részletesen ismerteti a táblák tartalmát, ezért is olyan hosszú a szöveg. Szerepel többek 

között Iddin-Ištar, Aššur-nādā fiának több adóstáblája, aki e szöveg szerint Ennam-Aššur kereskedője, 

de Su’en-nādā tartozásai és kintlevőségei is. Iddin-Ištar még életében egy pecsétjét is itthagyta (talán 

zálogba?). Összesen 24 olyan tábla volt a háztulajdonos birtokában, mely az üzleteivel függött össze, 

vagy valaki megőrzésre nála hagyta, ezenkívül olyan táblák is, melyek Ennam-Aššurral vagy Iddin-

Ištarral foglalkoztak, és ahol ő csak tanú volt. Válaszában Ennam-Aššur viszontvádolja Su’en-nādāt, 

hogy három éve, amióta Iddin-Ištar meghalt, egyfolytában vádaskodik, sőt még be is hatolt elhunyt 

kereskedője házába, s ezüstöt vitt el onnan. Miután tagadja, hogy behatolt volna bárki házába, 

annyiban egyetért vádlójával, hogy majd Aššur városában tisztázák az ügyet. Elképzelhető, hogy 

Ennam-Aššur azonos Annīnum fiával, aki Purušhattumban volt háztulajdonos, és akivel ott Suejja 

pereskedett sokáig, itt pedig likviditási problémái miatt Iddin-Ištar nem küldte neki a betervezett ónt 

(CCT3 16b).535 Az adóstáblák szereplői közül Ikuppīja, Agīja fia tűnik fel még egyszer: Buzāzu említi 

Puzur-Aššurnak írt levelében, bár egyértelműen nem köthető e városhoz (CCT2 30).  

 

* 

 

 A Turhumittal kapcsolatos szövegek tanulmányozása az alábbi eredményekkel járt: 

 

1. E kārum kereskedelmének jelentős részét ellenőrizte egy befolyásos csoport, melynek 

legtekintélyesebb tagja, feltehetőleg vezetője Hinnāja volt, e körbe tartozott Elamma, 

                                                
533 Az ügyletről l. Michel 1991b, 267; szerinte a fiúk apja Iddin-Ištar. 
534 Uo. 
535 Ezt valószínűsíti Larsen is: Larsen 2002,  



 109 

Lāqēpum és Qarwāja, utóbbinak saját háza volt Turhumitban. A csoportból Hinnāja két itteni 

háztulajdonossal is tartotta a kapcsolatot. 

2. Az ismert kereskedőcsaládok valamennyien jelen vannak, de üzleti stratégiájukat alapvetően 

módosította az itteni tekintélyes csoport. Pūšu-kēn szorosan együttműködött velük (ez annál is 

könnyebb volt, mivel hagyományos partnereiről volt szó), de a többi „nagy” családdal létező 

kötelékei sem szakadtak meg. Imdīlum hagyományos kapcsolatainak szorosabbra fűzésével, 

és a kooperáció kiterjesztésével válaszolt. Ugyanakkor a „hagyományos” stratégiának 

megfelelően egy családtag itteni rezidensként irányította az ügyeket, és kimutathatók az e 

térségben (is) működő szállítók. Ugyanakkor a tekintélyes kereskedőkkel is kapcsolatba lépett, 

főleg a rezidense révén. A többi, e telepen nagyobb forgalmat bonyolító család megmaradt 

saját embereinél, de – nyilván jól felfogott érdekből – alkalmanként ők is üzleteltek a fenti 

csoporttal. 

3. A hagyományos módszereket alkalmazva az Imdīlum-családból Amur-Ištar vált tekintélyes 

helyi rezidenssé, aki más cégeket is képviselt, Aššur-nādā pedig fiát, Iddin-Ištart küldte ide, de 

más családtagok és alkalmazottak is megfordultak itt. 

4. Több háztulajdonos is kimutatható, közülük többen is együttműködtek a tekintélyes 

kereskedőcsoporttal, illetve a cégrezidensekkel. 

 

5.4.2. Hattuš 

 

Bár a Hattušból előkerült szövegekből szinte semmilyen következtetés nem vonható le, mivel 

Kaniš mellett ez az egyetlen biztosan azonosított város, akkor is beszélni kellene róla, ha a fenti 

Kullīja-levélben nem szerepelt volna. 

 

Azonosítása: Boğazköy 

 

Ásatás: Ch. Texier 1834-es felfedezése után, noha a következő évtizedek során több utazó is 

felkereste a romokat, szabályos ásatásokra – az első ékírásos táblák megtalálása után – csak a XX. sz. 

elején került sor H. Winckler vezetésével. 1931-től a Német Régészeti Intézet által a második 

világháború kitöréséig tartó ásatások zajlottak. A munkák 1952-ben indultak újra, és napjainkig is 

tartanak.536 

                                                
536 Rövid kutatástörténeti összefoglaló: Bittel 1970, 7-10, és Neve 1992, 11-5, ill. http://www.hattuscha.de/deu/themen/04-
entdeckungsgeschichte/entdeckungsgeschichte.htm  
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    A lelőhelyen a kora bronzkortól a hettita időszak végéig négy fő fázis különíthető el.537 Az 

elsőben a kora- és középső bronzkori rétegek találhatók, a második az óasszír kereskedelem szakasza, 

a harmadik és negyedik a hettita ó- és újbirodalomnak feleltethetők meg. A számunkra érdekes korban 

a fellegvár a Büyükkale Vb-a – IVd rétegeit foglalta el.538 A megelőző korszak hagyományait folytató 

nagy épületet a hozzátoldásos építkezés és a terepadottságok miatti több szintre település jellemzi. 

Ettől a várostól északra terült el a kārum, szintén két teraszon. Az itteni kőalapra épülő faszerkezetes-

agyagtéglás megoldás az Anatóliában általában (és még napjainkban is) alkalmazott módszer volt. A 

kőalapzat gyengeségéből az ásató max. egyszintes házakat rekonstruált. A sokszobás épületek 

szabálytalan szerkezetűek voltak, s közöttük részben csatornázott utcák húzódtak.  Ez utóbbi rétegben 

Kaniš-sal ellentétben nyoma sincs pusztulásnak. Ugyanebben a periódusban a citadelláról jelentős 

mennyiségű pecsétnyomó került elő, ami központi hivatalszervezet meglétére utal. A IVd réteghez 

tartozik a vár erődített fala is. E szint, és vele együtt a kārum is a XVIII. sz. végén pusztult el; 

feltételezések szerint ez az égésréteg talán Anitta királyhoz köthető, aki egy feliratában beszámol e 

város elpusztításáról és megátkozásáról. 

 

Táblák: Már a XIX. sz-ban feltűntek a piacon az innen származó szövegek, épp emiatt került sor az 

első ásatásokra. Napjainkig mintegy 30 000 táblát és töredéket találtak.539 Sajnos a kārum területén 

ennél jóval kevesebb szövegre bukkantak: az innen előkerült 72 tábla majdnem mindegyike a kaniši Ib 

időszakból származik, csak egy tartozik a II. szinthez.540 

 

Helyi hatóságok: Egy publikálatlan szöveg említi a helyi uralkodót (kt 92/k 194).541 

 

Típusa, működése: Ebben a korban egy kārum működött itt. Egy töredékes levélből, melyről az sem 

tudható biztosan, mely szinthez tartozott, annyi derül ki, hogy Mamma wabartuma küldte Hattuš 

kārumának és Kuššara wabartumának (Boğ 4). Egy itteni per szövege is fennmaradt, a tanúk és az 

ítélethirdető társának neve más szövegekben sajnos nem bukkan fel (TPAK1 170). 

 

Jelentősége: A későbbi hettita főváros korábbi fontosságát egy töredékes, feltehetően az Ib-

időszakban íródott óasszír szöveg is jelzi (KTK 10). Ebben három kisebb település, köztük Amkuwa 

(nagy valószínűséggel a mai Alişar) fellázadtak Hattuš ellen, és Kanišhoz fordultak segítségért (bár ez 

                                                
537 Az alábbi összefoglaló Bittel 1970, 41-3 alapján történt; az ásatások 1978-tól főleg a felsővárosra (Neve 1992, 16.), majd 
a palotadombokra koncentrálódtak, ezenkívül megkezdődött a városfal rekonstrukciója: 
http://www.hattuscha.de/Deutsch/forschwestoberst.htm, és http://www.hattuscha.de/Deutsch/stadtmauer.htm, a honlapon 
ezek az utolsó adatok, bár az irodalomjegyzékben 2007-es tételek is szerepelnek: 
http://www.hattuscha.de/Deutsch/listeneuebucher.htm.  
538 Az ezt megelőző itteni rétegek (Büyükkale Vf-c) a kaniši kārum IV-III. szintjével egyidősek (Bittel 1970, 33.) 
539 http://www.hattuscha.de/Deutsch/stadtgeschichte1.htm  
540 Michel 2003, 125. 
541 Veenhof 2006, 779, sorszámmal, de további részletek nélkül. 
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utóbbi mozzanat törött rész rekonstrukcióján alapul).542 Amennyiben helyes az értelmezés, Hatti már 

ekkor kiterjesztette fennhatóságát a környező városokra, de ha egy fokkal óvatosabbak vagyunk, akkor 

is a szomszédok rovására történő terjeszkedést figyelhetjük meg.543 Elképzelhető, hogy ez az expanzív 

politika vezetett a szintén terjeszkedő Kaniš-sal való konfrontációhoz, ami majd Anitta pusztításával 

zárul.544 

 

Ismert családok: A három „nagy” család közül egyik sem jelenik meg, de a kevés szöveg miatt 

semmilyen következtetés nem vonható le. 

 

Šalim-ahum: A várossal kapcsolatban csak egyik fia, Dān-Aššur jelenik meg: az egyik címzettje annak 

a levélnek, amelyben Šamaš-damiq érdeklődik Aššur-taklāku, Amur-Ištar fiának holléte felől, mert 

több mindent bízott rá. Kéri, hogy a választ Šuppiluliába vagy Hattušba küldjék (AKT3 112). 

 

Aššur-muttabbil, Iddin-Abum fia: az ifjabb nemzedékhez tartozó kereskedő két levél címzettje, 

valamint fia, Anuppī-Ištar egy itteni pernek az egyik résztvevője. Az egyik levelet Aššur-bāni írta 

többeknek, s karaván-ügyletek mellett arról értesíti a címzetteket, hogy e városban tette rézzé a 

rábízott szövetet (TPAK1 4). A másikat Ištar-tulissu küldte, szintén többeknek: a címzettek ezüsttel 

tartoztak neki, s ezt részben olyan ezüstből egyenlítették ki, melyet Aššur-ennam Hattušból vitt 

Kanišba (TPAK1 8). A perben Anuppī-Ištar kérdezi Iddin-Abum, Aššur-ìāb fiát, hogy Šudāja elvitte-e 

neki a Tišmurnában rábízott amūtumot, aki erre nemleges választ adott (TPAK1 170). 

 

Más kereskedők: Egy kaniši perben Aššur-bēl-awatim elpanaszolja Šū-Kūbumnak, hogy veszteség 

érte, amikor utóbbi karavánjával Hattušba ment (CCT1 50). Egy levél szerint Ikuppīja Hattušban 

ezüstöt adott Aššur-maliknak (TC3 101). Mindkét szöveg nevei elég gyakoriak, így apanevek nélkül 

semmi közelebbi nem mondható róluk. Aššur-taklāku, Alāhum fiának archívumából való egy 

részlegesen publikált levél, mely szerint valaki Tawiniába és Hattušba megy, kéri, hogy oda küldjék az 

ezüstjét (kt 93/k 95).545 

 A lelőhelyről mindössze egy szöveg került elő, amely biztosan egykorú a II. szinttel (KBo 36). 

Ebben Idnāja két ügyéről értesülünk: az egyikben megkapta Uzua nejétől a sikaššarum-kőért járó 

rezet, a másikban Amur-Aššur tartozik neki rézzel. Mindkét ügynek ugyanazok a tanúi, Išma-Adad és 

Šū-Su’en. A nevek közül a főszereplőé és Uzuáé érdekes: Purušhattumban felbukkant egy Uzua, 

Iddin-Ištar fia (KTS1 22b), Turhumitban pedig Uzua, Id(d)āja fiával találkoztunk (CTMMA1 71). 

Tekintve, hogy a becézett formák előfordulása nem különösebben ritka, elképzelhető, hogy a három 

Uzua két, esetleg egy személyt takar. 

                                                
542 Átírás és ez a fajta interpretáció: Larsen 1971-72, 100. 
543 Erről l. Bryce 1985, 261, ő Larsen értelmezését tartja valószínűbbnek. 
544 Anatólia II. kārum-időszak utáni korának történeti rekonstrukciója: uo, 265-8. 
545 Michel–Garelli 1996, 13. lj. 
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Egyéb: A fenti levélen kívül valamennyi itt talált tábla az Ib időszakból való. Ezen szövegek közt 

figyelmet érdemel egy kompakt levéltár, Dāja, Ilī-bāni fiának archívuma.546 Iratai alapján kiderül, 

hogy e kereskedő néha az anyavárosba is utazást tett (így nem meglepő, hogy egy alkalommal 

Hahhum neve is felbukkan), ám szűkebb tevékenységi köre a későbbi hettita magterületek térsége 

volt: Hattušból ónt küldött Šalatuwarba, s egyszer az ekkor már politikailag jelentős Kuššara is 

előfordul.547 Mindemellett Dājának Kanišban is voltak képviselői, és hosszú, legalább másfél évtizedes 

üzleti kapcsolatban volt egy bizonyos Nabi-Enlillel, akinek archívuma Alişarból került elő.548 Az 

archívum alapján egy itt lakó gazdag üzletembert, Alum-ahšu, Abu-šalim fiát is tudjuk azonosítani, aki 

gyakran kölcsönzött a többi asszír kereskedőnek.549 Sajnos az Ib-szövegek kis száma miatt az ekkori 

kereskedelmi rendszert még nem lehet megrajzolni. 

 

5.4.3. Tawinia 

 

Fekvése: E település közel feküdt a későbbi hettita fővároshoz; ez a Hattušnál idézett levélből is 

kiderül, melynek szerzője Tawiniába és Hattušba utazik (kt 93/k 95).550 Egy levélből az is kiderül, 

hogy észak-szíriai (huramai és zalpai) szöveteket vittek a tawiniai úton Wahšušanába;az is kiderül, 

hogy Kanišból indultak, tehát volt egy észak felé induló, de Wahšušana előtt elkanyarodó út (ATHE 

63). 

 

Azonosítása: A fenti levél alapján Boğazköy közelében kell keresni.551 Tawinia a hettita szövegekben 

T/Daunija, néha Tanija alakban nagyon sokszor fordul elő, mert az ANTAHŠUM-ünnepen is 

szerephez jutott.552  

 

Helyi hatóságok: Több szöveg említi az itteni fejedelmet. Egy kereskedő ajándékot vitt az itteni 

hercegnek és fiának, cserébe az megígérte, hogy esküt tesz Karahna felé, hogy az ottani ezüstjük ne 

vésszen kárba (kt n/k 388).553 Az itteni fejedelemségek rossz viszonyára derül fény egy későbbi, Ib-

korú levélből, melyet Tawinia kāruma küldött Kaniš kārumának (kt f/k 183554): megjelentek az itteni 

hercegnél a turhumiti kārum képviselői, de a herceg csak a kanišiakkal volt hajlandó szerződést kötni; 

feltehetően egy trónváltást követően történt az eset, mivel a herceg apjának kaniši követeire utalt. Ezt 

az ellenséges viszonyt egykorú szöveg is alátámasztja: egy ismeretlen kārum és az ottani palota kaniši 
                                                
546 Ismertetése, szövegek tartalmi összefoglalása, gyakran átírása: Dercksen 2001, 50-6. 
547 Uo, 60. 
548 Uo, 63; Nabi-Enlil archívumának ismertetése: 42-7, ugyanitt egy másik amkuwai, Iddin-Kūbum, Uëur-ša-Aššur fiának 
szövegeit is tárgyalja: 47-9. 
549 Uo, 63. 
550 A 17-21. sor fordítása: Michel–Garelli 1996, 13. lj. 
551 Hasonlóan Nashef: RGTC 4, 116. 
552 RGTC 6, 416-8. és RGTC 6/2, 167. 
553 CMK n. 101. 
554 Balkan részleges publikálása nyomán AC 333-4, ACC 118-9. és CMK n. 53. 
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peréből megtudjuk, hogy egy kereskedőt már két hónapja fogva tart a palota, mert szerintük táblákat 

vitt ellenségüknek, Tawiniának. Hiába hajlandók akár esküt is tenni a kārum képviselői a kereskedő 

ártatlansága igazolására, az itteni herceg és hercegnő csak akkor hajlandó elengedni őt, ha megfelelő 

mennyiségű amūtumot vagy aranyat fizetnek, ellenkező esetben még a kivégzésével is fenyegetőznek 

(kt 93/k 145)!555 Az előbbi levelet figyelembe véve lehetséges, hogy Turhumitban történt az eset.556 

 

Típusa, működése: Az óasszír időkben a városban egy kārum működött (erről publikálatlan szöveg is 

említést tesz: kt 92/k 96557). Egy meg nem nevezett wabartum ítéletében hivatkoznak egy itteni 

ítéletre, de az ügyről nem derül ki több (POAT 9). 

 

Ismert családok: A három „nagy” család közül egyik sem jelenik meg, de ez ebben az esetben is 

magyarázható a szövegek csekély számával. Általában is elmondható, hogy az ismert családok közül 

is csak három fordul elő, azok sem sok szöveggel. 

 

Innāja, Amurāja fia: egy töredékesen fennmaradt levélnek a feladója, melyből kiderül, hogy 

Tawiniában is megfordult (CCT6 36c). A címzettek közt szerepel egyik állandó partnere, Hannan-

Nārum is, de nem tudni, neki van-e köze a településhez. 

 

Alāhum, Sukuhum fia: A háztulajdonos neve nem szerepel az itteni két szövegben. Az egyik egy 

tartozásról szól, melynek tábláját egy Huna nevű nő Ahuwának adta, aki azt Tawiniába vitte, majd 

Kanišba ment (kt c/k 847b).558 A másik egy magánfeljegyzés, melyből kiderül, hogy Ah-šalimnak reze 

van e településen (kt c/k 1256).559 E két tábla alapján egyelőre annyi mondható el, hogy Alāhum üzleti 

köre kiterjedt e városra is. 

 

Uëur-ša-Ištar, Aššur-imittī fia: Ez az a levél, melyben a feladó, Ah-šalim beszámol többek között az 

archívum tulajdonosának, hogy ajándékot vitt az itteni fejedelemnek és fiának (kt n/k 388). 

 

Más kereskedők: Aššur-taklāku, Alāhum fia gyakran jelenik meg a szövegekben; igazából nem is ő, 

hanem nagyapja, Iddin-Su’en volt igen aktív e településen (sajnos a szövegek kiadatlanok).560 Aššur-

taklāku volt az, akit bebörtönöztek, mert ide hozott táblákat, tehát elképzelhető, hogy a vád nem volt 

teljesen alaptalan. Rajta kívül még egy párosról érdemes szót ejteni, dacára annak, hogy csak egy levél 

szereplői. Inbi-Ištar ír négy címzettnek, hogy még Tawiniában kérte egyiküket, hogy küldjön onnan 

ezüstöt. A címzettek közt van Ëill-Adad, akinek ugyane feladó Wašhania és Ninašša kapcsán több 
                                                
555 Kiadása: Michel–Garelli 1996, 277-9. 
556 Hasonló következtetésre jut Michel és Garelli is, hangsúlyozva, hogy csak feltételezés: uo, 284. 
557 Veenhof 2006, 779, sorszámmal, de további részletek nélkül. 
558 Átírás-fordítás: Balkan 1957, 65-6. 
559 Átírás-fordítás: uo, 65. 
560 Michel–Garelli 1996, 285, és uo, a 19-20. lj ben összesen nyolc szöveget említ. 
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levelet is küldött, Šū-Išhara, aki az akkori levelek egyikének társcímzettje, és Aššur-malik, aki az 

egyik akkori levélben is szerepelt, és aki most a feladóval együtt Tawiniában is megfordult (KKS 34). 

Ez a csoport egyáltalán nem szerepel a vizsgált nagy központokban, Purušhattumban, Turhumitban 

(igaz, Wahšušanában egyszer igen: VS26 38 – ez is egy wašhaniai-ninaššai levél). Úgy tűnik, ezen 

üzletemberek szándékosan kerülték ki a többi kereskedőt, így Inbi-Ištar és Aššur-malik Ninašša után 

Tawinia felé kanyarodtak, és ezen útvonalon működtek. 

 A fentieken kívül még néhány más személy is megjelenik, de csak egyszer, és kölönlegesség 

nem köthető hozzájuk. 

 

5.4.4. Tuhpia 

 

Fekvése: Az északi térségben, Turhumithoz közel, attól valószínűleg kelet-délkeletre.561 

 

Azonosítása: Pontosabb lokalizáció egyelőre nem lehetséges; a város a hettita szövegekben Tuhupija 

alakban említtetik.562 

 

Helyi hatóságok: Egy kereskedőnek írott levélben az itteni fejedelem felsorolja, ki mindenkinek adott 

kedvezményt, s ugyane kereskedő beszámol erről vagy egy hasonló találkozóról (kt 85/k 27,563 TC1 

39). Egy harmadik szövegből az is kiderül, hogy az uralkodó amūtummal is szívesen kereskedett az 

asszír üzletemberekkel (CCT3 36b). 

 

Típusa, működése: Noha a térség tárgyalása alapjául választott levél mind a négy ott felsorolt 

települést, így Tuhpiát is kārumnak hívja, egy ottani ítéletben egyértelműen wabartumnak határozza 

meg önmagát (KTK 107). Kaniš egy másik levelét már úgy címzi, hogy a kārumoknak és 

wabartumoknak Tuhpiáig (kt 92/k 224),564 s Kullīja egy magánfeljegyzésében egyértelműen 

wabartumként kezeli (kt 92/k 194).565 

 

Árucikk: A település közelében rezet bányásztak vagy itt finomították; erre utal a tuhpiai réz 

többszöri említése.566 Egy alkalommal bor szerepel az árucikkek között, így esetleg szőlőművelésre 

alkalmas területen fekhetett.567 

 

                                                
561 RGTC 4, 123. 
562 RGTC 6, 434-5. és RGTC 6/2, 172. 
563 Átírás: http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass/, a kt 85/k 27 szövegre kattintva, korábbi irodalommal; fordítás: 
CMK n. 93. 
564 Kiadása: Çeçen 1997, 231. 
565 OAI 115. 
566 OACT 147. 
567 kt 85/k 27. 
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Ismert családok: Bár egy wabartumról van szó, talán a réz miatt mindhárom „nagy” család neve 

előfordul, igaz, csak néhány alkalommal. 

 

Imdīlum: E cég levelezésében kétszer jelenik meg a telep neve, mindkét levelet a Turhumitban székelő 

Amur-Ištar küldte. Az egyik alapján a rezidens Tuhpiába küldte Imdīlumhoz Kakkit, aki ezüstöt és 

rezet vitt neki (CCT3 1), a másikban azt írja, hogy egy körútja során maga ment oda (CCT6 12a). 

Látható, hogy mind Imdīlum, mind Amur-Ištar megfordult itt; ez a kiemelt érdeklődés esetleg a közeli 

bányáknak szólhatott, bár a réz ideküldése ennek némiképp ellentmond. 

 

Innāja, Elālī fia: Innāja két levelet kapott Tuhpia kapcsán, ellentétes irányból. Az egyiket a 

Wahšušanában lakó megbízottja, Mannum-balum-Aššur küldte, s egyebek mellett arról értesíti, hogy 

Adad-bāni amūtumát e kereskedő fiához küldte Tuhpiába (BIN4 233). Amásik levelet Aššurból kapta 

apjától és annak társáról, akik tudatják, hogy a fenti Adad-bānit utazók Tuhpiában látták (VS26 66). 

Innāja neve még egy adósságlevélen fordul elő: névrokonával tartoznak egy kereskedőnek, s ezt az 

adóstáblát hárman a másik Innāja fiához viszik Tuhpiába (kt 87/k 128).568 

 

Pūšu-kēn: Az ismert kereskedő írt egy töredékesen fennmaradt levelet, melyben a címzettet arra kéri, 

hogy valakinek a bérét Tuhpiáig fizesse ki (I 671). Egy másik levelet pedig neki küldenek, ebben a 

feladó, Ikuppīja egy másik ügylet mellett elpanaszolja, hogy elakadt Tuhpiában, és kifogyott pénzéből 

is (VS26 26). 

 

Innāja, Amurāja fia: A másik Innājánál említett szövegből kiderül, hogy e kereskedő egyik fia, Aššur-

rabi itt tarózkodott  (kt 87/k 128). 

 

Más kereskedők: A többi kereskedő közül Itūr-ilīt, Išim-Aššurt569 és Mannum-kī-Aššurt érdemes 

kiemelni. Az elsőnek küldött levelet a fejedelem, melyben felsorolta, ki mindenki kapott 

engedélyt(?),570 kinek mit adott és ki milyen árucikket hozott (kt 85/k 27). Szerepel szövet réz, 

amūtum, olaj és bor. A kereskedők közt megemlíti Išim-Aššurt is, akit Itūr-ilī egy levélben értesít a 

fejleményekről (TC1 39). A levél címzettjét egy turhumiti levélben is megemlítették, és akárcsak ott, 

itt is amūtumot szállított (KTS1 3b). A harmadik kereskedő arról értesíti partnerét, hogy Tuhpiában jó 

üzletet lehet kötni az uralkodóval, ezért küldjön amūtumot (CCT3 36b). 

 

Helyiek: Innāja, Amurāja fiának egyik fia, Aššur-rabi egy ideig biztosan itt lakott, ezenkívül az itteni 

uralkodónak Itūr-ilīhez írott levelében szerepel Zumea, akinek Išim-Aššurt a házában hagyta a rezét. 

                                                
568 Átírása: http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass/, a kt 87/k 128 szövegre kattintva. 
569 Kettejük és a település kapcsolatára Michel is felfigyelt: CMK n. 92-3. 
570 irbum: a helyi hatóságok általi engedély, ehhez l. Michel kommentárját a TC1 39. szöveghez (CMK n. 92). 
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* 

 

 Tuhpiáról két megállapítás tehető: 

 

1. Több ismert család érdeklődési körébe bekerült e városka, az egyik még egy családtagot is 

ideküldött. 

2. Itūr-ilī és Išim-Aššur igénybe vették egy helyi lakos, Zumea házát. 

 

5.4.5. Az északi térség összegzése 

 

 A régió fenti négy településéből jelentőségét tekintve magasan kiemelkedik Turhumit. Nagy 

piaca, rézelosztóközpont-volta valamennyi családot vonzotta. Az ottani kereskedelmet jelentős részben 

ellenőrizte egy befolyásos csoport, s ezt mindenkinek tudomásul kellett vennie. E helyzetből 

fakadhatott, hogy az ismert kereskedőcsaládok egymással is szorosabb viszobnyt alakiítottak ki. 

Ebben a városban tehát az együttműködés sajátos formáival találkozhatunk. Emellett megfigyelhető a 

cégrezidensek küldése, a helyiek házában való raktározás. Ez utóbbi gyakorlatra Turhumit mellett 

Tuhpiában is akadt példa. Tawiniában egy másutt kevésbé jelentős cég, Aššur-taklāku, Alāhum fia 

fejtett ki élénk tevékenységet. Ugyanezen város kapcsán látható, hogy egy kisebb cég/csoport 

feltehetőleg szándékosan kerülte ki a nagyobb telepeket, és a Wašhania–Ninašša–Tawinia útvonal 

mentén aktivizálódott (Inbi-Ištar – Ëill-Adad – Šū-Išhara). Elképzelhető, hogy hasonló figyelhető meg 

Tuhpiában Itūr-ilī és Išim-Aššur esetében is. 

 

 

 

 

 

5.5. Városok Aššurtól keletre és délre 

 

 Noha a II. szint idejéből csak szórványos utalások fordulnak elő arra, hogy a kereskedők 

nemcsak az északszír-anatóliai régióban tevékenykedtek. Gasurból (a későbbi Nuziból) az ezt 

megelőző időszakból, Sipparból és más déli városokból pedig az Ib korból kerültek elő óasszír táblák. 

Mivel fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az óasszír kereskedelem jóval kiterjedtebb volt annál, 

hogy egyszerűen anatóliainak nevezhessük, tájékoztatásul két jelentős város nem egykorú szövegeit is 

belevettem a feldolgozásba. Döntésemet a fent említett szórványos utalások közül két levél, valamint 

egy szerződés is indokolta. Mindkettőt Šalim-ahum írta fiának, Dān-Aššurnak és stabil partnerének, 

Pūšu-kēnnek (AKT3 73-4). E levelekben többek közt szó esik az alsó országról (māt šapiltim), egyszer 
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az onnan érkező ónról, egyszer a késő karavánról. Mivel a déli szövet jelzője az akkád volt (ša 

akkidi’e), nem tudni, pontosan mely területre utalt a kifejezés; lehet, hogy általában jelölte Babilóniát 

és a Zagrosz ottani vidékét, lehet, hogy az Ešnunából érkező árura értették.571 A szerződés egy 

Hahhum közeli település fejedelmével köttetett (kt n/k 794); az üzleti részéről az anatóliai fejedelmek 

és a kereskedők közti viszony kapcsán már volt szó. A megállapodás második része viszont arról szól, 

hogy a fejedelem nem engedheti be az akkád, azaz babilóniai kereskedőket.572 Ez az egy szöveghely is 

jelzi a térség iránti dél-mezopotámiai érdeklődést. 

 

5.5.1. Gasur/Nuzi 

 

Azonosítása: Jorġān Tepe. 

 

Ásatás: 1925-6, 1927-8: E. Chiera, 1928-9: R.H. Pfeiffer, 1929-31: R.F.S.Starr.573 A leletek elsöprő 

többsége a Mitanni-középasszír időszakból származik, de a település a Èalaf-kortól a mitanni időkig 

lakott volt, majd a korai Szászánida időszakban újra állt itt egy kis helység és egy temető.574 A 

számunkra fontos periódusból a városfal kis része és egy templomépület maradványa került elő.575  

Táblák: Az első szövegek még a XIX. sz. végén jelentek meg a feketepiacon; az 1920-as évektől 

fordult a furcsa nyelvezet miatt a tudományos közvélemény figyelme e táblák felé. Az ásatásokon 

hamar teljes archívumok kerültek elő, emellett hat óasszír táblára is rábukkantak.576 E táblák biztosan 

idősebbek a kaniši II. szint tábláinál: erre néhány szóalak mellett leginkább a számok írásából (60-as 

számrendszer jelölése) lehet következtetni.577 

 Az eddig ismert kaniši anyagban Gasur neve három táblán fordul elő, de két alkalommal mint 

ruha/szövet jelzője (CCT4 2a, TC3 173),578 így az itt szereplő neveknek sincs jelentősége. (Azt 

azonban e két szöveg is mutatja, hogy Gasur része volt az óasszír kereskedelmi hálózatnak.) A 

harmadik tábla egy vitás ügy lezárása (TC3 262): Šū-Bēlum kötelezettséget vállal, hogy tartozását 

kifizeti K/Ganullinak és K/Gahšunának, rajtuk kívül még Ìāb-ëill-Aššur szerepel mint Šū-Bēlum 

jótállója (tarkisum). A tokon Šū-Bēlum, a gasuri fia név áll. Noha több értelmezés is lehetséges, 

elképzelhető, hogy e kereskedő Gasurból származott, vagy az apja Kanišban volt egy gasuri cég 

ügynöke. 

                                                
571 A kifejezés értelmezéséhez l. az AKT3 73-hoz írt kommentárt; e két levélre hivatkozik M. Stol is, ő egyértelműen a 
Tigristől keletre fekvő régióval azonosítja: Stol 2004, 871. 
572 Fordítása: Veenhof 2000, 86, további irodalommal. 
573 Végső publikáció: Starr 1937 és 1939, rövid összefoglalás: Stein 1998-2001, 639. 
574 Stein 1998-2001, 641. 
575 Uo, 643. 
576 Uo, 639-40. 
577 Erről részletesebben: Lewy 1938, 459. 
578 Ez az értelmezés sem egyértelmű: Larsen szerint elképzelhető, hogy a TÚG Ga-sú-ri-im olvasat helyett a kà-ëù-ri-im alak 
a helyes, de felhívja a figyelmet, hogy a kaëëurum szó ismeretlen az óasszírban: Larsen 2002, 32. A másik esetben még a 
TÚG logogramma (determinatívum?) sem áll a szó előtt. 
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 A nuzi ásatások során talált hat tábla közül három értékelhetetlenül töredékes (HSS10 225-

227); karavánról, egy városról (vagy a Városról), ezüstről esik szó bennük, esetleg egy név, Aššur-

ma/ba?-x is felbukkan, de lehet, hogy csak az isten vagy a város neve szerepel. A megmaradt három 

tábla nem függ össze egymással. Az egyik levélben (HSS10 223) Utulli kéri számon Warad-ilišutól, 

hogy miért haragszik rá, majd a töredékessé vált részben beszámol arról, hogy ő mennyi ezüstöt 

fizetett, és neki mit adott Atutāja. A következő levél- vagy elszámolástöredék (HSS10 224) is rossz 

állapotban maradt fenn, de annyi kiderül belőle, hogy Puzur-Aššur Arraphában ezüstöt és rezet adott 

Su’en-rabinak. Szó esik benne még egy karavánról, és mindenféle név nélkül egy növényről és 

makkról is. Az utolsó, később publikált levélben (SMN 1002) Šū-Kūbum kéri Ištar-e-amšit, hogy egy 

eszközt, feltehetően egy edényfélét vegyen és küldje el neki. 

 Gasurról a szövegek alapján sokat tehát nem lehet elmondani, a nevek nem köthetők ismert 

családokhoz. A Puzur-Aššur és a Šū-Kūbum nevek mindenesetre mutatják a korai asszír érdekeltséget. 

Arrapha itteni említése nem meglepő, mindenesetre kiderül, hogy ez a város is ismert volt az óasszír 

korban. 

 

5.5.2. Sippar 

 

Feldolgozás: Harris 1975, Goddeeris 2002, 33-222. 

 

Azonosítása: Tell ed-Dēr, Tell Abu Habba. 

 

Ásatás: 1881-82: Hormuzd Rassam,579 1890-91: E.A.W. Budge,580 V. Scheil: 1894581. Az első modern 

ásatások 1941-ben zajlottak iraki régészek vezetésével,582 azóta egy belga (1975)583 és egy iraki 

feltárás történt (1978-83).584 

 

Táblák: Az első sippari táblák rablóásatásokból kerültek elő, sőt H. Rassam ásatásán a helyi 

munkások névleges ellenőrzése miatt a lelőhelye(ke)t rendszeresen fosztogatták, így a szövegek 

túlnyomó részét (Budge 1890ásatása dacára) továbbra is a helyi piacokról kellett felvásárolni.585 A 

modern munkálatok több ezer, végre leletkontextussal rendelkező táblát hoztak felszínre; ezek jelentős 

része még publikálatlan.586 A Sipparban talált szövegek később keletkeztek a vizsgált időszaknál: az 

elszámolást tartalmazó táblák limmu-adata 1750 körüli évet jelöl.587 

                                                
579 Goddeeris 2002, 34-5, Kalla 1999, 202. 
580 Goddeeris 2002, 35. 
581 Uo, 37. 
582 Goddeeris 2002, 37. 
583 Uo, 38. 
584 Uo, 39. 
585 Kalla 1999, 203-16. 
586 Kalla 1999, 217-9. 
587 Veenhof 1991, 296 (korábbi cikkre hivatkozással). 
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Jelentősége: Maga a város politikailag nem volt túl jelentős; több királynév is fennmaradt, de keveset 

tudunk róluk. Mindezek mellett nem tisztázott viszonyuk az I. Babilóni dinasztia királyaival; az 

biztosan tudható, hogy a várost Sumu-la-ēl foglalta el, uralkodásának 13. évében. Ezután az egyik 

lányát nadītum-papnőnek adta, hosszú hagyományt teremtve dinasztiájában.588 Ezt követően 

politikatörténete összefonódott Babilónéval. Annál fontosabb volt viszont a városnak az óbabilóni 

kereskedelmeben betöltött szerepe. A város jelentősége fekvéséből fakadt: egyrészt fontos csatorna 

mellett feküdt, így mindkét Sippar rendelkezett saját kikötővel,589 ezenkívül a Dijāla-völggyel 

átellenben helyezkedett el, ami az átmenőforgalomnak kedvezett. Feltehetően egy, a két folyót 

összekötő csatorna is indult innen: erre utal egy hagyományos útvonal, mely Larsából indulva észak 

felé Sipparnál nem nyugatra, hanem a Tigris felé tért el;590 ezt az utat használhatták az Aššurba induló 

kereskedők is. Emellett természetesen az Eufratészen is szállítottak árukat: dacára néhány nehezen 

hajózható szakasznak, utazás és szállítás kapcsán a Mari szövegekben rendszeresen előfordulnak a 

Sippar és Emar közti folyómenti települések.591 Nem véletlen, hogy keleten Susában és Ešnunában is 

volt sippari kereskedelmi kolónia,592 míg nyugaton Mariból van adatunk sippari kārumról.593 A 

városból származó  szövegek alapján Sippar az ekkoriban már teljesen kiépült, a Közel-Kelet nagy 

részét behálózó, néhány szálon azon is túlmutató kereskedelmi rendszer egyik fontos állomása volt.594 

Az Ešnunából érkező ón e városon keresztül jutott el a nyugati városokhoz,595 továbbá, ahogy fent 

láttuk, a délről jövő áru is innen ment tovább északra. Az innen előkerült gazdasági ügyletek jelentős 

részét néhány befolyásos család bonyolította le;596 mellettük külföldi kereskedők is megtelepedtek a 

városban.597 

 A térség iránti asszír érdeklődés az óbabilóni kor elejétől kimutatható a névanyagban. 

Feltehetően Sumu-la-ēl vagy Ëābium korából származik az a házassági szerződés, melyet írása alapján 

egy asszír vagy legalábbis asszír képzést kapó írnok jegyzett le.598 Ezután Sîn-muballiì idejében 

szerepel két szerződés tanújaként egy Aššur-iddinam nevű személy, és szintén egy Hammurapi előtti 

fejadaglistán olvasható Aššur-emūqī neve.599 A Samsuiluna idejéből származó két szövegben is 

                                                
588 Sippar 2. évezred eleji történetének rövid összefoglalása: Harris 1975, 1-10. (az óbabilóni kor végéig), és Charpin 2004a, 
91-4. (csak a megszállásig). 
589 Harris 1975, 266. 
590 Az itineráriumra, mely az Emarig tartó utazást írja le, többen is hivatkoznak: Leemans 1960, 170-1, Stol 2004, 890 (az 
1796. lj-ben további irodalommal). 
591 Felsorolásuk, part szerint rendezve: Joannès 1996, 333-4. 
592 Stol 2004, 875. 
593 Harris 1975, 67-8. 
594 A rendszert részleteiben és egészében is többen feldolgozták; mivel akár vázlatos ismertetése is szétfeszítené e dolgozat 
kereteit, a teljesség igénye nélkül néhány további műre utalok: Leemans 1960, Michel 1996, 385-426, Durand 2000, 7-68. 
(téma szerint csoportosítva, levelekkel is illusztrálva), Stol 2004, 868-99. (a főbb városokra külön kitérve),   
595 Leemans 1960, 89, Stol 2004, 873-4. 
596 Goddeeris 2002, 40. 
597 Stol 2004, 895. 
598 Walker 1980, 15-6. 
599 Uo, 17. 
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felbukkanó Kanišītum600 név pedig esetleg arra utal, hogy az intézményes anatóliai óasszír 

kereskedelem megszakadásával sem szűntek meg teljesen a két térség közti kapcsolatok. 

 

Személyek: Az itteni óasszír (vagy óasszír kötődésű) szövegek döntően két személy, Warad-Sîn és 

Sîn-erībam köré csoportosulnak. Rajtuk kívül még egy Aššurból küldött rézelszámolás ismert (sajnos 

ez az egyetlen, modern ásatásból előkerült tábla). 

Warad-Sîn: Warad-Sîn, Ilī-asûni fiának itteni tevékenysége legalább 10 évig tartott. Komoly háztartást 

vezető aktív üzletember volt, kiterjedt üzleti kapcsolatokkal.601 Üzletfelei közé tartoztak Sippar-

Jahrurum és Sippar-Amnānum wakil tamkārējai, Ilšu-bāni és Ipiq-ilišu is.602 Háztartását és üzleti 

kapcsolatait a hozzá írt levelekből és három, több közös személynév és árucikk által is 

összekapcsolható feljegyzésből ismerhetjük meg. E feljegyzések mindegyikében szerepel egy limmu-

név: Habil-kēnum, Ëilli-Ištar fia 1750 k. viselte e tisztséget. A feljegyzések egyike (A-szöveg603) 

kölcsönügyletek összegzése, melyek nagyobb részében Warad-Sîn adott ezüstöt, egy esetben ruhát is. 

A kölcsönt kapók között szerepel testvére, Sîn-erībam is. E név gyakorisága, illetve az ottani levelek 

keltezetlensége miatt sajnos nem dönthető el, hogy e fivér azonos-e a másik archívum tulajdonosával; 

a két szövegcsoport eltérő nevei mindenesetre ez ellen szólnak. A másik hitelező Enna-Sîn, Aššur-

mušallim fia volt, ő is ezüstöt, illetve egy esetben valmilyen növényt adott. A további két feljegyzést 

(B- és C-szöveg) feltehetően maga Warad-Sîn készítette604, és összegzi egyrészt azon fogyasztási és 

használati cikkeket (kő, zöldségek, hús, ruha), melyek különböző karavánokkal érkeztek, másrészt a 

szállítók fizetségét. E cikkek jó része saját háztartásába került, egy részük különböző 

tisztségviselőkhöz; némelyiküket nem nevezi meg (ilyen a šāpir Sippar), a megnevezettek között 

viszont ott a fent említett két wakil tamkārē is. A három feljegyzést több név is összekapcsolja: Ilšu-

bāni és Ipiq-ilišu mellett több szállító is megjelenik két szövegben, ilyenek Ningal-ēreš, Šarrum-Šamaš 

fia, Awīl-Ilabrat, Mannani fia stb. Átfedések nemcsak a feljegyzések között vannak: a B-szövegben 

szereplő Hajabnil egy levélben is megjelenik. 

A fentiekből is látható, hogy Warad-Sîn a sippari elittel is összeköttetésben állt, tehát gazdag 

kereskedő lehetett, aki itt vett házat, majd innen intézte a cég ügyeit.605 Az óasszír kapcsolatoknak 

több közvetlen nyoma is van. Már az előbbi feljegyzések egyikében (A) találkozhatunk az ezüstnek a 

Városháza (mérő)köve (NA4 É A-lim) szerinti kimérésével606 (ugyanakkor a kamat mértéke sippari: 

MÁŠ dUTU). Lánya, Tarīša Aššurban lakott s írt levelet  Warad-Sînnek és szolgájának vagy 

másodfeleségének (GÉME), Tatūr-mātumnak. (Az első esetben a DUMU.MUNUŠ-ka-a nagy 

valószínűséggel csakugyan rokoni kapcsolatot jelentett, míg az utóbbihoz írt levelekben az ahātu 

                                                
600 Uo. 
601 Tevékenységének, kapcsolatainak rövid összefoglalása: Veenhof 1991, 296-301. 
602 Uo, 296, hivatkozással D. Charpin e két wakil tamkārīt azonosító korábbi cikkére. 
603 E szövegeket Veenhof nevezte el így: az A kiadása: Walker 1980, a B-C-é: Veenhof 1991. 
604 Veenhof 1991, 296. 
605 Uo, 301; megjegyzendő, hogy e kapcsolatok miatt Walker állami alkalmazottnak tartja: Walker 1980, 17. 
606 Ez Veenhof szerint Aššurra vonatkozik, l. Veenhof 1991, 301. 
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kifejezés az azonos státuszra utalt.) Leveleiben (AbB7 129, AbB12 59-60) amellett, hogy megerősíti a 

beígért szolga és szolgálólány elküldését, illetve maga is kér embereket, többször megemlíti, hogy 

rendszeresen imádkozik a címzettekért Ištarhoz és Tašmētumhoz, továbbá Aššur is meghallgatta. Ez 

utóbbi isten neve helyett van, hogy egyszerűen csak annyi ír, a Város. A többi levélíróhoz hasonlóan a 

Warad-Sînhez írott táblája bevezetőjében Šamaš és Aššur áldását kéri a címzettre. Az is kiderül, hogy 

cégük egyik alkalmazottja nemcsak délen, hanem Asszíria és Észak-Szíria területén is ügyködik. 

Megismerhetjük több Sippar és Aššur közt utazó illető nevét: Ibbi-Šamaš, Ihriš-Erra, Sîn-iddinam; a 

három szöveg nem elegendő arra, hogy eldöntsük, alkalmazottakról, rendszeres vagy alkalmi üzleti 

partnerekről van-e szó. 

Warad-Sîn levelezésében máskor is felbukkan Aššur városa. Egyik partnere Aššur-asû, akitől 

két levél maradt fenn (AbB2 155 és AbB11 49 – előbbit másodmagával írta). Az egyikben személyi 

ügyek mellett Ibbi-Šamaš által a Városból vitt táblára hívja fel a figyelmet, a másikban Hajabnil 

szolgájának a címzett házában hagyott pénzéről van szó.607 Aššur-asû említés-szinten megjelenik egy 

Tatūr-mātum által Warad-Sînhez írt levélben is (AbB2 141). A fentieken kívül egy Ibbi-Adad által írt, 

sajnos töredékesen fennmaradt táblán is feltűnik az itteni érdekeltség (AbB7 76): a feladón ismételten 

számonkért ezüstről ő Izzinumot kérdezte, aki szerint egy turšui ember Aššurban ezüstöt szerzett(?); 

sajnos a folytatás nem ad összefüggő szöveget. Ezen kívül még egy üzleti partner levelét ismerjük 

(AbB7 120), melyet Šamaš-mušēzib írt: egy tábláról és pénzről van benne szó, de ez a tábla is túl 

töredékes. 

Üzleti ügyeiben maga Warad-Sîn is gyakran volt távol; ekkor másodfelesége/szolgája írt neki 

leveleket, melyekben beszámolt a háztartás aktuális kérdéseiről (pl. tető állapota, élelmiszer-

küldemények érkezése). Egy ilyen levélben említi meg többek között Aššur-asût is, akivel a 

címzettnek beszélni kellene (AbB2 110, 140-1). 

Warad-Sîn tevékenységét összegezve elmondható, hogy jelentős háztartást vezető, befolyásos 

üzletember volt, akinek mind üzleti, mind rokoni kapcsolatai is voltak Aššurban. Nemcsak a város 

neve jelenik meg többször archívumában, hanem a szokásos óbabilóni üdvözlő formulában és a 

levelek személyneveiben is feltűnik az istenség neve. Datálható ténykedése idején a szervezett óasszír 

kereskedelmi hálózat biztosan nem működött, de könnyen elképzelhető, hogy ő vagy felmenői még 

ennek részeként kerültek Sipparba, vagy léptek kapcsolatba ide érkezett üzletemberekkel.608 

 

Sîn-erībam: A másik jelentős kereskedő Sîn-erībam volt; összesen nyolc hozzá címzett levelet 

ismerünk, mindegyiket Awīl-ilim írta (AbB12, 51-8). A levelekben sajnos nincs datálható momentum; 

e táblák az írásmód alapján a kaniši Ib időszakkal lehetnek egykorúak. Bár az üdvözlő formulában egy 

esetben sem szerepel Aššur neve, a feladó utazásai során az asszír és észak-szír térség több fontos 

városába is eljutott: Emarban szöveteket adott el, Haššumba ezüstért utazott (AbB12 51), s innen Rīš-

                                                
607 Hajabnil Veenhof szerint vezető személyiség volt, aki maga is járt Aššurban: uo, 299. 
608 Veenhof tényként kezeli, hogy Sipparban házat vett, önállósodott asszír kereskedőről van szó: uo, 301. 
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Adad vitte a címzettnek és másoknak a szállítmányt. Több alkalommal járt Aššurban is (AbB12 54, 

56-8), hol szövetet vitt oda, hol ott szerzett be őrlőkövet, melyet a címzett testvére (partnere?), 

Adajātum szállít hajón, hol pedig közösen vett szolgát valakivel, aki Babilónban lakott. Ez utóbbinak 

amurrú neve volt (Sumu-Hammu). Innen egy szállító, Sîn-napšeram neve ismert e levelekből. 

Sîn-erībam feltehetőleg valamelyik északi városban is vezetett háztartást: erre utal az a három 

levél (AbB12 52-3, 55), melyeket egy szállító és egy nő neve kapcsol össze. A szövegek szerint a 

feladó rendszeresen küldött árucikkeket a címzettnek, és ezeket Ilī-u-Šamaš szállította, illetve ő hozott 

egy esetben tárolóedényeket. (Az egyik ilyen levélben az óbabilóni korpuszban egyedüli módon 

illatumnak nevezi a karavánt: AbB12 55, 8-9.) Szintén itt kéri számon a feladótól, hogy miért nem 

küldi a szolgálólánynak, Bakkatumnak a beígért gyapjút és gabonát, illetve egy másik levél szerint az 

előbb említett tárolóedények e lány rendelkezésére állnak. 

Annyi e nyolc levél alapján is elmondható, hogy Sîn-erībam Észak-Mezopotámiában és 

Észak-Szíriában érdekelt kereskedő volt, aki szöveteket vitt északra, ezért ezüstöt kapott, valamint 

délen szükséges árukat, pl. őrlőkövet is szállított. A két archívum névanyagában összesen két egyezés 

található: bármennyire is csábító azonban Sîn-erībamot azonosítani Warad-Sîn testvérével, Ilī-asûni 

fiával (A-szöveg), a név gyakorisága miatt ez nem igazolható. A másik név Ibbi-Ilabraté: az egyik 

szövegben a szállított ezüst egy része őt illeti (AbB12 51), a másikban (A-szöveg) ezüstöt kölcsönöz. 

Ez utóbbi szövegből az is kiderül, hogy zenész, és Warad-Ištar fia; maga a név azonban szintén nem 

túl különleges. Az egyik archívum keltezetlensége miatt még az sem biztos, egyidejű korpuszokról 

van-e szó. Mindezek ellenére több közös vonás is megfigyelhető a két kereskedő között. Mindketten 

jelentős északi kapcsolatokkal rendelkeztek, Aššurban is voltak érdekeltségeik, és (bár ez Sîn-erībam 

esetében a levelekből nem derül ki) valószínűleg mindketten nagy háztartást irányítottak. Az áruk 

beszerzése tipikus lehetett az óbabilóni korban: karavánokkal érkező árut vásároltak, azt küldték 

tovább Sipparba, szintén karavánnal (illetve, amikor lehetséges volt, vízi úton). 

A fenti szövegeken kívül egyetlen óasszír táblát ismerünk, igaz, ez modern ásatásból 

származik (TIM7 190): egy elszámolás töredéke, mely azt veszi számba, kinek mennyi reze van 

Aššurban. (Figyelemre  méltó, hogy a végső mennyiség összesen 22 5/6 mina 3 sékel, ami csupán 

töredéke az Anatóliában megszokott sokbiltus tételeknek.) A kiolvasható négy tulajdonos egyike 

Aššur-nāëir, Šazua fia. 

 

6. Összegzés 

 

A területi együttműködés vizsgálata során sikerült különböző stratégiákat kimutatni, illetőleg a 

már ismerteket megerősíteni. A vizsgálatok a következő pontokban összegezhetők: 

 Ami eddig is ismert volt, így „csak” megerősítést nyert: 
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1. Rendszeres az egyes cégeken belüli munkamegosztás, nemcsak családtagok, hanem 

alkalmazottak esetében is, ezen rokonok vagy partnerek többnyire ingatlannal is 

rendelkeztek. 

2. Egyes családok állandó, régióktól független kapcsolatokat ápolnak 

3. A kihelyezett rezidensek más cégek számára is dolgoznak 

 

 Ami részben vagy teljesen új: 

 

1. A családok időnként közös szállítókat alkalmaztak 

2. Minden családi vállalkozás törekedett arra, hogy helyi háztulajdonosokkal lépjen 

szövetségre. E tulajdonosok nemcsak raktárosként szolgáltak, hanem képviselték is a 

családi érdekeket, különösen a kisebb telepeken. 

3. Egyes családok párhuzamos szálakat üzemeltetve törekedtek a sikeresebb tevékenységre 

(Imdīlum, Pūšu-kēn). 

4. Egy befolyásos csoport egy-egy város kereskedelmében meghatározó szerepet játszhatott 

(Turhumit). 

5. Léteztek nem Kaniš-központú cégek (pl. Lālum Hahhumban). 

6. Kisebb cégek/kereskedőcsoportok egy-egy kevésbé jelentős településeket érintő útvonalra 

szakosodva működött, kikerülve a tekintélyes cégek dominanciáját a nagyobb városokban 

(Inbi-Ištar – Ëill-Adad – Šū-Išhara a Wašhania–Ninašša–Tawinia úton). 

7. Alkalmanként egy-egy árucikk határozta meg az együttműködés területi kereteit (pl. a 

meteorvas Kaništól keletre). 

 

 

 

Függelék 

 

I. Szövegek 

 

TC3 163 

 

Kiadása: Nashef 1987, n. 25, APU n. 597. 

 

(e) 1 1 GÍN KB a-na 2 du-ul-ba-tim 3 ¼ GÍN KB a-na 4 É-bi-it wa-áb-ri-/im 5 a-dí-in 2 LÁ ¼ GÍN 6 

AN.NA i-na Sá-du-a-/tim 7 ½ GÍN KB a-na 8 URUDU ta-bu-e-em 9 i-na Ra-za-ma 10 ⅔ ma-na 

URUDU 11  i-na A-bi4-dí-ba-an (p) 12 12 GÍN URUDU i-na 13 Qá-aì-ra (h) 14 10 GÍN URUDU i-na 15 

Qá-aì-ra a-dí-in 16 2 LÁ ¼ GÍN AN.NA 17 a-na É-bi4-it! <wa-áb-ri-im> 18 i-na pá-ìí ša Ra-za-/ma 19 a-
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dí-in 1 GÍN 20 AN.NA a-na ëú-ha-/ri-im 21 ša kà-ší-im 22 ša Ta-ar-qí-im 23 a-dí-in ½ ma-na (p) 24 

URUDU a-še-am i-na 25 A-pì-im (b.o.) 26 ½ ma-na URUDU i-na A-pì-/im 27 a-na ki-ri-⌐im¬ 28 a-na 

ÌR-törlés-A-šùr 29 4 GÍN AN.NA ⅓ ma-na URUDU 

 
1-5 1 sékel ezüstöt adtam a gerendáért/dulbātumért, 1 sékelt a fogadóért. 5-15 1 ¾ sékel ónt adtam 

Sadduatumban, ⅓ sékel ezüstöt a …-rézért Razamāban, ⅔ mina rezet Abidibanban, 12 sékel rezet 

Qaììarāban, 10 sékel rezet (szintén) Qaììarāban. 16-19 1 ¾ sékel ónt adtam a Razamā határán fekvő 

fogadóban. 19-23 1 sékel ónt adtam a Taraqum-i kaššum-hivatalnok szolgájának. 23-29 ½ mina rezet 

(adtam) a gabonáért Apumban, ½ mina rezet a kirrum-kenyérért Warad-Aššurnak (szintén) Apumban; 

4 sékel ón, ⅓ mina réz. 

 

2: A dulbum jelenthet gerendát is, igaz, ebből a korból nincs ilyen említése; a szótárak szerint az 

óasszírban a szó többes száma egyszerűen árucikket jelent. 

8: Nashef és nyomában Ulshöfer a ša!-bu-e-em olvasatot, s vele az „um das Kupfer zu bezahlen” 

értelmezést adja. Dercksen szerint azonban a tabb’um szó valamilyen rézműves eljárást jelent, l. 

OACT 75-6. 

24: Annak ellenére Nashef értelmezését fogadtam el, hogy a kívánt genitivus helyett acccusativus áll, 

ráadásul a BIN4 124 párhuzamos szövegen (l. APU n. 599) egyértelmű az AM jel. Ulshöfer aši’um 

értelmezése és „wegen des Eisens” fordítása kevésbé győzött meg. 

27: A kirrum szó kenyér jelentése: Donbaz 1989. 

28: A Warad-Aššur olvasat Ulshöfer alapján. 

29: E sor nem illeszkedik a szövegbe; talán a helyszűke miatt maradt le a többi, talán a maradékot 

összegezte a szerző, a BIN4 124 párhuzamos szövegen mindenesetre hiányzik. 

 

 

LB 1283 

 

Kiadása: Nashef 1987, n. 22. 

 
1 ⅔ ma-na AN.NA 2 ša 10 ma-na? 3 a-wi-tí-šu? 4 IŠ? ZU xxx 5 ša ANŠEhá 6 iš-tù Ha-hi-im 7 a-dí Tí-mì-

il5-ki-a 8 iš-tù Tí-mì-il5-ki-a 9 a-dí Ša-lá-ah-šu-a 2¼ GÍN.TA 10 iš-tù Ša-lá-ah-šu-a 11 a-dí Hu-ra-ma 12 

2¼ GÍN.<TA> 13 ⌐qá-qá¬-da-tum? 

 
1-3 ⅔ mina ón a (dātum-)értéke 10 minának, 4-7 … a szamaraké Hahhumtól  Timilkiáig. 8-13 A fejvám 

Timilkiától Šalahšuwáig fejenként 2¼ sékel, Šalahšuwától Huramáig (szintén) 2¼ sékel. 

 

1-3: Arról, hogy itt dātum-vámról van szó, l. Nashef kommentárját. 
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4: A sor sajnos semmilyen értelmes olvasatot nem ad ki, így nem tudható, mi vonatkozott a 

szamarakra. 

8-10: Nashef ezt a kiadást is a szamarakra vonatkoztatja, szerintem a párhuzamos felépítés és az 

azonos mennyiségek miatt már itt is a fejvámról (qaqqadātum) van szó. 

 

TC3 165 

 

Kiadása: Nashef 1987, n. 27, APU n. 301, OACT 10. + uo, 28. lj. 

 

(e) 1 2 ma-na AN.NA lu ma-ëa-r[a-tim] 2 lu É wa-áb-ri lu ú-ku-ul-tí 3 ANŠE iš-tù Kà-ni-iš 4 a-dí Wa-

áš-ha-ni-a ag-mu-ur 5 ⅓ ma-na 1 GÍN AN.NA ni-is-ha-tim 6 é-kál-lúm il5-q[é-ma x] ma-na kà-šu-um 7 

il5-qé 9 ½ ma-[na AN.]NA {ša} be-[el] 8 a-limki il5-qé ⅓ ma-na URUDU 9 a-na ra-bi4-ëí-im 10 ma-na 

URUDU 10i-na É wa-bi4-ri ù [ú]-ku-ul-tí 11 ANŠE iš-tù Uš-ha-ni-a 12 a-dí Ni-na-ša-a ag-mu-ur 13 ⅓ 

ma-na 4 GÍN AN.NA 14 é-kál-lúm ni-is-ha-tim 15 il5-qé 15 GÍN AN.NA be-el a-limki il5-qé 16 10 ½ GÍN 

AN.NA kà-šu-um 17 nam!-ru-um ù be-el ha-tí-tim 18 il5-qé-ú 2 ma-na URUDU a-na 19 ra-bi4-ëí-im 10 

ma-na 20 lu iš-pá-ta-lu lu ú-ku-ul-tí 21 ANŠE ù É wa-bi4-ri (h) 22 iš-tù Ni-na-ša-a a-na 23 Ú-lá-ma ag-

mu-ur 24 5 ma-na URUDU kà-šu-um il5-qé 25 10 ma-na URUDU ra-bi4-ëú-um il5-qé 26 10 ma-na 

URUDU É wa-bi4-ri 27 10 ma-na URUDU ú-ku-ul-tí ANŠE 28 30 ma-na URUDU a-na pá-zu-ur-tim 29 

iš-tù Ú-lá-ma a-dí 30 Pu-ru-uš-ha-tim ag-mu-ur 31 15 ma-na URUDU ig-ri É-tim 32 2 ma-na KB ú-ku-

ul-tí törlés [ANŠE] 33 ù ú-ku-ul-tí ëú-ha-ri-i 34 KB 1 GÍN.TA ù 1 ma-na.TA URUDU 35 a-na É kà-ri-im 

ša-du-a-tám 36 a-dí-in 8 TÚG ku-ta-ni 37 me-tù-um ha-<am>-ša-at 38 É kà-ri-im il5-qé-ú 39 12 ma-na 

AN.NA mu-ìá 40 bi4-lá-tim 2 ma-na URUDU 41 a-na ½ ma-na.TA a-n[a] 42 É kà-ri-im a-dí-in (b.o.) 43 

⅓ ma-na KB iš-tù Kà-ni-iš  a-dí Wa-áš-ha-ni-a 44 a-ša bi4-lá-tim a-dí-in 17 ⅓ GÍN KB 45 iš-tù Wa-áš-

ha-ni-a a-dí Ú-lá-ma 46 a-ša bi4-lá-tim ù mu-qá-ri-bi4-a a-dí-in 

 
1-4 Kaništól Wašhaniáig 2 mina ónt fizettem az őrzésért és a fogadóért és a szamarak takarmányáért. 5-8 

⅓ mina 1 sékel ón nishatum-vámot kap[ott] a palota, [x] minát a kaššum-hivatalnok kapott, (és) 9 ½ 

mi[na ón]t a Város ura kapott. 8-12 ⅓ mina rezet fizettem a megbízottnak, 10 mina rezet a fogadóban a 

szamarak takarmányáért Wašhaniától Ninaššáig. 13-18 ⅓ mina 4 sékel ón nishatum-vámot kapott a 

palota, 15 sékel ónt a város ura, 10 és fél ónt a tekintélyes (???) kaššum-hivatalnok és a jogarnagy (?). 
18-23 2 mina rezet fizettem megbízottnak, (s) Ninaššától Ulamáig 10 minát az éjszakáért/istállóért (?) és 

a szamarak takarmányáért és a fogadóért. 24-25 5 mina rezet a a kaššum-hivatalnok kapott, 10 mina 

rezet a megbízott kapott. 26-30 Ulamától Purušhattumig 10 mina rezet fizettem a fogadóért, 10 mina 

rezet a szamarak takarmányáért, 30 mina rezet a csempészésért. 31-33 15 mina réz a házbérlésért, 2 mina 

ezüst a [szamarak] takarmányáért és a szolgám ellátásáért. 34-36 1 mina rezenként 1 sékel ezüst 

šaddū’utum-vámot adtam a bīt kārimnak. 36-38 8 kutānum-szövetet, 5%-ot kapott a palota. 39-42 12 mina 
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ón veszteség, fél minánkánt összesen 2 mina rezet adtam a bīt kārimnak. 43-46 Kaništól Wašhaniáig ⅓ 

mina ezüstöt adtam a teherhordóknak, Wašhaniától Ulamáig 17 ⅓ sékel ezüstöt adtam a 

teherhordóknak és a szállítómnak. 

 

7: A törött részt Nashef ša-pì-[ir?] a-limki, Ulshöfer kollacionálás után iš-tù a-limki, Dercksen be-[el] a-

limki alakban rekonstruálja, utóbbi feltehetőleg a 15. sor alapján. Az ő értelmezését fogadtam el, ám 

ebben az esetben az egyértelműen ott lévő ša jel fölöslegessé vált, ezt viszont nem jelezte. 

17: Nashef x-x-ru-um, Ulshöfer Veenhof nyomán nam!-ru-um, Dercksen im-ru-um alakot rekonstruál. 

Az utóbbi az ékírás alapján kizárható (nem is magyarázza, ki/mi az az imrum, de személynek veszi); 

feltételesen Ulshöfer olvasatát fogadtam el, de Nashef szerint is egy tisztségviselőről van szó, s ez az 

értelmezés is könnyen lehetséges. 

A rabi? haììātim alak az óbabilóniban egy katonai méltóságot jelent, az óasszírban ez lenne az első 

említése; dacára a többesszám miatti problémának, egyelőre a hagyományos jogarnagynak fordítottam 

a bēl haììītim formát (egyik eddigi feldolgozó sem ad fordítást). 

20: Az išpattalu szót Bilgiç nyomán éjszakázásnak (Übernachtung) fordítják, a szótárak is ezt a 

jelentést adják. Dercksen azonban istállónak értelmezi, de nem ad magyarázatot; ami mellette szólhat, 

a fogadó költségeinek említése, így külön kitérni az éjszakázásra mindenképp furcsa. 

 

kt 92/k 203 

 

Kiadása: Çeçen 1997, 225-7 (csak átírás-fordítás), CMK n. 21. 

 

(e) 1 um-ma kà-ru-um Kà-ni-iš-ma 2 a-na ša-qí-il5 da-tim 3 Ku-li-a ší-ip-ri-ni 4 kà-ri-im Tur4-hu-mì-it 5 

Ha-tù-uš Ta-am-ni-a 6 Tù-uh-pí-a a-dí Ni-na-ša-a qí-bi4-ma 7 i-dUTU-ší ìup-pì-ni ta-ša-me-a-ni 8 GÍR 

ša A-šur šé-ëí-a-ma 9 ik-ri-ba-am šu-uk-na-ma 10 ma-ma-an KÙ.AN a-na ší-mi-im 11 a-na é-kál-lim i-

dí-nu lu a-dí-ni 12 lá i-dí-in-ma na-ší 10-tim 13 ša KÙ.AN ú 1 ma-na-um 3 GÍN 14 KB ša-du-a-sú ëa-áb-

ta-ma 15 Ku-li-a . i-pá-e-ni-šu 16 li-ni-iš-a-am šu-ma 17 i-qá-bi um-ma šu-ut-ma (p) 18 KÙ.AN ša a-wi-

lim 19 ša nì-kà-sí (h) 20 10-tim ú ša-du-a-tám 21 le-[qé]-a-ma ša ba-ri-ni 22 li-li-kam-ma GÍR ša A-šur 23 

li-it-ma-ma ša-du-a-tám 24 nu-ta-ar-šu-um ih-da-ma 25 [IGI] Ku-li-a ší-ip-ri-ni 26 GÍR ša A-šur šé-ëí-a-

ma 27 a-hu-um pá-ni [a-hi]-im ú-lá 28 ú-ba-al . ma-ma-an ha-ra-an 29 sú-qí-nim e-ma-re 30 šé-er-dam ú-

šé-r[i-ba-ni]ni-ma 31 a-ma-kam uš-[té]-bu-[lu]-ni 32 lu wa-ší-ib kà-ri-im 33 1 m[a]-na-um 3 GÍN KB 34 

ša-[áš-qí]-lá-šu-ma Ku-li-a 35 i-pá-ni-šu li-ni-iš-a-am (p) 36 šu-ma i-qá-bi um-ma 37 šu-ut-ma a-lá-ak-

ma (b.o.) 38 i-kà-ri-im Kà-ni-iš a-za-ku KB 39 ša-áš-qí-lá-šu-ma maš-kà-tám li-li-kam-ma 40 iš-tí-ni li-iz-

ku a-ni-ša lá i-na-pu-ša-am 41 a-na-kam KB li-iš-qúl 
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1-6 Így (szól) Kaniš kāruma: mondd meg a dātum-fizetőknek, követünknek, Kullījának, Turhumit, 

Hattuš, Tawinia, Tuhpia kārumainak Ninaššáig. 7-16 Amint levelünket megkapjátok, hozzátok elő 

Aššur tőrét, tegyetek felajánlást, és amennyi meteorvasat a palotában eladtak vagy (még) nem adtak el, 

de úton van, vegyétek mindezen meteorvas tizedét és minánként 3 sékel ezüst szállítási díjat, és ezt 

Kullīja hozza ide. 16-28 Ha a következőképpen szólna: „A meteorvas a számlával rendelkező 

embereké!” – (akkor is) vegyétek el a tizedet és a szállítási díjat: mivel az közös, jöjjön ide, Aššur 

tőrére esküdjön meg, és a szállítási díjat visszaadjuk neki. Kullīja, követünk előtt hozzátok elő Aššur 

tőrét, s figyeljetek, hogy senkivel se kivételezzenek! 28-35 Bárki, aki a teherhordó szamarakat a keskeny 

útra vezette és (az árut) odaküldte, (ha) kārum-lakó, minánként 3 sékelt fizettessetek vele, és ezt 

Kullīja hozza ide. 36-41 Ha a következőképpen szólna: „Megyek, és Kaniš kārumában tisztázom!” – 

(akkor is) fizettessétek meg az ezüstöt, jöjjön ide az elszámolással, és velünk tisztázza! 

 

21: a ša barini ilyen használatára l. CAD B, biri 1, illetve az ilyen szerkezetekhez: GKT § 121. 

27-8: Szó szerint: „testvér testvér előtt nem visz.” 

 

ATHE 24 

 

   E jogi ügylet azért jelentős, mert egyértelműen mutatja, hogy a kereskedők közti együtt-működés 

nemcsak közös vállalkozásokban, hanem közös raktárakban, tehát területi kooperációban is 

megnyilvánult. 

 

Kiadása: Kienast, ATHE 24, 27-33, OACC 100-1, http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass, 

ATHE 24a-ra (tábla) és b-re (tok) kattintva. 

 

 

 

 

A (belső tábla) 

 

(e)1 A-šur-pí-lá-ah MAŠKIM ša 2 É A-mur-Iš8-tár Sú-en6-SIPA 3 Ili5-ba-ni . A-šur-ni-šu 4 ù Šu-La-ba-

an me-er-ú 5 A-mur-Iš8-tár ki-ma ra-mì-ni-šu-nu 6 ù ki-ma Áb-ša-lim DUMU.MUNUS 7 A-mur-Iš8-tár 

ù I-dí-in-dIŠKUR 8 a-hi-šu-nu A-šur-mu-ta-bi-il5  
9 Bu-za-zu ù I-ku-pá-ša me-er-ú 10 Pu-šu-ke-en6 ki-ma 

ra-mì-ni-šu-nu 11 ù ki-ma A-ha-ha . a-ha-tí-šu-nu 12 gu5-ba-áb-tim ú Sú-e-a a-hi-šu-nu 13 {Sú-e-a} i-na 

me-eh!-ra-tí-šu-nu 14 ië-bu-tú-ni-a-tí-ma 15 ni-iš . a-limki  . it-mu-ú-ma 16 a-wa-tí-šu-nu nu-ga-mì-ir-ma 
17 lu A-mur-Iš8-tár š[a-zu-úz-tí] 18 Pu-šu-ke-en6 i-[zi-iz] (p)19 lu Pu-šu-ke-en6 . š[a-zu-úz-tí] 20 A-mur-

Iš8-tár i-zi-[iz] (h)21 lu a-hu-um a-na a-[hi-im] 22 ma-áš-kà-tam . ú-šé-bi-il5 23 lu a-hu-um ša a-hi-im 24 

KÙ.BABBAR i-na ba-áb-tim 25 il5-qé lu ìup-pu-um 26 ha-ar-mu-um ša . ku-nu-ki-šu-nu 27 lu ša šé-pé 
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lu ši-ip-kà-tum 28 a-hu-um a-na a-hi-im 29 iš-pu-uk lu i-na 30 a-limki lu i-na eq-li-im 31 me-er-ú A-mur-

Iš8-tár me-er-at 32 A-mur-Iš8-tár gu5-ba-áb-tum 33 me-er-ú Pu-šu-ke-en6  
34 ù me-er-at Pu-šu-ke-en6 35 

gu5-ba-áb-tum a-hu-um 36 a-na a-hi-im a-na mì-ma 37 šu-me-šu lá i-tù-ar (p)38 Ú-sà-num DUMU A-

mur-A-šur 39 Ku-lu-ma-a DUMU A-šur-i-mì-tí (b.o.)40 Hu-ni-a DUMU A-šur-i-mì-tí DU10-ëí-lá-A-šur 

DUMU 41 A-šur-i-dí Puzur4-En-na DUMU En-na-A-šur 42 A-šur-ta-ak-lá-ku DUMU A-la-hi-im Be-lá-

nu-um DUMU 43 Šu-A-šur I-dí-A-šur DUMU Dan-A-šur a-wi-lu a-ni-u4-tù-um 44 ga-mí-ir a-wi-tim 

 
1-16 Aššur-pilah, Amur-Ištar cégének megbízottja, Su’en-rē’ī, Ilī-bāni, Aššur-nīšu és Šū-Lāban, Amur-

Ištar fiai saját nevükben, továbbá Ab-šalim, nővérük, és Iddin-Adad, fivérük nevében; (valamint) 

Aššur-muttabbil, Buzāzu és Ikuppāša, Pūšu-kēn fiai saját nevükben, továbbá Ahaha, nővérük, a 

gubabtum-papnő, és Suejja, fivérük nevében (vitás) okmányuk ügyében minket kértek fel. A Város 

esküjét teljesítették, (így) ügyüket elrendeztük. 17-37 Akár Amur-Ištar járt el Pūšu-kēn megbízottjaként, 

akár Pūšu-kēn járt el Amur-Ištar meg-bízottjaként, akár egyik a másiknak raktárat hozott létre, vagy 

egyik a másik árujából ezüstöt vett el; akár a pecsétjükkel hitelesített okmány(ról van szó), akár (arról 

az áruról, amit) a szállítmányokból vagy a befektetésekből egyik a másiknak összegyűjtött, akár a 

Városban, akár vidéken: erre (az ügyre) sem Amur-Ištar fiai, sem lánya, a gubabtum-papnő, sem Pūšu-

kēn fiai, sem lánya, a gubabtum-papnő semmilyen formában nem fognak visszatérni. 38-44 Usānum, 

Amur-Aššur fia, Kulumāja, Aššur-imittī fia, Hunnīja, Aššur-imittī fia, Ìāb-ëill-Aššur, Aššur-idī fia, 

Puzur-ennam, Ennam-Aššur fia, Aššur-taklāku, Alāhum fia, Bēlānum, Šū-Aššur fia, Idddin-Aššur, 

Dān-Aššur fia: ezek az emberek zárták le az ügyet. 

B (tok) 

 
1 KIŠIB [Ú-sà-nim DUMU] A-mur-A-šur KIŠIB Ku-lu-ma-a (pecsét) 2 [DUMU] A-šur-i-mì-tí KIŠ[IB 

Hu-ni-a DUMU A]-šur-i-mì-tí 3 [KIŠIB] DU10-ëí-lá-A-šur DUMU A-[šur-i-dí] KIŠIB A-šur-ták-lá-ku 4 

DUMU A-lá-hi-im KIŠIB Be-lá-nim [DUMU] Šu-A-šur (pecsét) 5 KIŠIB Puzur4-en-na DUMU En-[na-

A-šur] KIŠIB I-dí-A-šur [DUMU Dan]-A-šur 6 KIŠIB A-šur-pí-lá-ah ra-bi-ëí-im <ša É> A-mur-Iš8-tár 

(pecsét) 7 KIŠIB S[ú-e]n6-SIPA KIŠIB Ì-lí-[ba]-ni KIŠIB A-šur-ni-šu 8 KIŠIB Šu-[La-ba]-an me!-er-e 

A-mur-Iš8-tár KIŠIB A-šur-mu-{mu}-ta-bi-il5 (pecsét) 9 KIŠIB Bu-za-zu KIŠIB I-ku-pá-ša me-er-e Pu-

šu-ke-en6  10 A-šur-pí-lá-[ah MAŠKIM] ša É A-mur-Iš8-tár Sú-en6-SIPA Ì-lí-ba-ni (pecsét) 11 A-šur-ni-

šu ú Šu-Lá-ba-an . ki-ma ra-mì-ni-šu-nu ú ki-ma 12 Áb-ša-lim DUMU.MUNUS A-mur-Iš8-tár ú I-dí-in-
dIŠKUR a-hi-šu-nu 13 A-šur-mu-{mu}-ta-bi-il5 Bu-za-zu! I-ku-pá-ša 14 [me-er-ú Pu-šu-k]e-en6 ki-ma ra-

[mì-ni-šu-nu] ú ki-ma A-ha-ha <a-ha-tí-šu-nu> 15 [gu5-ba-áb]-tim ú a-[hi-šu-nu Sú-e-a i-na] me-eh-ra-

tí-šu-nu 16 [ië-bu-tù-ni]-a-tí-ma ni-iš a-limki i[t-mu-ú-ma] 17 a-wa-tí-šu-nu nu-ga-mì-ir-ma lu A-mur-Iš8-

tár ša-zu-[úz-tí] (pecsét) 18 Pu-šu-ke-en6 i-zi-iz lu Pu-šu-ke-en6 ša-zu-úz-tí 19 A-mur-Iš8-tár i-zi-iz lu a-

hu-um a-na a-hi-im 20 ma-áš-kà-tam ú-šé-bi-il5 . lu a-hu-um ša a-hi-im 21 KÙ.BABBAR i-na ba-áb-tim 

. il5-qé . lu ìup-pu-um (pecsét) 22 ha-ar-mu-um . ša ku-nu-ki-šu-nu lu ša šé-pé-e 23 ší-ip-[kà]-tim . a-hu-
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um a-na a-hi-im 24 iš-pu-uk . lu i-na a-limki lu i-na GANÁlim (pecsét) 25 me-er-ú A-mur-Iš8-tár ú me-er-

at A-mur-Iš8-tár gu5-ba-áb-tum 26 me-er-ú Pu-šu-ke-en6 ú DUMU.MUNUS Pu-šu-ke-en6 gu5-ba-áb-

tum (pecsét) 27 a-hu-um a-na a-hi-im a-na mì-ma šu-um-šu 28 lá i-tù-ar . a-wi-lu a-ni-ú-tum (pecsét) 29 

[ga-mì-ir a-w]i-tim (6 pecsét) 

 
1-10 Usānum, Amur-Aššur fiának pecsétje; Kulumāja, Aššur-imittī fiának pecsétje; Hunnīja, Aššur-

imittī fiának pecsétje; Ìāb-ëill-Aššur, Aššur-idī fiának pecsétje; Aššur-taklāku, Alāhum fiának 

pecsétje; Bēlānum, Šū-Aššur fiának pecsétje; Puzur-ennam, Ennam-Aššur fiának pecsétje; Iddin-

Aššur, Dān-Aššur fiának pecsétje; Aššur-pilah, Amur-Ištar cége megbízottjának pecsétje; Su’en-rē’ī, 

Ilī-bāni, Aššur-nīšu, Šū-Lāban, Amur-Ištar fiainak pecsétjei; Aššur-muttabbil, Buzāzu, Ikuppāša, 

Pūšu-kēn fiainak pecsétjei. 11-17 Aššur-pilah, Amur-Ištar cégének megbízottja, Su’en-rē’ī, Ilī-bāni, 

Aššur-nīšu és Šū-Lāban, Amur-Ištar fiai saját nevükben, továbbá Ab-šalim, nővérük, és Iddin-Adad, 

fivérük nevében; (valamint) Aššur-muttabbil, Buzāzu és Ikuppāša, Pūšu-kēn fiai saját nevükben, 

továbbá Ahaha, nővérük, a gubabtum-papnő, és Suejja, fivérük nevében (vitás) okmányuk ügyében 

minket kértek fel. A Város esküjét teljesítették, (így) ügyüket elrendeztük. 17-28 Akár Amur-Ištar járt el 

Pūšu-kēn megbízottjaként, akár Pūšu-kēn járt el Amur-Ištar meg-bízottjaként, akár egyik a másiknak 

raktárat hozott létre, vagy egyik a másik árujából ezüstöt vett el; akár a pecsétjükkel hitelesített 

okmány(ról van szó), akár (arról az áruról, amit) a szállítmányokból vagy a befektetésekből egyik a 

másiknak összegyűjtött, akár a Városban, akár vidéken: erre (az ügyre) sem Amur-Ištar fiai, sem 

lánya, a gubabtum-papnő, sem Pūšu-kēn fiai, sem lánya, a gubabtum-papnő semmilyen formában nem 

fognak visszatérni. 28-29 A fenti emberek az ügy lezárói. 

A, 13.: Kienast „gegenseitige Verpflichtung”-nak fordítja a mehrātum kifejezést. A CAD a mihritu 

címszó alatt tárgyalja, és a „copy”, ill. az „equivalent, counterpart” jelentéseket adja. Valószínűleg a 

cégek eltérően értelmezték saját példányukat, ezért fordultak bírósághoz. 

A 27.: noha a šipkātum egyértelműen a šapākum igéből származik, Kienast „Vorrat” fordításával 

szemben a CAD átvitt értelműbb „investment” megoldását tartom helyesnek. Ilyen befektetés lehetett 

pl. a naruqqum-szerződés is. 

A 30. és B 24.: figyelemreméltó az egyik helyen a kiszótagolt, a másikon a logogrammával írt alak. 

 

TPAK 1, 44 

 

   Bár a szöveg későbbi az általam tárgyalt kornál, témája mégis ehhez az időhöz köti: II. Pūšu-kēn, a 

„nagy” Pūšu-kēn unokája és testvérei egyeznek meg Aššur-rabi unokáival. Kiderül az is, hogy annak 

idején Turhumit milyen fontos szerepet játszott e két család életében, hiszen az anatóliai ág főnökeinek 

okmányai találhatók itt. 
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Kiadása: TPAK 1, 44 (115-7. o.; ékírást nem közöltek, csak átírás-fordítást.), CMK n. 27, 

http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/altass, a TPAK I 44a-ra (tábla) és b-re (tok) kattintva. 

A (belső tábla) 

 

(előlap) 1 um-ma kà-ru-um Kà-ni-iš 2 TUR GAL-ma . a-na kà-ri-im 3 Tur4-hu-mì-it . TUR GAL 4 qí-bi-

ma a-na-kam me-er-ú 5 I-dí-na-bi-im DUMU A-šùr-GAL 6 ù me-er-ú Bu-za-zu 7 DUMU Pu-šu-ke-en6 . 

im-hu-ru-ni-a-/tí 8 um-ma šu-nu-ma . da-na-tum 9 ša a-be-e-ni . i-na kà-ri-im 10 Tur4-hu-mì-it . i-ku-nu-

uk 11 kà-ri-im . kà-an-ku-ma 12 i-ba-ší-ú . a-pu-tum ki-ma 13 ìup-pí-ni ta-áš-me-a-ni 14 a-ma-kam . a-li . 

ìup-pu-ú (perem) 15 ù na-áš-pé-ra-tum 16 ša šu-mì . E-lá-ma Pu-šu-ke-/en6 (hátlap)17 I-dí-na-bi-im 18 ù 

A-šùr-ëú-lu-li ú-du-ú-/ni 19 i-ba-ší-ú-ni . a-na ma-ah-/ri-ku-nu 20 lu-bu-lu-ni-ma 21 ku-nu-ki . pá-ni-ú-

tim 22 šu-ur-ma-ma ìup-pé-e 23 li-ta-ma-da-ma ù ku-nu-ki 24 ša ta-ša-ra-ma-ni 25 a-na qé-er-bi-im törlés 

{ki} 26 šu-uk-na-šu ku!-un!-kà-ma 27 ku-nu-ki-ku-nu . a-na Ma-da-a 28 ší-ip-ri-ni . dí-na-ma 29 lu-ub-

lam . Ma-da-a 30 ší-pá-ar-ni 31 lá tù-ša-as-ha-ra 

1-4 Így (szól) Kaniš kārum testülete: mondd meg Turhumit kārum testületének. 4-7 Felkerestek itt 

minket Iddin-Abum, Aššur-rabi fiának fiai és Buzāzu, Pūšu-kēn fiának fiai. 8-12 Így (szóltak) ők: 

„Apáink egyezségei (még) Turhumit kārumában vannak a kārum pecsétjével lepecsételve.” 13-26 

Kérjük, amint ott levelünket meghalljátok, (ha olyan) tábláról és üzleti levélről tudtok, ahol Elamma, 

Pūšu-kēn, Iddin-Abum vagy Aššur-ëulūlī neve előfordul, vigyék elétek, a külső pecsétet törjétek föl, 

ismerjétek meg a tábla (tartalmát), és a pecsétet, amit feltörtetek, tegyétek a belsejébe. 26-31 

Pecsételjétek le, és a pecséteteket adjátok oda követünknek, Madājának, hogy idehozza. Madāja a 

követünk, ne késleltessétek! 

 

 

B (tok) 

 

(pecsét) 1 KIŠIB kà-ri-im Kà-ni-iš TUR GAL 2 a-na kà-ri-im Tur4-hu-mì-it 3 ëa-he-er GAL (7 pecsét) 

1-3 Kaniš kārum testületének pecsétje. Turhumit kārum testületének. 

A 1-3: kārum ëaher rabi: l. elöl, I. fej. 

A 7: érdekes a mahārum szó használata; az óasszír gyakorlatban általában a ëabātum fordul elő. 

A 8: a francia fordításban a dannatum megfelelője: ’les documents officielles’. Én inkább a CDA 3. 

jelentését fogadom el: „firm, binding (agreement)’. 

A 27-8: ebből a mozzanatból vagy Kaniš magasabb rangjára következtethetünk, vagy egy sajátos 

pecséthasználati gyakorlatra, amely szerint egy-egy kārum hivatalos pecsétlőjét elküldhették egy 

másik telepre (érdekes kérdés lehet, hogy volt-e egy célra használt „mozgó” pecsétlő). 
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B 3: a levélben egyedül itt fordul elő a szótagolós írásmód. 

 

II. Táblázatok 

 

 Az alábbiakban az egyes településekkel összefüggésben felsorolt személyeket gyűjtöttem 

táblázatba. A helységek a dolgozatban tárgyalt sorrendben, régiónként követik egymást. 

Elkülönítettem a levelek feladóit és címzettjeit, azokat, akiket az adott teleppel kapcsolatban 

megemlítenek, és azokat, akik állandóan vagy hosszabb-rövidebb ideig ott éltek. Emellett az adott 

város kapcsán szereplő árucikkek, a szövegekben előforduló más telepek, és az esetleges kronológiai 

adatok jelennek meg. Ez utóbbi esetben az adatok elsöprő többsége KEL-dátum; az eltéréseket külön 

jelzem. 

 A táblázatokban megjelenő szövegeknél csak azon személyek és árucikkek jelennek meg egy-

egy adott helynél, akik egyértelműen oda kapcsolhatók. Ha pl. egy levél első fele egy anatóliai 

városban történtekkel, a második viszont egy Aššurból érkező karaván útjával foglalkozik, az anatóliai 

város táblázatában értelemszerűen nem szerepelnek a karaván kísérői és árucikkei. Ugyanez a helyzet 

a bevételeket, kiadásokat, tartozásokat stb. összegző magánfeljegyzésekkel. Ez viszont azt is 

eredményezi, hogy akik nem egy településhez, hanem a környező régióhoz kapcsolhatók, nem 

szerepelnek. Ahol nem volt egyértelmű az ugyanolyan neveket viselő személyek azonossága, inkább 

külön vettem őket. Néhány esetben (főleg a táblák töredékessége miatt) nem lehetett biztosan 

megállapítani, köze van-e az adott illetőnek a helységhez vagy sem, ezt kérdőjellel jelöltem. 

 

Az Aššurhoz közeli helységek (TC3 163) 

 

SADDUATUM 

 

A településsel kapcsolatban személynév nem fordul elő. 

 

RAZAMĀ ŠA BURAMATA 

 

A településsel kapcsolatban személynév nem fordul elő. 

ABIDIBAN 
 

név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 
telep 

KEL-
dátum 

Aššur-takil, 
Lulu fia 

  KTS2 33  Ag   

Iddin-Abum, 
Iddin-Ištar 
fia 

  BIN4 61  Ag  81 
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Ilabrat-bāni 
(?) 

  BIN4 61  Sn, szövet  81 

Ilī-ālum BIN4 61    Sn, szövet  81 
Ilī-ašranni   BIN4 61  Sn, szövet  81 
Innāja   KTS2 33  Ag   
Lāqēpum BIN4 61    Sn, szövet   
Puzur-Anna, 
Elālī fia 

  BIN4 61, 
KTS2 33 

 Ag  81 

Šalim-ahum  BIN4 61   Sn, szövet  81 
 

QAÌÌARĀ 1. 
(A kaniši szövegek) 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 

telep 
KEL-
dátum 

Abī-ilī   I 593  szövet, 
szamár 

  

Alāhum   RA 59, n. 
20. 

 Sn   

Annalī  I 593   szövet, 
szamár 

  

Aššur-bēl-
awātim 

  KTH 18  Ag, 
szövet, 
Sn, 
egyebek 

  

Aššur-
lamassī 

  AKT2 41  Sn, 
szövet, 
szamár 

Aššur  

Aššur-malik   CCT1 31a  Ag, Sn, 
zsák, tartó 

  

Aššur-malik I 593       
Aššur-nādā  KTH 18   Ag, 

szövet, 
Sn, 
egyebek 

  

Aššur-
taklāku 

  ICK1 189; 
CCT1 31a 

 Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

  

Burkīja   CCT2 33  Ag   
Dān-Aššur  KTH 18   Ag, 

szövet, 
Sn, 
egyebek 

  

Elālī  ICK1 66   Ag, 
szövet, Cu 

  

Enlil-bāni CCT3 13    Ag, 
szövet, Sn 

  

Ennānum   ICK1 66  Ag, 
szövet, Cu 

  

Hatāni  KTH 18   Ag, 
szövet, 
Sn, 
egyebek 

  

Hinnaja KTH18    Ag, 
szövet, 
Sn, 
egyebek 
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Hunnīja  AKT2 41   Sn, 
szövet, 
szamár 

Aššur, 
Kaniš, 
Zalpa 

 

Iddin-Abum  ICK1 66   Ag, 
szövet, Cu 

  

Ikuppī-Aššur  CCT2 33      
Ilī-mādā    ICK1 66 Ag, 

szövet, 
Cu, réztűk 

  

Innāja, Elālī 
fia 

 CCT3 13   Ag, 
szövet, Sn 

  

Kura   CCT2 33     
Kutāja, 
Aššur-nādā 
fia 

  TC1 81  szövet   

Lāqēpum, 
Buzutāja fia 

  TC1 81  szövet   

Mannum-
balum- 
Aššur, 
Kutāja 
kaëëāruma 

  TC1 81  szövet   

Puzur-Ištar  I 593   szövet, 
szamár 

  

Saklīja   AKT2 41  Sn, 
szövet, 
szamár 

Zalpa?  

Sukallīja fia   CCT2 33  Ag   
Šamaš-
tappā’ī 

  CCT3 13  Ag, 
szövet, Sn 

  

Šū-Anum ICK1 66    Ag, 
szövet, Cu 

  

Šū-Bēlum   CCT1 31a  Sn   
Šū-Ištar   CCT3 13  Ag, 

szövet, Sn 
  

Šū-Kūbum CCT2 33       
Šumī-abīja   I 593  szövet, 

szamár 
  

Ìāb-ëill-
Aššur 

  Photo 
Landsberger 
B 

 Ag Kutkuta  

Uëur-ša-Ištar AKT2 41    Sn, 
szövet, 
szamár 

Kaniš, 
Zalpa 

 

Ušmāja   Photo 
Landsberger 
B 

 Ag Kutkuta  

 
QAÌÌARĀ 2. 

(A Tell al-Rimaè-ból származó táblák – csak tájékoztatásul) 
 

név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 
telep 

KEL-
dátum 

Lamassani OBTR 
120-122 

      

Iltani  OBTR 120-
122 

 OBTR 
120-122 
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Ammi-ëūra   OBTR 
121 

  GIgamlu  

Sîn-rēmēni   OBTR 
120 

    

Ilī-bāštī   OBTR 
122 

    

 
RAZAMĀ ŠA UHAKIM 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 

telep 
KEL-
dátum 

Pūšu-kēn VS26 43    Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

Burallum, 
Kaniš 

 

Lāqēpum VS26 43    Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

Burallum, 
Kaniš 

 

Šalim-ahum  VS26 43   Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

Burallum, 
Kaniš 

 

Ilī-ašranni   VS26 43  Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

Burallum, 
Kaniš 

 

 
TARAQUM 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 

telep 
KEL-
dátum 

Anināja   CCT1 23b  Sn Uzuhinum  
 

APUM 
 

név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 
telep 

KEL-
dátum 

Alāhum C 17    Ag, Sn   
Amur-Aššur    AKT2 

19(?) 
   

Amur-ilī CTSHM 
12 

    Purušhattum  

Aššur-idī C 17    Ag, Sn   
Aššur-imittī, 
Atāja fia 

   AKT2 
19(?) 

   

Aššur-nādā  C 17   Ag, Sn   
Ennam-
Bēlum 

  C 17  Ag   

Hinnāja   C 17  Ag Aššur  
Iddin-Adad   CTSHM 

12 
 Ag Purušhattum  

Imdīlum  CTSHM 12    Purušhattum  
Itūr-ilī   TC2 57  Ag, Sn, 

szövet 
  

Izimea   C 17  Ag Aššur  
Lālum   AKT2 19  Ag   
Mannum-kī-
Aššur 

  AKT2 19  Ag   

Šū-Aššur  C 17   Ag, Sn   
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Warad-Aššur   TC3 163 / 
BIN4 124 

 Cu   

 
Észak-Szíria kārumai (LB 1283) 

 
HAHHUM 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb telep KEL-

dátum 
Aba-ahī   CCT5 29a  Sn, szövet, 

szamár 
  

Ab-lamassī   KKS 2  Ag   
Adad-bāni   CCT2 36b  Ag   
Adad-bāni, 
Ëill-Adad fia 

   KTS1 47b    

Adad-nāëir   OIP27 
7+46b 

 Cu   

Adad-rē’ī   KTS2 44  Ag, szövet   
Addu   KTS2 22  Ag, Cu, 

szövet, 
szamár 

  

Aduda   KTB 5  Ag, Cu   
Aguza  C 33   Ag, lazúrkő   
Ahu-waqar    BIN4 221    
Ahu-waqar   VS26 110     
Ahunīja   BIN6 136  Ag, szövet   
Ala   CCT5 29a  Sn, szövet, 

szamár 
  

Alāhum   KTS2 44  Ag   
Alāhum POAT 17 C 33   Au-érc, 

Ag, lazúrkő 
Timilkia  

Alāhum  kt 93/k 491   Ag, Sn Buruddum  
Allāku  AKT3 86      
Amur-Aššur, 
Ilī-rabi fia 

   KKS 2    

Amur-ilī, 
Imdīlum fia 

 CCT4 28b 
I430 

  Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

Purušhattum  

Amur-Ištar CCT2 
49a, 
I 709  
TC3 48 

 ATHE 62 
I 550 

 Ag, Sn, 
szövet 

Buruddum, 
Hurama, 
Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Amur-Ištar   C 33  lazúrkő   
Amurrum-
Ennam 

  CCT2 22  szövet, 
szamár 

Nihrija  

Amur-Šamaš  CCT3 21a   Ag, Sn   
Annalī   CCT4 28b 

I 430 
 Ag, szamár   

Apatanānum CCT3 34b     Zalpa  
Asānum   KTS1 47b 

TC2 74 
 Ag, Sn   

Aššur-bēl-
awatim, 
Sadāja fia 

  TPAK1 
197 

 Sn, szövet   

Aššur-dāmiq   KTS2 44  szövet Ušša  
Aššur-idī  BIN6 38   Ag Wahšušana  
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Aššur-idī TC1 18 
C 33 

   Ag, 
szamár, 
lazúrkő 

Kaniš, 
Mamma, 
Uršu 

 

Aššur-imittī  CCT2 36b  CCT3 34b  Ag   
Aššur-
lamassī, 
Šabahanum 
fia 

  AKT3 89  Ag, fa   

Aššur-malik   RA 58 – 
Sch 22 
VS26 65 

 Ag, Sn   

Aššur-malik   C 33  lazúrkő   
Aššur-malik   CCT1 31a  Ag Qaììarā  
Aššur-malik, 
Luzina fia 

  AKT3 66  Ag, Sn Kaniš  

Aššur-
muttabbil 

KTB 5    Ag, Cu Tišmurna  

Aššur-nādā  TC1 18 
C 33 
RC 1749E 
POAT 17 

  Ag, 
szamár, 
lazúrkő 

Kaniš, 
Mamma, 
Timilkia, 
Uršu 

 

Aššur-nīšu   kt 87/k 
146 

 szövet, 
gyapjú 

  

Aššur-niwari   TPAK1 
197 

 Ag, Sn, 
szövet 

Aššur  

Aššur-rabi, 
Mannum-
šumšu fia 

   VS26 110    

Aššur-rē’ī KTS1 36c    szövet   
Aššur-ëulūlī ATHE 62    szövet Hurama, 

Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Aššur-taklāku  AKT3 86      
Aššur-taklāku   CCT1 31a   Sn, Ag Qaììarā 

 
 

Aššur-taklāku   ICK2 133     
Aššur-
taklāku, 
Alāhum fia 

 kt 93/k 491   Ag, Sn Buruddum  

Aššur-ìāb I 469  CCT4 42a 
I 558 

 szövet Habnuk, 
Timilkia 

 

Aššur-ìāb   KTS2 44  Ag   
Aššur-x  BIN6 38   Ag Wahšušana  
Aššur-x  KTK 12   Ag Aššur  
Atata CCT4 42a  CCT2 49a  Sn, Ag, 

szövet, 
szamár  

  

Azia AKT3 66    Ag, Sn Kaniš  
Būr-Aššur   CCT3 34b  Ag   
Buzāzu CCT4 35b       
Dadāja  TMH1 1b   Ag, 

szolgalány 
  

Dadīja    KTP 17    
Dān-Aššur, 
Šalim-ahum 
fia 

  AKT3 66  Ag, Sn, 
szövet 

Kaniš  
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Elālī KTS1 34a    Ag Aššur  
Elālī, Ištar-
pilah fia 

  I 609  Ag   

Elālī, Šū-
Kūbum fia 

CCT4 30a  I 469  Sn, szamár Habnuk, 
Kaniš, 
Timilkia 

 

Enlil-bāni BIN6 38 
KTK 12? 

   Ag Aššur, 
Wahšušana 

 

Enlil-bāni, 
Aššur-malik 
fia 

  BIN4 145  Ag Aššur  

Ennam-Aššur  TC1 49    Luhusattia  
Ennam-Aššur  KTB 5   Ag, Cu Tišmurna  
Ennam-Aššur   CCT3 34b     
Ennam-Aššur   I 609  Ag   
Ennam-
Aššur, Šalim-
ahum fia 

AKT3 86 
AKT3 89 

AKT3 66   Ag, Sn, 
szövet, fa 

Kaniš, 
Kuburnat 

 

Ennam-
Bēlum 

ATHE 62 
KTS2 44 

I 709   Ag, Sn, Cu, 
szövet 

Kaniš, 
Hurama, 
Luhusattia, 
Šalahšuwa, 
Ušša 

 

Ennānum   CCT2 22  szövet, 
szamár 

  

Hanunu    TC1 81?    
Ibni-Adad   I 637  Ag Aššur  
Iddin-Abum   VS26 110  Ag, szamár Hurama  
Iddin-Adad CCT4 28b  I 430 

KTS2 22 
KTS2 44 

 Ag, szövet, 
szamár 

Zalpa  

Iddin-Aššur, 
Dadīja fia 

   CCT4 
18a, 
KTS2 22 

Sn, szövet, 
szamár, 
karneol 

  

Iddin-Ištar   CCT5 35a  Sn   
Ikūnum   CCT2 36b  Ag   
Ikuppī-Aššur kt 87/k 

146 
   szövet, 

gyapjú 
  

Ikuppī-Aššur  KTS1 34a   Ag Aššur  
Ilī-ālum RC 1749E C 33 TC1 18  Ag, lazúrkő Mamma  
Ilibbi-uëur   VS26 110     
Ilī-dan, Agīja 
fia 

  TC1 81  Ag   

Ilī-malik   BIN4 221  Au, Ag, 
Sn, szövet 

  

Ilī-wēdāku I 558    szövet   
Imdīlum ATHE 62 

CCT4 
18a, 
I 430 
KTS2 22 

CCT2 49a 
CCT3 21a 
I 550 
I 709 
KTS2 44 
TC3 48 

CCT4 28b  Ag, Sn, Cu, 
szövet, 
szamár, 
karneol 

Buruddum, 
Hurama, 
Kaniš, 
Luhusattia, 
Purušhattum, 
Šalahšuwa, 
Timilkia, 
Ušša 

 

Imgua   BIN4 7  Ag, Sn, 
szövet 

  

Imgur-Aššur,    VS26 110    
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Kurkurrum 
fia 
Innāja, Elālī 
fia 

 CCT2 22 
CCT3 34b 
CCT4 42a 
CCT4 30a 
I 469 
I 558 
I 637 
ICK1 90 
TC2 25 

CCT5 23a  Au, Ag, 
Sn, szövet, 
szamár, 
amūtum? 

Aššur, 
Habnuk, 
Kaniš, 
Timilkia, 
Zalpa 

 

Innāja, 
Amurāja fia 

  AKT3 66  Ag Kaniš  

Irim-Aššur   RA 58 – 
Sch 22 
VS26 65 

 Sn   

Irim-Aššur   KTB 5  Ag, Cu   
Išim-Aššur   I 609  Ag   
Išmē-Su’en   TC3 48  Sn   
Itūr-ilī   ICK2 133  Ag   
Kuëī   KTS2 44  Ag, Sn Kaniš  
Kula   RA 58 –

Sch 4 
 Cu, 

edények 
eszközök, 
szövet 

  

Kulumāja   BIN4 7  Ag, Sn, 
szövet 

  

Kulumum    KKS 2    
Kunania  KTB 5   Ag, Cu Tišmurna  
Kura   CCT3 34b     
Kurara   CCT4 35b 

KTS2 44 
 Ag   

Kurub-Ištar  KTS1 36c   szövet   
Kurub-Ištar   CCT5 35a  Sn   
Kuzari, 
Puzur-Ištar 
fia 

  CCT5 23a  Ag   

Lalīja  AKT3 89   Ag, fa Kuburnat  
Lālum    CCT3 21a  

RA 58 – 
Sch 22 
VS26 65 

Sn   

Lamaša  CCT4 35b      
Lāqēpum, 
Puzur-x fia 

  KKS 2  Ag   

Lulu   I 550   Buruddum  
Manuba, 
Adutāja fia 

  kt c/k 258  Cu   

Mannum-
balum-Aššur 

I 637    Ag, 
amūtum? 

Aššur  

Mannum-kī-
Aššur 

 CCT2 22   szövet, 
szamár 

  

Matia   CCT5 29a  Sn, szövet, 
szamár 

  

Nāb-Su’en, 
Puzur-Wēr 

   VS26 110    
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fia 
Nanipatal  kt 87/k 146   szövet, 

gyapjú 
  

Nimar-Ištar  KTB 5   Ag, Cu Tišmurna  
Nimar-Ištar, 
Puzur-Aššur 
fia 

   KKS 2    

Nuhšātum  AKT3 86      
Palui   OIP27 

7+46b 
 Cu   

Pilah-Ištar I 550     Buruddum  
Pūšu-kēn CCT2 36b BIN4 221 

BIN4 7 
CCT3 21a 
RA 58 – 
Sch 22 
VS26 65 

ATHE 62  Au, Ag, 
Sn, szövet 

  

Puzur-Aššur  BIN4 221 
ICK1 90 
TC2 25 

   Au, Ag, 
Sn, szövet 

Aššur  

 BIN4 221       
Puzur-Aššur  AKT3 86      
Puzur-Aššur  ATHE 62 

CCT4 18a 
KTS2 22 

   Cu, szövet, 
szamár, 
karneol 

Hurama, 
Luhusattia, 
Šalahšuwa, 
Timilkia 

 

Puzur-Aššur 
sógora 

   ATHE 62 szövet Hurama, 
Luhusattia, 
Šalahšuwa  

 

Puzur-Anna   POAT 17  Au-érc, Ag   
Puzur-Su’en, 
Išāja fia 

  CCT2 22  Ag   

Suejja   BIN6 35  Ag   
Su’en-dāmiq TMH1 1b    Ag, 

szolgalány 
  

Su’en-nawēr, 
Asū fia 

   KTP 17    

Sulīja  KTB 5   Ag, Cu Tišmurna  
Šalim-ahum AKT3 66    Ag, Sn, 

szövet 
Kaniš  

Šalim-ahum, 
Halali fia 

  RC 1749E  Ag   

Šalim-Aššur   AKT3 89  Ag Kuburnat  
Šamaš-
taklāku 

 KTB 5   Ag, Cu Tišmurna  

Šarra-Adad, 
Nūr-Su’en fia 

  TC2 25  Au, Ag   

Šāt-Aššur   AKT3 66  Ag, Sn Kaniš  
Šū-Anum  KTS134a   Ag Aššur  
Šū-Anum   TC1 49   Luhusattia  
Šū-Aššur   KTS2 22  Cu   
Šū-Bēlum   CCT1 31a 

CCT3 34b 
 Sn Qaììarā  

Šū-Enlil   C 33  lazúrkő   
Šū-Hubur CCT3 

21a,  
 BIN6 189  Ag, Sn   
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RA 58 – 
Sch 22 
VS26 65 

Šū-Hubur   KTS1 36c  szövet   
Šū-Ištar  kt 87/k 146   szövet, 

gyapjú 
  

Šū-Ištar BIN4 7    Ag, Sn, 
szövet 

  

Šū-Ištar, 
Dadanum fia 

  CCT5 29a  Sn, szövet, 
szamár 

  

Šū-Kūbum    TC1 81?    
Šū-Laban   CCT3 34b     
Šū-Laban fiai   ICK1 90?     
Šū-Su’en   VS26 110  Ag, szamár Hurama  
Taqna-Aššur TC1 49     Luhusattia  
Ìāb-Aššur  CCT2 22   szövet, 

szamár 
  

Ìāb-ëill-Aššur  BIN6 38   Ag Wahšušana  
Uëur-ša-
Aššur 

CCT2 22    Ag, szövet, 
szamár 

  

Uëur-ša-
Aššur 

 I 709   szövet   

Uzua   KTS2 7  szövet   
Watar-Abum   KTS1 47b 

TC2 74 
 Ag, sn   

Zigaja fia   CCT4 18a     
Ziqiqi, Ilī-dan 
fia 

   VS26 110    

Zupa  CCT3 21a   Ag, Sn   
Zuzua   RA 58 –

Sch 4 
 Cu, szövet, 

edények, 
eszközök  

  

 
TIMILKIA 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 

telep 
KEL-
dátum 

Abāja TPAK1 
28 

   szövet Amkuwa, 
Aššur 

 

Abīja, 
Kakkīja fia 

   CCT5 
28c 

   

Ab-šalim  BIN6 5      
Abu-šalim   TC3 98  gyapjú   
Adad-bāni  BIN4 48   Sn, Cu, 

szövet 
Hurama, 
Purušhattum 

 

Adada   AKT3 44 
VS26 23? 

 Sn, szövet Kaniš  

Ahē   KUG 34  Ag, Sn, 
szövet 

Kaniš  

Ahūni, 
Bēlum-bāni 
fia? 

  TC1 81  Ag, gyapjú   

Alābum   KTK 64   Hurama, 
Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Alāhum KTS1 10, BIN4 60   Au-érc, Ag, Aššur,  
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POAT 17 szövet Hahhum 
Allāku AKT3 92     Aššur  
Annalī  BIN4 57   Ag, szamár   
Asqūdum  TC3 95   Sn   
Aššur-bāni  BIN4 48   Sn, Cu, 

szövet 
Hurama, 
Purušhattum 

 

Aššur-bēl-
awatim 

  POAT 17  Ag   

Aššur-idī I 581    Ag, Cu   
Aššur-idī TC3 95    Sn, szövet   
Aššur-lamassī BIN6 5       
Aššur-malik KUG 32   Ag, 

szövet 
   

Aššur-malik TC1 3    szövet Aššur  
Aššur-nādā   BIN4 60, 

KTS1 10, 
POAT 8, 
POAT 17 

  Au-érc, Ag, 
szövet 

Hahhum, 
Hurama, 
Turhumit 

 

Aššur-nīšu   TC3 76     
Aššur-rabi BIN6 5       
Aššur-ëulūlī ATHE 62 CTMMA1 

73 
  aši’um Hahhum, 

Hurama, 
Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Aššur-
taklāku, 
Qardāja fia 

  I 572  Kaniš, 
Zalpa 

  

Aššur-ìāb I 496    Sn, szamár   
Azu   KTK 64   Hurama, 

Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Baza    CCT5 
28c 

Sn, szövet, 
szamár 

  

Bazīja  TC3 98      
Bazu   KTK 64   Hurama, 

Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Buzāzu, 
Pūšu-kēn fia 

BIN4 48 
TC3 98 

   Sn, Cu, 
szövet, 
gyapjú 

Hurama, 
Purušhattum 

 

Dadāja  ICK1 150   Sn, szövet, 
szamár 

  

Dān-Aššur  KUG 32   Ag, szövet   
Dān-Aššur, 
Šalim-ahum 
fia 

  TC3 167  Sn   

Dudu BIN4 57    Ag, szamár   
Dudu, Bazia 
fia 

   CCT5 
28c 

   

Elālī?   I 496  Sn, szamár   
Elālī, Šū-
Kūbum fia 

CCT6 15b  AKT3 92 
 

 Sn Hurama  

Enlil-bāni KUG 34    Ag, Sn, 
szövet 

Kaniš  

Enna-Su’en   AKT3 43   Kaniš  
Ennam-Aššur   TC3 76     
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Ennam-
Aššur, Šalim-
ahum fia 

AKT3 88 AKT3 92 AKT3 43 
AKT3 44 

 Ag, Sn, 
szövet 

Aššur, 
Kaniš 

 

Ennam-
Bēlum 

ATHE 62 CTMMA1 
73 

  aši’um Hahhum, 
Hurama, 
Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Ennānum ICK1 150    Sn, szövet, 
szamár 

  

Ennānum VS26 23    szövet?   
Ennānum   BIN6 79  szövet Kaniš  
Hanunu   I 581  Ag, Cu   
Iddin-Abum   TMH1 

24e 
 Au, Ag, Sn, 

Cu 
  

Iddin-Aššur   POAT 8  Cu, szövet Hurama  
Iddin-Su’en BIN4 60 POAT 8   Cu Hurama  
Iddin-Šamaš   VS26 23  szövet   
Ikuppāša, 
Pūšu-kēn fia 

 BIN4 48   Sn, Cu, 
szövet 

Hurama, 
Purušhattum 

 

Ikuppīja   AKT3 88  szövet   
Ilī-ālum POAT 8    Cu Turhumit, 

Hurama 
 

Ilī-bāni?   I 493  Sn, szamár   
Ilī-muttabbil   TC1 3  szövet   
Ilī-taklāku   BIN6 5     
Ilī-wēdāku AKT3 92  AKT3 43   Aššur  
Imdīlum ATHE 62 

BIN6 79 
CCT4 18 
I 485 

CTMMA1 
73 

  Sn, szövet, 
szamár, 
aši’um, olaj 

Aššur, 
Hahhum, 
Hurama, 
Kaniš, 
Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Innāja?  BIN6 114   szamár Hahhum, 
Wahšušana 

 

Innāja, Elālī 
fia 

 CCT6 15b 
I 469 
KTS1 7b 
TC2 27 
VS26 23 

  Sn, szamár Habnuk, 
Hattum, 
Hurama, 
Kaniš, 
Kuburnat 

 

Kukuwa   TMH1 
24e 

 Au, Ag, Sn, 
Cu 

  

Kurub-Ištar, 
Aššur-rē’ī fia 

   CCT5 
28c 

   

Lālīja  AKT3 88   Ag, szövet   
Lamāša  TC3 98   gyapjú   
Pilah-Ištar   CCT5 28c  Sn, szövet, 

szamár 
  

Pūšu-kēn BIN6 79 KTS1 30 
TC1 3 

  Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

Aššur, 
Kaniš 

 

Putāja    I 581? Ag, Cu   
Puzur-Anna  KTS1 10 POAT 17  Au-érc, Ag Hahhum  
Puzur-Aššur CTMMA1 

73 
ATHE 62 
CCT4 18 
I 485 

  aši’um, olaj Aššur, 
Hahhum, 
Hurama, 
Luhusattia, 
Šalahšuwa 
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Puzur-Aššur  BIN4 48   Sn, Cu, 
szövet 

Hurama, 
Purušhattum 

 

Puzur-Aššur   TC3 247  szövet   
Puzur-Aššur AKT3 92     Aššur  
Puzur-Aššur AKT3 92     Aššur  
Puzur-Aššur, 
Elālī fia 

KTS1 7b     Hurama, 
Kaniš 

 

Puzur-Ištar  TC3 95   Sn, szövet   
Puzur-Ištar, 
Imdīlum fia 

  I 572   Kaniš, 
Zalpa 

 

Puzur-Su’en  BIN4 57   Ag, szamár   
Saklīja  BIN4 57   Ag, szamár   
Šamaš-ìāb BIN6 114    szamár Hahhum, 

Wahšušana 
 

Šarrum-
Su’en 

 BIN4 57   Ag, szamár   

Šikri-elka  BIN6 5      
Šū-Adad   TC3 247  szövet   
Šū-Bēlum, 
Kulumāja fia 

  AKT3 88  szövet   

Šū-Hubur  BIN6 79   Sn, szövet, 
szamár 

Kaniš  

Šū-Išhara   TC2 69  Sn   
Šū-Ištar, 
Azuda fia 

  TC3 95 (TC 3 95) Sn, szövet   

Šuba   KTK 64   Hurama, 
Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Šumī-abīja  TPAK1 28   szövet Amkuwa, 
Aššur 

 

Titāja TC2 27    Hattum, 
Hurama, 
Kuburnat 

  

Ìāb-ëill-
Aššur 

 BIN4 48   Sn, Cu, 
szövet 

Hurama, 
Purušhattum 

 

Uëur-Anum, 
Ennam-Aššur 
fia 

  TPAK1 
28 

 szövet   

Uëur-ša-
Aššur 

 POAT 8   Ag Hurama, 
Turhumit 

 

Uëur-ša-
Aššur 

 TC3 98      

 
ŠALAHŠUWA 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 

telep 
KEL-
dátum 

Adada    TPAK1 
74? 

   

Ahu-waqar  TMH1 3b   Au, Ag, Cu Hurama  
Alābum   KTK 64   Hurama, 

Luhusattia, 
Timilkia 

 

Alāhum  KTS1 12   Ag, szövet   
Aššur-bēl-   ICK1 61  Ag, Hurama  
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awatim, 
Isūrik fia 

szolgalány 

Aššur-nādā  KTS1 12    Ag, szövet Nihria  
Aššur-ëulūlī ATHE 62    aši’um Hahhum, 

Hurama, 
Luhusattia, 
Timilkia 

 

Atāja, Aššur-
muttabbil fia 

  TPAK1 
74 

    

Azu   KTK 64   Hurama, 
Luhusattia, 
Timilkia 

 

Bazu   KTK 64   Hurama, 
Luhusattia, 
Timilkia 

 

Ennam-
Bēlum 

ATHE 62    aši’um Hahhum, 
Hurama, 
Luhusattia, 
Timilkia 

 

Haluli   KTS1 12  Ag, szövet   
Hanu, Šime-
bēlī 
kaëëāruma 

  TC1 81   Kaniš  

Ilī-ālum  KTS1 12   Ag, szövet   
Imdīlum ATHE 62    aši’um Hahhum, 

Hurama, 
Luhusattia, 
Timilkia 

 

Kurub-Ištar   ICK2 337?  Ag, szövet   
Puzur-Aššur  ATHE 62   aši’um Hahhum, 

Hurama, 
Luhusattia, 
Timilkia 

 

Šalim-Aššur   ICK1 61  Ag, 
szolgalány 

Hurama  

Šamaš-
taklāku 

  ICK1 61  Ag, 
szolgalány 

Hurama  

Šarnika   ICK1 61  Ag, 
szolgalány 

Hurama  

Šū-Aššur  KTS1 12   Ag, szövet Nihria  
Šū-Hubur   TMH1 3b  Au, Ag Hurama  
Šū-Hubur   TPAK1 

74 
    

Šuba   KTK 64   Hurama, 
Luhusattia, 
Timilkia 

 

Šumma-libbi-
ilīja 

TMH1 3b    Au, Ag, Cu Hurama  

Zupa  KTS1 12   Ag, szövet   
 

HURAMA 
 

név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb telep KEL-
dátum 

Abīja AKT3 105    Ag   
Adad-bāni  BIN4 48   Sn, Cu, 

szövet 
Hurama, 
Purušhattum 
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Ahu-waqar  TMH1 3b   Au, Ag, Cu Šalahšuwa  
Ahu-waqar   VS26 110  Ag, szamár, 

gyapjú 
  

Alābum   KTK 64   Luhusattia, 
Šalahšuwa, 
Timilkia 

 

Alābum, 
Aššur-malik 
fia 

  CCT2 48 
ICK1 1 

 Au, Ag, 
amūtum 

Hattum, 
Kaniš, 
Luhusattia, 
Kuššara 

 

Alahīja, Šū-
Nūnu fia 

  ICK1 1  Au, Ag, 
amūtum 

Hattum, 
Kaniš, 
Luhusattia, 
Kuššara 

 

Amur-ilī  KTS2 29   szövet   
Aššur-bāni  BIN4 48   Sn, Cu, 

szövet 
Hurama, 
Purušhattum 

 

Aššur-bēl-
awatim, 
Isūrik fia 

  ICK1 61  Ag, 
szolgalány 

Šalahšuwa  

Aššur-idī CCT4 2b    Ag, Sn, 
szövet 

  

Aššur-imittī   POAT 19     
Aššur-nādā  CCT4 2b 

POAT 8 
TTC 23 

  Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

Kaniš, 
Timilkia, 
Turhumit, 
Wahšušana 

 

Aššur-rē’ī, 
Idida fia 

   VS26 
109 

   

Aššur-rē’ī, 
Kisim-Anum 
fia 

   VS26 
109 

   

Aššur-rēëī, 
Innāja fia, 
Elālī unokája 

CCT2 48 
VS26 22 

 ICK1 1  Au, Ag, 
amūtum, 
aši’um 

Hattum, 
Kaniš, 
Luhusattia, 
Kuššara 

 

Aššur-šamšī   CCT2 48  aši’um   
Aššur-ëulūlī ATHE 62 CTMMA1 

73, 
KTS2 4 

  szövet, 
aši’um 

Aššur, 
Hahhum, 
Kaniš, 
Šalahšuwa, 
Luhusattia, 
Timilkia, 
Zalpa 

 

Aššur-
taklāku 

AKT3 108    Ag   

Aššur-
taklāku 

 CCT4 2b   Ag, Sn, 
szövet 

  

Aššur-
taklāku, 
Innāja fia, 
Elālī unokája 

VS26 22    Ag Kuššara  

Atāja  AKT3 105   Ag   
Azu   KTK 64   Luhusattia, 

Šalahšuwa, 
Timilkia 

 

Azuzu   ICK1 153  szövet   
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Bazīja  TC1 10    Kuššara, 
Šamuha 

 

Bazu   KTK 64   Luhusattia, 
Šalahšuwa, 
Timilkia 

 

Bēlum-bāni  AKT3 108   Ag   
Būr-Aššur TC1 9       
Buzāzu, 
Pūšu-kēn fia 

BIN4 48    Sn, Cu, 
szövet 

Hurama, 
Purušhattum 

 

Dadāja    VS26 
109 

   

Elālī, Šū-
Kūbum fia 

CCT6 15b     Timilkia  

Enlil-bāni TC1 10     Kuššara, 
Šamuha 

 

Ennam-
Bēlum 

ATHE 62 CTMMA1 
73 

  aši’um Aššur, 
Hahhum, 
Kaniš, 
Šalahšuwa, 
Luhusattia, 
Timilkia 

 

Eradī    ICK1 61 
VS26 
109 

   

Hanunu, Ëill-
Ištar fia 

  CCT2 48 
ICK1 1 

 Au, Ag, 
amūtum 

Hattum, 
Kaniš, 
Luhusattia, 
Kuššara 

 

Hašim-nawar 
írnok 

   KTS2 29 szövet   

Hattītum  TC3 116   Ag   
Ibbi-Su’en    AKT3 

108 
   

Iddin-Abum   VS26 110  Ag, szamár, 
gyapjú 

  

Iddin-Aššur  POAT 8   Cu, szövet   
Iddin-Su’en  POAT 8   Cu, szövet   
Ilī-ālum POAT 8    Cu, szövet   
Ikuppāša, 
Pūšu-kēn fia 

 BIN4 48   Sn, Cu, 
szövet 

Hurama, 
Purušhattum 

 

Ikuppī-Aššur   VS26 122  szövet   
Ilī-wēdāku VS26 170    szövet? Haqqa?  
Imdīlum ATHE 62 

ICK1 153 
CTMMA1 
73, 
KTS2 4 

ICK1 153  szövet, 
aši’um 

Aššur, 
Hahhum, 
Kaniš, 
Luhusattia, 
Purušhattum, 
Šalahšuwa, 
Tawinia, 
Timilkia, 
Wahšušana, 
Zalpa 

 

Inbi-Ištar CCT6 14     Amā, Kaniš, 
Uršu, Zalpa 

 

Innāja, Elālī 
fia 

 CCT2 48 
CCT6 15b 
KTS1 7b 
RA 81 n. 9 

ICK1 1  Au, Ag, 
amūtum, 
aši’um 

Hattum, 
Kaniš, 
Luhusattia, 
Kuburnat, 
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TC1 9 
TC2 27 

Kuššara, 
Timilkia, X-
rua országa 

Kalua, 
Puzur-Adad 
fia 

  ICK1 1     

Karubua TTC 23    Ag, szamár Wahšušana  
Kūbī-nādā    ICK1 161 

VS26 
109 

   

Lāqēpum  POAT 19      
Nimar-Adad  AKT3 108   Ag   
Nuhšātum  AKT3 105   Ag   
Pilah-Aššur    VS26 

109 
   

Pūšu-kēn  POAT 19      
Puzur-Aššur ATHE 63 

CTMMA1 
73, 
KTS2 4 

ATHE 62   szövet, 
aši’um 

Aššur, 
Hahhum, 
Kaniš, 
Šalahšuwa, 
Luhusattia, 
Purušhattum, 
Tawinia 
Timilkia, 
Wahšušana, 
Zalpa 

 

Puzur-Aššur  BIN4 48   Sn, Cu, 
szövet 

Hurama, 
Purušhattum 

 

Puzur-Aššur, 
Elālī fia 

KTS1 7b  CCT2 48 
VS26 22? 

 Au, Ag, 
aši’um 

Kuššara, 
Luhusattia, 
Timilkia 

 

Puzur-Aššur, 
Išar-kitt-
Aššur fia 

 VS26 170   szövet? Haqqa  

Puzur-Aššur, 
Šuli fia 

  CCT4 2b  Ag, Sn, 
szövet 

  

Sahāja   CCT2 48 
ICK1 1 

 Au, Ag, 
amūtum 

Hattum, 
Kaniš, 
Luhusattia, 
Kuššara 

 

Šalim-ahum POAT 19       
Šalim-Aššur, 
Ennam-
Aššur fia 

  ICK1 61 
VS26 109 

POAT 19 Ag, 
szolgalány 

Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Šamaš-rē’ī   CCT6 14  Ag, Sn, 
szövet 

Amā, Kaniš, 
Uršu, Zalpa 

 

Šamaš-
taklāku 

  ICK1 61 
VS26 109 

 Ag, 
szolgalány 

Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Šarnika   ICK1 61 
VS26 109 

 Ag, 
szolgalány 

Luhusattia, 
Šalahšuwa 

 

Šū-Anum KTS2 29    szövet   
Šū-Aššur  TTC 23   Ag, szamár Wahšušana  
Šū-Bēlum  KTS2 4   szövet Zalpa  
Šū-Hubur   TMH1 3b  Au, Ag Šalahšuwa  
Šū-Ištar TC1 10     Kuššara, 

Šamuha 
 

Šū-Ištar?   VS26 170  szövet? Haqqa  
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Šū-Ištar, Šū-
Anum fia 

  TC1 9     

Šū-Su’en TC3 116    Ag   
Šū-Su’en   VS26 110  Ag, szamár, 

gyapjú 
  

Šū-Su’en, 
Innāja fia, 
Elālī unokája 

RA 81 n. 9 VS26 22 ICK1 1  Au, Ag, 
amūtum 

Hattum 
Kaniš, 
Luhusattia, 
Kuburnat, 
Kuššara, X-
rua országa 

 

Šuba   KTK 64   Luhusattia, 
Šalahšuwa, 
Timilkia 

 

Šumma-libbi-
ilīja 

TMH1 3b    Au, Ag, Cu Šalahšuwa  

Tahē   CCT6 14  Ag, Sn, 
szövet 

Amā, Kaniš, 
Uršu, Zalpa 

 

Titāja TC2 27     Hattum, 
Kuburnat 

 

Uëur-ša-
Aššur 

 POAT 8   Cu, szövet   

Zikur-ilī   ICK1 153  szövet   
Zuzua   TTC 23  Ag, szamár   
 

 
 
 
 
 

A Kaniš–Purušhattum útvonal (TC3 165) 
 

WAŠHANIA 
 

név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb telep KEL-
dátum 

Abī-ìābi   CTMMA1 
80 

 Ag   

Adad-bāni   KTP 31  Ag, szövet   
Agua   KTP 31  Ag, szövet   
Aguza  RC 1749D   szamár 

(olaj?) 
  

Ah-šalim, Šū-
Anum fia 

  AKT2 6 
AnOr 6, n. 
14, 
CTMMA1 
80,  
CCT4 
16c, 
TC3 10 

kt j/k 340 Sn, szövet, 
Cu 

Wahšušana 83, 85 

Alāhum  TC1 4   Ag, 
gyapjas bőr 

  

Alāhum   KTK 6   Kaniš  
Amur-Aššur, 
Atāja fia 

  KTK 5   Kaniš, 
Wahšušana 

 

Amur-ilī  TC2 39   Ag   
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Amur-Ištar   BIN4 113  Cu   
Annina  CTMMA1 

80 
     

Anninum   BIN6 4  Ag   
Aššur-bāni  VS26 38   Ag, 

aši’um, 
gyapjú 

Kaniš, 
Ninašša, 
Wahšušana 

 

Aššur-emūqī   KTK 6   Kaniš  
Aššur-ilī TMH1 3d    Ag, kisáru   
Aššur-imittī  CCT2 35    Wahšušana  
Aššur-imittī   KTP 31  Ag, szövet   
Aššur-imittī, 
Atāja fia 

  kt j/k 340  Ag   

Aššur-imittī, 
Šū-Nūnu fia 

  TPAK1 
100 

 Ag  97/122 

Aššur-
lamassī, Šū-
Kūbum fia 

  CCT4 16c  Sn, szövet Wahšušana  

Aššur-malik kt 87/k 
145 

   Ag, Cu, 
szövet 

Ulama, 
Wahšušana 

 

Aššur-malik, 
x-num fia 

  KTK 6   Kaniš  

Aššur-nādā RC 
1749D 

TC1 4   Ag, 
gyapjas 
bőr, szamár 
(olaj?) 

  

Aššur-qabīja   kt 87/k 
145 

 Cu, szövet   

Aššur-rabi   TMH1 3d  Ag, kisáru   
Aššur-rēëī   TPAK1 

100 
 Ag   

Aššur-ëulūlī I 753       
Aššur-ëulūlī CCT2 35     Wahšušana  
Aššur-šamšī  RC 1749D   szamár 

(olaj?) 
  

Aššur-taklāku  VS26 46   Ag, szövet, 
szamár 

Purušhattum  

Aššur-ìāb  CCT4 16c   Ag, Sn, 
szövet 

Aššur, 
Wahšušana 

 

Aššur-ìāb TC2 39    Ag   
Atū  I 574   Ag, Sn, 

Cu, szamár 
Kaniš  

Buzāzu CCT2 31a    Cu Wahšušana  
Eddin-Aššur TC1 4    Ag, 

gyapjas bőr 
  

Eddin-Aššur BIN6 4    Ag Kaniš  
Enlil-bāni   AnOr 6, n. 

14 
Ag    

Ennānum  CCT2 35    Wahšušana  
Ennānum    kt j/k 340    
Ennam-Bēlum  CCT2 35    Wahšušana  
Hadiani  CTMMA1 

80 
     

Hanu    kt 87/k 
145 

Cu, szövet   

Huraëānum   kt j/k 340  Ag   
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Huëārum CCT4 16c    Ag, Sn, 
szövet 

Aššur, 
Wahšušana 

 

Iddin-Abum  ATHE 66   Ag, Sn, 
Cu, szövet 

Kaniš, 
Ninašša,  
Wahšušana 

 

Iddin-Aššur   JCS 14 n. 
5 

 Ag   

Iddin-Kūbī  HS 2932   Ag, szövet Ninašša  
Iddin-Su’en  VS26 38   Ag, 

aši’um, 
gyapjú 

Kaniš, 
Ninašša, 
Wahšušana 

 

Ikuppī-Aššur   JCS 14 n. 
5 

 Ag   

Ikuppī-Aššur  TMH1 3d   Ag, kisáru   
Ikuppīja   kt j/k 340  Ag   
Ikuppīja    kt j/k 340    
Ilalīja   JCS 14 n. 

5 
    

Ilī-wēdāku TC3 10  CCT2 31a  Cu Ninašša, 
Wahšušana 

 

Imdīlum CCT2 35, 
I 574 

   Ag, Sn, 
Cu, szamár 

Kaniš, 
Wahšušana 

 

Imlikāja   CCT5 
10b,  
JCS 14 n. 
5 

 Ag Ulama, 
Turhumit 

 

Inarawa  CTMMA1 
80 

     

Inbi-Ištar TC3 60, 
VS26 38 

   Ag, Cu, 
aši’um, 
gyapjú 

Kaniš, 
Ninašša, 
Tegarama, 
Wahšušana 

 

Innāja, Elālī 
fia 

 CCT4 16c   Ag, Sn, 
szövet 

Aššur, 
Wahšušana 

 

Iribum   kt j/k 340  Ag   
Ištar-bāšti  BIN6 4   Ag Kaniš  
Kulumāja  ATHE 66   Ag, Sn, 

Cu, szövet 
Kaniš, 
Ninašša,  
Wahšušana 

 

Kurara   TC1 4  Ag, 
gyapjas bőr 

  

Kuzīja   JCS 14 n. 
5 

    

Lāqēpum   KTK 5   Kaniš, 
Wahšušana 

 

Madamada   JCS 14 n. 
5 

 Ag   

Nanipatal   I 753     
Peruwa   I 753     
Puppuranum  CCT2 35    Wahšušana  
Pūšu-kēn CCT2 35, 

VS26 46 
   Ag, szövet, 

szamár 
Purušhattum, 
Wahšušana 

 

Puzur-Adad  BIN6 4   Ag Kaniš  
Puzur-Aššur   KTK 6   Kaniš  
Puzur-Aššur   CCT2 35   Wahšušana  
Puzur-Aššur  I 574   Ag, Sn, 

Cu, szamár 
Kaniš  
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Puzur-Aššur, 
Išar-kitt-
Aššur fia 

ATHE 66 CCT2 31a, 
HSS 2932, 
TC3 10 

CCT5 
10b, 
JCS 14 
n.5 

 Ag, Sn, 
Cu, szövet 

Ninašša, 
Kaniš, 
Ulama, 
Turhumit,  
Wahšušana 

 

Puzur-Aššur, 
Itūr-ilī fia 

  CCT5 
10b,  
JCS 14 
n.5 

 Ag Ulama, 
Turhumit 

 

Puzur-Ištar CTMMA1 
80 

      

(Sasia)   TC1 4  Ag, 
gyapjas bőr 

  

Su’en-nādā CTMMA1 
80 

      

Ëill-Adad  BIN6 9, 
TC3 60, 
VS26 38 

  Ag Kaniš, 
Qatila, 
Tegarama, 
Wahšušana 

 

Ëill-Ištar   KTP 31  Ag, szövet   
Šamaš-bāni BIN6 9    Ag Qatila  
Šamaš-tappā’ī   ATHE 66  Sn Kaniš, 

Ninašša,  
Wahšušana 

 

Šišahšušar  RC 1749D   szamár 
(olaj?) 

  

Šū-Išhara  VS26 38 TC3 60   Kaniš  
Šū-Ištar, 
Luzina fia 

  CCT2 31a     

Šū-Kūbī   AnOr 6, n. 
14 

 Ag   

Tuhniš   BIN4 113  Cu   
Ìāb-ëill-Aššur CTMMA1 

80 
      

Uëur-ša-Aššur  kt 87/k 145   Ag, Cu, 
szövet 

Ulama, 
Wahšušana 

 

Uëur-ša-Ištar CCT2 35     Wahšušana  
 

NINAŠŠA 
 

név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 
telep 

KEL-
dátum 

Adad-ëulūlī KTS1 7a kt a/k 265 kt a/k 461  Ag, Cu, 
szövet, 
antimon, 
sû-kő 

 105 

Alulu    kt a/k 
488b 

Cu  101 

Aššur-bāni  VS26 38    Wahšušana, 
Wašhania 

 

Buzāzu KTS1 7a    Ag, sû-kő   
Gaza   kt a/k 461  Cu  105 
Hanāja kt a/k 265    Ag, Cu, 

szövet, 
antimon 

  

Hutka   TC1 72  Ag, Sn, 
szövet 

Wahšušana  

Iddin-Abum  ATHE 66   Ag, Sn, Cu, Kaniš,   
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szövet Wahšušana, 
Wašhania 

Iddin-Kūbī HS 2932    Ag, szövet Wašhania  
Iddin-Su’en  VS26 38      
Ikuppī-Aššur I 749    Ag, Cu Ulama  
Ilī-wēdāku Edinburgh 

10,  
TC3 10 

RA 58 – 
Goudchaux 
2 

  Ag, Cu, 
amūtum 

Wašhania, 
Wahšušana 

 

Imlikāja   kt a/k 461  Cu  105 
Inbi-Ištar POAT 20, 

VS26 38 
   Ag, gyapjú, 

aši’um 
Wahšušana, 
Wašhania 

 

Irišum kt a/k 48b    Ag, szövet, 
lazúrkő 

  

Kullīja  Kt 92/k 203   Ag, 
amūtum 

Hattuš, 
Tawinia, 
Tuhpia, 
Turhumit 

 

Kulumāja  ATHE 66 Edinburgh 
10 

 Ag, Sn, Cu, 
szövet 

Kaniš,  
Wahšušana, 
Wašhania 

 

Lāqēp   TC1 72  Ag, Sn, 
szövet 

Wahšušana  

Nuhšātum   kt a/k 461  Cu  105 
Puzur-Aššur  I 749   Ag, Cu Ulama  
Puzur-Aššur, 
Išar-kitt-
Aššur fia 

ATHE 66, 
RA 58 – 
Goudchaux 
2 

Edinburgh 
10,  
HS 2932, 
KTS1 7a, 
TC3 10 

  Ag, Cu, 
szövet, 
antimon, 
amūtum, 
sû-kő 

Wašhania,  
Wahšušana 

 

Ëill-Adad  POAT 20, 
VS26 38 

     

Šamaš-
tappā’ī 

  ATHE 66  Sn Kaniš,  
Wahšušana, 
Wašhania 

 

Šū-Išhara  VS26 38   Ag, gyapjú, 
aši’um 

Wahšušana, 
Wašhania 

 

Ìābāja   TC1 72  Ag, Sn, 
szövet 

Wahšušana  

Wawali   KTS1 7a  sû-kő   
 

 
 

ULAMA 
 

név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb telep KEL-
dátum 

Abum-ilim TC3 59    Ag   
Adad-ëulūlī VS26 1    Cu   
Alāhum   TC3 271   Wahšušana, 

Mamma 
 

Alāhum, 
Mannua fia 

  kt c/k 445  Cu Purušhattum  

Alulāja  VS26 1   Cu   
Aššur-bēl-
malkim 

  I 601  Ag   

Aššur-ìāb  kt c/k 445   Cu Purušhattum  
Aššur-imittī I 497    Ag   
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Aššur-imittī  kt 88/k 507b      
Aššur-malik kt 87/k 

145 
   Ag, Cu, 

szövet 
Wahšušana, 
Wašhania 

 

Aššur-malik ATHE 29, 
I 484 

   Ag, Cu Wahšušana  

Aššur-malik  kt 88/k 507b      
Aššur-malik   TC3 59  Ag   
Aššur-
muttabbil, 
Pūšu-kēn fia 

  CCT5 18a   Kaniš 101 

Aššur-nādā  VS26 1   Cu   
Buzāzu RA 51 – 

HG 74 
   Sn   

Ea-šar   BIN4 31  Cu   
Enna-Su’en  kt 88/k 507b      
Hubītum, 
Ikūnum fia 

  kt 87/k 
145 

 Ag, szövet   

Hurëībum, 
Aššur-bāni 
fia 

  CCT5 10b  Ag Turhumit, 
Wašhania 

 

Iddin-Abum  kt 88/k 507b      
Iddin-Aššur   VS26 1  Cu   
Iddin-Su’en   I 601?  Ag   
Idnāja  I 497      
Ikūnum   ICK1 151  Ag   
Ikuppī-Aššur I 749    Ag, Cu Ninašša  
Ilī-nādā, 
Bazia fia 

  kt 88/k 
507b 

 Ag Purušhattum, 
Wahšušana 

 

Ilī-wēdāku KTS2 40 CCT2 39 RA 51 – 
HG 74 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szamár 

Purušhattum  

Imdīlum  I 497   Ag   
Imlikāja   CCT5 10b  

 
 Ag Turhumit, 

Wašhania 
 

Kudātum   AKT3 50 
VS26 1 

 Cu   

Kurara    ATHE 29 
I 484 

Cu   

Kuzizia   TC3 271   Wahšušana, 
Mamma 

 

Maëī-ilī   I 601  Ag   
Mannum-kī-
Aššur 

CTSHM 
27 

   Sn   

Panaka   CCT5 18a   Kaniš 101 
Pilah-Ištar kt 88/k 

507b 
   Ag Purušhattum, 

Wahšušana 
 

Pūšu-kēn BIN4 31 ATHE 29,  
I 484 

CCT5 18a  Ag, Cu, 
szövet 

Wahšušana  

Puzur-Aššur  CTSHM 27   Sn   
Puzur-Aššur  I 749   Ag, Cu Ninašša  
Puzur-Aššur  BIN4 31   Ag, Cu, 

szövet 
Wahšušana  

Puzur-Aššur 
megbízottja 

BIN4 31    Ag, Cu, 
szövet 

Wahšušana  

Puzur-Aššur, 
Išar-kitt-

CCT2 39 KTS2 40, 
RA 51 – HG 
74 

CCT5 10b  
 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szamár 

Purušhattum 
Turhumit, 
Wašhania 

 



 154 

Aššur fia 
Puzur-Aššur, 
Itūr-ilī fia 

  CCT5 10b  
 

 Ag Turhumit, 
Wašhania 

 

Puzur-ilī  kt 88/k 507b      
Saklīja   RA 51 – 

HG 74 
 Sn   

Ëill-Adad  TC3 59   Ag   
Šū-Anum  kt 88/k 507b      
Šū-Bēlum   kt 88/k 

507b 
    

Suejja BIN4 31    Ag, Cu, 
szövet 

Wahšušana  

Šū-Ištar   RA 81 n. 
49 

    

Šumī-abīja I 484  ATHE 29     
Šumma-libbi-
Aššur 

 VS26 1   Cu   

Tahašaili kt c/k 445    Cu Purušhattum  
Uëur-ša-
Aššur 

 kt 87/k 145 ICK1 151  Ag, Cu, 
szövet 

Wahšušana, 
Wašhania 

 

 
 
 
 
 
 

PURUŠHATTUM 
 

név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb telep KEL-
dátum 

Abī-ilī   AKT1 78  aši’um Ušunala, 
Wahšušana 

 

Abu-šalim ATHE 48    Ag, szövet Kaniš, Zalpa  
Abula   OrNS 20 

Tab XX 
 Ag, szövet   

Adad-bāni RA 59 n. 
23 

   Sn, szövet, 
szamár, 
szolga, 
szolgalány 

Aššur, 
Hattum 

 

Adad-bāni  BIN4 48 BIN4 1  Sn, Cu, 
szamár 

Hurama, 
Timilkia 

 

Adad-bāni    I 516    
Adad-rē’ī   BIN6 167  szövet, 

szamár 
Zalpa  

Adad-ëulūlī TC2 18    Cu, szövet, 
szamár 

  

Adad-ëulūlī   I 750  szamár   
Adad-ëulūlī, 
Kuskusum/ 
Šū-Anum fia 

BIN4 36  I 443 kt a/k 252 
kt a/k 403 

Ag, Cu, 
szövet 

Turhumit, 
Wahšušana 

102 

Adada  kt c/k 525      
Adada, az 
írnok 

  I 501 
MM 
1977/12 

 Ag, szövet   

Adū CCT1 44a 
CCT4 44a 

 CCT2 8-
10 

 Sn, szövet, 
szamár, ló 

Dikurna, 
Wahšušana 
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TTC 28 KTS1 17 
Ah-šalim BIN4 44  VS26 152  Ag, Sn, Cu, 

szamár 
  

Ah-šalim   CCT1 44a  szamár Dikurna  
Ahaha, Pūšu-
kēn lánya 

  CTMMA1 
71 

 Ag Aššur  

Ahu-waqar, 
Šū-Ištar fia 

  I 501     

Ahu-waqar, 
Zurzur fia 

 CCT4 22b CCT2 5b 
CCT2 11a 
CTSHM 
12, 
I 430 
ICK1 183 
MM 
1977/12 

 Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

  

Āl-ìāb   BIN4 12  Ag, Sn, 
szövet 

  

Āl-ìāb TC3 47    Sn, szövet   
Alābum    I 516    
Alābum, 
Mannua fia 

  BIN4 74  Ag   

Alāhum   KTH 1  Ag, Sn, Cu, 
szövet, 
szamár 

  

Alāhum, 
Mannua fia 

  kt c/k 254 
kt c/k 445 
kt c/k 671 
TC1 37 

 Ag, Cu, 
szövet 

Ulama  

Alāhum, 
Nūr-Su’en 
fia 

  kt c/k 254 
kt c/k 671 

 Cu   

Alāhum, 
Sukuhum fia 

  kt c/k 254 
ktc/k 257 
kt c/k 263 
kt c/k 525 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet 

  

Alulāja   kt c/k 263?  Au Kaniš  
Amur-Aššur  CTMMA1 

77 
  szövet   

Amur-Aššur, 
Sukallīja fia 

  ATHE 48  Ag   

Amur-ilī   VS26 62  Ag   
Amur-ilī, 
Imdīlum fia 

BIN6 27, 
CTSHM 
12 
 

CCT2 8-10 
CCT1 44a  
CCT2 46a 
CCT4 22b 
CTMMA1 
79, 
I 430 
KTS1 20 
TTC 28 

I 521 
I 737 
ICK1 184 
TC3 56 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet, 
szamár, ló, 
olaj 

Apum, 
Aššur, 
Dikurna, 
Hahhum, 
Kaniš, 
Turhumit, 
Wahšušana 

 

Amur-Ištar  CCT4 47a ATHE 63  Cu Tišmurna  
Amur-Ištar TC2 17  BIN4 152? 

I 484 
 Ag, Sn, Cu, 

szövet 
Kaniš  

Amur-Ištar   I 516  Au, Ag Kaniš  
Amur-Ištar   CCT5 12b   Ušša  
Amur-Ištar,    AKT3 21    
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Aššur-imittī 
fia 
Amur-Šamaš   CTSHM 

16, 
ICK1 26 

 Ag, Cu   

Amur-
Šamaš, 
Aššur-malik 
fia 

  TC1 95  Ag, Sn   

Amur-
Šamaš, 
Mešar-rabi 
fia 

 BIN4 24   Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

  

Amur-
Šamaš, Mīšu-
rabi fia 

  TC1 95  Ag, Sn   

Anah-ilī  TC2 23   Ag, szövet, 
aši’um 

Turhumit  

Annalī  CCT2 46a CTSHM 
12, 
I 430 
ICK1 183 
KTS1 19b 
VS26 83 

 Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

  

Annina   kt c/k 
1087 

 Cu   

Anum-ilī    RA 81. n. 
83 + 
KUG 15 

   

Arwanahšu   AKT3 34  Cu   
Aššur-bāni   BIN4 187  Ag   
Aššur-bāni   AKT3 90     
Aššur-bāni, 
Kutāja fia 

 BIN4 48? BIN4 43 
CCT4 12b 

 Sn, Cu Hurama?, 
Timilkia? 

 

Aššur-bēl-
šadu’e, 
Alāhum fia, 
Sukuhum 
unokája 

 kt c/k 263 kt c/k 254 
kt c/k 671 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet 

Kaniš, 
Wahšušana 

 

Aššur-dān  TC2 23   Ag, szövet, 
aši’um 

Turhumit  

Aššur-emūqī  CTMMA1 
77 

CCT2 11a  szövet   

Aššur-emūqī    CCT5 
12b 

   

Aššur-emūqī, 
Buzutāja fia 

 BIN4 20 
kt c/k 1087 
kt c/k 1500 

  Ag, Cu Kaniš 104-5, 
112 

Aššur-idī CCT3 4, 
KUG 48 

 Cole 9  Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

 77 

Aššur-idī  BIN6 81      
Aššur-idī    KUG 14    
Aššur-idī fia   CCT2 1  Ag   
Aššur-imittī  kt 88/k 

507b 
     

Aššur-imittī  ATHE 48   Ag, szövet Kaniš, Zalpa  
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Aššur-imittī CTMMA1 
77, 
RA 59 n. 
23 

   Sn, szövet, 
szamár, 
szolga, 
szolgalány 

Aššur, 
Hattum 

 

Aššur-imittī BIN4 24    Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

  

Aššur-imittī   TC1 95  Ag, Sn   
Aššur-imittī, 
Atāja fia 

  kt c/k 257  Sn, szövet   

Aššur-malik I 484    Cu Ulama  
Aššur-malik KTS1 22b    Ag, lazúrkő Aššur, 

Haqqa 
 

Aššur-malik TC2 18  CCT4 
48a? 

 Cu, szövet, 
szamár 

Kaniš?  

Aššur-malik  CTMMA1 
77 

  szövet   

Aššur-malik  kt 88/k 
507b 

     

Aššur-malik   TC1 95  Ag, Sn   
Aššur-malik   TPAK1 

161 
  Kaniš, 

Turhumit, 
Wahšušana 

 

Aššur-malik, 
Šū-Aššur 
testvére 

VS26 18?  RA 59 n. 
23. 

 Ag, Sn, 
szövet, 
szamár, 
szolga, 
szolgalány 

Aššur, 
Hattum, 
Turhumit? 

 

Aššur-malik, 
Alāhum fia, 
Sukuhum 
unokája 

 kt c/k 263 
kt c/k 671 

  Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet 

Kaniš, 
Wahšušana 

 

Aššur-
muttabbil, 
Šū-Bēlum fia 

   BIN4 105    

Aššur-nādā I 474    amūtum   
Aššur-nādā, 
Āl-ìāb fia 

   kt 87/k 1    

Aššur-nādā, 
Aššur-idī fia 

ATHE 37 BIN4 64  
C 18  
CCT3 4 
CCT4 3a 
KTH 1 
KUG 48 
TTC 14 
TTC 27 

CCT1 19b 
CCT1 22a 
CCT5 42b 
Cole 9 

 Ag, Sn, Cu, 
szövet, 
szamár 

Uršu, 
Wahšušana, 
Turhumit, 
Tatardum 

77 

Aššur-nīšu  VS26 26   Cu, szamár Tittatum, 
Tuhpia 

 

Aššur-rabi  TC1 37   Ag, szövet Aššur  
Aššur-rabi    I 516    
Aššur-ëulūlī ICK1 184 RA 59 n. 

23. 
RA 81 n. 3. 

TC3 47  Au, Ag, Sn, 
szövet, 
szamár, 
szolga, 
szolgalány 

Aššur, 
Hattum, 
Kaniš 

 

Aššur-šamšī   KTH 1?  Cu   
Aššur-  BIN4 220   Ag   
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taklāku 
Aššur-
taklāku, 
Innāja fia, 
Elālī unokája 

 I 643?   Ag   

Aššur-
taklāku 

 CCT3 4 CCT5 42b 
Cole 9 
TTC 27 

 Ag, Sn, Cu, 
szövet, 
szamár 

  

Aššur-
taklāku 

Naster-
tábla 

VS26 46   Ag, szövet, 
szamár 

Wašhania, 
Wahšušana 

 

Aššur-
taklāku, Šū-
Enlil fia 

  Cole 9  Ag, Cu, 
szövet, 
szamár 

  

Aššur-ìāb   CCT2 8-
10,  
CCT2 11a 
CCT4 22b 
I 430 

 Sn, szövet Mamma  

Aššur-ìāb, 
Alāhum fia 

  TC2 13  Sn, szövet, 
szamár 

  

Aššur-ìāb 
(Alāhum fia, 
Sukuhum 
unokája?) 

 kt c/k 254 
kt c/k 445 
 

kt c/k 263 
kt c/k 525 
kt c/k 671 

 Au, Ag, Sn, 
Cu 

Kaniš 
Ulama 

 

Aššur-ìāb, 
Enna-Su’en 
fia, Saliti 
unokája 

  I 687 
kt 88/k 
1049 

    

Aššur-x  WAG 48-
1465 

  szövet, 
amūtum 

Aššur  

Aššur-x, 
Puzur-x fia 

   I 516    

Aššuriš-tikal   ATHE 48  Ag   
Atata   kt 87/k 1  Cu, szövet   
Babala, 
Aššur-ìāb fia 

   AKT3 21    

Bēlānum   KTH 33  Ag Aššur, 
Kaniš, 
Wahšušana 

 

Bēlum-bāni   RA 60 – 
MP 1 

 Ag   

Bēlum-bāni, 
Narām-Su’en 
fia 

   CCT1 
49b 

   

Būr-Aššur TC1 9 BIN4 98 BIN6 110  Ag, lazúrkő Hurama,  
Kaniš 

 

Būëīja, 
Bazaza fia 

   BIN4 105    

Buzāzu, 
Pūšu-kēn fia 

BIN4 35 
BIN4 48 
CCT4 48a 
CTMMA1 
71, 
TC3 15 

RA 60 – 
MP 1 

I 443 
kt a/k 403 
KUG 14 

 Ag, Sn, Cu, 
szövet, 
szamár, 
amūtum, 
kocsi 

Aššur, 
Hurama, 
Kaniš, 
Šalatuwar, 
Timilkia, 
Turhumit 

102 

Buzua   CCT1 31b  Ag, edény, 
ruhatű 
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Buzutāja BIN4 20 
WAG 48-
1465 

 BIN4 152  Ag, szövet, 
amūtum 

Aššur  

Dān-Aššur   KTS1 42d     
Dān-Aššur    CCT5 

12b 
   

Dān-Aššur, 
Amur-Aššur 
fia 

   AKT3 21    

Dān-Aššur, 
Šalim-ahum 
fia 

AKT3 75 
CCT4 43a 
TC3 25 

AKT3 90 CCT2 1?  Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet 

  

Ea-šar BIN4 1 
TC2 18 

   Cu, szamár   

Enna-Su’en   CCT4 43a  Cu   
Enna-Su’en, 
Iddin-abum 
fia 

 kt 88/k 
507b 

BIN6 110 
Cole 2 
I 619 

 Cu, amūtum Kaniš  

Ennam-
Aššur 

 BIN4 12   Ag, Sn, 
szövet 

  

Ennam-
Aššur 

  BIN6 27     

Ennam-
Aššur 

TC3 3    Cu Wahšušana  

Ennam-
Aššur 

  TC3 114?     

Ennam-
Aššur 

  CCT5 12b   Ušša  

Ennam-
Aššur, 
Anninum fia 

  KTH 33 
TC1 77 
TTAED 4. 
n. 2, 
TTC 4 

BIN4 105 
CCT1 
49b, 
kt 87/k 1 
KUG 13 
KUG 14 
RA 81. n. 
83 + 
KUG 15 
TC3 273 

Ag, Cu, 
szövet, 
szamár, 
amūtum, 
lazúrkő 

Aššur, 
Kaniš, 
Hahhum, 
Wahšušana 

 

Ennam-
Aššur, Ëill-
Ištar fia 

  TC1 95     

Ennam-
Aššur, Šalim-
ahum fia 

AKT3 90   Au, Ag    

Ennam-
Aššur, Uzua 
fia 

  I 443 
kt a/k 403 

 Ag, öszvér, 
amūtum 

 102 

Ennam-
Bēlum 

RA 81 n. 
3. 

CCT2 8-10 
CCT4 22b 
ICK1 185 
VS26 31 

ICK1 185? 
kt n/k 227 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet, 
szamár 

Kaniš, 
Talhad, 
Wahšušana 

 

Ennānum   CCT1 44a   Dikurna  
Ennānum, 
Šū-Hubur fia 

  kt c/k 
1500 

   105 

Gallābum   kt n/k 227  szamár   
Hamananika,   TPAK1   Kaniš,  
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Šupī-elka 
lánya 

161 Turhumit, 
Wahšušana 

Haninum   kt c/k 
1087 

 Cu   

Hannan-
Nārum 

 KTH 14   Au, Ag, Cu Wahšušana  

Hanu, Būëīja 
fia 

   TC3 273    

Hanunu   CCT4 43a  Ag   
Hinnāja TC2 23    Ag, szövet, 

aši’um 
Turhumit  

Hinnāja fia   CCT5 13a  amūtum   
Hunnīja, 
Aššur-imittī 
fia 

 kt n/k 483 
 

  Ag, Cu Turhumit  

Huraëānum  CCT2 8-10 BIN6 27  Ag, Sn, 
szövet 

  

Huëārum BIN4 12 
BIN4 220 
TC2 13 

 CCT4 43a  Ag, Sn, Cu, 
szövet, 
szamár 

  

Hutka   I 603     
Iddin-Abum  kt 88/k 

507b 
     

Iddin-Abum  TC1 37   Ag, szövet Aššur  
Iddin-Adad  CCT2 46a CTSHM 

12, 
I 430 
KTS1 17 
KTS1 19b 

 Au, Ag, Sn, 
szövet, 
szamár, olaj 

Apum  

Iddin-Aššur RA 59 n. 
23 

   Sn, szövet, 
szamár, 
szolga, 
szolgalány 

Aššur, 
Hattum 

 

Iddin-Aššur  TC3 114   Ag, szamár   
Iddin-Aššur  BIN6 205   Ag, Sn Aššur  
Iddin-Ištar BIN4 64, 

CCT4 3a 
KTH 1 

 CCT1 19b 
CCT1 22a 

 Cu, Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

Wahšušana, 
Turhumit, 
Tatardum 

 

Iddin-Su’en   kt a/k 252  Ag, Cu   
Iddin-Su’en   CCT2 1?     
Iddin-Su’en  C 18 KUG 48  Ag  77 
Iddin-Su’en TC1 37    Ag, szövet Aššur  
Iddin-Su’en, 
Ennānum fia 

   CCT1 
49b, 
RA 81. n. 
83 + 
KUG 15 

   

Idīlum   AKT3 21  Ag   
Idnāja  TC1 37   Ag, szövet Aššur  
Idnāja     Cu   
Ikūnum, 
Samāja fia 

  WAG 48-
1466 

 Ag, szövet   

Ikūnum, Šū-
Bēlum fia 

  TC1 95  Ag, Sn   

Ikuppāša  BIN4 48   Sn, Cu Hurama, 
Timilkia 
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Ikuppī-Aššur RA 59 n. 
23 

VS26 18?   Ag, Sn, 
szövet, 
szamár, 
szolga, 
szolgalány 

Aššur, 
Hattum, 
Turhumit? 

 

Ikuppī-Su’en  I 474   amūtum   
Ikuppīja VS26 26    Cu, szamár Tittatum, 

Tuhpia 
 

Ikuppīja   BIN4 105 
CCT1 49b 
RA 81. n. 
83 + KUG 
15 

 Ag   

Ikuppīja   BIN4 44 
VS26 152 

 Sn, Cu   

Ikuppīja   BIN4 36  Cu, szövet Turhumit  
Ikuppīja   ICK1 175    87 
Ikuppīja, 
Aššur-imittī 
fia 

kt n/k 
1277 

kt n/k 227 
kt n/k 1456 

kt n/k 483 
 

 Ag, Cu, 
szamár 

Kaniš, 
Turhumit, 
Wahšušana 

 

Ikuppīja, 
Atāja fia 

  CCT6 24a     

Ikuppīja, 
Innāja fia, 
Elālī unokája 

I 482  I 619  Cu   

Ikuppīja, Šū-
Anum fia 

 CCT2 11a I 501 
KTS1 20 

 Ag, szövet   

Ilabrat-bāni CTMMA1 
79 

   szövet Turhumit  

Ilī-ālum ATHE 48    Ag, szövet Kaniš, Zalpa  
Ilī-ālum C 18 

TTC 14 
ATHE 37   Ag, Sn, Cu, 

szövet, 
szamár 

  

Ilī-ālum   BIN4 152  Ag   
Ilī-ašranni   TTC 27  Ag   
Ilī-bāni  BIN4 98      
Ilī-bāni   BIN6 27     
Ilī-bāni   I 491  Ag   
Ilī-idī AKT1 78    Au, aši’um Šarla 

országa, 
Ušunala, 
Wahšušana 

 

Ilī-madar WAG 48-
1466 

   Ag, szövet   

Ilī-nādā, 
Bazia fia 

  kt 88/k 
507b 

 Ag Ulama, 
Wahšušana 

 

Ilī-wēdāku AKT1 16 
BIN4 37 
BIN4 43 
CCT2 13 
CCT4 12b 
CCT5 13a 
I 603 
I 687 
KTS2 40 

 BIN4 35  Au, Ag, Cu, 
szamár, 
amūtum 

Marithum, 
Turhumit 
Wahšušana 

 

Ilīja 
fia/szolgája 

  I 687  Ag   
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Imdīlum CCT2 8-
10, 
CCT2 5b 
CCT2 11a 
CCT4 22b 
CCT4 44a 
CCT4 47a 
I 430 
ICK1 184 
KTS1 19b 
KTS1 20 
RA 59 n. 
23, 
TC3 56 
TTC 27 
VS26 31 

ATHE 63, 
BIN6 27, 
CTSHM 12 
KTS1 17 
RA 60 – 
MAH 
19609, 
MM 
1977/12, 
RA 81 n. 3. 
TC2 36 
TC3 47 
VS26 71 

CTMMA1 
77, 
I 521 
ICK1 185 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet, 
szamár, olaj, 
szolga, 
szolgalány 

Apum, 
Hahhum,  
Hattum, 
Kaniš, 
Kunanamit,  
Mamma, 
Šalatuwar, 
Talhad, 
Tišmurna, 
Turhumit, 
Wahšušana 

 

Imlikāja   CCT1 9b  Ag  92 
Innāja, 
Amurāja fia 

 BIN4 220 
CCT4 43a 

kt 87/k 1  Ag, Cu, 
szövet 

  

Innāja, Elālī 
fia 

BIN4 98 
I 643 

BIN6 110 
Cole 2 
I 482 
RA 59 n. 
23, 
TC1 9 

  Au, Ag, Sn, 
szövet, 
szamár, 
amūtum, 
lazúrkő, 
szolga, 
szolgalány 

Aššur, 
Hattum, 
Hurama, 
Kaniš, 
Šalatuwar 

 

Irim-Aššur I 750    szamár Turhumit  
Irmāja kt c/k 525       
Išar-Bēlī I 750    szamár Turhumit  
Išim-Su’en   ICK1 185 

RA 81 n. 3 
TC2 58 
VS26 31 

 Ag Wahšušana  

Ištar-bāštī  TC3 56   Sn, szövet   
Ištar-lamassī, 
Aššur-nādā 
lánya 

  I 490     

Itūr-ilī  kt c/k 525 
kt c/k 671 
KTH 14 

  Au, Ag, Sn, 
Cu 

  

Itūr-ilī  BIN4 220   Ag   
Itūr-ilī  CCT4 22b   Ag   
Kasia   CCT5 42b 

Cole 9 
 Ag, Cu, 

szövet, 
szamár 

  

Kishanuel   BIN4 48  Sn, Cu Hurama, 
Timilkia 

 

Kukkua   I 521  Au, Ag Kaniš  
Kulumāja VS26 18  AKT3 90 

CCT2 1? 
 Au, Ag Turhumit  

Kura, Ulāja 
fia 

  CCT2 11a 
KTS1 
19b? 

 Ag   

Kurara   kt c/k 
1087 

 Cu   

Kurub-Ištar  BIN4 24  KTK 1 Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

Kaniš  
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Kuëīja   KUG 13 
TC1 77 
TTAED 4 
n. 2. 

 Au, Ag, Sn, 
szövet 

  

Kuzallum CCT4 29a 
TC2 16 

 CCT1 19b 
CCT1 22a 

 Ag, Cu, 
szövet 

Abrum, 
Aššur 

 

Kuzari   CCT2 1 
ICK1 26? 

 Ag   

Lamassī  CCT6 11a   szövet   
Lāqēpum   I 603     
Lulu   ATHE 63  Cu   
Madawada   CCT1 9b  Ag  92 
Mannum-
balum-Aššur 

BIN6 110 
Cole 2 

   Au, amūtum Kaniš, 
Šalatuwar 

 

Mannum-
balum-Aššur 

  BIN6 81     

Mannum-
balum-Aššur, 
Akūdum fia 

   AKT3 21    

Nāb-Su’en   OrNS 20 
Tab XX 

 Ag, szövet   

Nanāja    KUG 14    
Nūr-kī-ilī   CCT1 31b  Ag, edény, 

ruhatű 
  

Pilah-Aššur  VS26 62   Ag   
Pilah-Ištar  Naster-

tábla 
RA 59 n. 23 

  Ag, Sn, 
szövet, 
szamár, 
szolga, 
szolgalány 

Aššur, 
Hattum, 
Wahšušana 

 

Pilah-Ištar kt 88/k 
507b 

   Ag Ulama, 
Wahšušana 

 

Pūšu-kēn AKT3 75 
CCT6 11a 
CCT6 35a 
TC2 16 
VS26 46 

BIN4 1 
BIN4 12 
BIN4 20 
BIN4 24 
CCT2 1 
CCT2 5b 
CCT4 4a 
CCT4 29a 
I 484 
KTS1 22b 
Naster-
tábla 
RA 59 n. 
23. 
TC2 13 
TC2 18 
TC2 23 
TC3 25 
VS26 18 
VS26 26 
WAG 48-
1465 

CCT6 24a 
RA 81. n. 
83 + KUG 
15, 
TTC 4 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet, 
szamár, 
amūtum, 
aši’um, 
lazúrkő, 
szolga, 
szolgalány 

Abrum, 
Aššur, 
Haqqa, 
Hattum, 
Tittatum, 
Tuhpia, 
Turhumit,  
Ulama, 
Wašhania, 
Wahšušana 

 

Puzur-Anna    kt 87/k 1    
Puzur-Aššur CCT5 15b    Ag Hattum, 

Kaniš, 
Wašhania 
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Puzur-Aššur ATHE 63  I 521  Ag, Cu, 
szövet 

Wahšušana  

Puzur-Aššur  BIN4 44   Ag, Sn   
Puzur-Aššur  BIN4 48   Sn, Cu Hurama, 

Timilkia 
 

Puzur-Aššur  I 750   szamár Turhumit  
Puzur-Aššur  TC3 3   Cu Wahšušana  
Puzur-Aššur   CCT2 1  Ag, Sn   
Puzur-Aššur   I 516     
Puzur-Aššur, 
Itūr-ilī fia 

 KTH 14   Au, Ag, Cu Wahšušana  

Puzur-Aššur, 
Išar-kitt-
Aššur fia 

CCT4 4a 
RA 60 – 
MP 1 

AKT1 16 
BIN4 35 
BIN4 36 
BIN4 37 
BIN4 43 
BIN4 48? 

CCT2 13 
CCT4 12b 
CCT5 13a 
CTMMA1 
71, 
I 603 
I 687 
KTS2 40 
TC3 15 

I 501 
TC2 18 

 Au, Ag, Cu, 
szövet, 
szamár, 
amūtum, 
kocsi 

Aššur, 
Kaniš, 
Marithum, 
Šalatuwar, 
Turhumit, 
Ulama, 
Wahšušana 

 

Puzur-ilī   CCT4 44a     
Puzur-ilī  kt 88/k 

507b 
     

Puzur-Ištar   KUG 13  Ag?   
Puzur-Ištar, 
Imdīlum fia 

CCT2 46a 
MM 
1977/12, 
RA 59 n. 
23? 

CCT2 11a 
KTS1 19b 

I 490 
TC3 160 

 Ag, Sn, 
szövet, 
szamár, 
szolga, 
szolgalány 

Aššur, 
Hattum 

 

Puzur-Ištar, 
Aššur-malik 
fia 

  I 687     

Puzur-Su’en   kt 87/k 1  Cu, szövet   
Puzur-šadu’e  WAG 48-

1465 
  szövet, 

amūtum 
Aššur  

Puzur-Šamaš I 750    szamár Turhumit  
Puzur-
Šamaš, Šū-
Nūnu fia 

  I 687     

Puzur-x CCT5 1b    amūtum Tinarnu  
Qarwāja  TC2 23   Ag, szövet, 

aši’um 
Turhumit  

Rabi-Aššur  CCT4 29a TC2 16  Ag, Cu, 
szövet 

Aššur  

Sabasīja   Berytus 3  Ag, Cu, 
szövet, 
szamár 

Wahšušana 92/121 

Suejja, Pūšu-
kēn fia 

  CCT1 49b 
CCT4 48a 
KTH 33 
KUG 13 
RA 81. n. 

CCT6 
24a 

Au, Ag, Sn, 
szövet, 
szamár, 
amūtum, 
lazúrkő 

Aššur, 
Kaniš, 
Hahhum, 
Wahšušana 
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83 + KUG 
15, 
TC1 77 
TC3 273 
TTAED 4. 
n. 2. 

Su’en-nādā   KUG 13  Ag?   
Su’en-nādā   CTSHM 

16, 
ICK1 26 

 Ag, Cu   

Šalim-ahum CCT2 1 AKT3 75 
CCT6 35a 

KTK 1 
KUG 48 

 Ag, Sn, 
szövet 

Kaniš 77 

Šalim-bēlī   ATHE 37 
C 18 

 Ag, Sn, Cu, 
szövet, 
szamár 

Wahšušana, 
Tatardum 

 

Šamaš-bāni   AKT3 21  Ag   
Šamaš-
tappā’ī 

  TC1 9     

Šāt-Aššur   I 430     
Šū-Anum  kt 88/k 

507b 
     

Šū-Anum  I 474   amūtum   
Šū-Anum   BIN4 1  szamár   
Šū-Anum VS26 62    Ag   
Šū-Aššur, 
Aššur-malik 
testvére 

  RA 59 n. 
23. 

 Sn, szövet, 
szamár, 
szolga, 
szolgalány 

Aššur, 
Hattum 

 

Šū-Bēlum kt n/k 
1705 

    Kaniš  

Šū-Bēlum  RA 81 n. 3. I 521  Sn, szövet Kaniš  
Šū-Bēlum   kt 88/k 

507b 
    

Šū-Bēlum   TC3 15  Cu   
Šū-Enlil  I 474   amūtum   
Šū-Hubur BIN4 24    Ag, Sn, 

szövet, 
szamár 

  

Šū-Ištar kt c/k 525 
KTH 14 

   Au, Ag, Cu Wahšušana  

Šū-Ištar   CCT5 1b  amūtum   
Šū-Ištar   I 750  szamár Turhumit  
Šū-Ištar   CCT2 13 

RA 60 – 
MP 1 

 Ag, Cu   

Šū-Ištar    CCT5 
12b 

   

Šū-Ištar, 
Malik-ilišu 
fia 

  TC1 95  Ag, Sn   

Šū-Ištar, Šū-
Aja fia 

   TC3 273    

Šū-Kūbum, 
Alili fia 

  BIN4 12 
TC2 13 

 Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

  

Šū-Lāban CTMMA1 
77 

   szövet   
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Šū-Lāban   I 491  Ag   
Šū-Nūnu   Cole 9  Ag, Cu, 

szövet, 
szamár 

  

Šū-Su’en   ICK1 185     
Šū-Su’en, 
Aguzāja fia 

   kt 87/k 1    

Šuli   CCT4 43a  Cu   
Šuluat   AKT3 71  aši’um Šarla 

országa, 
Ušunala, 
Wahšušana 

 

Šumī-abīja I 484    Cu Ulama  
Šumma-libb-
Aššur 

  ICK1 175    87 

Tahašaili kt c/k 254 
kt c/k 263 
kt c/k 445 
kt c/k 671 

 kt c/k 525  Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet 

Kaniš, 
Ulama, 
Wahšušana 

 

Takilāja   kt c/k 263?  Au Kaniš  
Taqnabum, 
Iddin-Aššur 
fia 

  kt n/k 
1705 

  Kaniš  

Tūram-ilī TC3 114    Ag, szamár   
Ìāb-ëill-
Aššur 

 BIN4 48   Sn, Cu, 
szövet 

Hurama, 
Timilkia 

 

Ìāb-ëill-
Aššur 

  ICK1 184  Au, Ag, 
szövet 

Kaniš  

Usānum CCT4 44a  ICK1 185  Ag, szövet   
Uëup-iškum kt n/k 

1464 
 I 501 

ICK1 185 
 Ag, Cu, 

szövet 
  

Uëur-ša-
Aššur 

  KUG 13 kt v/k 89 Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet 

Kaniš  

Uëur-ša-
Aššur 

 AKT1 78   Au, aši’um Šarla 
országa, 
Ušunala, 
Wahšušana 

 

Uëur-ša-
Aššur 

  Berytus 3  Ag, Cu, 
szövet, 
szamár 

Wahšušana 92/121 

Uëur-ša-
Aššur 

   CTMMA
1 79 
ICK1 186
? 

Ag, szövet  87? 

Uëur-ša-
Aššur, Agua 
fia 

   BIN4 105    

Uëur-ša-
Aššur, Aššur-
bēl-awatim 
fia 

  BIN4 24 
CCT6 35a 

 Ag, Sn, 
szövet, 
szamár 

  

Uëur-ša-
Aššur, 
Buzutāja fia 

   TC3 273    

Uëur-ša-
Ištar, Aššur-

kt n/k 227 
kt n/k 483 

kt n/k 1277 
kt n/k 1464 

I 501 
 

 Ag, Sn, Cu, 
szövet, 

Kaniš, 
Turhumit, 
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imittī fia kt n/k 
1456, 
RA 60 – 
MAH 
19609,  

kt n/k 1705 szamár Wahšušana 

Uzua, 
Libbāja fia 

KTS1 17 
TC2 36 
VS26 71 

 KTS1 19b 
TC3 160 

 Ag, Cu Kunanamit, 
Šalatuwar, 
Wahšušana, 
Turhumit 

 

Uzua, Iddin-
Aššur fia 

  KTS1 22b  lazúrkő Haqqa  

Wawali   kt c/k 254 
kt c/k 671 
TC3 3? 

 Cu   

X-Ištar BIN6 81       
X-Ištar   ICK2 224  Ag   
Zukua  CCT2 46a   Sn, szövet, 

szamár 
  

Zupa  RA 59 n. 23 
KTS1 39a? 

  Sn, szövet, 
szamár, 
szolga, 
szolgalány 

Aššur, 
Hattum 

 

 
 
 
 
 

Az északi térség (kt 92/k 203) 
 

TURHUMIT 
 

név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb telep KEL-
dátum 

Abu-šalim, 
Abum-ilī fia 

   ICK1 86    

Abu-šalim, 
Elamma fia 

  RA60 128  Sn   

Adad-bāni   I 690  Ag   
Adad-ëulūlī   I 750  szamár Purušhattum  
Adad-ëulūlī, 
Iddin-Su’en, 
Alāhum 
fiának 
megbízottja 

  TC3 272  Ag Kaniš  

Adad-ëulūlī, 
Ennam-
Aššur fia 

  kt n/k 661  Ag, Cu   

Adad-ëulūlī, 
Kuskusum / 
Šū-Anum fia 

BIN4 36  AKT1 66 
AKT1 74 
kt a/k 300 
kt a/k 
497b 

 Sn, Cu, 
szövet, 
szamár 

Wahšušana 102 

Adudāja   CTMMA1 
84 

 Cu   

Ahu-waqar I 507    Ag, Cu Wahšušana  
Alābum?   TPAK1  Ag, Cu Kaniš 96 
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189 
Alāhum  BIN4 49, 

BIN4 52, 
CCT3 7b 

BIN4 64  Au, Ag, Sn, 
Cu, szamár 

Purušhattum  

Alāhum   I 676  Ag   
Āl-ìāb   POAT 8  Au, Ag   
Amur-Aššur, 
Ennam-
Aššur 
rābiëuma 

  CTMMA1 
84 

    

Amur-ilī, 
Imdīlum fia 

 CTMMA1 
79 

  öv Purušhattum  

Amur-Ištar CCT3 1 
CCT6 
12a 

 BIN4 26 
BIN4 87? 

CCT4 27a 
ICK1 185 
VS26 71 

ICK1 187 
TC2 36 

Ag, Sn, Cu, 
szamár 

Tuhpia, 
Tišmurna 

 

Amur-Ištar   POAT 8  Au, Ag   
Amur-Ištar   I 690  Ag   
Amur-Ištar, 
Halābum fia 

  CTMMA1 
84 

    

Anah-ilī  TC2 23   Ag, szövet, 
aši’um 

Purušhattum  

Annalī, 
Azuzāja fia 

  AnOr 6 12  szövet, 
szamár 

  

Annina, 
Puzur-Aššur 
fia 

   CCT5 
10b 

   

Annīnum fia   CCT3 16b  Sn   
Apilla, 
Zuzuba fia 

  I 446   Kaniš 131 

Ašdu   CTMMA1 
84 

    

Aššur-bāni   AKT3 49 
AKT3 50 

 Ag, Sn Hapalzima 
Ulama 

 

Aššur-bāni   TPAK1 7  Ag Kaniš  
Aššur-bēl-
šadu’e 

 kt c/k 279      

Aššur-dāmiq   AKT1 74 
kt a/k 
497b 

 Cu  102 

Aššur-dān  CCT5 6b 
TC2 23 

RA 60  
128. o 

 Ag, Sn, 
szövet, 
aši’um 

Purušhattum  

Aššur-dūrī   CCT2 16b  amūtum   
Aššur-emūqī, 
Šū-Ištar fia 

   AKT3 49    

Aššur-ennam  KTS1 3b   Cu, amūtum   
Aššur-ennam   TC1 35     
Aššur-imittī   BIN4 64     
Aššur-imittī   CCT6 12a  Cu   
Aššur-malik VS26 18    Sn, szövet, 

edény 
Purušhattum  

Aššur-malik  BIN4 93   gabona   
Aššur-malik  kt c/k 279      
Aššur-malik   TPAK1   Kaniš,  
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161 Purušhattum, 
Wahšušana 

Aššur-malik, 
Lāqēpum fia 

  I 446  Ag Kaniš 131 

Aššur-malik, 
Iliš-tikal fia 

  CTMMA1 
84 

    

Aššur-
muttabil 

 TPAK1 7   Ag Haqqa, 
Kaniš 

 

Aššur-
muttabbil, 
Ennam-
Aššur 
testvére 

  CTMMA1 
84 

 Cu   

Aššur-
muttabbil, 
Pūšu-kēn fia 

  ATHE 22  Ag   

Aššur-nādā   I 561  Ag Kaniš  
Aššur-nādā, 
Amur-Ištar 
fia 

  TPAK1 
189 

 Ag, Cu Kaniš 96 

Aššur-nādā, 
Aššur-idī fia 

AKT1 17, 
BIN4 49, 
BIN4 52, 
CCT3 7b 

BIN4 64 
CCT3 16b  
kt c/k 279 
POAT 8 
TC1 27 

CCT5 6b 
RA 60  
128. o, 
POAT 2 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet, 
gyapjas bőr, 
szamár 

Purušhattum, 
Kaniš, 
Kunanamit 

101 

Aššur-nīšu  KTS2 39   Ag, gyapjú   
Aššur-nīšu  RA 60 143. 

o. 
  Ag, Cu Wahšušana  

Aššur-qābia, 
Kurāja fia 

  I 446  Ag Kaniš 131 

Aššur-rabi   I 535  Ag, Cu   
Aššur-rē’ī TPAK1 7    Ag Haqqa, 

Kaniš 
 

Aššur-ëulūlī ICK1 185    Cu Wahšušana  
Aššur-ëulūlī   TPAK1 44     
Aššur-šamšī   BIN4 26 CCT6 

24b 
Ag, szövet   

Aššur-šamšī, 
Ennānum fia 

   Rosenber
g 1 

   

Aššur-
taklāku, 
Aššur-nādā 
fivére 

TC1 27 BIN4 49, 
BIN4 52, 
CCT3 7b 

BIN 19 
KTS1 55a 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet, 
szamár 

Kunanamit, 
Šalatuwar 

 

Aššur-
taklāku 

 kt n/k 1451   Ag, Cu Kaniš, 
Wahšušana 

 

Aššur-
taklāku, 
Abu-šalim fia 

  POAT 8  Ag   

Aššur-ìāb, 
Ennam-
Anum fia 

I 444  AKT1 66  Ag?, Sn, Cu   

Aššur-x CCT4 
42b 

      

Atāja   CTMMA1 
84 

 Cu   



 170 

Atata  BIN4 93   gabona   
Baqil-Anum 
fia/szolgája 

  TPAK1 
196 

    

Bēlum-bāni   POAT 8  Au, Ag   
Buluì-bēlī   CTMMA1 

84 
 Ag   

Buëīja   BIN4 70  szövet Šalatuwar, 
Wahšušana 

 

Buzutāja BIN4 87    Ag   
Buzāzu CCT2 30 

CCT4 
48a 

 TPAK1 44 
VS26 172 

 szövet, 
szamár 

Kaniš, 
Purušhattum 

 

Dadāja I 507  CTMMA1 
84 

 Ag, Cu Wahšušana  

Dān-Aššur, 
Irnuid fia 

  TPAK1 
189 

 Ag, Cu Kaniš 96 

Dān-Aššur, 
Šalim-ahum 
fia 

  AKT3 49 
AKT3 50 

 Ag, Sn Hapalzima,  
Ulama 

 

Dašušu   CTMMA1 
84 

 Cu   

Elamma  CCT3 1 BIN4 19 
CCT5 6b 
RA 60 
128. o 
TPAK1 44 

 Ag, Sn, Cu, 
szamár 

Tuhpia  

Ememe  BIN4 49, 
CCT3 7b 

  Ag, szamár   

Ennānum   I 535  Ag, Cu Wahšušana  
Enna-Su’en  VS26 44   Ag   
Enna-Su’en   ATHE 38  Cu   
Enna-Su’en    TC3 211 Cu   
Enna-Su’en, 
Abūbu fia 

  TPAK1 
196 

    

Enna-Su’en, 
Ikua fia 

  ATHE 22  Ag   

Enna-Su’en, 
Ilī-Anum fia 

  kt a/k 
497b 

 Cu  102 

Ennam-
Aššur 

 AKT1 17   Ag, Cu, 
szamár 

  

Ennam-
Aššur 

  CTMMA1 
84 

 Ag Kaniš  

Ennam-
Aššur 

  I 690  Ag   

Ennam-
Bēlum 

BIN4 87    Ag   

Ennam-
Bēlum 

  POAT 8, 
TC1 27 

 Ag, Cu, 
szövet, 
gyapjas bőr 

  

Ennānum   KTK 14  Ag, Cu   
Erišum, 
Amur-Šamaš 
fia 

  kt a/k 300  Cu   

Hadaikur?    kt 91/k 
410 

   

Hamananika,   TPAK1   Kaniš,  
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Šupī-elka 
lánya 

161 Purušhattum, 
Wahšušana 

Hananum   ATHE 38  Sn, Cu   
Hidati   CTMMA1 

84 
 Ag   

Hinnāja BIN4 19 
CCT5 6b 
I 676 
TC2 23 

 BIN4 26 
RA 60 
128. o, 
TC1 14 

 Au, Ag, Sn, 
szövet, 
szamár, 
aši’um 

Kaniš, 
Purušhattum 

 

Hunnīja, 
Aššur-imittī 
fia 

 kt n/k 483   Ag, Cu Purušhattum  

Hurëībum, 
Aššur-bāni 
fia 

  CCT5 10b  Ag Ulama, 
Wašhania 

 

Iddin-Abum  kt n/k 1451   Ag, Cu Wahšušana  
Iddin-Abum, 
Aššur-rabi 
fia 

  TPAK1 44     

Iddin-Aššur   POAT 8  Ag, Cu, 
szövet, 
gyapjas bőr 

Timilkia, 
Hurama 

 

Iddin-Aššur, 
Āl-Ìāb 
kaëëāruma 

  POAT 8  Au, Ag   

Iddin-Aššur, 
Dān-Aššur 
fia 

  CCT2 30  szövet   

Iddin-Aššur, 
Kukkulanum 
fia 

  I 446  Ag Kaniš 131 

Iddin-Dagan   I 535  Ag, Cu   
Iddin-Dagan, 
Sarnikum fia 

   ATHE 22    

Iddin-Ištar   I 535  Ag, Cu   
Iddin-Ištar, 
Aššur-nādā 
fia 

BIN4 64, 
CCT3 
16b 

 CTMMA1 
84, 
POAT 2 

 Ag, Sn, Cu Kaniš, 
Kunanamit, 
Purušhattum 

101 

Iddin-Ištar, 
Iddin-Abum 
fia 

   kt 91/k 
410 

   

Iddin-
Kūbum 

 CCT4 42b      

Iddin-
Kūbum 

 I 444   Ag?   

Iddin-Su’en  POAT 8 CTMMA1 
84 

 Au, Ag, Cu Timilkia, 
Hurama 

 

Iddin-Su’en    TC3 216    
Iddin-Su’en, 
Alāhum fia 

  TC3 273  Ag Kaniš  

Iddin-Šamaš  VS26 44   Ag   
Idnāja, 
Sallīja fia 

   ICK2 54? Cu Kaniš  

Ikāja ATHE 38    Sn, Cu Kaniš  
Ikuppī-Aššur  VS26 18   Sn, szövet, Purušhattum  
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edény 
Ikuppī-
Aššur, Pilah-
Aššur fia 

   ATHE 22    

Ikuppīja  AKT1 17   Ag, Cu, 
szamár 

  

Ikuppīja   ATHE 22  Ag   
Ikuppīja   BIN4 36  Cu, szövet   
Ikuppīja, 
Agīja fia 

  CCT2 30 
CTMMA1 
84 

 Ag, szövet   

Ikuppīja, 
Aššur-imittī 
fia 

kt n/k 
1277 

 kt n/k 483  Ag, Cu Kaniš, 
Purušhattum 

 

Ikuppīja, 
Innāja fia, 
Elālī unokája 

CCT6 
18c 

   Ag, szövet   

Ilabrat-bāni CTMMA
1 79, 
kt n/k 210 

   szamár, öv Purušhattum  

Ilī-ālum, 
Aššur-nādā 
fivére 

POAT 8  BIN4 64 
CTMMA1 
84?, 
KTS1 55a 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet, 
gyapjas bőr 

Kunanamit, 
Purušhattum, 
Šalatuwar 

 

Ilī-ālum   TC1 14  Ag   
Ilī-amārum?   TPAK1 

189 
 Ag, Cu Kaniš 96 

Ilī-ašranni   CCT6 24b  szövet   
Ilī-bāni, Jaja 
fia 

  CTMMA1 
84 

 Cu   

Ilī-malak   kt c/k 279     
Ilī-wēdāku CCT2 

16b, 
CCT4 
38a, 
CCT5 
13a, 
I 598 
POAT 28 

   Au, Ag, Cu, 
szövet, 
gyapjas bőr, 
aši’um, 
amūtum, 
gabona 

Marithum, 
Purušhattum 

 

Ilī-wēdāku   VS26 18  szövet, 
edény 

  

Ilīja, Elālī fia   I 444  Ag?   
Imdīlum KTS2 39 CCT3 1 

CCT4 27a 
CCT6 12a 
CCT6 18c 
ICK1 185 
TC2 36 
VS26 71 

I 504 
ICK2 54 

 Ag, Sn, Cu, 
szövet, 
szamár, 
gyapjú, 
gyapjas bőr 

Aššur, 
Kaniš, 
Kunanamit, 
Šalatuwar, 
Purušhattum, 
Tišmurna, 
Tuhpia, 
Wahšušana 

 

Imlikāja   CCT5 10b   Ag Ulama, 
Wašhania 

 

Innāja, 
Amurāja fia 

 BIN6 196 
VS26 44 

  Ag   

Innāja, Elālī 
fia 

 CCT6 18c 
TC2 26 

  Ag, szövet Šalatuwar  

Irma-Aššur I 750    szamár Purušhattum  



 173 

Išar-Bēlum I 750  POAT 8  Ag, Cu, 
szamár 

Purušhattum  

Išim-Aššur   KTS1 3b  amūtum   
Ištar-pilah   I 561 I 676 

TC3 216 
Ag Kaniš  

Kakki   CCT3 1  Ag, Cu, 
szamár 

Tuhpia  

Katāja, 
Alania fia, 
Lulu 
kaëëāruma 

  kt n/k 
1451 

 Ag, Cu Kaniš, 
Wahšušana 

 

Kikkidānum   CTMMA1 
84 

 Cu   

Kikkulanum BIN4 70    Ag, szövet Šalatuwar, 
Wahšušana 

 

Kudādum   AKT3 49 
AKT3 50 

 Ag, Sn Hapalzima 
Ulama 

 

Kukra    kt 91/k 
410 

   

Kullīja  Kt 92/k 203 kt 92/k 
194 

 Ag, amūtum Hanaknak, 
Hattuš, 
Kuburnat, 
Ninašša, 
Tawinia, 
Tuhpia 

 

Kulumāja  VS26 18   Sn, szövet, 
edény 

Purušhattum  

Kurub-Ištar BIN4 70    Ag, szövet Šalatuwar, 
Wahšušana 

 

Kurub-Ištar   POAT 8  Au, Ag   
Kuëīja   AKT3 49 

AKT3 50 
 Ag, Sn Hapalzima 

Ulama 
 

Kutāja, Šuli 
fia 

   Rosenber
g 1 

   

Kuzallum   TC2 23 I 676 Ag, Sn, 
szövet, 
aši’um 

  

Kuzum   POAT 28  szövet, 
szamár 

  

Lāban-nādā, 
Iddin-Su’en 
fia 

   ATHE 22 
kt 91/k 
410 

   

Ladiza??   I 444  Ag?   
Lāqēpum  BIN4 26 

CCT6 18c 
TC1 14 

CCT5 6b?  Ag, szövet   

Lāqēpum   ICK1 86  Ag Kaniš  
Lāqēpum, 
Aššur-malik 
fia 

  I 446  Ag Kaniš 131 

Lāqēpum, 
Izzizam-ilī 
fia 

  TPAK1 
189 

 Ag, Cu Kaniš 96 

Lipit-Ištar   CTMMA1 
84 

 Cu   

Lulu VS26 44  CCT4 
42b?, 

 Ag, Cu Wahšušana?  
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kt n/k 
1451? 

Mannum-
balum-Aššur, 
Lāqēpum fia 

  I 676 
TC3 272? 

 Ag, szamár Kaniš  

Mannum-kī-
Aššur 

RA 60 
143. o. 

   Ag, Cu Wahšušana  

Mannum-kī-
Aššur 

 VS26 44   Ag   

Nāb-Su’en   TC1 35     
Nāb-Su’en, 
Šū-Bēlum fia 

   kt 91/k 
410 

   

Nanāja, 
Hannānum 
fia 

  TC1 81  Ag, Cu   

Nināša, 
Apilla neje 

  I 446  Ag, Cu Kaniš 131 

Puhšīja   CTMMA1 
84 

 Cu   

Pūšu-kēn  BIN4 19 
BIN4 26 
BIN4 87 
CCT5 6b 
I 676 
TC1 14 
TC2 23 
VS26 18 

CCT4 27a 
KTS2 39 
POAT 8 
TPAK1 44 

 Au, Ag, Sn, 
Cu, szövet, 
aši’um, 
edény 

Purušhattum  

Puzur-Adad  KTS2 39  KTS1 3b Ag, gyapjú   
Puzur-Aššur BIN4 93    gabona   
Puzur-Aššur  ATHE 38    Kaniš  
Puzur-Aššur   I 507   Ag, Cu Wahšušana  
Puzur-Aššur  I 750   szamár Purušhattum  
Puzur-Aššur, 
Innāja fia, 
Elālī unokája 

TC2 26  TPAK1 
166 

 Ag, szövet Kaniš, 
Šalatuwar 

 

Puzur-Aššur, 
Išar-kitt-
Aššur fia 

 BIN4 36 
CCT2 16b 
CCT2 30? 

CCT4 38a 
CCT5 13a 
I 598 
POAT 28 

CCT5 10b   Au, Ag, Cu, 
szövet, 
szamár, 
gyapjas bőr, 
amūtum, 
gabona 

Marithum, 
Purušhattum, 
Ulama, 
Wahšušana, 
Wašhania 

 

Puzur-Aššur, 
Itūr-ilī fia 

  CCT5 10b   Ag Ulama, 
Wašhania 

 

Puzur-ilī BIN6 196       
Puzur-ilī, Šū-
Hubur fia 

   CTMMA
1 97? 

   

Puzur-Ištar  BIN4 70   Ag, szövet Šalatuwar, 
Wahšušana 

 

Puzur-Ištar   AKT1 17  Cu   
Puzur-Ištar, 
Alābum fia 

  ATHE 22     

Puzur-Ištar, 
Dān-Aššur 
fia 

   kt 91/k 
410 

   

Puzur-Ištar,   OIP27 56  Cu  107 
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Imdīlum fia 
Puzur-Ištar, 
Šū-Ilabrat fia 

  ICK1 187  Ag   

Puzur-Su’en   I 444  Ag?   
Puzur-Šamaš I 750    szamár Purušhattum  
Puzur-Wēr    BIN4 172

? 
Cu   

Qarwaja  CCT5 6b 
TC2 23 

BIN4 19 RA 60 
128. o. 

Ag, Sn, 
szövet, 
aši’um 

Purušhattum  

Suejja   ATHE 38  Sn, Cu   
Su’en-nādā    CTMMA

1 84 
Ag, Sn, Cu Kaniš  

Su’en-nādā   I 535  Ag, Cu Wahšušana  
Su’en-rē’ī, 
Amur-Ištar 
fia 

  OIP27 56  Cu  107 

Sunānum, 
Ilī-bāni fia 

   AKT3 49    

Šalim-ahum BIN4 26 
TC1 14 

   Ag   

Šalim-ahum   CTMMA1 
84 

 Ag   

Šalim-ahum, 
Ìāb-ilī fia 

   ATHE 22 
CTMMA
1 97? 

   

Šalim-Aššur   I 504  Sn, szövet, 
szamár 

  

Šalim-Aššur, 
Adāja fia 

  CTMMA1 
84 

AKT3 50 Cu   

Šalim-Aššur, 
Iphurum fia 

   kt 91/k 
410 

   

Šalim-belī   TC1 27  szövet, 
gyapjas bőr 

  

Šamaš-abī, 
Zuzānum fia 

   kt 91/k 
410 

   

Šamaš-bāni, 
Šū-Ištar fia 

  I 750  szamár Purušhattum  

Šamaš-
tappā’ī 

  CTMMA1 
84 

 Ag   

Šarrum-
Su’en 

KTS1 3b    Cu, amūtum   

Šū-Anum  RA 60 143. 
o. 

  Ag, Cu Wahšušana  

Šū-Anum   TPAK1 
166 

 Ag, szövet Kaniš  

Šū-Anum, 
Hadāja fia 

   CCT5 
10b 

   

Šū-Bēlum   I 690  Ag   
Šū-Bēlum, 
Šū-Kūbum 
fia 

   AKT3 50    

Šū-Enlil   CTMMA1 
84 

 Cu   

Šū-Ištar   ATHE 38  Cu   
Šū-Ištar   KTK 14  Ag, Cu   
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Šū-Ištar, 
Dadanum fia 

  I 750  szamár Purušhattum  

Šū-Kūbum   I 561  Ag Kaniš  
Šū-Nūnu   BIN4 19  Ag   
Šumī-abīja  AKT1 17   Ag, Cu, 

szamár 
  

Šumma-libb-
Aššur 

kt n/k 
1451 

 kt a/k 
497b 

 Ag, Cu Wahšušana 102 

Šumma-libši   CTMMA1 
84 

 Ag   

Tahašaili kt c/k 279       
Taqnabum kt n/k 

1451 
   Ag, Cu Wahšušana  

Tarišša, 
Ašdu lánya 

  CTMMA1 
84 

    

Tūram-ilī   AKT1 74     
Tūr-Aššur   ICK1 86  Ag Kaniš  
Ìāb-ëill-
Aššur 

  CCT3 16b  Sn   

Ìāb-ëill-
Aššur, 
Aššur-bēl-
awatim fia 

  CCT5 
14b? 

CCT5 
10b 

Au, Ag, Sn, 
Cu, szolga, 
szolganő ? 

Wahšušana?  

Ìāb-ëill-
Aššur, 
Hinnāja fia 

  TPAK1 7  Ag Kaniš  

Uëur-ša-
Aššur 

 POAT 8   Au, Ag, Cu, 
szövet, 
gyapjas bőr 

  

Uëur-ša-
Aššur 

  BIN4 19  Ag   

Uëur-ša-
Ištar, Aššur-
imittī fia 

kt n/k 483 kt n/k 210 
kt n/k 1277 
kt n/k 1451 

  Ag, Cu, 
szamár 

Kaniš, 
Purušhattum, 
Wahšušana 

 

Uzua, Idāja 
fia 

  CTMMA1 
84 

 Ag   

Uzua, 
Libbāja fia 

CCT4 
27a, 
TC2 36 
VS26 71 

 TC2 52 
VS26 172 

 Ag, Sn, Cu, 
szövet, 
szamár, 
gyapjú, 
gyapjas bőr 

Aššur, 
Kunanamit, 
Šalatuwar, 
Purušhattum, 
Tišmurna, 
Wahšušana 

 

Zililibum, 
Mannum-kī-
Aššur fia 

   ICK1 86    

Zupa   CCT5 14b  Au, Ag, Sn, 
Cu, szolga, 
szolganő 

Wahšušana  

Zuzuba, 
Kutbakanum 
fia 

  I 446  Ag Kaniš 131 

 
HATTUŠ 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb KEL-
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telep dátum 
Ah-šalim   kt u/k 3  amūtum   
Amur-Aššur    KBo36 

113 
Cu   

Anuppī-
Ištar, Aššur-
muttabbil fia 

  TPAK1 
170 

 amūtum Tišmurna  

Aššur-bāni TPAK1 4       
Aššur-bēl-
awatim 

  CCT1 50     

Aššur-
ennam, 
Aššur-bāni 
fia 

  TPAK1 8 TPAK1 
170 

Au, Ag Kaniš  

Aššur-malik  TC3 101   Ag, szamár   
Aššur-malik, 
Etabani fia 

   TPAK1 
170 

   

Aššur-
muttabbil 

 TPAK1 4 
TPAK1 8 

  Au, Ag, Cu, 
szövet 

Kaniš, 
Zalpa, 
Zimišhuna 

 

Aššur-nāëir  TPAK1 4   Cu, szövet Zalpa, 
Zimišhuna 

 

Aššur-rabi kt u/k 3    Ag, 
amūtum 

Tepasna?  

Aššur-rē’ī  TPAK1 4   Cu, szövet Zalpa, 
Zimišhuna 

 

Aššur-
taklāku, 
Amur-Ištar 
fia 

  AKT3 
112 

  Mamma  

Dān-Aššur, 
Šalim-ahum 
fia 

 AKT3 112   Ag Mamma, 
Šuppilulia 

 

Iddin-Abum, 
Aššur-ìāb fia 

  TPAK1 
170 

 amūtum   

Idnāja    KBo36 
113 

Cu, 
sikaššarum-
kő 

  

Ikuppīja TC3 101    Ag, szamár   
Išim-Adad    KBo36 

113 
   

Ištar-tulissu TPAK1 8    Au, Ag Kaniš  
Kullīja  Kt 92/k 203   Ag, 

amūtum 
Ninašša, 
Tawinia, 
Tuhpia, 
Turhumit 

 

Lāban-nādā  AKT3 112   Ag Mamma, 
Šuppilulia 

 

Lipit-Ištar  AKT3 112   Ag Mamma, 
Šuppilulia 

 

Šalim-ahum, 
Luzina fia 

   TPAK1 
170 

   

Šalim-Aššur  TPAK1 8   Au, Ag Kaniš  
Šamaš-
dāmiq 

AKT3 112    Ag Mamma, 
Šuppilulia 

 

Šamaš-ìāb   kt u/k 3  amūtum   
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Šū-Ištar  kt u/k 3   Ag, 
amūtum 

Tepasna?  

Šū-Kūbum, 
Šuna fia 

  CCT1 50  szövet, 
szamár 

  

Šū-Su’en    KBo36 
113 

   

Šudāja   TPAK1 
170 

 amūtum Tišmurna  

Uzua neje    KBo36 
113 

Cu, 
sikaššarum-
kő 

  

 
TAWINIA 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 

telep 
KEL-
dátum 

Ah-šalim   kt c/k 
1256 

 Cu   

Ah-šalim kt n/k 388    Ag Eluhut, 
Karahna 

 

Ahuwāja   kt c/k 
847b 

 Ag   

Aššur-ennam  KTS1 3b   Cu Turhumit  
Aššur-malik  KKS 34   Ag Aššur  
Aššur-
taklāku 

  93/k 145   Kaniš  

Azuza   kt c/k 
847b 

 Ag   

Dannāja    POAT 9     
Enlil-bāni  kt n/k 388   Ag Eluhut, 

Karahna 
 

Huna   kt c/k 
847b 

 Ag   

Iddin-Abum  CCT6 3c   Ag   
Iddin-Kūbum  kt n/k 388   Ag Eluhut, 

Karahna 
 

Ikuppī-Aššur  KKS 34   Ag Aššur  
Ikuppīja CCT4 44b    Ag, gyapjú 

cédrus, nád, 
mirtusz 

  

Ilī-bāni    KTS1 3b Cu   
Inbi-Ištar KKS 34    Ag Aššur  
Hannan-
Nārum 

 CCT6 3c   Ag   

Innāja, 
Amurāja fia 

CCT6 3c    Ag   

Kullīja  kt 92/k 203   Ag, 
amūtum 

Hattuš, 
Ninašša, 
Tuhpia, 
Turhumit 

 

Kurub-ilī  CCT4 44b   Ag, gyapjú 
cédrus, nád, 
mirtusz 

  

Manana   POAT 9     
Nazi  CCT6 3c   Ag   
Ëill-Adad  KKS 34   Ag Aššur  
Šarrum- KTS1 3b    Cu Turhumit  
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Su’en 
Šū-Anum  CCT4 44b   Ag, gyapjú 

cédrus, nád, 
mirtusz 

  

Šū-Išhara  KKS 34   Ag Aššur  
Šū-Ištar  kt n/k 388   Ag Eluhut, 

Karahna 
 

Uëur-ša-Ištar, 
Aššur-imittī 
fia 

 kt n/k 388   Ag Eluhut, 
Karahna 

 

 
TUHPIA 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb telep KEL-

dátum 
Ababa?   KTS2 8  Cu   
Abīja    KTK 107    
Adad-bāni   VS26 66   Šalatuwar  
Amunani   kt 85/k 27  Cu, bor   
Amur-Ištar CCT3 1 

CCT6 12a 
   Ag, Cu Aššur, 

Tišmurna, 
Turhumit 

 

Aššur-bāni   kt 87/k 
128 

    

Aššur-bēl-
awatim 

  KTK 107  Sn   

Aššur-imittī, 
Puzur-Ištar 
fia 

   KTK 107    

Aššur-
massu’ī, 
Kura fia 

  kt 87/k 
128 

 Ag  89 

Aššur-mu-x, 
Kurīja fia 

   kt 87/k 128    

Aššur-nīšu  VS26 26   Cu Aššur, 
Purušhattum, 
Tittatum 

 

Aššur-rabi, 
Innāja fia, 
Amurāja 
unokája 

   kt 87/k 128    

Aššur-šamšī   KTK 107  Sn   
Dān-Aššur   kt 87/k 

128 
    

Dapli   kt 73/k 12     
Elālī VS26 66     Kaniš, 

Šalatuwar 
 

Elamma  CCT3 1   Ag, Cu Turhumit  
Ennam-Aššur   kt 85/k 27  Cu, szövet   
Ibni-Adad 
fia/szolgája 

   BIN4 233 amūtum Wahšušana?  

Iddin-Abum, 
Aššur-ìāb fia 

  I 478   Kaniš  

Ikuppīja VS26 26    Cu Aššur, 
Purušhattum, 
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Tittatum 
Ikuppīja   VS26 66     
Imdīlum  CCT3 1 

CCT6 12a 
  Ag, Cu Aššur, 

Tišmurna, 
Turhumit 

 

Innāja, 
Amurāja fia 

  kt 87/k 
128 

 Ag  89 

Innāja, Elālī 
fia 

 BIN4 233 
VS26 66 

kt 87/k 
128 

 Ag, 
amūtum 

Kaniš, 
Šalatuwar, 
Wahšušana? 

89 

Išim-Aššur TC1 39  kt 85/k 27  Cu, szövet, 
aši’um, 
amūtum 

  

Itūr-ilī  kt 85/k 27 
TC1 39 

  Cu, szövet, 
aši’um, 
amūtum, 
olaj, bor 

  

Kakkīja   CCT3 1  Ag, Cu   
Kullīja  kt 92/k 203 kt 92/k 

194,  
kt 92/k 
224 

 Ag, 
amūtum 

Hanaknak, 
Hattuš, 
Kuburnat, 
Ninašša, 
Tawinia, 
Turhumit 

 

Lāqēp, 
Aššur-malik 
fia 

  I 478   Kaniš  

Mannum-
balum-Aššur 

BIN4 233    amūtum Kaniš, 
Šalatuwar, 
Wahšušana? 

 

Mannum-kī-
Aššur 

CCT3 36b    amūtum   

Pūšu-kēn I 671 VS26 26   Cu Aššur, 
Purušhattum, 
Tittatum 

 

Ëabrum, 
Pilah-Ištar fia 

  kt 73/k 12     

Šamāja, Būr-
Ištar fia 

   I 478  Kaniš  

Šū-Anum  CCT3 36b   amūtum   
Šū-Bēlum   kt 85/k 27  Cu, olaj   
Šū-Ištar VS26 66     Kaniš, 

Šalatuwar 
 

Šū-Lāban   kt 85/k 27  Cu, szövet   
Šū-Su’en    kt 87/k 128    
X-Aššur  I 671      
Zumea    kt 85/k 27    
 

Városok Aššurtól keletre és délre 
 

NUZI/GASUR 1. 
(A kaniši szövegek) 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 

telep 
KEL-
dátum 

Šū-Bēlum, a   TC3 262  Ag, Cu   
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gasuri fia 
Ìāb-ëill-
Aššur 

  TC3 262     

K/Ganulli   TC3 262  Ag, Cu   
K/Gahšuna   TC3 262  Ag, Cu   
 

NUZI/GASUR 2. 
(A Nuziból származó táblák – csak tájékoztatásul) 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 

telep 
KEL-
dátum 

Atutāja   HSS10 
223 

 Ag, szamár, 
gabona 

  

Ištar-e-amši  SMN 1002   edény?   
Puzur-Aššur   HSS10 

224 
 Ag, Cu 

(növény, 
makk) 

Arrapha  

Su’en-rabi   HSS10 
224 

 Ag, Cu 
(növény, 
makk) 

Arrapha  

Šū-Kūbum SMN 
1002 

   edény?   

Utulli HSS10 
223 

   Ag, szamár, 
gabona 

  

Warad-ilišu  HSS10 223   Ag, szamár, 
gabona 

  

 
SIPPAR 

(Csak tájékoztatásul) 

 

 Sippar esetében a korábbiaktól kissé eltérő módon jártam el. Tekintve, hogy kültepei 

szövegeink egyáltalán nincsenek, viszont valamennyi tábla Sipparhoz köthető, így a településsel 

kapcsolatba hozható nevek helyett az archívumok tulajdonosainak kapcsolatrendszere került előtérbe, 

tehát az összes előforduló személyt bevettem. Az egyértelműen Sipparban élő /ott előforduló neveket 

+ jelzi. 

 
Rövidítések: A: BM 97188 – l. Walker 1980 (elnevezés Veenhof 1991); 
 B: BM 97079 – l. Veenhof 1991; 
 C: BM 96968 – l. Veenhof 1991. 
 

 
név feladó címzett említés ottani árucikk egyéb 

telep 
dátum 

Aba-išūni, 
Akšak-eriba 
fia 

  A + Ag, növény  1750 k. 

Abāja, Wēr-
iddinam 

  AbB12 56   Samanum  

Adad-napištī,  
Ilšu-bāni fia 

  B, C  Au, Ag  1750 k. 

Adajatum   AbB12 54  szövet, Aššur  
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őrlőkő 
Alī-abum   C    1750 k. 
Amurrītum   AbB7 129, 

AbB12 59, 
AbB12 60 

    

Amurru-
nāëir, Anum-
pî-Šamaš fia 

  C + Ag  1750 k. 

Apil-ilišu   AbB12 51  edény   
Aššur-asû AbB2 155, 

AbB11 49 
 AbB2 141     

Aššur-ëulūlī, 
Anināja fia 

  A + Ag, 
szolgalány 

 1750 k. 

Aššur-nāëir, 
Šazua fia 

  TIM7 190  Cu Aššur  

Aššur-tajjār   AbB12 60     
Awīl-Adad   AbB12 60     
Awīl-Ilabrat, 
Mannani fia 

  A, C + Ag  1750 k. 

Awīl-ilim AbB12 
51-58 

   Ag, szövet, 
edény, 
gyapjú, 
gabona, 
őrlőkő, 
szolga 

Emar, 
Haššum, 
Aššur, 
Jablija, 
Samanum, 
BabilSn 

 

Awīl-x, X fia   C    1750 k. 
Badâ   B + póréhagyma, 

boróka 
 1750 k. 

Bakkatum   AbB12 52, 
55 

 Ag, gyapjú, 
gabona, 
edény 

  

Balanum   AbB2 141     
Bēltī-kakkabī   AbB7 129     
Bēltī-lamassī   AbB7 129, 

AbB12 
59-60 

    

Betâ   B + ?  1750 k. 
Ëilli-Bēl-
bīnim 

  AbB12 55  edény Jablija  

Enlil-mansi   AbB2 110     
Enlil-nāëir   AbB2 110     
Enna-Sîn, 
Aššur-
mušallim fia 

  A + Ag, növény  1750 k. 

Erišti-Šamaš   C + ?  1750 k. 
Etel-pîša   AbB2 110     
Hajabnil   AbB11 49, 

B 
+ csiszolókő, 

póréhagyma, 
fokhagyma 

 1750 k. 

Ibbatum   AbB12 51  edény   
Ibbi-Adad AbB7 76       
Ibbi-Ilabrat   AbB12 51  edény   
Ibbi-Ilabrat, 
Warad-Ištar 
fia 

  A + Ag  1750 k. 
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Ibbi-Šamaš   AbB2 155, 
AbB12 
59-60 

 füge   

Iddin-Sîn   AbB2 155     
Igmil-Sîn, 
Sîn-māgir fia 

  A + Ag  1750 k. 

Ihriš-Erra   AbB12 
59-60 

 füge   

Ilī-luši   B + póréhagyma, 
boróka 

 1750 k. 

Ilī-u-Šamaš   AbB12 
52-53, 55 

 Ag, edény Jablija  

Ilšu-bāni   B, C + póréhagyma, 
fokhagyma 

 1750 k. 

Imdī-Ištar   AbB11 49 +    
Imgur-Sîn, 
Ahu-waqar 
fia 

  C    1750 k. 

Ipiq-
Annunītum 

  A + Ag  1750 k. 

Ipiq-ilišu   B, C + póréhagyma, 
fokhagyma 

 1750 k. 

Ipiq-iltim   B + póréhagyma, 
boróka 

  

Ipqātum   AbB12 56   Samanum  
Itūr-Ašdû   AbB12 56   Samanum  
Izzāja   B + ?  1750 k. 
Izzinum   AbB7 76     
Kurara, 
Ajāja fia, 
Kurara 
unokája 

  A + Ag  1750 k. 

Kusīja   AbB2 155     
Lipit-Ištar   AbB2 155     
Luštammar, 
Sîn-išmenni 
fia 

  A, C + Ag  1750 k. 

Mamu-bāniat   AbB7 129     
Mannašu, 
Kalumi fia 

  A, C + Ag, szövet  1750 k. 

Mannum-
kīma-Sîn, 
Ibni-Ea fia 

  C + Ag  1750 k. 

Marduk-
nāëir 

  AbB2 110     

Mār-ešrê, 
Sîn-šar-
matim fia 

  C + Au, Ag  1750 k. 

Minnāja   TIM7 190  Cu Aššur  
Nanīja, 
Imērum fia 

  TIM7 190  Cu Aššur  

Ningal-ēriš, 
Šarrum-
Šamaš fia 

  A, C + Ag, 
póréhagyma, 
fokhagyma 

 1750 k. 

Rīš-Adad,   A + Ag  1750 k. 
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Šamaš-nūr-
matim fia 
Rīš-Šamaš   AbB12 51  Ag Haššum  
Šalim-pūti AbB2 155       
Šamaš-
mušēzib 

AbB7 120       

Šamaš-rabi, 
Akšak-eriba 
fia 

  A + Ag  1750 k. 

Šamaš-
šullimanni 

  B + póréhagyma, 
boróka 

 1750 k. 
1750 k. 

Sîn-eriba, Ilī-
asûni fia 

  A + Ag  1750 k. 

Sîn-erībam  AbB12 51-
58 

 + Ag, szövet, 
edény, 
gyapjú, 
gabona, 
őrlőkő, 
szolga 

Emar, 
Haššum, 
Aššur, 
Jablija, 
Samanum, 
Babilón 

 

Sîn-erībam, 
Sîn-x fia 

  C +   1750 k. 

Sîn-iddinam, 
Eteja fia (?) 

  AbB12 
59-60, 
AbB7 129 
(?) 

 füge   

Sîn-iqīšam   AbB7 120     
Sîn-iqīšam, 
Šamaš-nūr-
matim fia 

  A + Ag, 
szolgalány 

  

Sîn-napšeram   AbB12 57  Ag Aššur  
Šū-Enlil, Ilī-x 
fia 

  TIM7 190  Cu Aššur  

Sumā-labasa   AbB7 76     
Šumi-erëētim   B, C + póréhagyma, 

fokhagyma, 
boróka 

  

Summa-ilum   AbB12 56  szolga Samanum  
Summu-
Hammu 

  AbB12 56  szolga Samanum, 
Babilón 

 

Tarīša AbB7 129, 
AbB12 
59-60 

   füge, ruha   

Tatūr-matum AbB2 110, 
AbB2 140, 
AbB2 141 

AbB12 60  + Ag, datolya, 
zsázsa, hal, 
sáska, füge, 
ruha 

  

Uììātum, 
Uëëurum fia 

  A + Ag, 
szolgalány 

 1750 k. 

Unārum   AbB2 155     
Warad-ilišu   AbB2 110     
Warad-Kūbī   A + Ag  1750 k. 
Warad-Sîn, 
Ilī-asûni fia 

 AbB2 155, 
AbB7 76, 
AbB7 120, 
AbB11 49, 
AbB12 59 

A + Ag, datolya, 
zsázsa, hal, 
sáska, füge, 
ruha 

Aššur 1750 k. 
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x-KI-iqīšam   AbB7 120     
X-la, Sîn-
šarrum fia 

  C +   1750 k. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Térképek 
 



 186 

 
 

1. J.G. Dercksen rekonstrukciója (OACT 254. nyomán) 
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2. M.T. Larsen rekonstrukciója C. Michel nyomán (Larsen 2002, ii.) 
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 A rövidítésjegyzékben nem szerepelnek a folyóiratok, valamint az assziriológiában általánosan 

ismert sorozatok sem; utóbbi esetben csak néhány gyakran szereplő tétellel tettem kivételt. Az 

általános assziriológiai rövidítések többek között az Orientalia éves bibliográfiáiban is megtalálhatók. 

Szintén nem szerepelnek a nem az ókori Közel Kelettel foglalkozó sorozatok rövidítései sem. Bár ma 

már a speciális óasszír rövidítések is kényelmesen elérhetők (Michel 2003), mivel ezek nem 

közismertek, feltüntettem őket. 
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