
HETTITA ŐSMONDA
 

Az Égi királyság története 

Valamikor réges-régen, az ősidőkben, ALALUS volt az ég királya. Amíg ő ült a 
trónon, az istenek közt a legelső, ANUS kiszolgálta őt. Ha megszomjazott, Anus 
adta kezébe az ivócsészét, és hódolata jeléül gyakran lábaihoz borult. Alalus kilenc 
évig uralkodott az égben. A kilencedik évben Anus fellázadt ellene, megtámadta és 
legyőzte. Alalus elmenekült előle, leszállt a föld sötét mélyébe. 

Anus pedig elfoglalta trónját. Amíg ő volt a király, a többi istenek közül a hatalmas 
Kumarbi szolgált neki. Ha megszomjazott, Kumarbi adta kezébe az ivócsészét, és 
hódolata jeléül lábaihoz borult. Anus kilenc évig uralkodott az égben. A kilencedik 
évben kitört a harc Anus és Kumarbi között. Mikor Anus nem bírta már elviselni 
Kumarbi vad tekintetét, elmenekült, madárrá változott, és felszállt az égbe. 
Kumarbi azonban utána ment, megragadta, és lábainál fogva lerántotta az égből. De 
nem elégedett meg ennyivel, hanem még meg is csonkította. Örvendezett és 
kacagott győzelmén. Anus ekkor odafordult hozzá, és ezeket mondta: 

- Örvendezel azon, hogy sikerült legyőznöd és megcsonkítanod engem. De ne örülj 
olyan nagyon, mert gyermeked fog születni, akit Tesubnak, Viharistennek 
neveznek. Ő fog letaszítani trónodról. Úgy fogsz meghalni, hogy saját hegységed 
szikláin vered szét a fejedet. 

Így szólt Anus, majd felszállt az égbe, és elrejtőzött, hogy Kumarbi ne találja meg 
többé.

Amikor Tesub felnőtt, legyőzi Kumarbit, s az most bosszút forralt ellene. Az 
tervezte, hogy vetélytársat támaszt Viharistennel szemben. Egyik bölcs gondolata 
követte a másikat, ezeket összefűzte. Egyszer, mikor egy okos gondolata támadt, 
felugrott helyéről, és királyi jogarát kezébe véve megindult. Elment egy sziklához, 
amely azonban tulajdonképpen egy nő volt. Olyan hatalmas volt ez a sziklaasszony, 
hogy csak háromszor két óra alatt lehetett rajta végig menni. Kumarbi szerelemre 
gyulladt iránta, és feleségül vette.

Ezután megbízta a követét, hogy menjen le a Tengerhez, és mondja meg a Tenger 
istenének, hogy senki más, csak ő, Kumarbi, lehet az istenek királya. A követ le is 
ment a Tengerhez, és megismételte Kumarbi szavait. A Tenger ezt válaszolta: 

- Figyelj azokra a szavakra, amiket most mondok neked. Azt kérdeztem 
Kumarbitól: Mondd, miért dühöngsz úgy házam ellen, Kumarbi? Félelem fogta el 
házamat és rettegés szolgáimat. Békülj meg velem. Jöjj el hozzám, vendégségbe. A 



zenészek már előkészítették hangszereiket, hogy ha te megjöttél, éjjel nappal 
mulatozzunk. Mikor Kumarbi megkapta a, megkapta a meghívást, útnak indult, 
hogy elmenjen a Tenger házába.

A Tenger istene ünnepélyesen fogadta és kiadta a parancsot szolgáinak: 

- Állítsatok oda díszes széket Kumarbi számára. Tegyetek asztalt eléje, hozzatok 
ételt neki, hogy egyék, adjatok néki sört, és édes bort, hogy kedvére igyék. 

Úgy is történt. A szakácsok hordták be a tálakat jobbnál jobb ételekkel, a 
pohárnokok sörrel és édes borral töltötték meg poharát. HÉTSZER ittak egymás 
után, és még sokáig mulatoztak. 

Ezután történt, hogy sziklaasszony megszülte Kumarbi fiát. A szülésnél segédkező 
asszonyok és anyaistennők odavitték az újszülöttet Kumarbihoz, és a térdére 
helyezték Kumarbi vidáman ringatta fiát, majd felkapta és táncoltatta Közben 
gondolkodott, hogy mi legyen a gyermek neve.

- Legyen a neve Ullikumi! Bár megkapná az égi királyságot, melyet Tesub a 
Viharisten elrabolt tőlem. Bár megtámadná Tesubot, és tépdelné darabokra, mintha 
halandó ember volna. Bár nyilazná le az áruló isteneket az égből mint a madarakat, 
és törné őket darabokra, mint az üres edényeket. De hová rejtsem, kinek adjam 
gyermekemet? Az ég napistene nem láthatja, Viharistennek nem szabad meglátnia. 
De Istárnak, Ninive királynőjének sem szabad megpillantania, nehogy összetörjem, 
mint egy nádszálat. 

Ekkor, hitelen mást gondolt, és hívatta követét. 

- Vedd kezedbe botodat, húzd fel sarudat, és menj az istenekhez, mond meg nekik: 
gyertek Kumarbi, az istenek atyja hivat titeket.

A követ e szavak hallatára fogta botját, felhúzta saruját, és útnak eredt. Mikor 
odaért az istenekhez, így szólt hozzájuk:

- Gyertek, Kumarbi, az istenek atyja hivat titeket. Siessetek!

Ezek erre tüstént elindultak, és nagy sietve tették meg az utat, közben 
egyetlenegyszer sem álltak meg. Mikor megérkeztek Kumarbi így szólt hozzájuk: 

- Vigyétek le a sötét földre a gyermeket. Siessetek! Helyezzétek el Upelluri, a 
világot tartó óriás jobb vállára. 

Erre az istenek a parancs értelmében elvették a gyermeket Kumarbi térdéről. 
Magukhoz szorították, simogatták, mint egy szép ruhát. Elvitték ENLIL főistenhez, 
és annak térdére helyezték. Ez megnézte a gyermeket, és észrevette, hogy teste 
dioritkőből van. 



- Ki ez a gyermek - kérdezte -, akit az istenek hoztak? Tudom biztosan, hogy az 
istenek közül senki sem fog nála nagyobb küzdelmeket vívni. Kumarbi ivadéka a 
Viharisten, de most megszületett vetélytársa is, ez a dioritember. 

Így szól ENLIL főisten, ezután az istenek felvették a gyermeket, elvitték és 
Upelluri, a világot tartó óriás vállára helyezték. 

A dioritgyermek pedig növekedni kezdett, a tenger erős sodrású vize egyre 
növesztette. Egy nap alatt egy könyöknyit nőtt. Alakja csodálatos látvány nyújtott. 
Egyre magasabb lett, úgy állt a tengerben, mint egy oszlop, s magassága végül az 
eget is elérte. 

Egyszer a Napisten lepillantott az égről, és meglátta Ullikumit, a dioritembert. 
Nagyon elcsodálkozott rajta: 

- Miféle hatalmas isten áll a tengerben? Az alakja egyetlen más istenéhez sem 
hasonlít. 

Elindult felkeresni Tesubot. Mikor a viharisten szolgája messziről meglátta, így 
kiáltott fel: 

- Nem a Napisten jön felénk? De bizony ő az. Nyomós oka lehet, hogy meglátogat 
minket.

Tesub széket és asztalt tétetett oda a Napisten fogadására. Mikor megérkezett, 
hellyel kínálták, de ő nem ült le. Az asztalra ételeket raktak, de ő nem evett. 
Ivócsészét adtak neki, de ő nem ivott. Viharisten megkérezte mi bántja, mire a 
Napisten elmondta, hogy miféle óriási szörnyeteget látott a tengerben állni, aki már 
az ő birodalmát fenyegeti. Viharisten megvigasztalta: 

- Mit se félj. Élvezd az ételeket, egyél nyugodtan, élvezd az italt, igyál nyugodtan, 
azután ülj kocsidba és szállj fel az égbe. Majd én elbánok azzal a szörnyeteggel! 

Mikor a Napisten ezeket a szavakat hallotta, ízleni kezdett neki az étel, és jóízűen 
evett ízleni kezdett neki a bor is és jóízűen ivott. Aztán kocsijába ült és felszállt az 
égbe.

A Napisten távozása után a Viharisten szolgájával együtt elment az istenek házába, 
hogy ott nővérével, Istárral tanácskozzék a dioritember felől. Istár csatlakozott 
hozzájuk, és együtt mentek fel a Hazzi-hegyre. Innen jól lehetett látni a kőembert. 
Tesub dühében öklét rázta, majd leült a földre és könnyek úgy csurogtak a 
szeméből, mint a patakok. 

- Micsoda szörnyű látvány - zokogta -, ki lesz oly bátor, hogy ilyen szörnyeteg 
ellen harcoljon? 



De Istár megvigasztalta:

- Majd én dallal megszelídítem a dioritembert!

Le is ült a tengerparton, és énekelt. De a tenger hulláma megszólította: 

- Mit akarsz itt Ó, Istár, az énekeddel? Kinek hangzik a szádból a dal? Hiszen a 
kőember süket, nem hallja dalodat.

Istár erre elhallgatott, és eldobta lantját. A Viharisten pedig készült a harcra, és így 
szól szolgájához, aki neki testvére volt:

- Testvérem, hívjad elő a viharokat, melyek összetörik a sziklákat. Hívjad elő a 
szeleket és esőket és a félelmesen cikázó villámokat. Ők segítenek nekem a 
kőember ellen vívott harcban. 

Meg is indult a támadás, de hiába. A kőember rendületlenül állt a helyén. Erre 
újabb támadás kezdődött. HETVEN isten gázolt be a tengerbe, hogy ledöntse a 
szörnyeteget, de meg sem tudták mozdítani. A dioritember szilárdan állt a helyén, 
sőt még nagyobbra nőtt. Megrendítette az eget, és megmozgatta a földet. 
Toronyként magasodott fel, és elérte az istenek házát. Felemelte a z eget, mint egy 
könnyű ruhát. Már kilencezer mérföld volt a magassága. Miatta az isteni hírnöknő 
is elhagyta a házát. Ettől kezdve nem hallotta és vitte az istenek üzenetét. 

Tesub és szolgája ekkor felkeresték a bölcs ÉÁ istent, hogy megtudják a 
sorstáblákról a jövendőt. Tesub ötször hajolt meg ÉÁ ajtajánál, ez pedig tizenöt 
meghajlással fogadta őt. Mikor Éá meghallotta a hírt Ullikumiról, összehívta az 
istenek tanácsát. Enlil azt állította, hogy nincs tudomása a dioritemberről, sőt 
Upelluri, a földet tartó óriás azt mondta, hogy nem tud semmit a dologról. ÉÁ erre 
haragjában az ősistenekhez fordult: 

Hozzátok elő azt a régi rézkést, amellyel valamikor a teremtés idején, elválasztották 
az eget a földtől. Ezzel a rézkéssel elvágom majd Ullikumi lábát. 

Az istenek ezután újra harcba szálltak a kő szörnyeteg ellen. A Viharisten kocsijára 
ugrott, és hatalmas menydörgés közepette tengerre szállt. Ullikumi így szól hozzá: 

- Nincs mit mondanom neked. Harcolj! Különben elfoglalom az égi királyságot, 
szétdúlom az istenek házát, és kiűzöm őket az égből. 

Rendhagyó módon a történet itt megszakad! A befejező rész valószínűleg azzal 
zárul, hogy az isteneknek, sok küzdelem után, sikerült legyőzni a dioritembert. 

MEGFEJTÉSEK



A Mezopotámiai ősmonda után, néhány klasszikus monda következik. A görög 
hősökről például gyakran hallunk, de sokszor azt sem tudjuk, hogy görög 
szereplőkről van szó pl.

ZEUSZ, GAIA, URÁNOSZ, POSZEIDON, HÁDÉSZ, KRONOSZ, 
PROMÉTEUSZ. De találkozhatunk nimfákkal, küklopszokkal és titánokkal is.

Az Indiai ősmondában szintén ismerős szereplőkről olvashatunk pl. BRAHMA, 
VISNU, SÍVA. De megtudhatjuk, mi az a titokzatos hármasság, ami az EGY-nek a 
három arca. Ez a lét hármas működését mutatja be. 

A létrehozásnak

Az élet fenntartásának

A pusztító megújításnak, a hármas szerkezetét.

Megismerjük továbbá a tíz életfakasztót és a Dévákat.

A Héber ősmondánál senki ne lepődjön meg, igen, az ismert bibliai jelenettel 
fogunk találkozni.

Ezen mondák kibontásához már komolyabb tanulmányokra lenne szükség, hiszen a 
világ szerkezetét és kialakulási rendszerét írják le. Hihetetlen amit most fogok 
leírni: ez kis szorgalommal mégis mindenki számára elérhető.


