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Iri-kagina „reformjai” (Iri-kagina 1)  
 
A) Építési tevékenységek (i 1 - iii 1) 
Ningirszu istennek, Enlil isten harcosának, Iri-kagina, Lagas királya, Tiras nagy templomát 
felépítette, az Antaszurát felépítette. Felépítette Bau istennő templomát, (Baunak) felépítette a Bur-
szagot, rendszeres áldozati adományainak házát, felépítette neki iri-kugi birkanyíró aklát. Nanse 
istennőnek kiásta az Id-Nigin-du-t („Nigin-felé-menő-csatorna”) kedves csatornáját, 
meghosszabítva azt a tengerig. (Ningirszunak) felépítette Girszu városfalát. 

B) A megelőző idők rendelkezései (iii 2 - vii 28) 
1. Az idők kezdete óta, mióta az (emberiség) magja kikelt, régebben (ud ul-li2-a-ta numun e3-

a-ta ud-bi-a), a hajósok vezetői rendelkeztek a hajók felett. A főpásztorok rendelkeztek a 
szamarak felett. A főpásztorok rendelkeztek a juhok felett. A halászok felügyelője 
rendelkezett a haltartók(?) felett. 

2. A gudug papok gabona bérleti díjat fizettek Ambarban. A gyapjújuhok pásztorai ezüst adót 
fizettek a (rituálisan) tiszta bárányok gyapjáért. A földmérők, a fősiratóénekesek, az 
intézők, a sörfözők, és minden felügyelő ezüst adót fizettek a szopós bárányok gyapjáért. 

3. Az istenek ökrei az uralkodó hagymaföldjét szántották. Az istenek legjobb szántóföldjein az 
uralkodó hagyma- és uborkaföldjei voltak. A szamár fogatok és a hibátlan ökrök a 
templomgazdaságok vezetőinek voltak befogva. A templomgazdaságok vezetőinek 
gabonáját az uralkodó csapatainak utalták ki. 

4. Minden templomgazdaság vezetőnek dupszik-adóként (például) a következőket kellett 
szállítania: monguz-fül ruhák, … ruhák, sutur ruhák, külső(?) ruhák, vászon tekercsek, len, 
kötegelt len, bronz sisakok, bronz lándzsák, bronz …, fényesített bőr, buruszig madarak 
szárnyai, kömény, ..., gyapjas kecskék. 

5. A ... templomgazdaságvezető rendszeresen igénybe vette a "Szegény anyák" kertje fáját, 
kosarakat fonva (az ágakból). 

6. Amikor egy holttestet eltemettek, annak (ára) 7 korsó sör és 420 kenyér volt. 120 liter hazin 
árpát, egy ruhát, egy kecskét és egy ágyat kapott az uruh pap. 60 liter árpát kapott a 
lu’umuma. Amikor valakit Enki gyékény(szőnyegében) temettek el, annak (ára) 7 korsó sör 
és 420 kenyér volt. 120 liter árpát, egy ruhát, egy ágyat és egy széket kapott az uruh pap. 60 
liter árpát kapott a lu’umuma. A kézművesek kapták a su’ila ima kenyerét. Kettős(?) 
emberek(?) szedték (az alvilág) kapujánál a vámot. 

7. Az uralkodó háztartása és szántóföldjei, (az uralkodó) feleségének háztartása és 
szántóföldjei, (az uralkodó) gyermekeinek háztartása és szántóföldjei mind egy egységet 
alkottak(?). 

8. Ningirszu határterületétől egészen a tengerig (uralkodói) meghatalmazottak 
tevékenykedtek. 

9. Miután egy királyi kísérő kutat épített a szántóföldje elülső részén, vak munkásokat rendelt 
ki magának hozzá és a szántóföldön levő öntözőcsatornákhoz. 

Ezek voltak bizony a korábbi idők rendelkezései (bi3-lu5-da ud-bi-ta e-me-am6)! 
 
C) Ningirszu kiválasztja Iri-kaginát (vii 29 - viii 13) 
Amikor Ningirszu, Enlil harcosa, Lagas királyságát Iri-kaginának adta kézen fogva emelve őt ki az 
emberek sokaságából, akkor a Ningirszu, ura által adott parancsokat megfogadva, (Iri-kagina) 
ezeket (= a korábbi idők rendelkezéseit) a régmúlt idők kiszabott sorsaira (nam-tar-ra ud-bi-ta) 
cserélte: 
 
D) Iri-kagina rendelkezései (viii 14 – xii 12) 

1) A hajók (feletti ellenőrzést) elvette a hajósok vezetőitől. A szamarak és juhok (feletti 
ellenőrzést) elvette főpásztoroktól. A haltartók(?) (feletti ellenőrzést) elvette a halászok 
felügyelőitől.  

2) A gudug papok gabona bérleti díja (feletti ellenőrzést) elvette magtár-ellenőröktől. Eltörölte 
a kötelezettséget, hogy ezüst adót kelljen fizetni a (rituálisan) tiszta bárányok gyapjáért és 
a szopós bárányok gyapjáért.  



Zólyomi Gábor: “Aaa múltat végképp visszahozni …” Propaganda a III. évezredi Mezopotámiában 
(2018. február 22) 

 

2 
 

3) Eltörölte a kötelezettséget, hogy minden templomgazdaság vezetőnek dupszik-adót kell 
teljesítenie a palota számára. 

4) Az uralkodó háztartása és az uralkodó szántóföldjei tulajdonosává Ningirszu istent tette. 
Az (uralkodó) feleségének háztartása és az (uralkodó) feleségének szántóföldjei 
tulajdonosává Bau istennőt tette. (Az uralkodó) gyermekeinek háztartása és (az uralkodó) 
gyermekeinek szántóföldjei tulajdonosává Sul-sagana istent tette. 

5) Ningirszu határterületétől egészen a tengerig egyetlen (uralkodói) meghatalmazott sem 
tevékenykedett többé. 

6) Amikor egy holttestet eltemetnek, annak (ára) 3 korsó sör és 80 kenyér. Egy ágyat és egy 
kecskét kap az uruh pap. 180 liter árpát kap a lu’umuma. Amikor valakit Enki 
gyékény(szőnyegében) temetnek el, annak (ára) 4 korsó sör és 240 kenyér. 60 liter árpát kap 
az uruh pap. 30 liter árpát kap a lu’umuma. Egy női turbánt(?), és 1 liter fenséges illatanyagot 
kap az eresdigir papnő. 420 száraz(?) kenyér, mely azok kenyere akik szolgálatban vannak, 
40 friss(?) kenyér, mely étel fejadag, 10 friss(?) kenyér, mely kenyér az asztalra, 5 kenyér, 
mely a mozgósítottaké, és 2 mud edény és 1 szadug edény sör (jár) Girszu siratóénekeseinek. 
490 kenyér, 2 mud edény és 1 szadug edény sör (jár) Lagas siratóénekeseinek. 406 kenyér, 1 
mud edény és 1 szadug edény sör (jár) (más) siratóénekeseknek. 250 kenyér és 1 mud edény 
sör (jár) az öreg siratóasszonyok csoportjának. 180 kenyér és 1 mud edény sör (jár) Nigin .... 
A vak munkásnak, aki a ... szolgált, 1 kenyér volt a fejadagja, 5 éjféli kenyer, 1 déli kenyér, 
és egy esti kenyér (jár neki). 60 kenyér, 1 mud edény sör és 30 liter gabona (jár) a városban 
tevékenykedő szagbur pap emberének. A kettős-embereknek(?) (az alvilág) kapujánál 
(szedett) vámját eltörlik. A kézművesek su'ila ima kenyere megszűnik. 

7) A ... templomgazdaságvezető többé nem lép a „Szegény anyák” kertbe. 
8) Amikor egy királyi kísérőnek szép szamara születik és a (kísérő) feljebbvalója azt mondja 

neki „Megveszem tőled!”; akkor akár eladja neki mondván „Fizess annyi ezüstöt nekem, 
amennyivel elégedett a szívem!”, akár nem adja el, a feljebbvaló ne tápláljon haragot iránta 
ezért. Amikor egy királyi kísérő háza egy fontos ember házával határos, és ez a fontos ember 
azt mondja neki „Megveszem tőled!”; akkor akár eladja neki mondván „Fizess annyi ezüstöt 
nekem, amennyivel elégedett a szívem! A házamat, mint egy edényt, töltsd tele 
gabonával!”, akár nem adja el, a fontos ember ne tápláljon haragot iránta ezért. 

Így rendelkezett (Iri-kagina). 
 
E) Általános amnesztia, ígéret az elesettek védelmére (xii 13 – xii 28) 
Lagas lakóinak, az adósoknak, a mérlegelésnél(?) csalóknak(?), a gabonával ügyeskedőknek(?), a 
tolvajoknak és a gyilkosoknak börtönbüntetését elengedte és szabadon engedte őket. Iri-kagina 
egyezséget kötött Ningirszu istennel, hogy a hatalmasokkal szemben megvédi az árvákat és 
özvegyeket. 
 
F) A Ningirszu-Nibruta-nirgal csatorna megtisztítása és átnevezése (xii 29 – xii 45) 
Még ugyanebben az évben (šag4 mu-ba-ka) a girszui kis csatornát Ningirszu istennek megtisztította, 
a (csatorna) régebbi nevét visszaadta (mu ud-bi-ta-be2 e-še3-ŋar), Iri-kagina a Ningirszu-Nibruta-
nirgal („Ningirszu-támasza-Nippur”) nevet adta és az Id-Nigin-du csatornáig meghosszabította. 
Hozzon a csatorna, mely szent és melynek sodra ragyogó, Nanse istennőnek friss vizet!  


