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I. Bevezetés 

Szakdolgozatomban az égei civilizációk írásait próbáltam meg feltérképezni, a hozzájuk 

kapcsolódó régészeti feltárások és az adott kultúrák tükrében. A témaválasztáshoz nagyban 

hozzájárult, hogy csaknem tíz éve foglalkozom a görög mitológiával és történelemmel, és 

ennek az írástörténettel való összekapcsolása kézenfekvı volt számomra. Valamint ehhez a 

témához kapcsolódik még két évforduló: 110 éve, hogy Sir Arthur J. Evans elsı ízben 

Krétára látogatott, illetve 50 éve hunyt el Sir John Myres ókorkutató, antropológus, 

ıstörténész, akinek gondozásban jelent meg a Scripta Minoa második kötete a knósszoszi 

táblák lineáris B - felirataival. 

A krétai minószi és a szárazföldi mükénéi civilizáció, amelyek a közép- és késı 

bronzkorban a Földközi-tenger keleti medencéjében egyedülálló kultúrát alakítottak ki, és 

az európai kultúra bölcsıjévé váltak, több mint háromezer évre a mítoszok világába léptek, 

végtelen sok szállal gazdagítva a görögök mitológiáját. 

A költıi képzelet hatáskörébe került mitológia kiapadhatatlan kútfıje lett a görög költészet 

és mővészet világának. Az utóbbiak minden késıbbi kor költészetének és mővészetének 

alapjává váltak, s felejthetetlenül örökítették meg az emberiség költıi képzeletének 

leggyönyörőbb alkotásait a görög mítoszokat, bennük a valaha élt legvonzóbb isteneket és 

istennıket, a híres királyok és héroszok egész sorát, s azok kalandjait. 

A XIX. század végén egyre látványosabban fejlıdı régészetnek, valamint az olyan 

embereknek köszönhetıen, mint Heinrich Schliemann (2. ábra), Arthur J. Evans (3. ábra), 

Antoniosz Keramopulosz, Carl W. Blegen (27. ábra) és még sokan mások, sikerült a 

mítoszokat újra a valóság alapjaira helyezniük. Minósz király knósszoszi labürinthosza, az 

„aranyló kincső” Mükéné (30. ábra), az agg Nesztór püloszi palotája (32. ábra), a sok 

háborút látott Thébai, Priamosz Trójája (33. ábra), Tirünsz (31. ábra), Orkhomenosz, 

valamint sok más, a mítoszokból ismert város egyszerre valósággá váltak, a mitológiából 

ismert történetek történelmi magvaiként kerültek felszínre. 

A régészeti leletek hatalmas gazdasági és kereskedelmi hatalommal bíró, kifinomult 

mővészettel rendelkezı kultúrákról tanúskodtak. A már ismert egyiptomi kultúrához 

hasonlóan itt is feltételezhetı volt az írás megléte, ahogy Evans írta: „Fennmaradt emlékek 

hiányában nagyon is szem elıl tévesztettük azt a tényt, hogy a mai civilizált európai 
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területeken mindenütt kellett egykor léteznie olyan képírásrendszernek, amilyenek az 

emberiség elmaradottabb népeinél ma is megvannak.”1 

Ez a gondolat indította el Evanst azon az úton, hogy az ısi Európa írásainak kezdeteit 

kezdje el kutatni, amely kutatás végül Krétára és a szárazföldi Görögországra irányította a 

figyelmet. 

A hieroglifikus, a lineáris A és B írás felfedezése bizonyította, hogy az élénk gazdasági 

életen nyugvó  égei civilizációk mőködését is az írás segítette és irányította. Az égei népek 

gazdag és bonyolult életstruktúrát fejlesztettek ki, amely az úgynevezett oikosz-gazdaságon 

alapult, amelyet az írás mint anyagi, vallási és szellemi egységesítı tényezı támogatott. 

A táblákra rótt feljegyzések, leltárak az írás közösségi képességeket elısegítı hatásait is 

tükrözik.  

Ezen népek kultúrájának mélyebb megértéséhez a nyelvészek is nagyban hozzájárultak, 

akik számtalan elméletet dolgoztak ki az ismeretlen írásrendszerek megfejtéséhez.  

A krétai hieroglifikus, valamint a lineáris A és a ciprusi-minószi írás részben, vagy teljes 

egészében mind a mai napig megfejtetlenek, s ez nagyban köszönhetı annak, hogy eddig 

viszonylag kevés lelet került felszínre, valamint hogy ezen írásrendszerek nyelve is 

ismeretlen.  

A lineáris B írás esetében a megfejtés inkább a nagyszámú leletnek, és a szerencsének is 

nagyban köszönhetı, valamint egy olyan kivételes képességekkel bíró embernek, aki 

szabadidejében kitartóan tanulmányozta a táblák szövegeit. Egy embernek, aki építész 

létére csattanós választ adott számos nyelvész és klasszika-filológus téves elméletére. 

Michael Ventris és társa, John Chadwick neve mára már egybeforrt a lineáris B 

megfejtésével. A tragikusan elhunyt Ventris azonban olyan hagyatékot hagyott hátra, 

melybıl még hosszú évekig táplálkozhat tudósok egész nemzedéke.  

G. Dumézil professzor így fogalmazott: „Devant les siècles son oeuvre est faite.” - 

„Elvégezte mővét, amelyre századok fognak visszanézni.” 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 16. oldal 
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Dolgozatomat alapvetıen négy nagy fejezetre bontottam, amelyet a négy írásrendszer 

határozott meg (krétai hieroglifikus, lineáris A, lineáris B és ciprusi-minószi), valamint 

külön fejezetet szenteltem a lineáris B táblák szövegeinek bemutatására, amelyek 

szövegmagyarázatai segítenek bepillantást nyújtani a mükénéi kultúra világába. 

Az utolsó Melléklet címő fejezetben térképek, táblázatok, régészeti leletek képei, valamint 

rekonstrukciós rajzok segítik a téma könnyebb megértését. 
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II. El ızmények 

 

I. e. 395 ıszén a spártaiak Haliartosznál súlyos vereséget szenvedtek a thébaiakkal vívott 

csatában. A vereség megdöbbentette a spártaiakat, hiszen mindaddig semmilyen sereg nem 

tudta legyızni a hadseregüket. Mivel a spártai vezetés nem akarta beismerni saját hibáit, 

amelyek a vereséghez vezettek, egyéb magyarázatokat kerestek. Végül a következıkre 

jutottak: az istenek megharagudtak Spártára, mert királyai több évszázadon át 

megfeledkeztek Héraklész anyjáról, Alkménérıl, akinek sírja éppen Haliartosz földjén volt, 

s hamvait nem szállították haza. 

A spártaiak megfogadták, hogy amennyiben újból hatalmuk alá hajtják Thébait és 

Haliartoszt, évszázados mulasztásukat pótolni fogják. 

I. e. 382-ben két ellenlábas kormány vezette Thébait: az Athén támogatását élvezı 

Iszméniász vezette demokraták, valamint a konzervatívok, Leontiádésszal az élükön. 

Mivel Leontiádész befolyása megszőnt, megállapodást kötött a spártaiakkal, s kezükre adta 

a várost: i. e. 382 nyarán a spártai hadsereg bevonult Thébaiba s ezzel kezdetét vette a 

spártai uralom. Hatalmuk megszilárdítása után a spártaiak elérkezettnek látták az idıt arra, 

hogy korábban tett ígéretüket valóra váltsák, s felnyitották a hagyomány szerint Alkméné 

sírjának tartott ısi temetkezési helyet.  

A valószínőleg mükéné kori sírban az áldozati maradványokat tartalmazó edények mellett 

egyiptomi hieroglifákra emlékeztetı jelekkel teleírt bronztáblát is felszínre hoztak, amelyet 

megfejtés céljára Agészilaosz spártai király Egyiptomba küldött Honufisz fıpaphoz. 

Honufisz levelet küldött Agészilaosznak, amelyben leírta, hogy véleménye szerint a tábla a 

trójai háborút megelızı korból ered, s parancsolatokat tartalmaz, amely arra inti a 

helléneket, hogy tornajátékokkal tiszteljék a Múzsákat, valamint békében éljenek, ne 

fegyverekkel, hanem bölcsességben vetélkedjenek egymással.  

A Honufisz által megírt megfejtést a hellének elfogadták, a titokzatos írás talányát 

megoldottnak tekintették. Azt, hogy a tábla feliratának semmi köze nem volt Egyiptomhoz, 

valamint nem hieroglifák voltak, akkor még nem sejtették.  
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A spártaiak i. e. 382-ben nyitották fel Alkméné hagyományosan nyolc évszázadosnak 

tartott sírját, tehát a sír, s a benne talált felirat hozzávetılegesen az i. e. XII. századból 

származott, amely korszak írása addigra feledésbe merült.2 

A következı eset, hogy valaki kapcsolatba került a titokzatos írással csak a XIX. század 

végén történt.  

Arthur Evans 1883-ban, Athénban járt, és megnézte a Schliemann-féle kincsek kiállítását. 

Akkor és évekkel késıbb is a következı probléma foglalkozatta: „Fennmaradt emlékek 

hiányában nagyon is szem elıl tévesztettük azt a tényt, hogy a mai civilizált európai 

területeken mindenütt kellett egykor léteznie olyan képírásrendszernek, amilyenek az 

emberiség elmaradottabb népeinél ma is megvannak.”3 

Greville Chester mőgyőjtı 1889-ben többek között egy, állítólag Spártából származó 

karneol pecsétlıkövet ajándékozott az oxfordi Ashmolean Museumnak, amelynek négy 

oldalát stilizált, hieroglifszerő jelek díszítették (4. ábra). A múzeum igazgatója, Evans 

felfigyelt a titokzatos képírásra. Az Athénban, Berlinben és Oxfordban tanulmányozott 

vésett pecsétlıkövek alapján azt feltételezte, hogy a mítoszokban kiemelt szerepet játszó 

Kréta szigete korai központja lehetett egy ábécé elıtti írásrendszernek. Athénban egy 

régiségkereskedı mutatott neki néhány apró pecsétnyomót, különös, metszett ábrákkal a 

felületükön, amelyeket állítólag Krétán találtak. Evans figyelmét felkeltették a köveken 

látható apró vésetek. Úgy vélte, hogy ezek a jelek egy kihalt írásrendszer részei. A berlini 

múzeum kiváló szakértıje, Adolf Furtwängler, valamint a híres történész Archibald Henry 

Sayce is Krétát jelölte meg a pecsétlık származási helyeként. Evans 1893-ban, hazatérése 

után, közölte a londoni „Society of Hellenic Studies”-szal, hogy mintegy hatvan 

hieroglifikus szimbólumot talált, amelyek valószínőleg egy Krétán egykor honos 

írásrendszer jelei lehetnek. 4 

Elsı ízben 1894-ben utazott Krétára, azzal a céllal, hogy további vésett pecsétlıköveket 

győjtsön. Március 15-én érkezett meg Kandiába (a mai Iraklion), s nyomban munkához 

látott. Napokon belül több ısi krétai pecsétlıkövet vásárolt különbözı bazárlátogatások 

alkalmával, amelyek jeleit lemásolva, összehasonlította a már birtokában lévıkkel, s egyik-

másik határozottan hasonlított korábbi „hieroglifáira”. Ellátogatott egy Knósszosz nevő 

látszólag jelentéktelen krétai faluba is, ahol megérzései arra késztették, hogy ásatást 

                                                 
2 Heten Théba ellen / Aleksander Krawczuk. –Budapest : Európa, 1974. (Századok-emberek) 35-41. oldal 
3 Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 16. oldal 
4 Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
  260. oldal 
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kezdjen. Ötévi tárgyalás után sikerül megállapodást kötnie a török tulajdonosokkal a 

knósszoszi Kephala-domb megvásárlásáról. 1898-ban Kréta felszabadult a török uralom 

alól, s a következı évben már semmi sem akadályozhatta a munkálatok megkezdését. 

A dombról hamarosan kiderült, hogy egy hatalmas palota romjait rejti. (29. ábra) Egy 

teljesen elfeledett civilizáció került felszínre, amelyet Evans Kréta mitikus királyáról 

Minószról, minószi kultúrának nevezett el.  

Az ásatás során elıkerült számos lelet, amelyeken a titokzatos írás volt felfedezhetı.  

1900. március 30-án talált „valami agyagrudat, amelynek formája leginkább egy kıvésıhöz 

hasonlított, az egyik vége letörött, rajta írás állt, és úgy látszott számjegyek. Azonnal 

eszembe jutott az az ismeretlen korú agyagtábla, amelyet Kandiában másoltam le, s amely 

szintén Knósszoszból került elı.”5 

Április 15-én Evans ezt írta: „A nagy felfedezés: egész raktárak ép és töredékes 

agyagtáblákból, amelyek a babülóni táblákhoz hasonlítanak, csak épp krétai írással vésett 

feliratok állnak rajtuk. Mostanra már vagy hétszáz darabom van. Nagyon boldog vagyok, 

hiszen azért jöttem hét évvel ezelıtt Krétára, hogy ezt megtaláljam, s az a megkoronázása 

mindannak, amit mostanáig felépítettem. A nedves agyagba rótt feliratokon látszik a 

gyakorlott írnokok keze munkája.”6 

Az elsı hat ásatási idény után Evans az egyéb leletek mellett újra az írásokkal kezdett 

foglalkozni. 1909-ben jelent meg Scripta Minoa I. címő hatalmas kötete, amelyben a 

minószi írás három korai formáját: a piktografikus, a hieroglifikus, valamint a korai lineáris 

(lineáris A) rendszert tárgyalta. Mővében egybevetette a vésett pecsétlıkövekbıl 

származott ismereteit, a palota kiásásakor felszínre került feliratos táblák, rudak és címkék 

nyújtotta információkkal, valamint a primitív írásrendszerek körében végzett korábbi 

kutatásaival. 7 

Thébaiban is elevenen élt a hagyomány a hıskorról, a mítoszok számos történetet ıriztek a 

thébai palotáról, a Kadmeiáról. Mivel a mai Thébai teljesen ráépült a régi várhegyre, a 

régészek munkája sokáig akadályozva volt, hiszen a tervszerő ásatások lehetetlennek 

bizonyultak anélkül, hogy a mai épületekben ne okoztak volna komoly károkat. Csak 

véletlenül, alkalmi földmunkáknál, építkezéseknél lehetett feltárni a romokat, amelyek a 

mai utcák alatt fekszenek.  

                                                 
5 Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 19. oldal 
6 Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 19. oldal 
7 Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 20. oldal 
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Antoniosz Keramopulosz görög archeológusnak 1906-tól számos kivételes alkalmat 

megragadva, lehetısége nyílt a mai városközpont alatti mőemlékek feltárására. 1921-ig 

sikerült átvizsgálnia az egykori palota részét képezı szoba, folyosó- és udvarkomplexumot. 

A ásatásokból kiderült, hogy a Kadmeián fekvı palota maradványai is, a korábban 

Schliemann által feltárt Mükéné és Tirünsz romjaihoz hasonlóan, a mükénéi kultúra 

virágkorából származnak. 

1921-ben Keramopulosz az egyik folyosó feltárása alkalmával nagy amphorákat emelt ki a 

földbıl. A bor és olíva tárolására szolgáló edények nagy meglepetést okoztak, ugyanis a 

több mint húsz amphora oldalát ismeretlen írás jelei borították. Eszébe jutottak az Evans 

által Knósszoszban feltárt agyagtáblák feliratai, s az összehasonlítás után kiderült: a thébai 

és a knósszoszi írásjegyek semmiben sem különböztek egymástól. 

A knósszoszi és a thébai jelek nagy részét lineáris vonalak és vonalcsoportok alkották; 

számuk nyolcvanra tehetı, ezek ismétlıdnek leggyakrabban, s maga az írás a lineáris B 

elnevezést kapta, mivel a Krétán már napvilágra került lineáris A hasonlónak, de 

régebbinek és kezdetlegesebbnek tőnt.  

A knósszoszi agyagtáblák száma évrıl évre nıtt; jelenleg csaknem négyezer van 

birtokunkban. A szárazföldi Görögországban azonban hosszú ideig nem került elı 

semmilyen lelet, amely az írásbeliséget bizonyította volna, csak a Thébaiban, valamint 

Tirünszben és Mükénében talált kevésszámú feliratos amphora tanúsította, hogy Krétán és 

a kontinensen ugyanaz az írásrendszer volt használatos. 

1939-ben Carl W. Blegen ásatási munkálatokba fogott a Peloponnészosz nyugati partján 

fekvı Püloszban, az Ano Englianosz domb oldalában. A korábbi helyekhez hasonlóan itt is 

sikerült egy mükéné kori palota maradványait feltárni, s rábukkantak a palota irattárára is. 

Blegen így ír errıl naplójában, 1939. április 4-én: „Vészjósló sötét idı. McDonalddel 

kimegyünk Ano Englianoszra. Ind.: 7.30. Érk.: 8.15. Már ott van Haralambosz sok 

emberrel… Hosszú árok kijelölése megközelítıleg É-D irányban, hossz.: kb. 50 cm, szél.: 2 

m… 5 kb. 10 m-es szakasz. McDonald irányít az árkoknál… Valami nagy épület fala 

látszik. Fekete és vörös föld, égésnyommal. Kevés cserépdarab, de az mind késı helladikus 

III. Az A szakaszban, kb. 0,30 m mélységben feliratos táblák csoportja, alakjuk 

síkdomború. A lapos oldal vonalazva és felirat minószi (?) írásjelekkel. Egy munkás kettıt 

talál. Mac és én hármat - mind ép. Legalább egy még marad, de lefedjük, mert szitálni kezd 

az esı, nem lehet fényképezni és ásni.”8 

                                                 
8 Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 22. oldal 
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Már a feltárás elsı évében közel hatszáz feliratos agyagtáblát hoztak felszínre a régészek, 

de a háború miatt szüneteltetni kellett a megkezdett munkálatokat. 1952-ben újra 

megkezdıdtek a munkálatok, s azóta táblák százai kerültek elı. (21. ábra) 

A két világháború között a Ciprus keleti partján, Enkomiban végzett ásatások alkalmával 

számos írásos agyagtábla került felszínre. (44-45. ábra) A leletekbıl kitőnt, hogy a 

bronzkori Cipruson a krétaival rokon írást használtak, amelyet ezért ciprusi-minószi írásnak 

nevezetek el, mellyel külön fejezetben foglalkozom. Az eddigieket összevetve láthatjuk, 

hogy Krétán és Cipruson kívül a görög szárazföldön mindössze két helyrıl kerültek elı 

fontosabb leletek, amelyek az egységes írásrendszer bizonyítékai, míg az olyan jelentıs 

helyekrıl, mint Mükéné és Tirünsz, amelyek koruk leghatalmasabb várai voltak, 

jelentéktelen anyag került napvilágra. Ennek okát azzal magyarázhatjuk, hogy a 

megszállók éppen a gazdagabb várakat fosztották ki alaposabban, s a paloták irattárai 

megsemmisültek. 

A táblák, anyagukat tekintve közönséges agyagból készültek, alakjuk változó: a téglalap 

alakútól egészen a hosszúkás, keskeny pálmalevél-formáig. Az írás jelei balról jobbra 

haladnak, a mi írásunkhoz hasonló módon. A táblácskákat gyakran kiszárították, de - 

Ciprus kivételével - nem égették ki. Ideiglenes célokra szolgáltak: aktuális számlákat, 

listákat, számadásokat, feljegyzéseket tartalmaztak, s az ügyek elintézése után vízzel 

szétgyúrták és újraformázták ıket. Fennmaradásukat éppen a palotákat rombadöntı 

tőzvészeknek köszönhetik, amelyek kiégették, s ezzel évszázadokra ellenállóvá tették ıket 

az utókor számára. 

Feltételezések szerint az értékesebb és fontosabb feljegyzéseket drágább, de kevésbé 

idıtálló anyagokra - Egyiptomból importált papiruszra, bırre, pálmalevélre írták, de 

Hellász nedvesebb éghajlata ezeknek nem kedvezett, s így azok hamar bomlásnak indultak. 

A különös jelentıségő szövegeket nyilván a mükénéiek is bronzba vésték, de a mükénéi 

civilizáció bukása után ezek nagy valószínőség szerint beolvasztásra kerültek, hisz a bronz 

keresett anyagnak számított a hódítók körében is. Csak az olyan kivételes helyeken 

maradhattak fenn, mint például az Alkméné sírjának tartott temetkezési hely is volt, ahol 

háborítatlanul átvészelhették az évszázadokat, anélkül, hogy bárki megtalálta volna ıket.   
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III. A krétai piktografikus és hieroglifikus írás 

 

A napvilágra került agyagedények jelszerő karcolatai révén azt feltételezik, hogy Krétán 

már a kora minószi idıkben is ismerhették és használhatták az írást. (6. ábra) 

Ennek legkorábbi biztos példái az elsı palotakorszak (kb. i. e. 1900-1700 körül) knósszoszi 

raktárleleteinek pecsétlenyomatain találhatók. (7-8. ábra) Az ezeken lévı jelek valóságos 

tárgyak (hal, kettıs bárd, fej, emberi láb, korsó, szem, hajó stb.) realisztikus ábrázolásai, 

hasonlóan az egyiptomi hieroglifákhoz. 

Evans ezeket hieroglif A írásnak nevezete el. Ezekbıl a hieroglifákból fejlıdött ki az i. e. 

1850-1750 között használt, fejlettebb hieroglif B írás. A két képírás együttesen 135 jelet 

használ, amelyek közül 42 csak az A, 44 csak a B változatban fordul elı, míg 49 jel azonos 

a két írásban. A jelek kis száma arra utal, hogy mindkét írás szótagírás lehetett. (8. ábra) 9 

Feltételezések szerint a hieroglifikus vagy piktografikus írás jeleinek egy részét 

Egyiptomból vehették át a krétaiak, más részük azonban a mezopotámiai ékírást megelızı 

jelekre emlékeztet. „A legtöbb jelnek azonban nincs kimutatható elızménye, így hát az írás 

magán Krétán alakulhatott ki, hacsak nem egy ma még ismeretlen írásból származik, amely 

Szíria vagy Kilikia térségében volt használatos a korai idıkben. A krétai, a ciprusi és a 

sokkal késıbbi anatóliai, úgynevezett hettita hieroglifikus írás közti furcsa hasonlóságok a 

legkönnyebben azzal a feltevéssel lehet megmagyarázni, hogy ezen a területen régebben 

olyan írások léteztek, amelyeknek e késıbbiek mind a leszármazottai.”10 

E. Grumach Die kretischen Schriftsysteme (A krétai írásrendszerek) címő, 1969-ben 

kiadott mővében a krétai és a hettita hieroglifák közti hasonlóságokat vizsgálja, s azt 

feltételezi, hogy a kilikiai Taurus-hegységtıl délre - délnyugatra fekvı vidék valamely 

korai piktografikus írása lehetett az összekötı kapocs közöttük. Ezzel kapcsolatban W. C.  

Brice elképzelése, hogy az alapjában ideografikus írások egy csoportja egykor az Industól 

az Égeikumig használatban volt.11 

Ezek az írásformák elég hosszú ideig használatban voltak; még az második palotakorszak 

végérıl, az i. e. 1450 körüli idıkbıl is napvilágra kerültek hieroglifikus felirattal készült 

pecsétlık.  

                                                 
9 Görög tájak, talányok / Keszthelyi Katalin, Keszthelyi Tibor. – Budapest : Kossuth, 1980. 27. oldal 
10 A minószi Kréta / Sinclair Hood. – Budapest : Gondolat, 1983. 129. oldal 
11 A minószi Kréta / Sinclair Hood. – Budapest : Gondolat, 1983. 187. oldal 
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A piktografikus és hieroglifikus írást elsısorban pecsétlıkövekre, agyagrudakra, címkékre, 

valamint korongokra vésték. A jelek rendeltetése eltérı lehetett: adminisztratív vagy 

azonosításra szolgáló felvilágosítások, mágikus vagy vallásos formulák, tárolóedények, 

okmányok tulajdonosainak személyazonosítása. 

Az a tény, hogy mind Mezopotámiában, mind Szíriában írtak agyagtáblákra már a korai 

idıktıl kezdıdıen, míg Egyiptomban soha, arra utal, hogy az írás ötlete elıször a Közel-

Kelet környékérıl juthatott el Krétára. Az eddigi legrégibbi agyagtáblák az i. e. 19. 

századból származnak, s a régi phaisztoszi palota romjai közül kerültek elı. 

Akárcsak Egyiptomban, Krétán is használták a hieroglifák egyszerősített (hieratikus) 

változatát, ez a lineáris írásváltozat lineáris A néven vált ismerté. 

Az új írásváltozat megjelenése ellenére nagyon valószínő, hogy a régebbi hieroglifikus írás 

is használatban maradt, legalábbis ezt bizonyítja az az i. e. 1600-ból származó feliratos 

terrakotta korong, amelyet 1908-ban Luigi Pernier olasz régész egy lineáris A-táblával 

együtt fedezett fel a phaisztoszi palota egyik raktárleletében 50 cm mélyen. (10. ábra) A 

körülbelül 16,5 cm átmérıjő és 4 cm vastag, úgynevezett phaisztoszi korong mindkét 

oldalán a széltıl a közép felé csigavonalban haladó, fapecséttel nyomott hosszú szöveg 

látható. Minden jelet külön nyomtak be az agyagba pecsétnyomóval, amely 

pecsétnyomókészletet akár a betőmetszés és nyomtatás elıdjének is tekinthetjük. A korong 

mindkét oldalán összesen 242 jel található, amit 61 csoportra osztottak, ezek a csoportok 

alkotják a szavakat. Összesen 45 különbözı jel határozható meg, ugyanakkor statisztikai 

tanulmányok kimutatják, hogy van még további körülbelül 20 további jel, amelyek 

nincsenek feltüntetve a korongon. (11. ábra) Vitatható a korong krétai eredete is, filiszteus, 

lükiai, kariai, ciprusi, libüai, anatóliai és sémi eredet vagy befolyás egyaránt 

megfogalmazódott a kutatókban. A feliratokat eddig még nem sikerült megfejteni, de ehhez 

hasonló csigavonalú feliratok találhatók egy malliai áldozati kıasztalra, valamint egy 

arkalokhori barlang-szentélyben talált bronz fogadalmi bárdra vésve. Ezen kívül még 

néhány jelnek kimutatták minószi tárgyakon meglévı párhuzamát, például a tollbokrétás 

fejeknek a minószi agyagszobrocskákon.12 

Ezekbıl arra a következtetésre jutottak, hogy a könnyebben alkalmazható lineáris A 

megjelenése mellett a hieroglifikus írás rendeltetése vallási vagy mágikus jellegő lehetett. 

                                                 
12 Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 100. oldal 
    A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 37. oldal 
    Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    289. oldal 
    http://www.minoanscript.com/disk.htm - 2004. 02. 10. 
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IV. A lineáris A írás 

 

A második palotakorszak (i. e. 1500-1450 körül) egyik legfontosabb vívmánya a 

hieroglifikus jelrendszerbıl, a phaisztoszi írnokok által kifejlesztett köznapi, hieratikus 

írásrendszer, a lineáris A és annak elterjesztése volt. Elnevezése Evanstól származik, aki 

így akarta megkülönböztetni a korábbi írást, a késıbb használt lineáris B írásváltozattól. 

Az elsı lineáris írást tartalmazó táblák az i. e. 1450 körül leégett palotákból kerültek elı. 

Ma már huszonhét lelıhelyrıl ismertek: a legtöbb a Phaisztosz melletti Ajia Triadából  

(12. ábra) és a kelet-krétai Zakróból került elı, de Arkhaneszbıl, Khaniából (13. ábra), 

továbbá Mürtosz-Püroszból, Palaikasztroból és Tülisszoszból is felszínre hoztak 

jónéhányat.  

A szárazföldön még egyetlen lineáris A-írású agyagtáblát sem találtak, csak néhány rövid 

feliratot, amely rokon a lineáris A-val. A táblák jelei között helyi eltérések találhatóak, 

ezért egy ideig feltételezték, hogy nyelvezetük nem azonos. Az írások azonban mind a 

lineáris A-osztályba sorolhatóak.  

Segítségével gazdasági feljegyzések készültek: gabona-, bor- és olajkészletek elhelyezését 

és mennyiségét adminisztrálták.  

A knósszoszi Ailiasz-dombon lévı sír egyik temetkezésébıl származó ezüsttőre írt 

harminchét jelbıl álló felirat, valamint az a legalább két külön formula, amit számos 

áldozati kıasztalon és kıedényen megtaláltak alighanem vallásos jellegő. A formulák 

feltehetıen két istennévre utalnak. Néhány edény elıkerült a kelet-krétai Palaikasztro 

fölötti Petszophasz hegycsúcs-szentélyébıl, a híres Dikté-barlangból, valamint Arkhanesz 

mellıl, Knósszoszból, Praszából és Apodulu településrıl is.13 Ebbıl az a következtetés 

vonható le, hogy ebben a korban a paloták írnokain kívül a templomi hivatalnokok, és még 

az adományozók is tudtak olvasni, talán még írni is. 

A szótagírásos feliratok száma mintegy négyszáz, de a megfejtésükhöz ez még mindig nem 

elegendı. „A megfejtés hívei a lineáris B-jeleknek az értelmezésbıl adódó értékét átvitték 

feltételezett lineáris A-megfelelıjükre is, megkísérelve így megfejteni a lineáris A-táblák 

nyelvét vagy nyelveit. E kutatások egyik eredménye az volt, hogy a lineáris A- és B-írásos 

szövegek számos szava vagy tulajdonneve lényegében azonos. Ebbıl arra következtetnek, 

hogy a lineáris A-táblák nyelvének, ha nem is ugyanaz, mint a lineáris B-tábláké, számos 

                                                 
13 Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 100. oldal 
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eleme velük azonos nyelvbıl való.” 14 A lineáris A 85 jele közül 48 megegyezik a lineáris 

B írásjeleivel, de megfejtésük eredménytelen, mivel nem áll rendelkezésre semmiféle 

támpont a nyelv kérdését illetıen. (15. ábra) A két írásrendszer jelei közül számos eltér 

egymástól, nem egyformák például a számjelek: míg a lineáris A egyiptomi típusú 

rendszert használ a törtek jelölésére, addig a lineáris B valószínőleg mezopotámiai eredető 

rendszerré alakult át.  

A lineáris A nyelveként felmerült már a filiszteus, a lídiai, a ciprusi, az anatóliai és a 

különféle sémi nyelvek is. A sémi nyelveken belül szóba került az akkád, amelynek 

babilóni nyelvjárását a diplomáciában használták ebben az idıben; valamint a föníciai. 

Leonard R. Palmer oxfordi egyetemi tanár feltételezése szerint a lineáris A nyelve az 

egykor Kisázsiában élt luvi néptörzs írásával rokon. Bedřich Hroznỳ, a hettiták írását 

sikeresen megfejtetı cseh tudós elmélete, hogy az ısi hettita, elámi vagy brahmi íráshoz 

köthetı. 15 

S. Davis elmélete szerint is a hettitával rokon, míg Cyrus H. Gordon az északnyugati-

sémita egyik változatának tartja. 16 Ezek mellett még létezik olyan elképzelés is, amely a 

lineáris A és a dél-indiai dravidák nyelve közötti szoros kapcsolatot feltételezi. 

Mivel a fent említett elképzelések közül C. H. Gordon és L. R. Palmer elmélete tőnik a 

legmegalapozottabbnak, ezért tekintsük át ezeket részletesen Hédervári Péter Görög 

Pompeji címő könyve alapján. 

Gordon személyesen vett részt a szíriai Ugarit bronzkori városának feltárásában C. F. A. 

Schaeffer francia régész mellett.  

1940-ben publikálta az ugariti nyelvrıl írt mővét, 1947-ben pedig Ugariti kézikönyv címő 

munkáját, amelyben részletesen kifejtette a Kréta és Ugarit között fennálló kapcsolatot. 

Ciprus szigetén már a XIX. században találtak olyan digrafikus szövegeket, amelyek révén 

a régi ciprusi írást megfejtették. Gordon megvizsgálta az erre vonatkozó szakirodalmat és 

arra a megállapításra jutott, hogy a ciprusi írás rendszere megegyezik a lineáris A és B 

íráséval. Számos írásjel megegyezett, vagy nagyfokú hasonlóságot mutatott. A ciprusi és a 

lineáris A írás azonos jelei nem egyes betőknek, hanem szótagoknak feleltek meg. Ez még 

azonban nem bizonyult elegendınek a megfejtéshez, mert nem lehetett bizonyítani, hogy a 

két írásrendszerben megegyezı jelek azonos jelentéssel bírtak-e. 

                                                 
14 A minószi Kréta / Sinclair Hood. – Budapest : Gondolat, 1983. 188. oldal 
15 A görög Pompeji / Hédervári Péter. – Budapest : Gondolat, 1972. 225. oldal 
16 A minószi Kréta / Sinclair Hood. – Budapest : Gondolat, 1983. 189. oldal 
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Gordon ekkor a már megfejtett lineáris B szövegek és a lineáris A írás közötti 

hasonlóságokat kezdte el vizsgálni. Sikerült bizonyos szavakat azonosítania, ugyanis a 

Krétát megszálló mükénéiek számos kifejezést és nevet átvettek a minósziaktól, de arra 

nem sikerült választ találnia, hogy a lineáris A szövegeket milyen nyelven írták. A 

megvizsgálandó nyelvek köre leszőkíthetı volt, annak a feltevésnek az alapján, hogy 

elsıdlegesen valamilyen mára már kihalt, de nem ismeretlen közel-keleti nyelvrıl van szó. 

Ez a régészek és történészek azon általános véleményébıl következik, hogy a minószi 

Kréta ıslakossága a Közel-Keletrıl származott, vagy legalábbis erıs közel-keleti hatás alatt 

állt. Ezt a minószi vallásban jelentıs szerepet játszó kettıs bárd szimbólum, valamint a 

bikakultusz Krétán és Közel-Keleten egyaránt gyakori elıfordulása is bizonytani látszik.  

Itt kapott szerepet Gordon Ugarittal és az ugariti nyelvvel kapcsolatos munkássága. 

Az ugariti nyelvet már 1930 óta ismerték, és ismert volt az is, hogy az ugaritiak egy 

északnyugat-sémi dialektust beszéltek, amely igen közel állt a bibliai héber és föníciai 

nyelvhez. 

„A sémi nyelveket beszélık részben ma is élı népek (etiópok, arabok, de sémi nyelv az 

ivrit is), részben már kihalt népek. Két nagy csoportjukat szokásos megkülönböztetni, 

mégpedig földrajzi helyzetük szerint. Így a keleti csoportba az akkádok tartoznak; a nyugati 

vagy északnyugati csoport tagjai pedig az arámiak, az ugaritiak, a föníciaiak, továbbá a 

héberek és a moábiak.”17 

Gordonnak segítséget nyújtott a lineáris A megfejtéséhez az a tény, hogy egyik az ugariti 

istenséget, név szerint Yasasalamot, akinek neve tipikusan északnyugat-sémi, Krétán is 

tisztelték. Ebbıl azt a következtetést lehetett levonni, hogy Kréta és Ugarit azonos nyelvi 

szférába tartozott. 

A Krétán napvilágra került lineáris B táblák egyike különféle edényekrıl szóló összeírást 

tartalmazott, s a lineáris B szövegek mellett piktografikus írás is szerepelt, amely az egyes 

tárgyakat ábrázolta. Így az adott tárgyakra vonatkozó lineáris B jeleket azonosítani lehetett. 

A krétai Ajia Triadában talált 154 lineáris A-tábla közül a 31. sorszámún ugyanezt a 

módszert fedezték fel, s ezzel lehetıség nyílt az egyes tárgyaknak megfelelı lineáris A 

jelek azonosítására is. Ez azért volt fontos felfedezés, mert a kutatók elıször jutottak olyan 

digrafikus szöveghez, amely alapja lehetett a további kutatásoknak. 

Gordon ekkor már ismerte a ciprusi és a lineáris A írásban közös, valamint a lineáris A és 

B írásban azonos jeleket. Ezek alapján el tudta olvasni a leltárban elıforduló szavak nagy 

                                                 
17 A görög Pompeji / Hédervári Péter. – Budapest : Gondolat, 1972. 228. oldal 
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részét, s arra a megállapításra jutott, hogy a szavak közül több is sémi eredető fınév, s ezek 

eredeti jelentése megegyezik a leltárban szereplı képírás jeleinek értelmével.  

Azok a tudósok, akik nem értettek egyet Gordon elméletével azt hozták fel indokként, hogy 

a sémi eredető szavak lehetnek jövevényszavak is, ezért nem bizonyított a lineáris A 

szövegek nyelvi kérdése.  

Gordon további bizonyítékokat keresett, ezért 1957-ben átvizsgálta az összes feltárt lineáris 

A szöveget. Az eredmények megegyeztek a 31. számú tábla alapján készült vizsgálat 

eredményeivel. 

Közben fény derült arra is, hogy sémi eredető személynevek még a lineáris B táblákon is 

elıfordulnak, ezzel szemben görög személynevek nem fordulnak elı a lineáris A 

szövegekben. A leggyakrabban elıforduló sémi név a Da-we-da - vagyis Dávid - volt. 

Mivel a vizsgálatok csak egyes nevek, számok, bizonyos tárgyak és kifejezések megfejtését 

tették lehetıvé, szükség volt olyan szövegekre, amelyekbıl már egész mondatok válhatnak 

megfejthetıvé.  

A második világháború alatt Olaszországban kiadtak egy könyvet, amely tizennyolc, 

akkoriban feltárt lineáris A szöveg képét közölte, de a rossz minıségő reprodukciók miatt 

Gordon nem tudta megvizsgálni ıket. 1961-ben W. C. Brice, manchesteri tudós újból 

kiadta ezeket, de már sokkal jobb kivitelben. E szövegek egyike felkeltette Gordon 

érdeklıdését. A szöveg egyik szavát a kérdéssel foglalkozó tudósok korábban így próbálták 

olvasni: 

? - RE - ? -TU  

Az elsı és harmadik jelet az elmosódott szöveg miatt nem tudták értelmezni. Brice szerint a 

két jel helyes értelmezése KI és YA voltak. 

A szó tehát: 

KI - RE - YA - TU 

Gordon elsı ránézésre felismerte a szót, amely egy általánosságban ismert sémi kifejezés 

volt, s amelynek jelentése: VÁROS 

A szöveget tovább vizsgálva egy teljes mondatott tudott végigolvasni: 

YA - SA - (SA - LA - MU - …) … KI - TE - BI 

KI - RE - YA - TU 

Ez megegyezett egy ismert északnyugat-sémi dedikációs formulával, mely így szólt: 

YASASALAM ISTENNEK, HOGY A VÁROS FELVIRÁGOZZÉK. 
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Ezt követıen Gordon mind a tizennyolc, könyvben szereplı, vallásos jellegő lineáris A 

szöveget végigelemezte, és kiderült, hogy hat szöveg Yasasalam istenséghez szól. Ezt az 

istenséget az egész nyugat-sémi világban tiszteleték.  

Nevének körülbelüli jelentése: 

„İ, AKI BÉKÉT HOZ ÉS MINDENEK BOLDOGULÁSÁT.” 

A lineáris A szövegekbıl olyan további információkat sikerült kiolvasni, amelyek a 

föníciai-ugariti, vagy nyugati-sémi szövegekben is elıfordultak, s ezek ismét a nyelvi 

rokonság egyik bizonyítékai lehetnek. Egyes kifejezések azonossága megerısíti ezt a 

feltételezést (például: A - GA - NU = tál, YA - NE = bor stb.). 

Gordon elmélete szerint a minószi idıkben Knósszosz lehetett az északnyugati-sémi szféra 

egyik legfontosabb városa.  

Megvizsgálta a görög mítoszokban elıforduló krétai neveket is, azok sémi eredetét keresve. 

A Tróját ostromló krétai királyt Idomeneusznak hívták. E név gyökere, Idomen, a sémi 

eredető Admonival (=Edommal) áll kapcsolatban, amelynek jelentése „vöröses”, 

„pirospozsgás”. A gyökér megegyezik az adamah szóéval, amely a régi héberben „föld” 

jelentéssel bírt, mégpedig vörösesbarna föld értelemben. Egy másik knósszoszi uralkodó 

neve, Merionész, az ugariti Maryannu névbıl származik, amely „kocsihajtót” jelent.  

Kréta elsı királya a görög mítoszok szerint Minósz volt, akinek anyját, Európé hercegnıt 

Zeusz, az istenek királya épp Föníciából rabolta el. Ugaritban éltek emberek, akiknek neve 

Mn volt, Gordon szerint ez Minósz föníciai megfelelıje. A krétai labürinthosz építıjének, 

Daidalosznak a nevét Ddl-nek írták Ugaritban, s többen viselték e nevet. 

Ezek, s még számos más jel arra utal, hogy Kréta és Ugarit szoros kapcsolatban álltak 

egymással. Munkássága során Gordon bebizonyította, hogy Krétán erısen érvényesült a 

föníciai-nyugat sémi hatás, s ez fellelhetı a lineáris A táblák szövegében is.18 

Ezek után ismerkedjünk meg a másik elmélettel, amely szerint a lineáris A táblák szövege 

anatóliai eredető. 

Anatóliában egy egész nyelvcsalád létezett, amelyet közös győjtınevén anatóliai 

nyelveknek nevezünk. Ezek közül az egyik legismertebb a hettita.  

A Boğazköyben, 1906-ban feltárt ékírásos agyagtáblák szövegét, az elsı világháború alatt, 

B. Hroznỳnak sikerült megfejtenie, s bebizonyítania, hogy az indoeurópai nyelvcsaládhoz 

tartozik.  

                                                 
18 A görög Pompeji / Hédervári Péter. – Budapest : Gondolat, 1972. 225-234. oldal 
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E. Forrer német kutató 1919-es eredményei szerint kiderült, hogy nem egyetlen, hanem 

nyolc különbözı nyelvrıl van szó. Ezek: a sumér, az akkád, a hettita (kaneši), az ısind, a 

hurri, a protohatti, a luwyár és a balāi. 

Ezek közül az ısind és a luwyár szintén indoeurópaiak és közeli rokonságban állnak a 

hettitával. 

Számunkra a luvi (luwi, luwyár, luwian) a legfontosabb. Ezt a nyelvet az Arzawa 

tartományban használták, Kisázsia délnyugati részén, Ciprustól északra, észak felé egészen 

a Menderesz folyóig. 

L. R. Palmer, Gordon módszereihez hasonló módon, arra a következtetésre jutott, hogy a 

lineáris A szövegek nyelve luvi volt. 

Egy krétai barlangban talált feliratot a következıképpen azonosított: 

TA - NU - A - TI  JA - SA - SA - RA - (MA) 

NA  DA - WA - … DU - WA - NA  I - JA 

A három pont a hiányzó szótagot jelöli.  

A JA - SA - SA - RA (más változatban: A - SA - SA - RA) az anatóliai Föld-anya neve. A 

MA szótaggal kiegészítve,  a JA - SA - SA - RA - MA jelentése: ASSZONYOM, 

MIASSZONYUNK 

A teljes szöveg tehát így fordítható:  

”(EZT AZ OLTÁRT ………) EMELTETTE MIASSZNYUNKNAK.” 

Az adományozó nevét pontok jelölik, ugyanis az oltárnak ez a része megrongálódott. 

A két elméletbıl a kutatók az alábbi következtetéseket vonták le: 

Minden valószínőség szerint a lineáris A írás Krétán alakult ki, amelyben szerepük volt 

azoknak a bevándorlóknak, akik Föníciából, elsısorban Ugaritból érkeztek, feltehetıleg 

Ciprust érintve. A lineáris A nyelve azonban elsısorban mégsem nyugati sémi, hanem 

anatóliai indoeurópai volt.19 

 

 

 

                                                 
19 A görög Pompeji / Hédervári Péter. – Budapest : Gondolat, 1972. 235-237. oldal 
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V. A lineáris B írás és megfejtése 

 

Az i. e. XV. század elején Krétát számos természeti csapás érte, amelynek következtében 

belsı konfliktusok robbantak ki a sziget uralkodói között. A politikai zavargások 

meggyengítették, és sebezhetıvé tették Krétát. A mükénéiek kihasználták a minósziak 

ideiglenes meggyengülését és számos minószi fennhatóság alatt álló szigetet uralmuk alá 

hajtottak. Kréta szigetét i. e. 1450 tájáig nem sikerült elfoglalniuk, de ekkor a thérai 

vulkánkitörés és az ezt követı tengerár végképp meggyengítette a minószi birodalmat.  

(34. ábra) A minószi flotta megsemmisült és a mükénéiek már könnyen megszállhatták a 

szigetet. 

A mükénéiek felismerték, hogy a fejlettebb palotagazdaság irányításához az írás 

nélkülözhetetlen, ezért a minósziak lineáris A írásából, figyelembe véve a görög nyelv 

jellegzetességeit, kifejlesztettek egy új írásrendszert, a lineáris B-t. 

Az új írás gyorsan elterjedt mind Krétán, mind a szárazföldön, s a mükénéi kultúra 

fennállásának végéig, az i. e. XII. századig, használatban maradt. 20 

Az elsı lineáris B táblák Knósszoszból kerültek elı, Evans ásatásai során. (18. ábra) A 

táblákat a knósszoszi palota végsı lerombolásakor, az i. e. XIV. században használták. Az 

ekkor elpusztult palota és más épületek romjai alól elıkerült mintegy 6000 ezer, töredékes 

tábla körülbelül 3000-3500 táblához tartozhatott, amely közel tízszerese a mai napig 

elıkerült lineáris A tábláknak. Krétán a knósszoszi leleteket nem számítva, nem ismerünk 

olyan lineáris B feliratot, amely az i. e. 1450 körüli katasztrófákat követı korra datálható. 

Legutóbb azonban a nyugat-krétai Khaniából és a sziget nyugati és középsı területeirıl 

származó, jelekkel vagy rövid feliratokkal telefestett, illetve -karcolt edények arra utalnak, 

hogy az írás ebben a korszakban sem korlátozódott kizárólag Knósszosz területére.  

(19. ábra) 

1939-ben a püloszi palota feltárása során került elı körülbelül 1450 tábla (21. ábra), majd 

1945 óta Mükénébıl 70, Thébaiból 40 és Tirünszbıl közel 25 darab. 

Thébaiban találtak álkiöntıs kancsókat is oldalukon festett lineáris B feliratokkal, valamint 

ezekhez hasonló edények szórványosan máshonnan is elıkerültek. (20. ábra) 21 

                                                 
20 Az istenkirályok kora : I. e. 3000-1500. – Budapest : Dunakönyv, 1993. 120. oldal 
   Görög történelem : szöveggyőjtemény / szerk. Németh György. – Budapest : Osiris, 1999. 15. oldal 
21 Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 130. oldal 
   Görög történelem : szöveggyőjtemény / szerk. Németh György. – Budapest : Osiris, 1999. 16. oldal 
   A minószi Kréta / Sinclair Hood. – Budapest : Gondolat, 1983. 131. oldal 
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A szárazföldön elıkerült táblák i. e. 1250 körül készültek, míg a knósszoszi táblák esetében 

még vitatott, hogy ugyanebbıl az idıbıl, vagy esetleg az i. e. 1400 körüli évekbıl 

származnak-e, ugyanis még nem eldöntött kérdés, hogy a mükénéiek mikor foglalták el 

Knósszoszt és mikor következett be a knósszoszi palota végsı pusztulása. Ez utóbbi datálás 

Evanstól származik, míg a másik elméletet a püloszi palotát feltáró C. Blegen és L. Palmer 

nyelvész képviselik.  

Blegen püloszi ásatásainak eredménye alapján vetette fel annak a lehetıségét, hogy Evans 

esetleg tévedett a knósszoszi feltárások során és hibás megfigyelésekre alapozta a táblák 

korára vonatkozó megállapításait. 

Palmer a knósszoszi és a püloszi táblák feliratainak összehasonlítása alapján ugyanerre a 

következtetésre jutott. Nyelvészeti alapon kizártnak tartja, hogy a különbözı helyeken 

feltárt táblák szövegét két évszázad választja el egymástól, sıt bizonyos szóalakokból arra 

következtet, hogy a püloszi szövegek korábbiak a knósszosziaknál. Összevetve Evans 

kéziratos ásatási naplóit a késıbb megjelent Minósz palotája címő négykötetes mővével 

számos pontatlanságot fedezett fel. Az elmélet ellenzıi ezzel szemben arra hivatkoznak, 

hogy Evans kétféle hibát követett el, amelyek kiigazították egymást, így következtetései 

helytállóak. 

A Blegen-Palmer-elmélet szerint a mükénéiek az i. e. 1450 körül foglalták el Knósszoszt és 

uralmuk egészen az i. e. XII. század elejéig fennállt. Palmer még Homéroszt is 

bizonyítéknak hozta fel, aki az Iliász II. énekében megemlíti Idomeneusz krétai királyt és 

nyolcvan hajóból álló hadát, valamint néhány krétai várost, köztük Knósszoszt. 22  

Eszerint a Knósszoszban talált táblák, hasonlóan a Püloszban találtakhoz, az i. e. XII. 

századból származnak. 

Annak ellenére, hogy a lineáris B a lineáris A írásból fejlıdött ki, számos esetben a lineáris 

B formák sokkal részletezıbbek, mint lineáris A megfelelıik.  Evans eleinte arra gondolt, 

hogy a lineáris B királyi írásmód lehetett, amelyet a palota írnokai alakítottak ki és 

kizárólag Knósszoszban alkalmaztak. Ezt az elképzelést a lineáris B feliratok szárazföldi 

elıfordulása cáfolta meg. 23 

A két lineáris írás között számos eltérés fedezhetı fel. Az elsı jelentıs különbség a 

vonalazás, amely a lineáris B táblákon elválasztja a sorokat, ez általában hiányzik a lineáris 

A táblákon. 

                                                 
22 Görög tájak, talányok / Keszthelyi Katalin, Keszthelyi Tibor. – Budapest : Kossuth, 1980. 52-53.oldal 
    Görög történelem : szöveggyőjtemény / szerk. Németh György. – Budapest : Osiris, 1999. 16. oldal 
23 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 30. oldal 
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A lineáris B táblákon három elemet sikerült megkülönböztetni: szótagjeleket, 

ideogrammákat, valamint szám- és mértékjeleket. 

A szövegek kis függıleges vonásokkal elválasztott jelcsoportokból állnak, melyek 

hosszúsága kettı és nyolc jel között váltakozik. Ezeken kívül magukban álló jelek is 

vannak, amelyeket számjegyek követnek; sok közülük felismerhetıen piktogram. A 

magukban álló jelek ideogrammák, vagyis egy szót jelentenek, míg a csoportban 

elıfordulók szótag vagy betőjelek. 

A jelek magas száma (90 jelet ismerünk) egyértelmővé tette, hogy szótagírásról van szó, 

ugyanis ahhoz túlságosan kevés jel van, hogy teljes ideografikus rendszer részei legyenek, 

ahhoz pedig túlságosan sok, hogy betőírásról legyen szó. Néhány jel nagyon ritkán fordul 

elı, és bizonyos formákról még nem eldöntött, hogy külön jelek-e, vagy csak más jelek 

változatai. 

Az ilyen írástípus az alfabetikus görögtıl eltérıen csak nyílt szótagokat (tehát egy 

mássalhangzó és egy magánhangzó kombinációját vagy puszta magánhangzót) jelölhet, 

önálló mássalhangzót nem. 24 

„Ezenkívül a lineáris B nem különbözteti meg egymástól a zöngés, a zöngétlen és a 

hehezetes zárhangokat sem (ka = ka, ga, cha), mássalhangzó-torlódás esetén az egyik 

mássalhangzót általában kiveti (pa-te = pantes), a szóvégi mássalhangzó jelöletlen marad 

(o-no = onos); további tökéletlenség, hogy nem különbözteti meg egymástól a rövid, 

hosszú, illetve az egyes és a kettıs magánhangzókat (o = o, ó, oi). Ennek következtében 

egy-egy jelcsoportnak több értelmezése is lehetséges…”25 

Az ideogrammák olyan fogalmi jelek, amelyek önmagukban egy egész szót vagy akár 

egész mondatot is kifejezhetnek. A lineáris B írásban az ideogrammák gyakran 

piktogramok, tárgyak képszerő ábrázolásai, amelyek könnyen felismerhetıek és 

azonosíthatóak. Ilyenek például: nı, férfi, háromlábú edény, amphora, kard, nyíl, kocsi, 

kerék, ló, disznó stb. A táblák szövegének értelmezését megkönnyítette, hogy az írnokok 

számos esetben a szillabikus jelek mellett ideogrammával  is feljegyezték az adott tárgyat 

vagy terményt. 

A két írásrendszerben a számok jelölése hasonló, azonban a tört mennyiségeket különbözı 

módon jelölik. A lineáris A az egyiptomi típusú rendszert használja a törtek jelölésére, a 

                                                 
24 Görög történelem : szöveggyőjtemény / szerk. Németh György. – Budapest : Osiris, 1999. 15. oldal 
    A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 67-68. oldal 
    Megszólalnak a mükénéi agyagtáblák / Tegyei Imre. – In: História 2000. év 5-6. szám, 38-40. oldal 
25 Görög történelem : szöveggyőjtemény / szerk. Németh György. – Budapest : Osiris, 1999. 15. oldal 
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lineáris B a mezopotámiai rendszernek megfelelıen a tört mennyiségeket kisebb 

egységekkel fejezi ki.  

A számok nyilvánvalóak, már Evans táblázatba foglalta ıket. A számok alapja a tízes 

számrendszer, de nem ismerték a helyi értéket, valamint nem találunk jelet a nullára. 

Az egyeseket függıleges vonások jelölik, a számjegyeket kilencig a vonások megfelelı 

számú ismétlésével fejezik ki. A vízszintes vonások jelölik a tízeseket, a körök a 

százasokat, a sugaras körök az ezreseket, a középen vonással ellátott sugaras körök a 

tízezreseket. (23. ábra) 

A lineáris B mértékrendszerének alapját Emmett L. Bennet dolgozta ki 1950-ben. 

Kimutatta, hogy egyes jeleket száraz, míg másokat folyékony anyagok mérésének 

jelölésére használtak, valamint külön mértékjeleket találunk a súlymértékekre is. A 

régészeti leletek segítségével a legtöbb mértékegység abszolút értékét sikerült 

meghatározni, így a táblákon feljegyzésre került áruk súlyáról vagy mértékérıl valós 

fogalmat alkothatunk.26 

Evans a bronzkori Kréta számos írásának felfedezése után 1909-ben megírt, Scripta Minoa 

I. címő mővében mindössze tizennégy lineáris B-tábla szövegét közölte, de mőve 

elıszavában ígéretet tett további szövegek publikálására. Sajnálatos módon erre huszonhat 

évet kellett várnia a világnak, a Minósz palotája (Palace of Minos) 1935-ben megjelent 

negyedik kötetében újabb, mindössze 120 tábla szövegét hozta nyilvánosságra a már 

birtokában lévı, mintegy 2800 lineáris B dokumentumból. A teljes anyag csak 1952-ben, 

Evans egykori tanítványának, Sir John Myresnek a gondozásában megjelent Scripta Minoa 

II. kötetével vált hozzáférhetıvé. Amikor Johannes Sundwall, finn tudós, 1932-ben és 

1936-ban Iraklionban járt, lemásolt 38 táblát, de ezzel Evans neheztelését vonta magára. 

Ezért sokan vádolták Evanst az anyag közzétételének elhúzásával, sıt azzal, hogy a 

kutatások évtizedekig tartó elhúzódása az ı hibája. Ezért írhatta Michael Ventris és John 

Chadwick, Mükénéi görög nyelvő dokumentumok (Documents in Mycenaean Greek) címő 

munkájában, 1956-ban, hogy: „Két tudósnemzedék esett el az alkalomtól, hogy (a lineáris 

B-írás) problémájának megoldásában építıleg részt vehessen.”27 

                                                 
26 Görög történelem : szöveggyőjtemény / szerk. Németh György. – Budapest : Osiris, 1999.16. oldal 
    Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    265. és 272. oldal 
    A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 68. oldal 
    Megszólalnak a mükénéi agyagtáblák / Tegyei Imre. – In: História 2000. év 5-6. szám, 38-40. oldal 
27 Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    263. oldal 
    A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 35-37. oldal 
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Az 1900-tól 1950-ig terjedı fél évszázad során számos kutató próbálta megfejteni a lineáris 

B dokumentumok szövegét, de kísérleteik sokszor zsákutcának bizonyultak. 

A Knósszoszban fellelt táblák mennyisége reményt keltett Evansben, hogy meg tudja 

oldani a rejtélyt.  

1901-ben írt beszámolójában a lineáris B számos vonását feljegyezte:  

„A számjegyek gyakori elıfordulása azt bizonyítja, hogy a legtöbb táblán a királyi 

raktárakkal és fegyvertárakkal kapcsolatos elszámolás van feljegyezve. Mi több, a táblára 

írt szöveget több esetben képszerő figurák beillesztése teszi világossá. Így egy 

táblacsoporton, amely a róla kocsitáblák termének nevezett helyiségbıl került elı, 

jellegzetes mükénéi kocsi rajza látható, továbbá lófej és valami mellvérthez hasonló 

dolog… Ilyen módon ábrázoltak még: emberi alakokat, talán rabszolgákat, házakat vagy 

csőröket, disznót, búzakalászokat, többféle fát, sáfrányvirágokat, különbözı alakú 

agyagedényeket… Rajtuk kívül más, fémvázák is láthatók voltak, továbbá szerszámok, pl. 

ásó, egyélő bárdok és sok bizonytalan rendeltetéső tárgy… Az anyag jelenlegi töredékes 

állapotában nem kívánatos tovább menni bizonyos feltőnı hasonlóságok nagyon általános 

megállapításnál: a leggyakrabban használt lineáris jelek vagy betők közül - számuk 

összesen mintegy hetven - tíz tulajdonképpen azonos a ciprusi szillabárium jeleivel, és 

körülbelül ugyannyi mutat rokonságot a késıbbi görög betőformákkal… A táblákon lévı 

szavak olykor függıleges vonalakkal vannak elválasztva, és a vonalak közé zárt betők 

átlagos számából valószínősíthetı, hogy a jeleknek szótagértékük van. Az írás kivétel 

nélkül balról jobbra halad.” (Annual of British School at Athens, IV, 57-59. old.)28 

Evans abban a hitben élt, hogy a minószi nyelv nem görög, és nem is hasonlít egyetlen 

ismert nyelvhez sem. Nem hamarkodta el következtetéseit, de néhány elképzelése így is 

zátonyra futott.  

Egyes ékírásos és egyéb írások szembetőnı vonása az úgynevezett determinatívumok 

használata. Ezek a jelek nem képviselnek hangot, hanem az a rendeltetésük, hogy 

meghatározzák azt a szót, amelyhez járulnak. Egyes írásokban fontos a determinatívumok 

szerepe a szó jelentésének megértéséhez, mert szőkíti a lehetséges olvasatokat, valamint 

jelentısen megkönnyíti a jelek azonosítását. Evans azt hitte meglelte a determinatívumok 

rendszerét a lineáris B szövegekben. Megfigyelte, hogy sok szó kezdıdik a magas hátú 

székre és kampóra emlékeztetı jellel ( ; 61), amelyet trónnak és jogarnak értelmezett. 

                                                 
28 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 33-34. oldal 
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Még több szó kezdıdött a hieroglifikus írás kettıs bárd jelének stilizált formájú jelével 

( ; 08)29, amely gyakran fordul elı kultikus jelenetekben, és meghatározott vallási 

jelentéssel bír. Evans azt feltételezte, hogy a két jel a szó elején determinatívumi 

használatban a „királyi” és „vallási” jelentést hordozza, a palota igazgatásával, valamint a 

vallási gyakorlattal összefüggésben állva. Ez az elképzelés, amely puszta feltételezésen 

alapult, késıbb hibásnak bizonyult.30 

Evans kísérletezett a lineáris B és a ciprusi írás összehasonlításával is. Az egyik táblán két 

sorban lófejszerő jelek láthatók, amelyeket számjelek követnek. Mindkét sorban található 

egy-egy fej, amely kisebb a többinél, nincs sörénye, és ugyanabból a két jelbıl álló szó 

elızi meg. Ezeket a jeleket könnyen azonosította a po-lo-nak olvasható, hasonló ciprusi 

jelekkel. Mármost a „csikó” görög megfelelıje a pólos, és ez az egyezés szembeötlı volt. 

Evans véletlenül meglelte a helyes nyomot, de mivel makacsul tartotta magát ahhoz a 

feltételezéséhez, amely szerint a lineáris B nyelve nem lehet görög, ezért ezt az értelmezést 

elvetette. 31 

Evans eljárását követve többen megkísérelték megfejteni a titokzatos szövegek nyelvét. 

Szinte valamennyien abból a téves elképzelésbıl indultak ki, hogy a lineáris A és  B írások, 

sıt még a phaisztoszi korong nyelve is ugyanazon nyelv különbözı írásmódja. 

A minószi írás létrehozói között felmerültek a hettiták, az egyiptomiak, a baszkok, a 

kaukázusiak, a szlávok, a finnek, a héberek, a sumérok, valamint az etruszkok. 

V. Georgiev bolgár kutató elképzelése az volt, hogy a minószi nyelv egy az egész 

Görögországban elterjedt, a görögök bejövetele elıtt beszélt pre-hellén nyelv dialektusa 

volt, amely feltehetıen a hettita és más anatóliai nyelvekkel állt rokonságban. Ennek 

igazolására olyan nyelvi elemekbıl készített keveréket, amelyek illeszkedtek elméletéhez. 

Ha megfeleltek céljainak, a görögre emlékeztettek, ha nem, más nyelvre. A Georgiev által 

gyártott görög szavakat sokszor még a filológusok sem tudták értelmezni. 

1930-ban Axel Persson svéd régész, egy négy évvel azelıtt feltárt késı mükénéi sírban 

talált agyagkorsón található feliratfélét kísérelt meg görögnek olvasni. A felirat jeleit a 

klasszikus ciprusi szótagírás jeleivel vetette össze, és így írt át néhány szót, melyeket a 

minószi írás szakértıi nem tudtak elfogadni. A felirattal kapcsolatosan késıbb Ventris arra 

                                                 
29 A továbbiakban a lineáris B jelek, Ventris által közölt számértékét adom meg, lásd a 28. ábra Mellékletben. 
30 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 54. oldal 
31 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 55. oldal 
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a következtetésre jutott, hogy az ábrák egyáltalán nem lineáris B írásjelek, hanem 

valószínőleg díszítı motívumok vagy egy írástudatlan ember írásutánzó próbálkozásai.32 

1931-ben F. G. Gordon A baszktól a minósziig címen megjelent mővében leírta azt az 

elgondolását, hogy a baszk és a lineáris B nyelve rokonságban áll egymással, abból 

kiindulva, hogy a minószi valószínőleg nem indoeurópai nyelv, és a baszk az egyetlen nem 

indoeurópai nyelv Európában , amely nem a történeti idıkben jelent meg. Baszk értékeket 

tulajdonított a jeleknek; elıször azonosította a jeleket különbözı tárgyakkal, majd baszk 

nyelven nevet adott ennek a tárgynak és ezzel megfejtettnek tekintette a jelet. Ezt az 

eljárást követve Gordon számos knósszoszi leltárt elégikus költeménynek fordított, s 

módszerére jellemzı, hogy a táblák szövegét, hol jobbról-balra, hol balról-jobbra olvasta, 

sıt még az is elıfordult, hogy fejjel lefelé fordított egy táblát, így a „kocsi” piktogramját 

„tojás alakú váza”-ként értelmezte. Ezután a phaisztoszi koronggal kezdett foglalkozni, de 

abszurd megfejtései még elızı kísérleteit is túlszárnyalták.33 

Ugyancsak 1931-ben jelent meg F. Melian Stawell A krétai írások kulcsa (A Clue to the 

Cretian Scripts) címő könyve, melyben leginkább a hieroglifikus szövegekkel, a 

phaisztoszi koronggal és néhány lineáris A felirattal foglalkozott, a lineáris B táblák 

értelmezésével csak felületesen foglalkozott, felismerve, hogy ezek leltárakat tartalmaznak. 

Feltevése, hogy Evans tévedett, és a minószi nyelv valójában görög helyesnek bizonyult, de 

ezt, akkor, nem tudta bizonyítani.34 

A lineáris A írással kapcsolatban már megemlített B. Hroznỳ 1949-ben A krétai feliratok. 

Tanulmányok a megfejtésrıl címő monográfiával állt elı, amelyben azt az elméletét fejtette 

ki, hogy a lineáris B a hettitával rokon indoeurópai nyelv, s a minószi írásjeleket 

összehasonlította a hettita, az egyiptomi, a protoind és a föníciai írásokkal, valamint az 

ékírással. Az általa javasolt megoldás a hettita és babiloni szavak önkényes és zavaros 

keveréke volt, amelyet senki nem vett komolyan.35 

1950-ben Ernst Sittig német tudós a nem görög nyelvő ciprusi feliratokból az egyes jelek 

gyakoriságáról készített kimutatást, majd ezt követıen - abból a feltételezésbıl kiindulva, 

hogy a ciprusi és minószi nyelv rokonságban áll egymással - úgy próbálta azonosítani a 

lineáris B jeleket, hogy a ciprusi szótagjelekkel, elıfordulási statisztikájuk és hasonlóságuk 

                                                 
32 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 50-51. oldal 
33 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 48-49. oldal 
34 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 49. oldal 
35 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 46-47. oldal 
    Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    265. oldal 
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alapján összevetette ıket. Az ötlet helyes volt, de a kiindulási alap, a két nyelv rokonsága 

téves. Ezzel a módszerrel tizennégy jelet vélt biztosan azonosítani, de ma már tudjuk, hogy 

csak három megoldása helyes.36 

A sikertelen megfejtési kísérletek mellett, kevés számmal ugyan, de akadtak olyanok is, 

amelyek megbízható részeredményeket értek el. 

Ilyen volt 1927-ben A. E. Cowley, akit a hettita hieroglifák egyik megfejtıjeként ismerünk. 

Evans egyik meglátásából kiindulva hat jel lehetséges jelentésére mutatott rá. Ezek közül 

három a knósszoszi leltári jegyzékek összeg-jelölései elıtt bukkant fel visszatérıen (08-12, 

08-31), míg a másik három jel olyan táblán volt fellelhetı, melyen - a piktogramokból 

egyértelmően kiderült - asszonyokról volt szó. Ezek az ábrák könnyen felismerhetıen 

„gyerekek”-et jelöltek, vagyis „fiú”-t (70-42) és „lány”-t (70-54), azt azonban, hogy melyik 

melyik, nem sikerült egyértelmően meghatározni. Feltevései késıbb bizonyságot nyertek.37 

1940-ben az akkor még csak tizennyolc éves Michael Ventris,  Bevezetés a minószi 

nyelvbe (Introducing the Minoan Language) címmel publikálta cikkét az American Journal 

of Archaeologyban, melyben annak az elképzelésnek adott hangot, hogy meg kell találni 

azt a nyelvet, mellyel a minószi rokonságban állhatott. İ az etruszk nyelvre gondolt, s 

megpróbálta a lineáris B íráshoz illeszteni, de nem sok sikerrel. Ennek ellenére az etruszk-

elmélet igazolását 1952-ig kereste, amikor is rábukkant a  helyes irányra, ezt azonban 

megelızte Alice E. Kober (24. ábra) és E. L. Bennett elıkészítı munkája, melyeknek 

köszönhetıen egyenes út vezetett a végsı megoldáshoz. 

Alice Kober 1943 és 1950 között dolgozott azon, hogy a lineáris B nyelv jellegét feltárja. 

„Ha ismeretlen nyelven és ismeretlen írással írott emlékeket próbálunk megfejteni, elsı 

lépésként azokat a tényeket kell megállapítanunk, amelyek a rendelkezésre álló 

dokumentumok vizsgálata során maguktól adódnak.  A második lépés az, hogy gondos 

elemzés és logikus dedukció révén megállapítjuk: miféle következtetéseket vonhatunk le 

ezekbıl az alapvetı tényekbıl.” - vallotta. 

Ennek szellemében egy gyakorlatilag alkalmazható jel-jegyzéket szerkesztett, majd 

hozzálátott az írott szavak összehasonlításához.  Ez jutatta az elsı fontos felismeréshez, 

hogy a lineáris B nyelvtani flexiókkal dolgozó nyelvet tükröz.  

                                                 
36 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 53. oldal 
37 Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    265. oldal 
    A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 55-56. oldal 
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Rájött, hogy a táblákon szereplı összegzı formuláknak két alakja van: az egyikkel FÉRFI-t 

és egy állatfajtát, a másikkal Nİ-t és egy másik állatfajtát, valamint kardot és egyéb 

hasonlót jelölnek. Ez bizonyítéka volt annak, hogy a lineáris B nyelve megkülönböztette a 

nemeket, továbbá azt a módot is sikerült felismernie, amellyel az állatok nemét jelölték 

(vagyis jeleket adtak a megfelelı ideogrammákhoz). Ezzel közelebb került a nyelv 

jellegének megfejtéséhez, ugyanis azok a nyelvek, amelyek a hím- és nınem jelölésére a 

végszótag magánhangzóját változtatják, szinte kizárólag az indoeurópai nyelvcsaládhoz 

tartoznak.  

Kimutatta, hogy számos szónak létezik további két alakja, s ezek - a szóvégi egy-két jelet 

leszámítva - teljesen azonos jelcsoportok, tehát csak végzıdésükben térnek el egymástól. 

Azt, hogy mindhárom forma azonos jelentéssel bír az is bizonyította, hogy ugyanazon 

jegyzékben jelent meg valamennyi, vagy a táblákon ugyanabban az összefüggésben tért 

vissza. Kober ebben a ragozás meglétének bizonyítékát látta. Ezeket az alakváltozatokat ma 

már általánosan csak „Kober-hármasság”-nak nevezzük. (24. ábra) Kober az így 

összehasonlítható szavakat csoportosította és táblázatokba foglalta. Ez volt a „raster” vagy 

rácsháló ısformája, amelynek segítségével a jeleket meghatározatlan magán- és 

mássalhangzókkal tudta azonosítani. 38 

E. L. Bennet érdeme a  - már említett -  súly- és mértékrendszer kidolgozásában állt, de 

még ennél is nagyobb jelentıségő volt a lineáris B jelkészletének meghatározása: az 

alakváltozatok megállapítása és az önálló jelek megkülönböztetése. Az összehasonlítás 

módszerével sikerült egy varianciatáblázatot összeállítania, melynek segítségével az egyes 

jeleket, s azok lehetséges változatait lehet megállapítani.  Ezt A minószi lineáris B indexe 

(Minoan Linear B Index) címen publikálta. 39 

Ventris 1950 elején meglepı lépésre szánta el magát: körlevélben kérdıívet küldött szét 

tizenkét olyan, nemzetközi hírő tudósnak, akik a minószi írásokkal foglalkoztak. Az ebben 

szereplı kérdések a minószi nyelvére, a ragozás lehetıségeire, a lineáris A, B és a ciprusi 

írás rokonságára vonatkoztak, állásfoglalásra késztetve a címzetteket. A kérdıívre tíz tudós 

válaszolt. 

                                                 
38 Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    267-271. oldal 
    A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 56-57. oldal 
39 Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    272. oldal 
    A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 61-62. oldal 
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Ezeket a válaszokat Ventris szükség esetén angolra fordította, és saját megjegyzéseivel és 

nézeteivel kiegészítve elküldte a válaszadóknak. 

Az írás hivatalos címe A minószi és mükénéi kultúra nyelvei (The Language of the Minoan 

and Mycenaean Civilizations) volt, de Beszámoló a század közepérıl (Mid-Century 

Report) néven vált ismertté, mivel Ventris nem titkolt szándéka az volt, hogy áttekintést 

kapjon az Evans elsı tábláit követı ötven évrıl. 

A kérdıívre válaszadók a következık voltak: Bennet (USA), Bossert és Grumach 

(Németország), Schachermeyr (Ausztria), Pugliese Carratelli és Peruzzi (Olaszország), 

Georgiev (Bulgária), Ktistopulos (Görögország), Sundwall (Finnország) és Myres (Nagy-

Britannia). 

Nézeteik szélsıségesen különböztek egymástól. Georgiev és Ktistopulos úgy gondolta, 

hogy már birtokban vannak a részleges megfejtésnek, míg a többiek tartózkodóan foglaltak 

állást, de együttvéve már az alapkérdésekben is kevés egyetértés volt közöttük. 

A két tudós, aki nem válaszolt: a Csehszlovákiában élı, akkor már idıs Hroznỳ volt, aki 

megfejtési kísérletét ezt megelızıen publikálta, valamint Kober, aki idıpocsékolásnak 

nevezte a kérdıívet, mivel úgy gondolta, hogy igazolatlan elméletek megvitatása teljesen 

felesleges, de ennek ellenére baráti kapcsolatot alakított ki Ventrisszel, s elımunkálatai a 

továbbiakban rendkívül hasznosnak bizonyultak. 

A válaszadók egyike sem számolt komolyan azzal, hogy a lineáris B nyelve görög lehet, 

nagyrészük azt gondolta, hogy az írás nyelve az indoeurópai nyelvcsaládba tartozik, mint a 

görög, de inkább a hettitával rokon. A kisebbség az „égei” nyelvek egyikének tartotta, s 

Ventris is ezt az álláspontot képviselte. 

Ventris a „Beszámoló”-ban azt írta, hogy az elsı lépés a váltakozó jelek közti kapcsolatok 

meghatározása lehet, a fonetikai értékükre való tekintet nélkül. A többi tudós - Kobert 

kivéve - a jelek fonetikai értékeinek megállapítására helyezték a hangsúlyt és a 

csoportosítás lehetıségével nem foglalkoztak. Végül a modell keresése vezetett 

eredményre. A fonetikai értékekre vonatkozóan a rendelkezésre álló kevés anyagból, nem 

lehetett lényeges következtetéseket levonni.40 

Ventris ezzel az összefoglalással egyelıre befejezettnek tekintette a munkát a maga 

részérıl, a Beszámolót a következı szavakkal zárta: 

„Remélem, hogy ha sok ember dolgozik ezen a területen, egy idı múlva megtalálják a 

kielégítı megoldást. Legjobb kívánságaimat küldöm nekik, mert engem más sürgıs 

                                                 
40 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 72-75. oldal 
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munkák arra kényszerítenek, hogy ez legyen az utolsó kis hozzájárulásom a probléma 

megoldásához.”41 

Ennek ellenére azonban a következı két évben sokkal intenzívebben folytatta az elkezdett 

munkát. 

1951 januárjától 1952 júliusáig húsz folytatásból álló, összesen 176 gépelt oldal 

terjedelemben megírt Munkajegyzeteit (Work Notes) magánúton sokszorosította, s mintegy 

20-25 tudósnak küldte el rendszeresen, melyekben kísérleteit magyarázta, valamint 

közremőködésre és bírálatra kérte fel kutatótársait. 

E tanulmány alapján lépésrıl-lépésre nyomon lehet követni fáradozásainak eredményeit, s 

a megfejtés egyes állomásait.42 

Ventris munkajegyzetei tele vannak etruszk párhuzamokkal, illetve a minószi és etruszk 

szavak összevetésére tett próbálkozásokkal, mivel egészen 1952 közepéig kitartott a 

minószi és etruszk nyelv rokonságának elmélete mellett. Ennek ellenére kombinatorikus 

módszerei elegendıek voltak ahhoz, hogy a szövegekbıl értelmet csikarjon ki. 

1951-ig - Bennett A püloszi táblák (The Pylos Tablets) címő kötetének megjelenéséig - 

nem történt jelentıs elırelépés a megfejtés terén. Ez a kötet volt az elsı, mely megbízható 

jegyzéket közölt a jelekrıl, addig ugyanis a hasonló jeleket gyakran összetévesztették, 

illetve egyazon jel variánsainak gondolták ıket. Az elsıdleges cél olyan statisztikai 

táblázatok megalkotása volt, melyek az egyes jelek gyakoriságát mutatják ki általában, 

illetve a szótagcsoportok elején, végén vagy más helyzetekben. Ilyen, egymáshoz hasonló 

táblázatokat készített Ventrisszel egyidıben Bennett és Ktistopulos is.  

Ezek a következı következtetéseket tették lehetıvé: a szavak elején a leggyakrabban három 

jel fordul elı: a 08, Evans „kettıs bárd” jele; a 61, a „trón és jogar”; valamint a 38.  

A 61 gyakran áll a szavak végén is, míg a másik kettı leginkább  csak a szavak elején 

fordul elı, de egyértelmő volt, hogy mindhárom a szó belsejében is állhat. Ezzel az az 

elmélet, mely szerint a jelek determinatívumok, melyeket nem kell kiejteni, valószínőtlenné 

vált, mivel ez azt jelentette volna, hogy a jeleket két értelemben is használták: a szó elején 

determinatívumokként, valamint szótagértékben más helyzetben.43 

 „Ha a szavakat olyan szótagírással írják, amelynek csak magánhangzóra és 

mássalhangzó+magánhangzóra vannak jelei, magánhangzó-jelet csak akkor használnak szó 

                                                 
41 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 74. oldal 
42 Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    273. oldal 
    A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 75. oldal 
43 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 76-78. oldal 
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közepén, ha közvetlenül egy másik magánhangzót követ; viszont minden magánhangzóval 

kezdıdı szó élén magánhangzó-jelnek kell állnia… Bármilyen nyelvrıl van szó, ha ilyen 

módon írják, a jelek használatának elemzése a következı jellemzı megoszlási modellt 

mutatja: önálló magánhangzók ritkán fordulnak elı szó belsejében, de gyakran a szó elején, 

mert minden magánhangzóval kezdıdı szó élén magánhangzó-jelnek kell állnia. A szó 

közepén a legtöbb magánhangzó mássalhangzó után áll, ezért 

máassalhangzót+magánhangzót jelölı összetett jellel írják.” 44 

Ebbıl az a következtetés vált lehetıvé, hogy a három jel, a 08, 61, 38, de legalábbis a 08 és 

a 38 magánhangzók. 

Egy másik következtetést Ventris abból vont le, hogy a 78 gyakori szóvégi jel, nem lényegi 

része a szónak, hanem leválasztható szuffixum. Úgy gondolta, hogy valószínőleg „és”-t 

jelent és annak a szónak a végéhez járult, amelynek összekapcsolására volt szánva.  

Hasonló módon néhány prefixumot is fel lehetett ismerni: 61-(amely alkalmanként 36-tal 

váltakozik); 61-39-; és egy kivételes esetben a 08-. 

A másik utat a megoldásban azok a szavak jelentették, amelyek kétfajta írásmóddal 

fordultak elı. Néhány esetben nehéz volt megállapítani, hogy nem két különbözı szóról 

van-e szó, hosszabb szavakról azonban, amelyek csak egy szótagban tértek el, 

valószínősíthetı volt, hogy közük van egymáshoz, különösen akkor, ha hasonló 

összefüggésben jelentek meg.45 

A jelek legtöbb változata azonban a szóvégzıdésekben volt található. Mint már Kober is 

sejtette, ezek a szóvégzıdések ragozásra vallanak, vagyis a szóvég változása grammatikai 

kapcsolatot jelöl. A táblákra írt jegyzékek nagy része szerencsére fınevekbıl áll, így az 

igeragozás problémái nem merültek fel, és szinte valamennyi ragozásnak értelmezett 

változat fınévragozásra vonatkozik. Ventris, Kober megfigyelésein túlmutatva, különbözı 

ragozás-típusokat ismert fel. Bizonyos estekben a ragozás módja az, hogy a szó végéhez 

külön jel járul. Adódik azonban a ragozásnak egy másik típusa is, amelyben az alapeset 

„nominativus” végzıdése a szó többi eseteiben más jellé változik. Ventris ezeket az 

eseteket feltételesen azonosította, méghozzá olyan tulajdonneveknek vélt szavak vizsgálata 

által, amelyeknek formája a táblák egy csoportjának minden sorában módosul, de a sor 

többi részének formulája ugyanaz marad. Amikor ezek a tulajdonnevek más formulában 

tőnnek fel, olyan formaváltozatokat mutatnak, amelyekben ragozott alakjukat lehet 

                                                 
44 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 78-79. oldal 
45 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 80. oldal 
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azonosítani. A 03-02 szó az ilyen tulajdonnevek elıtt gyakran fordul elı, és mindig a név 

egy bizonyos alakváltozata követi.46 

Ezek a változatok a szóhoz függetlenül illesztett szuffixumokként is értelmezhetıek, ha 

azonban igazi ragozásról van szó, akkor valószínő, hogy - a latinhoz hasonlóan - a változó 

szuffixumok mássalhangzója, minthogy a tı része, változatlan marad. Ezen elképzelés 

alapján új kapcsolatsorozatot lehetett összeállítani azokból a jelekbıl, amelyek 

valószínőleg azonos mássalhangzót, de változó magánhangzót tartalmaznak. 

„Ventris 1951 augusztusában jegyzékbe foglalta a püloszi táblák százötvenkilenc olyan 

szavát, amelyek feltevése szerint ragozásszerő változatokat mutatnak, majd ennek és 

knósszoszi szavak más jegyzékeinek alapján komoly mennyiségő lehetséges kapcsolatot 

állított össze azonos mássalhangzójú jelekbıl.” 

Az alábbi táblázat ezeket a jelkapcsolatokat mutatja, a kettınél több jelbıl álló kapcsolatok 

általában különféle azonosítások kombinációján alapulnak. 

 

02 60    

05 37    

06 30 52   

10 40 42 54 75 

12 31 41   

32 78    

36 46    

38 28    

44 70    

53 76    

 

Néhány esetben a ragozásbeli eltérés inkább a nem, mint az eset különbségét 

valószínősítette, ez azokban a helyzetekben látható, amikor az adott szavakat FÉRFI és Nİ 

ideogrammával együtt használják. 

 

 

 

 

                                                 
46 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 81-82. oldal 
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Ventris ez alapján egy újabb táblázatot állított össze: 

 

Hímnem Nınem 

02 60 

12 31 

36 57 

42 54 

 

A harmadik sorban nem volt biztos, ugyanis azt feltételezte, hogy az -57-tel képzett 

származékok többes számot jelentenek. 

Ez a táblázat Ventrist további kapcsolatsor kidolgozására késztette, mellyel 1951 

szeptemberében végzett. Feltételezte, hogy valamennyi hímnemő szóból azonos módon 

képzik a nınemő alakot, akárcsak a latinban. 

Ha ez az elgondolás helytálló, akkor a fenti két oszlop olyan sorozatot alkot, amelyben 

azonos a magánhangzó, de a mássalhangzó különbözı.  

Ez alapján Ventris egy olyan táblázatot dolgozott ki, amelyen a legvalószínőbb és 

legjobban igazolható kapcsolatokat tüntette fel. „A jeleket a végzıdés funkciója szerint 

sorolta különbözı oszlopokba.” A hímnemnek és a nınemnek, valamint minden egyes 

felismerhetı esetnek és származékszónak külön oszlopa volt, így az azonos magánhangzót 

tartalmazó jelek közti kapcsolat elméletét továbbfejleszthette. 

Tizenötödik Munkajegyzetében 1951 szeptember 3-án ezt írta: „Ilyen módon 

>>rácshálónkat<< kézdimenzióssá tehetjük, és ezáltal igazi fonetikai értéktáblázat vázává 

lesz.. Akkor már csak néhány szótag hangértékének azonosítására lesz szükség ahhoz, hogy 

a többé-kevésbé teljes mássalhangzó- és magánhangzó-rendszer a helyére kerüljön. 

Nyilvánvalóan jobb volna várni, amíg a >>rácshálót<< tovább javíthatjuk a teljes 

knósszoszi anyag alapján, mégis elképzelhetı, hogy valamely szerencsés véletlen vagy 

megsejtés már most is elvezethet a megoldáshoz.”47 

Ebbıl a táblázatból kiindulva, 1951. szeptemberének végén, valamennyi igazolható 

egyeztetést figyelembe véve hozzávetıleges szótagrácshálót készített. Ezzel összefoglalta 

az addig talált hangkapcsolatokat: öt magánhangzó-oszlopot és tizenöt mássalhangzó-sort 

alakítva ki: 

 

                                                 
47 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 82-85. oldal 
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Magánhangzók:     I. II. III.  IV.  V. 

Tiszta 

magánhangzók?      

61 - - - 08 

Félhangzók? - - - 59 57 

Mássalhangzók: 

I. 

40 10 75 42 54 

II.  39 11 - - 03 

III.  - (14) - 51 01 

IV.  37 05 - - 66 

V. 41 12 - 55 31 

VI.  30 52 - 24 06 

VII.  46 36 - - - 

VIII.  73 15 - (72) 80 

IX.  - 70 - 44 (74) 

X. 53 - (04) 76 20 

XI.  60 02 27 26 33 

XII.  28 - - 38 77 

XIII.  - 32 78 - - 

XIV.  07 - - - - 

XV. 06 - - - - 

 

Még ugyanazon év novemberében tovább javította táblázatát a nominativusban -10-re 

végzıdı szavak vizsgálata alapján. Észrevette, hogy valamennyi ilyen szó azonos 

deklinációhoz tartozik, amelyben a -10 a „genitivusban” - 42-re, a „prepozíciós” esetben 

(03-02 után) pedig -75-re változik. Ebbıl azt a következtetést vonta le, hogy - mivel a 

közvetlenül ez elıtt a végzıdés elıtt álló jelek száma korlátozott - ezt csak azzal lehet 

magyarázni, hogy a végzıdés elıtt mindig ugyanaz a magánhangzó áll. 

Ezen feltevés alapján újabb jelsorozatot állapított meg, amelyben a mássalhangzó 

különbözı, a magánhangzó azonos; a III. magánhangzót így rekonstruálta: 
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Mássalhangzók: I. 75 XI. 27 

 V. 55 XII. 38 

 VI. 24 XIII.  78 

 VIII.  72 ? 13 

 IX. 44 ? 09 

 X. 04   

 

Megoldása szinte tökéletes volt, csupán egyetlen jel (55) került nem megfelelı helyre. 

Ezen fellelkesülve, azt tervezte, hogy további, hasonló szuffixumok után kutat olyan 

szavakban és tulajdonnevekben, amelyek a görög nyelvbe prae-görög forrásból kerültek. 

Ekkor ezt írta: 

„Az utóbbiakkal [a görög formákkal] kapcsolatban érdemes azt a távolabbi lehetıséget is 

mérlegelni, hogy a knósszoszi és a püloszi táblák nyelve valójában görög, bár annak 

alapján, amit eddig a minószi formákból ismerünk, ez érzésem szerint valószínőtlen.” 

Ez a terve nem járt sikerrel, mivel továbbra is etruszk párhuzamokat keresett, de egyik 

jegyzékében a következı megjegyzést tette: 

„A görög hímnemő -eus végzıdés funkciója, akár van hozzá köze, akár nincs, majdnem 

teljesen azonos azzal, amit én a minószi -10-nél találtam.” 

Ventris eljutott az igazsághoz, bár igaz ezt nem vette észre, így még hosszú, fáradságos 

munka állt elıtte.48 

Az 1952. március 20-án megjelent tizenkilencedik Munkajegyzetének csupán egyetlen 

lényeges része volt, a 41- szuffixum vizsgálata, amelyrıl Ventris helyesen állapította meg, 

hogy idınként a többes szám „függı” esete. Ezen Munkajegyzet további részei az etruszk 

párhuzamok kimutatásának hiábavaló kísérletei voltak.49 

A huszadik, 1952. június 1-én megjelent Munkajegyzet volt a döntı a megfejtésre tett 

kísérletek hosszú sorában. 

Ennek a jegyzetnek a „Görög nyelvőek a knósszoszi és püloszi táblák?” címet adta, de csak 

a mő befejezése után, mert az ebben közölt elméletet mintegy mellékesen vetette oda, maga 

is „szeszélyes elkalandozásnak” nevezve, hiszen úgy gondolta, hogy rövidesen megcáfolja 

saját hipotézisét. 

                                                 
48 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 86-87. oldal 
49 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 90-91. oldal 



 34 

A „szeszélyes” jelzıt azért is használta, mert nyilvánvaló volt, hogy kivívta maga ellen a 

tudományos közvélemény haragját azzal, hogy a régészetben Evans óta uralkodó ortodox 

elmélettel szemben azt a lehetıséget merészelte mérlegelni, hogy Knósszoszban az i.e. 15. 

században görögök éltek. 

Ventris szándékosan választott a görög nyelvtıl független kiindulási pontot, azt a 

szócsoportot, amelyet ı „3. kategóriának” nevezett, s amely a már említett „Kober-

hármasságot” is magában foglalta. 

Ventris ezeket a szavakat így jellemezte: 

„Olyan jelcsoportok ezek, amelyek nem személynevet jelölnek, mégis igen változatos 

árucikkjegyzékben fordulnak elı. Ezek az árucikkek gyakran állandó sorrendben 

szerepelnek…Leggyakoribb tételeik mindkét esetben [ti. Knósszoszban és Püloszban] egy 

körülbelül tizenkettes csoportot alkotnak… és ezek a tételek messze a legnagyobb számban 

fordulnak elı. 

Az egykorú Rasz Samra-i (ugariti) számadások analógiája alapján - melyek 

felbecsülhetetlen segítséget nyújtanak a megoldáshoz - valószínőnek tartom, hogy a 3. 

kategória jelcsoportja megfelel az ugariti „városok és testületek” kategóriáinak…A 

mindkét helyen, Knósszoszban és Püloszban egyaránt elıforduló szavak feltehetıleg a 

„testületek” neve, azok a szavak, amelyek csak az egyik helyen fordulnak elı, az illetı 

terület „városai” és települései, a -37/-57-es melléknévi alakok pedig etnikumukat jelölik.” 

Ez utóbbi megállapítás azt jelenti, hogy a hosszabb alakok olyan hím- vagy nınemő 

melléknevek, melyeket városnevekbıl képeztek (pl.: Athén - athéni). 50 

A továbbiakban John Chadwick: A lineáris B megfejtése címő könyvébıl közlök egy 

hosszabb részletet, amely részletezi a végsı megfejtéshez vezetı utat: 

„Megállapításához három feltevést tett hozzá a hangérték meghatározásával kapcsolatban: 

08 = a, gyakori elıfordulása miatt a szavak elején; a VIII. mássalhangzó = n-, minthogy a 

ciprusi na 06-tal azonosítható; az I. magánhangzó = -i, mert a ciprusi ti csaknem azonos 37-

tel, és ez a magánhangzó gyakori 57 elıtt (=ja?), de soha nem fordul elı 61 (=i?) elıtt. Ez 

az utóbbi volt az egyetlen tévedés: ugyanis 61 = o. 

A Knósszoszban feltételezhetıen elıforduló nevek közt elsısorban a Homérosznál említett 

közeli kikötıváros, Amniszosz neve jön számításba. Gondolni kell rá, hogy az -mn- 

mássalhangzó-csoportot külön magánhangzó beiktatásával írták le, minthogy minden 

mássalhangzót magánhangzónak kell követnie. Formája ezért nagyjából a-mi-ni-so lehetett, 

                                                 
50 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 91-92. oldal 
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vagy a fenti kulcs használatával 08-..-30-… A táblákon csak egyetlenegy szót találunk, 

amely ezeket a jeleket tartalmazza, és a következı formákban fordul elı: 

 

08-73-30-12 (egyszerő forma) 

08-73-30-41-36 

08-73-30-41-57 

(melléknévi forma) 

08-73-30-12-45 („locativusi” forma?) 

 

A 73 és 30 magánhangzója azonos, ami kitőnik abból, hogy a rácshálóban mindkettı az I. 

oszlopban szerepel. Ez a tény megerısíti azt a sejtést, hogy be kellett iktatni egy külön 

magánhangzót, amely a következı, igazi magánhangzóval volt azonos: az írásban a -mni- 

hangcsoportnak -mi-ni- felel meg. Ez pontosan megegyezik a ciprusi gyakorlattal. Ezért 12 

értéke talán so, és minden -12-re végzıdı név a -sos-ra vagy -ssos-ra végzıdı gyakori 

görög típushoz tartozik. Így megerısödik az a feltevés, hogy a II. magánhangzó -o. Egy 

másik gyakori név 70-52-12, amelyet most már így oldhatunk meg: .o-no-so. Nem nehéz 

kitalálni, hogy az elsı magánhangzó egy újabb beiktatott magánhangzó, a hozzá tartozó 

mássalhangzónak pedig k-nak kell lennie; az így adódó ko-no-so a Knósszosz szó 

valószínő írása. A harmadik -12-vel végzıdı név, 69-53-12 = ..-i-so, - Ventris feltételes 

olvasása szerint tu-li-so = Tulisszosz, Közép-Kréta egy másik fontos városa; de óvatosan 

megjegyezte, hogy ez bizonytalanabb az elıbbieknél. 69 ugyanis viszonylag ritka jel, 

amely nem szerepelt a rácshálón. 

Ezután egy olyan árucikk nevét kezdte tanulmányozni, amelyet Knósszoszban és Püloszban 

különbözı írásmóddal, de ugyanannak az ideogrammának (fedeles korsó) a kíséretében 

hasonló összefüggésben találtak: 

Knósszoszban 70-53-57-14-52 

Püloszban 70-53-25-01-06 

 

A rácshálókból kitőnik, hogy a két forma végzıdésének magánhangzója azonos: 14 és 52 

egyaránt a II. oszlopban áll, 01 és 06 egyaránt az V. oszlopban; a két szó azonossága pedig 

világos abból a ténybıl, hogy a mássalhangzók azonosak: 14 és 01 egyaránt az V., 52 és 06 

pedig a VIII. sorban van. Így a végzıdést -to-no, ta-na formában lehet átírni, és az egész szó 

olvasata: ko-l/ri-ja-to-no, ami erısen emlékeztet a görög koriannon vagy koliandron szóra, a 

„koriander” főszerre. Ez a szó azonban, bár görögbıl ismerjük, feltehetıleg eredetileg 
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valamely más nyelvbıl vett kölcsönszó, így tehát megléte a minósziban nem jelenti 

szükségképpen azt, hogy a minószi írás nyelve görög. 

Ventris ezután a helynevek melléknévi formáit kezdte vizsgálni, amelyek most már olyan 

alakban jelentkeztek, mint például a-mi-ni-si-jo (hímnem), a-mi-ni-si-ja (nınem). Kitőnı 

megfigyelése szerint, ha feltesszük, hogy a szóvégi -s, -n, továbbá magánhangzó után az -i 

jelöletlen marad, ezek az alakok pontosan megfelelnek a görög derivativ formáknak: 

Amnisos vagy pluralis Amnisioi (hímnem), Aminisia vagy pluralis Amnisiai (nınem). A 

rejtélyes -36-36 genitivusvégzıdés -jo-jo, amely megfelelhet az archaikus görög - (i)-oio 

képzéső genitivusoknak. A másik genitivusforma, amelynek végzıdése -61, nehézséget 

jelentett, mert a nınemő ragok -á végő nominativusa és -ás végő genitivusa között az 

írásban nem kell különbségnek lennie, ha - amint sejtette - a szóvégi -s-t nem jelölik. 

Ugyanakkor megfigyelte, hogy 28-46-27-57 (-ja végzıdéssel) genitivusa csakugyan azonos 

írású a nominativusával… Az „összeg”-et jelzı szó, 05-12, 05-31 most már to-so, tosa 

formában írható át, és így értelmezhetı: to(s)-so(s) vagy to(s)-so(n) (singularis hím- és 

semlegesnem) vagy to(s)-so(i) „annyi” (pluralis hímnem), illetve to(s)-sá „annyi” 

(singularis nınem) vagy to(s)-sa(i), to(s).sá „annyi” (pluralis nı- és semlegesnem). A 45 

jelet, amely a „bizonytalan” oszlopban szerepel a rácshálón, most megpróbálta te (vagy the, 

vagy de) értékkel értelmezni, így az összegzı formula hosszabb, 05-12-45 alakjának átírása 

to(s)-so(n)-de stb. Ha ugyanez a szuffixum helynevekhez járul, például a következı 

alakokat adja: Amniso(n)-de „Aminszoszba”, vagy Amniso-the(n) „Amniszoszból”, sıt 

esetleg Amniso-thi „Amniszoszba”. 

A knósszoszi kocsitáblák néhány szava szintén görög megoldást kínált: 08-60-02-15-04-

13-06 így írható át: a-l/r.-l/r.-m.-t.-… A szó kezdete emlékeztette a görög (h)armata 

„kocsik” szóra; és bár Ventris felismerte, hogy -13-06 igei végzıdés, arra még nem jött rá, 

hogy a -mena passzív participium-végzıdés felel meg. De „a görög khiméra - írta Ventris - 

fenyegetıen újra megjelenik” a következı kifejezésben: 08-60-26-57 08-30-57-39 a-ra-ru-

ja (h)á-ni já-phi, amelynek jelentése „gyeplıkkel felszerelt”; az attikai forma araryiai 

héniois, de Homérosznál gyakori a -phi végzıdés, és így alak kifogástalan.”51 

Ventris huszadik, egyben utolsó Munkajegyzetét ezen biztató és világos eredmények 

ellenére a következı sorral zárta: „Az a gyanúm, ha tovább is így folytatjuk a megfejtést, 

munkánk elıbb-utóbb zsákutcába jut, vagy képtelenséggé válik.”52 

                                                 
51 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 92-97. oldal 
52 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 97. oldal 
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Munkajegyzetének befejezése után mégis kénytelen volt elismerni a megoldás helyességét, 

mivel egyre nagyobb számban merültek fel görög szavak. 1952 júniusában már úgy érezte, 

hogy megfejtette a lineáris B írást, a megfejtés egész rendszere világossá vált. A következı 

hónapban a BBC Ventrist elıadásra kérte fel a Scripta Minoa II. megjelenése alkalmából, s 

ekkor tárta a nyilvánosság elé eredményeit: 

„Az elmúlt hetekben arra a következtetésre jutottam, hogy a knósszoszi és püloszi táblák 

nyelve feltétlenül görög - nehézkes és archaikus görög, látszik rajta, hogy ötszáz évvel 

korábbi Homérosznál, sok rövidített formával él -, mindazonáltal görög.  

Ahogy ehhez a feltevéshez eljutottam, a nyelvnek és olvasásának számos elıttem addig 

rejtélyes sajátossága logikus magyarázatot kapott, és jóllehet sok tábla ugyanolyan 

érthetetlen maradt, mint azelıtt, nem egyenek az értelme hirtelen megvilágosodott… Az az 

érzésem, hogy ezeknek a legrégibb európai feliratoknak az elolvasására most jobb 

kilátásaink vannak, mint valaha is, de természetesen sok munka áll még elıttünk a 

probléma olyan megoldásig, amelyben valamennyien egyetérthetünk.”53 

Ez a rádiónyilatkozat felkeltette az érdeklıdését John Chadwick, klasszika-filológusnak, 

aki maga is foglalkozott a lineáris B írással, s aki nem vetette el eleve a görög megoldást. 

Chadwick Sir John Myres révén ismerkedett meg Ventrisszel. Myres megmutatta 

Chadwicknek Ventris Munkajegyzeteit, aki belemélyedt az eredmények ellenırzésébe: 

„Hazamentem és égtem a vágytól, hogy kipróbálhassam az új elméletet. Nagyon óvatosan 

fogtam munkához, mert bármilyen mély hatást tett is rám a rádióelıadás, az a rossz 

érzésem volt, hogy amit Ventris görögnek tart, csak véletlen összecsengés görög 

szavakkal… Nekifogtam, hogy átírjam a két szövegcsoport szavait, és néhány nap alatt 

meggyızıdtem róla, hogy az azonosítások lényegében helyesek. Jegyzéket készítettem 

huszonhárom görögnek értelmezhetı szóról, amelyeket a táblákon találtam, és amelyek 

közül néhányat Ventris még nem vett észre. Július 9-én írtam Myresnak, és közöltem vele 

következtetésemet. Írtam Ventrisnek is, gratuláltam neki a megtalált megoldáshoz, és elé 

terjesztettem néhány új javaslatot.”54 

Ventris válasza július 13-án, a következı volt: „E pillanatban inkább erkölcsi támogatásra 

van szükségem… Tudom, hogy van még egy egész csomó dolog, amit jelenleg nem lehet 

kielégítıen magyarázni.”  

                                                 
53 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 99-100. oldal 
54 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 101. oldal 
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Arra a kérdésére, melyben Chadwick aziránt érdeklıdött, hogy segíthetne-e a 

továbbiakban, Ventris ezt válaszolta: „Mindig is jól jött volna egy >>igazi filológus<< 

segítsége, hogy helyes útra tereljen… Rendkívül fontos volna, hogy segítségemre legyen, 

nemcsak akkor, amikor értelmet akarok kihámozni az anyagból, hanem akkor is, amikor 

helyes következtetéseket szeretnék levonni arra vonatkozólag, hogy milyen dialektust és a 

nyelvfejlıdés milyen fokát képviselik az egyes nyelvi formációk.” 55 

A két kutató között élénk levelezés indult meg, mely közel négy évig tartó 

együttmőködésük alapja volt. 

Chadwick most már a maga részérıl is több, addig azonosítatlan jel fonetikai értékét 

javasolta, a két kutató eredményei egymást egészítették ki. A legtöbb feladatot egymástól 

külön-külön oldották meg, majd elküldték egymásnak, így ellenırizve egymást a helyes 

megoldás érdekében. 

Közös munkájukról Chadwick így ír: 

„Soha senki elıtt nem titkoltam el, hogy az az áttörés Ventris kizárólagos érdeme volt; az 

én szerepem az elsı gyaloghadosztályéra korlátozódott, amely a rést tágítja és a páncélos 

éknek a szükséges támogatást biztosítja. A hangértékek puszta meghatározása csak a 

kezdet volt, és a hihetetlenül nehéz feladat megoldásán, a kibetőzött szavaknak érthetı 

görögre történı áttételén egyenrangú társakként dolgoztunk, folyamatosan küldöztük 

egymásnak javaslatainkat, és akárhányszor egymástól függetlenül is ugyanazokra az 

ötletekre jutottunk… Ventrisszel dolgozni - zavartalan öröm volt, és ha felfogásunk 

valamiben történetesen nem egyezett, sohasem esett nehezünkre a másikunk álláspontjának 

a megértése, kompromisszumos megoldást keresni, vagy egymásnak ellentmondó 

nézeteinket félretenni.”56 

Ventris Kísérleti Szótárt szerkesztett, amelynek ötszázötvenhárom tétele, azoknak a 

szavaknak a jegyzéke volt, amelyekhez valószínő görög megfelelı tartozott. 

Ventris és Chadwick 1952. novemberére elkészítették elsı nagyobb, közös tanulmányukat, 

amelynek  A mükénéi archívumok görög dialektusának bizonyítéka (Evidence for Greek 

Dialect in the Mycenaean Archives) címet adták. Ez a tanulmány a Journal of Hellenic 

Studies címő folyóiratban jelent meg 1953-ban.57 

                                                 
55 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 101-102. oldal 
56 Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    279. oldal 
57 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 105. oldal 
    Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    279. oldal 
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A cikk elsı fejezete a lineáris B írás görög nyelvő megoldása melletti ésszerő javaslatot 

igyekezett bizonyítani, amelyet belsı bizonyítékon alapuló szövegelemzések követtek, 

amelyek célja az volt, hogy a szótagjelek rácshálójának alapelveit bemutassák. Ezután 

következett a „mükénéi helyesírás feltételezett szabályainak” ismertetése. Ezek a szabályok 

összefoglalva a következık: 

1. Öt magánhangzót (a, e, i, o, u) különböztetnek meg, de hosszúságukat nem jelölik. 

2. Az  -u-ra végzıdı diftongusok (au,eu, ou) második elemét jelölik. 

3. Az -i-re végzıdı diftongusok (ai, ei, oi, ui) második elemét általában nem jelölik, 

kivéve egy másik magánhangzó elıtt, amikor j-értékő, továbbá a szókezdı ai 

jelben. 

4. A kötıhangzót, amelyet i és az utána következı magánhangzó között ejtenek, 

általában j-vel jelölik, ugyanezt u után w-vel. A görög ábécé-írásban ezeket a 

hangokat rendszerint nem jelölik. 

5. Tizenkét mássalhangzó van: 

j  csak a diftongusi i vagy a kötıhangzó jelölésére szolgál; lásd föntebb 3. 

w = a régi görög digammával (), kiejtése mint az angol w-é 

d, m, n, s értéke ugyanaz, minta késıbbi görögben. 

k = k, kh, g; p = p, ph, b; t = t, th. 

r  = r és l. 

z = görög ., pontos fonetikai értéke vagy értékei a mykénéi korban még bizonytalanok. 

q = labio-velárisnak nevezett hangok sorozata (kw, gw, kwh), amelyek közül néhány a 

latinban is megvan (pl. quis, ninguit), de teljesen kiveszett a klasszikus görögbıl, ahol 

ezek a hangok pozíciójuk szerint mint k, p vagy t (illetve mint a megfelelı zöngés és 

aspirált zárhangok) jelennek meg. Meglétüket az ıskori görög nyelvben már régen 

feltételezték. 

6. Az aspirációt nem jelölik, és az aspirált mássalhangzókat (th, ph, kh, görög θ, φ, χ) 

nem különböztetik meg az aspirálatlanoktól. 

7.  Az l, m, n, r, s mássalhangzókat, ha a szó végén vagy egy másik mássalhangzó 

elıtt állnak, elhagyják az írásban: például po-me = poimén „pásztor”, ka-ko = 

khalkos „bronz”, pa-te = patér „apa”. Ez a meglepı szabály tudományosabban így 

fogalmazható meg: a görögben egyedül lehetséges szóvégi mássalhangzókat (n, r, s) 

nem jelölik, és ezt a gyakorlatot kiterjesztik a szó belsejében (azaz mássalhangzó 

elıtt) álló zárt szótagokra, másrészt az így képzett többi hangra (l, m) is. 
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8.  A szókezdı s- mássalhangzó elıtt jelöletlen. 

9. A mássalhangzóból és w-bıl álló csoportokban mindkét mássalhangzót jelölik, a 

közbeékelıdı magánhangzó a következı szótag magánhangzójával azonos vagy u; 

de a w elıtt álló r általában jelöletlen. 

10.  Ha zárhangok (d, k, p, q, t) mássalhangzó elıtt állnak az írásban, a következı 

(ritkábban megelızı) szótag magánhangzója járul hozzájuk: (pl. ku-ru-so = 

khrysos); ugyanez a helyzet az mn mássalhangzó-csoporttal is (A-mi-ni-so 

=Amnisos). Külön szabályai vannak a szóvégi mássalhangzó-csoportok jelölésének 

(wa-na-ka =wanax).58 

 

A Bizonyíték felsorolta az összes olyan szót, amelyeken a raster magán- és mássalhangzó-

azonosításai alapultak. 

A következı fejezet a nemek különbözıségébıl adódó változatokat tárgyalta, az utolsó rész 

pedig felvázolta a mükénéi dialektus fı vonásait, valamint vizsgálta kapcsolatait a 

klasszikus kor dialektusaival, illetve más rokon nyelvekkel.  

1953. májusában Ventris levelet kapott a Püloszt kiásó régésztıl, Blegentıl, amely így 

hangzott: 

„Görögországba való visszatérésem után sokat dolgoztam a püloszi táblákkal, és most 

végre fényképezhetı állapotban vannak. Mindjárt ki is próbáltam néhányukon az Ön 

kísérleti szótagtáblázatát. 

Tájékoztatásul mellékelem a P641 másolatát; minden bizonnyal érdekesnek fogja találni. 

Nem kétséges, hogy edényekrıl van rajta szó: némelyikük háromlábú, mások négy- vagy 

háromfülőek, ismét mások fületlenek. Az elsı szó az Ön megoldási rendszere alapján így 

olvasható: ti-ri-po-de; ugyanez kétszer ti-ri-po (egyes szám?) alakban fordul elı. A 

négyfülő edényt a qe-to-ro-we szó elızi meg, a háromfülőt a ti-ri-owe vagy ti-ri-jo-ve, a 

fületlent az a-no-we. A dolog annyira szép, hogy alig lehet igaz. Nem véletlenrıl van 

szó?”59 

Természetesen nem véletlenrıl volt szó, a megfejtés cáfolhatatlan bizonyítéka volt ez, a 

nyomában támadt tudományos visszhang, pedig új híveket szerzett, többek között Johaness 

Friedrich, Piero Meriggi, Johannes Sundwall, valamint Ernst Sittig professzorokat. 60 

                                                 
58 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 108-109. oldal 
59 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 116. oldal 
60 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 113. oldal 
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M. S. Ruipérez professzor így írt a Zephyrus címő spanyol folyóiratban, 1954 elején: 

„Bár további finomítások, helyesbítések elképzelhetıek az értelmezésben…(amely a fiatal 

építész, Michael Ventris sokévi szívós erıfeszítését koronázza meg) - hadd mondjuk meg 

rögtön - megvan minden bizonyíték, amit csak kívánni lehet (teljes kifejezések olvasata az 

ideogrammákból várt értelemnek megfelelıen, ismert hely- és személynevek olvasata, 

tökéletes következetesség a helyesírásban és a grammatikában), következésképp 

véglegesnek tekinthetı.” 61 

P. Chantraine párizsi professzor pedig, annak ellenére, hogy kritikával illette a megoldás 

bizonytalan pontjait, ezt írta: „A hettita írás megfejtése óta Michael Ventris tette meg a 

legfontosabb lépést ezen a kutatási területen… Rendszere nyelvészeti szempontból 

helytálló, és elkerülhetetlenné teszi, hogy alapjaiban revideáljunk néhány eddig általánosan 

elfogadott véleményt. Az írás megfejtésének rendkívüli problémái és valódi kétnyelvő 

szövegek hiánya miatt azonban a táblák olvasásának még sok részletkérdése nehézséget 

okoz. Az „óacháj” filológiát még ki kell dolgozni. De ez gyorsan fog menni, hála 

felfedezıjének…”62 

1955 nyarára Ventris és Chadwick befejezték utolsó nagy közös mővüket A mükénéi görög 

nyelv dokumentumait, amelyhez Alan Wace professzor írt bevezetıt, aki 1954-ben 

Mükénében talált lineáris B táblákat. 

A Dokumentum három részbıl állt; az elsı a mükénéi írást, nyelvet és kultúrát tárgyalja, a 

második háromszáz válogatott táblát mutat be a három fı lelıhelyrıl, átírással és 

magyarázatokkal, az utolsó rész, pedig egy hatszázharminc szavas mükénéi szótár és egy 

személynév-válogatás, illetve különféle mutatókat tartalmaz.63 

A Dokumentum publikálása után sor került az elsı komolyabb támadásra is a megfejtéssel 

kapcsolatosan. A már korábban kritikus hangot megütı J. Henle amerikai kutató 

ugyanakkor készített egy statisztikai felmérést a lineáris B írásról, amikor Ventris 

megfejtésével elıállt. Henle eleve elvetette egy olyan elmélet jogosultságát, amely eltért az 

övétıl. Ehhez az éles kritikához csatlakozott még a következı években A. J. Beattie 

edinburghi, valamint E. Grumach berlini professzor. A Sunday Times Beattie cikkének 

megjelenése után vitát próbált nyitni a kérdés eldöntésére, de mint kiderült Beattie-t senki 
                                                                                                                                                    
    Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    280. oldal 
61 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 120. oldal 
62 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 121. oldal 
63 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 127-129. oldal 
    Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    283. oldal 
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sem támogatta, Ventris elmélete mellet azonban számtalan érvet soroltak fel. Külföldön 

Beattie-t és Grumachot megütközés és gúny fogadta.64 

1956. áprilisában a francia Centre National de la Recherche Scientifique Lejeune 

professzor vezetésével megszervezte a mükénéi szövegek elsı nemzetközi kollokviumát, 

ahol kilenc francia és hét ország tizenegy külföldi tudósa a Párizs melletti Gifben 

találkozott, hogy eszmecserét tartsanak. Közleményeiket Études Mycéniennes címen, 

kötetben jelentették meg.65 

1956. szeptember 6-án Ventris Londontól nem messze, Hatfieldnél gépkocsibaleset 

áldozata lett. Társa, Chadwick a Times 1956. szeptember 17-i számában így emlékezett 

róla: „Jellemzı volt rá, hogy nem kereste a megtiszteltetéseket, és azokról sem beszélt 

szívesen, amelyeket kapott… Mindig szerény és igénytelen volt; megnyerı lénye, 

szellemessége és humora hihetetlenül kellemessé tette a vele való együttlétet és társalgást. 

Semmi fáradtságot nem sajnált másokért; idejét és segítségét nagyvonalúan bocsátotta 

embertársai rendelkezésére. Korai halálának tragédiáját talán csak azok tudják egészen 

felmérni, akik ismerték.”66 

Mentora, Alan Wace professzor pedig ezt írta róla az athéni Kathemerini címő lapban: 

„Michael Ventris rövid életében, amelyet tragikus halála oly hirtelen szakított félbe, 

halhatatlanságot biztosított magának azzal, hogy a mükénéi lineáris B-írást megfejtette, és a 

görög nyelvet legkorábbi megismerhetı formájában szólaltatta meg úgy, ahogyan hétszáz 

évvel Homérosz elıtt beszélték.”67 

                                                 
64 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 128 és 140. oldal 
65 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 141. oldal 
    Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    284. oldal 
66 Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    284. oldal 
67 Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    285. oldal 
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VI. A lineáris B dokumentumok 
 

Az alábbiakban néhány lineáris B-tábla szövegét közlöm tematikusan, latin betős átírásban; 

az ideogrammáknak nagybetős magyar szavak felelnek meg a táblák szövegei elıtt, illetve 

után magyarázatok segítenek a megértésben.  

Forrásuk a Németh György szerkesztésében megjelent Görög történelem - 

szöveggyőjtemény.68 

A táblákon megjelennek személyek foglalkozás szerint csoportosítva (pékek, 

bronzmővesek, ácsok, takácsok, hírnökök, építımunkások, fazekasok, pásztorok, futárok, 

kenıcsfızık), az adott területen begyőjtött vagy elosztott javak mennyisége (gabona, 

élıállat, bronz, olaj, bor, gyapjú), ami arra utal, hogy létezett egy pontosan kidolgozott 

súly- és mértékrendszer; valamint megjelennek még a palotákban tartott ingóságok is 

(kocsi, kocsikerék, elefántcsont berakású bútor, arany- és ezüstedény, kard, textília, 

edények). A feljegyzésekbıl következtethetünk a mükénéi társadalom szerkezetére, illetve 

a földtulajdon fajtáira, valamint felbukkannak az általuk tisztelt istenek és istennık nevei 

is.  

Történeti adatok, irodalom és költészet azonban hiányzik a táblák feljegyzéseibıl, ezek egy 

rendkívül hatékony könyvelési rendszer részei, írnokok összesített listái, amelyek 

elengedhetetlenül fontosak voltak a mükénéi ún. oikosz-gazdaságok irányításához. 

 

 

1. Edények és bútorok 

Valamennyi nagy mükénéi központban mőködtek fazekasmőhelyek. A helyi 

használatra szánt termékeket helyben állították elı, az elosztás az erre a célra kialakított 

raktárakban történt, az export pedig olyan jelentısebb piacokra, mint Ciprus, Egyiptom, 

vagy Dél-Itália, de a mükénéi mővészet és kézmővesség remekei közvetett kapcsolatok 

révén olyan helyekre is eljutottak, mint a Brit-szigetek és a Balti-tenger partvidéke. 

A formák, valamint az enyhén fényezett, világosbarna felületre ragyogó festéssel, a 

vöröstıl a feketéig váltakozó színben felvitt díszítımotívumok keresetté tették a 

mükénéi kerámiát bel- és külföldön egyaránt. (35. ábra) 

                                                 
68 Görög történelem : szöveggyőjtemény / szerk. Németh György. – Budapest : Osiris, 1999. 
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De nem csak a fazekasságot, hanem az elefántcsont-faragást és a kıedények 

megmunkálását is magas színvonalon mővelték.69 

 

A. A püloszi Ta-sorozat. 

Az ide tartozó 13. edényeket és bútorokat számba vevı tábla „pálmalevél” 

formájú, különösen gondos kalligráfiával készült és nagyon jó állapotban 

maradt ránk. 

a. PY Ta 711 

Így szemrevételezett Pu2-ke-qi-ri, amikor a király Augeiast, a 

damoklost eltemette (vagy Augeiast damoklosszá kinevezte): 

1 korsó istennıvel (díszítve), bikafejminta, kagylódíszítéssel 

1 korsó kocsihajtóval (díszítve), 

1 korsó istennıvel, asszonnyal (vagy asszonyokkal), bikafejminta, 

spirálokkal (díszítve). 

 

b. PY Ta 641 

1. Két háromlábú üst, krétai készítéső, ai-ke-u fajta; 

2 TRIPUSZ háromlábú üst egy lábbal, (egy) füllel: 1 TRIPUSZ; 

háromlábú üst, krétai készítéső, leégetett lábbal; 

nem használható; 1 TRIPUSZ; 

2. qe-to: 3 boroskancsó (?); nagyobb serleg, négyfülő: 1 

NÉGYFÜLŐ SERLEG; 

nagyobb serleg, háromfülő: 2 HÁROMFÜLŐ SERLEG; 

kisebb serleg, három füllel; 1 HÁROMFÜLŐ SERLEG; 

3. Kisebb serleg, fül nélkül: 1 FÜLETLEN SERLEG. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 131-132. oldal 



 45 

c. PY Ta 707 

1 ébenfa szék aranyozott (vagy: arany-) karfákkal, madarakkal díszítve 

és 1 zsámoly, elefántcsont rozettákkal berakva; 

1 ébenfa szék elefántcsont karfákkal (?), két szirénfejjel befestve (vagy 

vésettel díszítve) és egy emberalakkal és borjakkal (?); 

1 ébenfa zsámoly, berakva elefántcsont rozettákkal (?). 

 

d. PY Ta 642 

Kıasztal, kristály, lazúrkıbıl, hullámdíszekkel, ónnal és arannyal 

berakva, kilenclábú; 

Kıasztal, … , elefántcsonttal berakva, rozetta- és sisakvésetekkel; 

Kıasztal, ferde lábú (vagy: karimával körülvéve), kilenclábú, 

elefántcsont lábbal és támasszal, futó spirálvésettel. 

 

 

B. Mükénéi edények: 

A „Szphinxek háza” nevő épületegyüttesbıl származó tábla szomszédságában 

nagyszámú edény került elı. A tábla versóján nem találunk ideogrammákat; a 

másik oldalán az olajbogyó, füge és bor ideogramma fordul elı. 

 

4 ivócsésze, 2 amphora, 3 korsó 

1 vegyítıedény, 4 kiöntıkorsó, 10 merıkanál 

30 …., 5 kosár (?), 10 kis boroskorsó 

2 …, 8 kis háromlábú edény, 7 kosár (?) 

elefántcsont rozettákkal (?). 

                     5. üres 

 

 

2. Bronzgazdálkodás Püloszban 

Az i. e. 14. és 13. században a mükénéi fémmegmunkálás magas szintet ért el, 

mesterségük sok fogását (bronzkardok, a bronz.- és egyéb fémedények készítése) a 

minósziaktól tanulták, még az aknasírok korában, saját találmányuk volt viszont a 

berakással készített tır. (37. ábra) A bronzmővességhez szükséges alapanyagokat 
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valószínőleg Ciprusról és Délkelet-Törökországból importálták. A fémmővesek három 

fı tárgytípust készítettek bronzból: páncélt, szerszámot és fegyvert, valamint 

edényeket. 

A Jn-táblák kovácsokat és a nekik juttatott bronzot jegyzik fel. Csak a kovácsok egy 

része kap feldolgozni való nyersanyagot (ta-ra-si-ja), mások az a-ta-ra-si-jo 

(„nyersanyag nélküliek”) kategóriába taroznak. A táblákon említett bronzmennyiség 

kb. 600 kg, amit szembeállítva a Ja 749 összegzıtáblán feltüntetett 1046 kg-mal, arra 

következtethetünk, hogy az idetartozó táblák mintegy kétharmada maradt meg. Ha a 

kovácsok számát ennek megfelelı arányban emeljük, kb. 400 khalkeusszal 

(„kováccsal”) számolhatunk. 

A. Bronz A-ke-re-wa-ban: 

PY Jn 310  

A-ke-re-wa-ban nyersanyagban részesülı kovácsok: 

 

Thisbaios: 1,5 kg BRONZ Questawón: 1,5 kg BRONZ 

Aisónios: 1,5 kg BRONZ Tamieus: 1,5 kg BRONZ 

Eurowotas: 1,5 kg BRONZ Eudónos: 1,5 kg BRONZ 

5. Pluteus: 1,5 kg BRONZ Wi-du-wa-ko: 1,5 kg BRONZ 

                                            üres 

És ennyi kovács van nyersanyag nélkül: 

Panguósios, Ke-we-to, Wadielus 

Petalos 

                                            üres 

És ennyi rabszolga: a Ke-we-to-éi, Iwachaséi 

Panguósioséi, Pluteuséi 

                                            üres 

Az úrnı nyersanyagban részesülı kovácsai: 

 Imadijo: 2 kg BRONZ Tu-ke-ne-u 3 kg BRONZ 

     15. [………]: 3 kg BRONZ Iwachas 3 kg BRONZ 

 [……….]: nyersanyag nélkül: Pu2-[…]-ja-ko  
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B. Bronz A-ka-si-jo-ne-ben: 

PY Jn398 

 

A-ka-si-jo-ne-ben nyersanyagban részesülı kovácsok: 

Philamenos 3 kg BRONZ; ma-u-ti-jo 3 kg BRONZ; e-do-mo-ne-u 3 kg BRONZ 

Klawisko 1,5 kg BRONZ Piweriatas 1,5 kg BRONZ 

sa-mu?-ta-jo 1,5 kg BRONZ wa-u-do-no 1,5 kg BRONZ 

ka-ra-pa-so 1,5 kg BRONZ Pthakeus 1,5 kg BRONZ 

Moleus 1,5 kg BRONZ ti-ta[.]-wo 1,5 kg […] 

És ennyi bronzot osztottak ki közöttük mind: 6 kg. 

Ennyi BRONZ (összesen): 27 kg 

                                           üres 

11. És ennyi kovács van nyersanyag nélkül: 

Terthreus, Pamphaios, Philowergos, Hanumenos 

Xouthos 

 

C. Bronzösszegzés: 

PY Jn 749 

 

Ennyi (BRONZ) összesen: 1046 kg. 

 

D. Bronzbeszolgáltatás: 

PY Jn 829 részlet 

A dokumentum bronzbeszolgáltatást vesz számba hajók és fegyverek 

készítéséhez. A tábla 1-2. sora magas rangú püloszi tisztségviselıket sorol fel, 

pontos értelmezésük tekintetében nincs egyetértés. 

 

Így szolgáltatnak be a falufınökök és a du-ma-k,  

Az alfınökök, a kulcstartók és a füge- és a gyümölcsfelügyelık (?) 

Bronzot a hajókhoz, a nyíl- és lándzsahegyekhez 

Pi-*82, a falufınök 2 kg BRONZ Az alfınök 750 g BRONZ 

me-ta-pa, a falufınök 2 kg BRONZ Az alfınök 750 g BRONZ 

pe-to-no, a falufınök 2 kg BRONZ Az alfınök 750 g BRONZ 
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3. Harci kocsik, fegyverzet 

 

A könnyő, kétkerekő, két ló vontatta harci kocsit a keleti párhuzamokon kívül, jól 

ismerjük képzımővészeti ábrázolásokról is: nemcsak harcra és a kitőnı utakon 

rövidebb távra, mint utazókocsit vették igénybe, hanem a férfiak vadászaton, a nık 

kultikus felvonulásokon is használták. Jelentıségüket megnöveli, hogy a mükénéiek 

ritkán ültek lóra és így lovasságuk sem volt. A harci kocsi, illetve alkatrészeinek 

ideogrammája önmagáért beszél: a szöveg megfejtése nélkül is kétségtelenül utal e 

táblák tartalmára. A fegyverzetrıl a táblák szövegei mellett a régészeti leletek 

segítségével alkothatunk teljesebb képet. A bronzból készült kardok, tırök, 

lándzsahegyek és gerelycsúcsok viszonylag gyakoriak. A palotakorszak jellegzetes 

mükénéi hosszú kardjának szarv alakú kiugrása védte a kezet, markolata peremes volt, 

melybe arany-, ezüst- vagy bronzszegecsekkel erısítették a fa vagy elefántcsont betétet. 

A markolat végére félgömb alakú kıbıl vagy elefántcsontból készült markolatgomb 

került. Emellett még létezett egy másik típusú, rövid kard, melynek T alakú markolata 

volt. A sisakok anyaga valószínőleg bır, mert a táblák szövege szerint „lemez” vagy 

„sziromlevél” volt ráerısítve, de bronzból is készülhettek. A sisakhoz illesztették az 

állvédı párt. Kerültek elı olyan kisplasztikák, valamint freskók, amelyen a Homérosz 

által leírt vadkanagyarakkal kirakott sisakokat láthatjuk, valamint a mükénéi 

aknasírokból több tucat vadkanagyarat találtak, melyek feltehetıen borításul 

szolgálhattak e sisakokon. A páncél vagy mellvért többször is elıfordul a táblákon. 

Formájáról szinte kizárólag a Dendrában elıkerült bronz páncéllelet segítségével 

alkothatunk képet, mely i. e. 1400 körülre datálható. A fegyverzet része volt még a 

bronz lábvért, valamint a különbözı alakú pajzsok, melyeket vésett pecsétlıkön és 

freskókon ábrázoltak, köztük a jellegzetes nyolcas alakú pajzzsal.70 (36-38. ábra) 

 

A. A knósszoszi harci kocsi-leltárak 

E dokumentumok több mint 400 harci kocsit vesznek számba, egy részüket 

összeszerelt állapotban, más részüket kerék nélkül; szó esik alkatrészekrıl 

(kocsiszekrény, -kerék) is. 

 

 

                                                 
70 Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 133. oldal 
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a. Felszerelt harci kocsik és páncélok: KN Sc 222 és 226  

A 140 idetartozó tábla, melyen száznál több férfit említenek, a palota 

nyugati szárnyának egy kis termébıl került elı. Mindkét idézett 

táblánk tulajdonnévvel kezdıdik (nyilvánvalóan a tulajdonosról van 

szó), az ideogramma teljes harci kocsit ábrázol. A második páncél 

feltehetıleg a kocsihajtóé. - Chadwick véleménye szerint ezek nem 

valódi táblák, hanem csak az írnokok írás gyakorlatai. 

 

Sc 222: 

Mezawón: 2 MELLVÉRT, 1 PÁR LÓ 

 

Sc 226: 

Triopas: 1 HARCI KOCSI, 1 MELLVÉRT, 1 LÓ (már) van neki 1 

 

b. Kerék nélküli harci kocsik: KN Sd 4401-4402, 4413 

A táblákon a tulajdonos nincs jelölve; a kocsik állapotát apró 

részletességgel írják le. A díszes felszerelés (elefántcsont-berakás, 

bíborszínő festés) arra mutat, hogy nem közönséges, hanem a wanax 

rendelkezésére álló harci kocsikról lehet szó.  

 

Sd 4402: 

1 lovas HARCI KOCSI KEREKEK NÉLKÜL, (teljesen) felszerelve, 

bíborvörösre festve nincs rajta gyeplı, sem...(7), sem oldalrészek (?), 

sem... (?). 

 
Sd 4401: 

2 lovas HARCI KOCSI KEREKEK NÉLKÜL, elefántcsonttal 

berakva, (teljesen) felszerelve, bíborvörösre festve, ellátva 

kantárokkal, szemellenzıkkel és agancszablákkal. 

 

Sd 4413: 

(?) LOVAS HARCI KOCSI KEREKEK NÉLKÜL, Phaistosból, 

teljesen felszerelve, két fanyereg, bíborvörösre festve, 

ellátva kantárokkal, szemellenzıkkel és agancszablákkal. 



 50 

c. Kocsiszekrények: KN Sf 4020-4021; 4428 

 

Sf 4421: 

27 lovas HARCIKOCSI-SZEKRÉNY nem (teljesen) felszerelve, 

berakással. 

 

Sf 4420: 

28 lovas HARCIKOCSI-SZEKRÉNY berakás nélkül, nem (teljesen) 

felszerelve. Alexinthos munkája. 

 

Sf 4428: 

1 lovas HARCIKOCSI-SZEKRÉNY bíborral festve, szétszedve, bır 

szemellenzıvel (és) agancszablákkal. 

 

d. Harcikocsi-kerekek: KN So 894; 4442 

So 894: 

A-te-re-te-a: 1 (?) PÁR KERÉK, szilfából, abroncsokkal; 

1 pár kerék bronzból; (7) PÁR KERÉK bronzzal bevonva; Ki-da-pa: 

41 (ÉS FÉL) PÁR KERÉK abroncsokkal; 

40 (+) PÁR KERÉK főzfából ... (7) abroncsokkal; 

 

So 4442: 

Se-to-i-ja: kerekek, az elızı évi ellátmányból hiányoznak 1 PÁR 

KERÉK 

 

A-te-re-ta, Ki-da-pa, Se-to-i-ja - helynevek. 

 

B. Harcikocsi-kerekek Püloszban 

A püloszi archívumokban nem találunk a knósszoszihoz fogható harcikocsi-

nyilvántartást, az Sa-sorozat (a knósszoszi So-táblákhoz hasonlóan) csupán a 

kerekeket veszi számba kocsi nélkül. 
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a. Egyes kocsik nyilvántartása: PY Sa 774; 287; 794 

Sa 774: 

Mopsos kocsija: tengely re szerelve 1 PÁR BİRABRONCSOS (?) 

KERÉK 

 

Sa 287: 

Ezüsttel bevonva l pár kerék. 

 

Sa 794: 

Bronzzal bevonva, használatlan (vagy: használhatatlan), 1 pár kerék. 

 

b. Összegzı táblák: PY Sa 843; 787 

 

Sa 843: 
Ennyi: tengelyre szerelve, újak, 20 PÁR BİRABRONCSOS (?) 
KERÉK 
 

Sa 787: 

Ennyi: tengelyre szerelve, régiek, 31 PÁR KERÉK; 12 PÁR KERÉK, 

régiek, az e-qe-ta-k számára; 32 PÁR KERÉK. zakynthosi fajta. 

 

c. Mellvértek és sisakok Püloszban és Tirünszben 

A védıfegyverek neve - ellentétben a harci kocsi, illetve alkatrészei 

megnevezésével - jól ismert Homéroszból: to-ra-ke (thórakes) 

"mellvértek" és ko-ru-to (korythos) "sisak", továbbá: pa-ra-wa-jo 

(kettısszám!, vö. paréion "pofadísz").- Az idetartozó táblák írnokai 

számos rövidítést használnak, szerencsénkre olykor teljes formában 

kiírják a szavakat. 

 

a. Püloszból: PY Sh 735-737; 740 

Sh 735: 

1 MELLVÉRT: 22 nagyobb mérető l(emez), 12 kisebb mérető 

l(emez); s(isak): 4 l(emez); 2 a(rcvédı). 
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Sh 737: 

1 MELLVÉRT: 20 nagyobb mérető lemez, 10 kisebb mérető l(emez), 

sisak: 4 lemez; 2 arcvédı. 

 

Sh 740: 

5 PÁR régi MELLVÉRT: 20 nagyobb mérető ... (?) lemez, 10 kisebb 

mérető l(emez), sisak: 4 l(emez), 2 a(rcvédı). 

 

Sh 736: 

Mellvértek, Ameiant mőhelye, Melaina vidékén (?), 5 új MELLVÉRT. 

 

b. Tirünszbı1.  

Mükéné ikervárosában nem maradt fenn az archívum, 

szórványemlékként mindössze 13 igen töredékes táblát és 14, csupán 

néhány jelet tartalmazó táblatöredéket ismerünk. A táblák tartalma a 

más lelıhelyekrıl ismert szövegekre emlékeztet: TI Si 5; SI 8. 

 

Si 5: 

] mellvért MELLVÉRT l[  

] mellvért MELLVÉRT l[ 

 

Sl 8:  

 MO 2 

] KERÉK l ti-to  MO 1 

 

4. Földbirtoklás és földbérlet 

A mükénéiek kétfajta földtulajdont ismertek: az egyik a ke-ke-me-na volt, melyet a 

közösség birtokolt, a másik pedig a ki-ti-me-na, amely egyéni tulajdonban volt. A 

nagyobb földbirtokosok ktimenájuk egy részét „bérlık”-nek adták.  

Létezik még egy birtok-típus, a temenosz. Ezzel csak a wanax - király, illetve a 

lawagetas - hadvezér rendelkezett.  

Külön kell megemlíteni a kama nevő földterülteket, amelyek birtoklása külön 

kötelezettségekkel járt, tulajdonosaik a kamaeuszok (kamaewe) külön réteget alkottak. 

A földterület nagyságát vetımagban mérték. Ez a gyakorlat jól ismert az ókor más 
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korszakaiból is, s egyes földközi-tengeri területeken a legutóbbi idıkig fennmaradt. A 

legnagyobb itt említett vetımagmennyiség 2880 liter (a király temenosa), a legkisebb 

1,6 liter (alighanem csak egy gyümölcsöskert területe). 

 

A. Földtulajdon Szphagianészban 

Szphagianész a palota közelében feküdt, csak az itt elterülı földekrıl 

ismerünk egy teljesnek mondható földjegyzéket. Ezt kettıs szerkesztésben 

készítették el: elıbb kis „pálmalevél alakú” agyagtáblán elızetesen 

rögzítették a beérkezı adatokat (l. b.), majd ezeket nagyobb („lap alakú”) 

táblákon egyesítették (l. a.). 13 elıkészítı táblát foglaltak össze 4 nagyobb 

táblára, valamennyi a magánbirtokosok, és bérlıik földjét vette számba. 

 

a. A "nagy kataszter": PY En 609 

Ennyi Sphagianéshoz tartozó földbirtok van: 40. 

És ennyien vannak a telestasok rajta: 14 FÉRFI. 

Warnataios magánbirtoka, ennyi vetımag: 242 l BÚZA. 

És így bírnak (földet) a bérlık Warnataios földbirtokából: 

5. Atuchos, a király építımestere bír egy bérletet, ennyi vetımag:  

2 l BÚZA, 

i-ni-ja, az isten rabszolganıje bír egy bérletet, ennyi vetımag:  

32 l BÚZA, 

e-*65-to, az isten rabszolgája bír egy bérletet, ennyi vetımag:  

24 l BÚZA, 

si-ma, az isten rabszolganıje bír egy bérletet, ennyi vetımag  

12 l BÚZA, 

üres 

10. Amaruntas magánbirtoka, ennyi vetımag: 276 l BÚZA. 

[És így bírnak földet] a bérlık Warnataios földbirtokából: 

[so-u-ro, az is]ten rabszolgája bír egy bérletet, ennyi vetımag: 

 6 l BÚZA,  

[e-do-mo-ne-u, az is]ten rabszolgája bír egy bérletet, ennyi vetımag: 

12 l BÚZA,  

[e-sa-ro, az isten rab]szolgája bír egy bérletet, ennyi vetımag:  
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6 l BÚZA, 

15. [Warnataios a te1estas b]ír egy bérletet, ennyi vetımag: 

12 l BÚZA, 

 [e-ra-ta-ra, a Pakijanei papnı rabszolganıje] bír egy bérletet, ennyi 

vetımag: 121 BÚZA,  

[po-se-re-ja, az isten rabszolganıje b ]ír egy bérletet, ennyi vetımag: 

18 l BÚZA,  

[Sphagianés papnıje b]ír egy bérletet, ennyi vetımag: 36 l BÚZA. 

 

b. A "nagy kataszter" egyes lapjai: PY Eo 211 

Warnataios magánbirtoka: 242 l BÚZA 

Atuchos az építımester, és bír egy bérletet Warnata[iostól]: 2 l gabona, 

i-ni-ja, az isten rabszolganıje, és bír egy bérletet Warnata[iostól]:  

[32] l BÚZA, 

 e-*65-to, az isten rabszolgája, és bír egy bérletet Warnata[iostól]:  

[24] l BÚZA,  

5. si-ma, az isten rabszolgája, és bír egy bérletet Warnataiostól:  

12 l BÚZA. 

 

B. Közösségi földek: 

PY Ep 704 
Opetereu qejomeno közösségi földet birtokol, ennyi vetımag:  

300 l BÚZA, 

Huamia, az isten rabszolganıje bír egy bérletet, a papnı 

tiszteletajándékát, ennyi vetımag: 18 l BÚZA, 

Erita, a papnı bír egy bérletet a néptıl a közösségi földbıl, ennyi 

vetımag: 48 l BÚZA,  

A ki-ri-te-wi-ja (-asszonyok) bérletet bírnak a néptıl a közösségi 

földbıl, ennyi vetımag: 228 l BÚZA, 

5. Erita, a papnı bírja (a bérletet) és azt állítja, hogy ez istene 

tulajdona, a nép viszont azt állítja, hogy ı (csak) bérli ezt a közösségi 

földbıl, ennyi vetımag: 468 l BÚZA, 

Karpathia, a kulcshordozó két (?) közösségi földdarabot birtokol; bár 

szolgáltatásra van kötelezve mindkettı után, ezt nem teljesíti, 
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ennyi vetımag: [...] BÚZA. 

 

C. Egyedi földbirtokok: 

PY Ea 817; 782; 800; 23; 825 
E kisebb, elszigetelt táblákon szereplı földbirtokok a birtokosok és 

bérlıik foglalkozása miatt figyelemre méltók. 

 

Ea 817: 

Mologuros 'pásztor' magánbirtoka: 374 l BÚZA 

 

Ea 782: 

Lugros, a fıvezér szolgája bír egy bérletet Mologuros pásztor 

birtokából: 12 l BÚZA 

 

Ea 800: 
Krétheus bír egy bérletet Mologuros pásztortól: 240 l BÚZA 
 
Ea 23: 

Koldos ’pásztor’ magánbirtoka: 174 l BÚZA 

 

Ea 825: 

Thalamatas bír egy bérletet Koldos pásztortól: 12 l BÚZA 

 

5. Nyájak, gyapjú, textilipar 
 
Fontos szerepet töltött be a mükénéi gazdaságban az állattartás: nem csak a nyájakat 

számba vevı táblákon találkozunk a juhász, gulyás, kecskepásztor említésével. 

Lovakról ritkán esik szó, akkor is a harci kocsikkal kapcsolatban, az ökröket igavonó 

állatnak használták (a táblák még az állatok nevét is megırizték: Tarka, Fekete, 

Keselábú, Borszínő, Fakó), de egy hosszú püloszi dokumentum cserzett bıröket, egy 

másik tábla bırbıl készült lószerszámokat jegyez fel; említik a disznótartást; 

szarvasról, feltehetó1eg elejtett vadakról is szó van egy-két táblán. Legjelentısebb 

azonban a juhtenyésztés volt: a knósszoszi táblák tanúsága szerint Kréta szigetén 

csaknem 100 000 birkát legeltettek. Mintegy 800 tábla foglalkozik a nyájakkal, más 

táblacsoportok a tó1ük nyert gyapjúval és az abból készült ruhákkal. 
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A. Knóssosi birkanyájak 

A táblák „pálmalevél” alakúak. Elıször nagyobb jelekkel a pásztor nevét írták 

le, majd a tábla jobb oldalát vízszintes vonallal kettéosztották: a felsı részen a 

palota ellenırének a neve (rendszerint birtokos esetben) és az állatok száma áll, 

alulra a helynév került. Ugyanazokat a nyájakat különbözı szempontok szerint 

többször is számba vették. A Da-Dg-táblákon a többnyire kerek százasával 

(vagy legalábbis kerek számmal) feljegyzett állatokat nemük szerint (kos, 

anyajuh), továbbá mint régieket, hiányzókat vagy elızı évieket osztályozták, a 

Dk-táblákon ezzel szemben az állatok számán kívül a tılük elvárható, illetve a 

hiányzó gyapjúmennyiséget regisztrálták. 1 gyapjúegység kb. 3 kg gyapjút 

jelent, e táblákon 4 állatra esik 1 egység. Ismét más szempont érdekelte az 

írnokokat a DI-sorozatban: itt elıbb a nıstény állatokat jegyezték fel, majd 

utána a hímeket (ezekhez a „ki” szótagot írták hozzá), arányuk 1:1-hez (mindkét 

fajta állatból hiányozhat bizonyos mennyiség); végül itt is szerepel gyapjú 

mennyiség, de az elızı csoporténál csekélyebb arányban: 1: 10-hez. Feltehetı, 

hogy itt anyaállatokról és mindegyiknek egy-egy kicsinyérıl van szó: a 

gyakorlat azt mutatja, hogy az anyaállatok lényegesen kevesebb gyapjút adnak. 

A Dn-táblákon két-két helynévvel találkozunk, a Do-jelőek pedig 

tenyészállatokról szólnak, az idei és tavalyi szaporulatot jegyzik fel. 

 

 

a. A Da-Dg-táblák: KN Da 1195; 1221; Db 1105; 1232; Dc 1129; 

Dd 

 

Da 1195: 

KOS 100 

A-ke-e-to (nyája): Ra-su-to-ban. 

 

Da 1221: 

KOS 200 

Aithalowens (nyája): Pa3-ko-we-ban [ 
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Db 1105: 

           KOS 52 ANYAJUH 28 

Ai-ku-pi-ti-jo (nyája): Su-ri-mo-ban 

 

Db 1232: 

 KOS 23 ANYAJUH 27 

Na-pu-ti-jo (nyája): Ti-ri-to-ban; (ellenır) Peri-qo-to. 

 

Dc 1129: 

 KOS 37 

Po-ro-u-te-u (nyája): Da- *22-to-ban; (ellenır) V-ta-jo, 

 h(iányzik) 63 KOS. 

 

Dd 1171: 

 KOS 20 ANYAJUH 72 

Poros (nyája): Phaistosban; ö(reg) 8 KOS. 

 

Dc 1129: A hiány jele az eredetiben o. (= o-pe-ro [ophelosJ).  

A két összeg együtt 100. 

 

 

Dd 1171: „öreg” az eredetiben pa (= pa-ra-jo [palaiosJ); a nyolc 

elöregedett állatot pótolni kellett. További rövidítés: pe = pe-ru-si-no-

wo (perysinos) „tavalyi”. 

 

b. A Dk-táblák: KN Dk 1065; 1072-1073 

A "X" - ellenırzési jel. A gyapjúmennyiséget az állatok alapján 

számították ki, négy juhra esik 1 egység (kb. 3 kg), tehát 75 kg - 25 

egység. 

 

Dk 1065: 

 X KOS 100  34 kg GYAPJÚ 

Ka-da-no (nyája): Ku-ta-to-ban; h(iány) 41 kg GYAPJÚ. 
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Dk 1072 

      X KOS 100   40 kg GYAPJÚ 

Ka-te-u (nyája): Ku-ta-to-ban; h(iány) 35 kg GYAPJÚ. 

 

Dk 1074: 

      X KOS 100    57 kg GYAPJÚ 

Eruthros (nyája): Ku-ta-to-ban; h(iány) 18 kg GYAPJÚ. 

 

c. A Dl-sorozat: KN DI 943; 1061 

 

D1943: 

az úrnı tulajdona; ANYAJUH 90, 33 kg GYAPJÚ 

A-ko-i-da (nyája): Pa-nwa-so-ban; h(iány) ki KOS 35, h(iány) 21 kg 

GYAPJÚ 

 

Dl1061: 

Ennyi: Phaistosban 1368 kg BIRKA GYAPJÚ. 

 

 

d. A Dn-táblák: KN Dn 1094+1311; 1095+5015 

A táblákon említett két-két város feltehetıleg egymáshoz közel feküdt. 

 

a. Dn 1094+ 1311 : Phaistos 1509 KOS, Daos 2440 KOS. 

 

b. Dn 1095+5015: Ti-ri-to 1222 KOS, Qa-ra 2290 KOS. 

 

e. Do-táblák: KN Do919+921; 927 

 

Do 919+921: 

id (ei) ki KOS[ 

Wi-da-ma-ro (nyája): se ANYAJUH 100 ta(va1yi) KOSI 
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Do 927: 

] ta(va1yi) KOS 19 

]: ANYAJUH 100 id(ei) ki KOS 30, h(iány) KOS 31. 

 

B. Knóssosi gyapjú és szövet 

 
a. Az Le-táblák: KNLe 525-6; 532+534; 535+538 
Ezek közös sajátossága, hogy a szövettel együtt a felhasználható 

gyapjúmennyiséget is számba veszik. A kulcsszó a pa-we-a (pharwea, 

egybevethetı a Homérosból ismert pharos „gyapjúból készült nagy 

darab szövet, palást, köpeny” jelentéső szóval), amely mindig a 

különbözı alakban megjelenı szövet-ideogramma kíséretében 

található. Az idetartozó táblák legnagyobb részén utalás van a Kréta 

különbözı részein foglalkoztatott nık származására (esetleg 

tevékenységére) is. A szövet-ideogramma indexszám a képjel alján 

megjelenı 1-4 függıleges vonalkára utal. A "pe-ko-to" típusú szövet 

mindig a TE szillabogrammal együtt jelenik meg: a felhasznált gyapjú-

mennyiség alapján arra következtethetünk, hogy e szövetek 

súlyosabbak voltak a többinél. Az utolsó tábla nyilvánvalóan összegzı 

jellegő: sajnos, éppen a számadatok hiányoznak. 

 

Le 525: 

Se-to-i-a-ból való nık: 40 királyi típusú (nehéz) SZÖVET3 100+ 

mérték GYAPJÚ. 

 

Le 526: 

Daosból való nó1c 10 pe-ko-to-a. típusú (nehéz) SZÖVET1,  

14 pe-ko-to-b. 

típusú (nehéz) SZÖVET2; 

3 tu-na-no típusú SZÖVET1, xx mérték GYAPJÚ. 

 

Le 532+534: 

[] ku-wo: 16 ko-u-ra típusú köpeny SZÖVET1, 26 2/3 mérték 

GYAPJÚ; 1 tu-na-no típusú SZÖVET1, 3 mérték GYAPJÚ; 
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4 (nehéz) SZÖVET1, 26 mérték GYAPJÚ. 

 

Le 535+538: 

Ennyi a ke-ri-mi-ja nyersanyaga: xx [ko-u-ra típusú] köpeny 

[SZÖVET]; 

xx tu-na-no típusú [SZÖVET] 

xx pe-ko-to típusú [nehéz SZÖVETI. 

 

b. Az Ld-táblák: KN Ld 571; 573; 598+ 

A táblák legnagyobb része ugyanattól az írnoktól származik; közös 

sajátságuk, hogy a textíliák felhasználására és küllemére utaló 

melléknevek fordulnak elı bennük. Legtöbbjükön a feljegyzett 

textilmennyiség 5 többszöröse (25, 30, 35), feltehetıen ötösével 

csomagolták össze ıket. 

 

Ld 571: 

25 e-qe-ta típusú köpeny, fehér fonallal, 

ék alakú díszítés sei (?), jobb minıségő, SZÖVET3, 1 ZSÁK 

 

Ld 573: 

35 vendégajándék típusú köpeny, fehér fonallal; pirossal beszórva (?), 

SZÖVET3, 1 ZSÁK. 

 

Ld 598+661: 

Wi-jo-qa-tas-é: 1 SZÖVET1 tarka fonallal; 37 SZÖVET1  

fehér fonallal; 2 festett SZÖVET1;  

Ennyi: 40 SZÖVET1;  

h(iányzik): 6 SZÖVET1. 
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6. Személylisták 
 

A. Püloszi személylisták 

 
a. Nık, fiúk és lányok jegyzékei: Idetartoznak a PY Aa, Ab és 

Ad-táblák 
 
E tábláknak az az érdekessége, hogy három különbözı szerkesztésben 

ugyanazon személyeket veszik számba. Az "Aa" jelő táblákon nıket, 

fiúkat és lányokat találunk helynév vagy foglalkozási név kíséretében, 

az "Ab" táblák ugyanezeket a személyeket regisztrálják, de búza és 

füge hozzáadásával, nyilvánvalóan ellátásuk biztosítására. E 

dokumentumokon olykor a da és ta szótag is megjelenik: feltehetıleg a 

nıket kísérı férfi, illetve nıi felügyelıre utal. Az "Ad" táblák férfiakat 

és fiúkat listáznak, mint az elızı két sorozat nıinek gyermekeit, 

feltehetıleg ebbe a csoportba kerültek a nagyobb, már munkára 

fogható fiúk. Az "Aa" táblákat két írnok készítette, a püloszi 

birodalom két tartománya szerint elkülönítve; az "Ab" táblák egyetlen 

írnok mőve volt, akárcsak az "Ad" táblák is (egyetlen, más tárgyú 

tábla kivételével). 

 

Aa 783: 

Lewotrochowoibeliek 38 ASSZONY, 13 lány, 15 fiú; da 1 ta 1 

 

Ab 535: 

Lewotrochowoibeliek 38 ASSZONY, 13 lány, 15 fiú; 1332 l BÚZA, 

1332 l FÜGE; ta, da 

 

Ad 676: 

Pylosban, Lewotrochowoibeli asszonyok fiai FÉRFI 22, fiú 11 

 

Aa62: 

Gabonaırlı 7 ASSZONY, 10 lány, 6 fiú 
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Aa 786: 

Ne-wo-pe-o-beliek 8 ASSZONY, 3 lány, 2 fiú ta 1 

 

Ab 554: 

Ne-wo-pe-o-beliek 7 ASSZONY, 5 lány, 5 fiú [ ] BÚZA [ ] FÜGE; da, 

ta 

 

Ad 688: 

Ne-wo-pe-o-beli asszonyok fiai FÉRFI 4, fiú 2 

 

b. Egyének: PY Ae 134,264; Pa 398 

 

a. Ae 134: 

Ke-ra-wo pásztor A-si-ja-ti-ja-ban Thalamatas nyájait ırizve FÉRFI 1. 

 

b. Ae 264: 

Philaios kecskepásztor (aki fellép mint ?) foglaló, lefoglalta (?)  

du-ni-jo nyáját FÉRFI 1. 

 

c. Pa 398: 

Az Aigaleonon túl A-pi-ka-ra-do-ra munkacsoportja * 169. 

 

Pa 398: A püloszi birodalom két provinciára oszlott: az Aigaleon 

hegyvonulaton inneni és túli területre. Az elsıhöz 9, a másodikhoz 7 

nagyobb település tartozott, amelyeket többé-kevésbé állandó 

sorrendben néhány tábla említ (Cn 608; Jn 829; Vn 20). A 

munkacsoport a qa-si-re-wi-ja szó fordítása. Ez a qa-si-re-u (a késıbbi 

basileus [„király”]) szóval van kapcsolatban, ami itt csak valamiféle 

munkafelügyelıt jelent. A * 169 ideogramma jelentése nem világos. 
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7. Az o-ka-táblák 
 
Ezek a táblák azokra az óvintézkedésekre utalnak, amelyeket az ellenségtıl fenyegetett 

Pülosz tengerparti szakaszának kulcsfontosságú pontjain állomásozó csapattestekkel 

kapcsolatban hoztak. 

A sorozathoz tartozik: PY An 657; 519; 654; 656; 661; amelyekbıl az elsı kettıt 

közöljük. 

 

An 657: 

A következıképpen ırzik a partvidéket az ırök:  

Maleus parancsnoksága O-wi-thno-ban: Ampelitawón, Orestas, Ete(w)as, Kokijos, 

50 O-wi-thno-beli su-we-ro-wijos FÉRFI Oichaliában. 

 5.                         üres 

Nedwatas parancsnoksága: Echemédés, Amphiestas, Maratheus, Ta-ni-ko. 

A Halwons vidékérıl 20 kyparissai ke-ki-de FÉRFI 

üres 

Az Aithaleis vidékérıl 10 kyparissai ke-ki-de FÉRFI  

és velük a kísérı, Kerkios fia (?), 

Aeriquontas. Az Elaphon Limén vidékérıl, Oichaliából 30 FÉRFI O-wi-thno-ba, és A-

pu-ka-ból 20 ke-ki-de FÉRFI, 

és velük a kísérı, Ai-ko-ta. 

 

An 519: 

Trós parancsnoksága Ro-o-wa-ban: 

 ka-da-si-jo, mo-ro-qa, zo-wo teljesíti szolgálatát, Kriaios, Wastuaochos, (és) Mu-to-na. 

Oichaliából A-ra-tu-wa 110 FÉRFI. 

5.                         üres 

Ke-wo-no parancsnoksága: ka-ke [ ] 

Tu-si-je-u, Ponteus [ ] wo-ne [  

Amphi-te-wa-ból Iwasos [ ] FÉRFI. 

                            üres 

11. A2-te-po, De-wi-jo, Komawe  

Olympiából és 

Erymanthustól 30 FÉRFI 
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üres  

Pi-ru-te-ból 30 ku-re-we FÉRFI,  

15. és velük a kísérı, ro-u-ko  

Kusamenos fia. 

 

An 657: 2. A kulcsszó o-ka, melyet egyesek arché-nak ("csapat, parancsnokság"), 

mások holkas-nak ("hajó, hajóslegénység") értelmeznek: mellette genitivusban áll a 

csapat parancsnokának a neve. 8. ke-ki-de A szó nyolcszor fordul elı, a csapat fajtáját 

jelöli. ll-2. A kísérı (e-qe-ta) mellett olykor meg van adva az atya neve is, ami a nemesi 

származást jelölheti. 

 

8. A társadalom tagozódása 

Az állam élén a wanax, a király állt (a név a homéroszi eposzokban már rövidült 

formában jelenik meg - anax), hatalma valószínőleg szakrális, istenkirály jellegő volt, 

bár ez a feltevés bizonytalan alapokon nyugszik. A méltóság valószínőleg családon 

belül öröklıdött, de az ezt szabályozó szokásokra még nem derült fény.  Rangsorban ıt 

követte a lawagetas, a „hadvezér”, akinek fontos szerepét mutatja, hogy a wanaxon 

kívül egyedül ı rendelkezett még temenosz megjelöléső földterülettel, bár igaz a két a 

birtok nagysága jelentısen eltér egymástól. Egyes feltételezések szerint ı lehetett a 

trónörökös. A rangban következı társadalmi réteget az eqeták („kísérık”) alkották, akik 

valószínőleg a királyt kísérı katonai tisztségviselık voltak, bár vallási szerepük sem 

kizárt. Figyelemre méltó, hogy külön említik az eqeták kerekeit, s ez valószínőleg azzal 

magyarázható, hogy fıként ık harcoltak kocsiról. Létezett a földbirtokosoknak még 

egy osztálya a te-re-ta (klasszikus telestai), akik valószínőleg vallási szerepet betöltı, 

nagytekintélyő földbirtokosok lehettek. Megjelenik az uralkodók mellett a kerosia, 

vagyis az „öregek tanácsa”, de ekkori szerepükrıl szinte semmi biztosat nem lehet 

tudni. Ezeken kívül a kisebb területi egységek, mint város, községek és csoportok 

vezetıi voltak a korete, porokorete és a qasireu, akik feltehetıen helyi választás vagy 

központi kinevezés útján szerezték tisztségüket. A következı társadalmi réteg a 

kézmőveseké, földmővelıké volt, s a társadalmi ranglétra alján a rabszolgák álltak.71 

                                                 
71 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 157-161. oldal 
    Az égei civilizációk / Peter Warren. – Budapest : Helikon, 1989. (A múlt születése) 138. oldal 
   Görög tájak, talányok / Keszthelyi Katalin, Keszthelyi Tibor. – Budapest : Kossuth, 1980. 94. oldal 
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PY Er 312; Un 718 

PY Er 312: 

A királyi birtok: 

ennyi vetımag: 3600 l BÚZA. 

A Lawagetas birtoka: 1200 l BÚZA. 

A telestasoké, ennyi vetımag: 3600 l BÚZA; 

                                üres 

A kultuszközösség lakatlan (?) (földje): ennyi vetımag: 720 l BÚZA. 

PY Un 718: 

Sa-ra-pe-da felajánlása Poseidónnak: 

Echelawón felajánlásként az o-wi-de-ta-knak ennyit 

fog adni (?) 480 l BÚZA, 108 l BOR, 1 BIKA, 10 SAJT, 1 JUHBİR, 6 (?), 1 MÉZ  

a nép pedig (adni fog): 240 l BÚZA, 72 l BOR, 

2 KOS, 5 SAJT, 4 l ZSÍR, 1 JUHBİR. 

A Lawagetas ennyit fog adni: 

2 KOS, 72 l LISZT, 

24 l BOR. A kultuszközösség birtoka pedig ennyit fog adni: 

72 l BÚZA, 12 l BOR, 5 SAJT, 14 (?), 1 MÉZ. 

 

9. A mükénéi vallás 

A lineáris B megfejtése elıtt a mükénéi vallást csak a régészeti leletek alapján lehetett 

rekonstruálni; most a kultuszról elsısorban a felajánlási táblák adataiból nyerhetünk új 

képet. Az olümposzi istenek közül megtaláljuk Zeuszt (Divo), Hermészt, Dionüszoszt 

(Divonuszo - a nevét említı egyik töredékes tábla hátoldalán a wo-no = oinosz „bor” 

jelentéső szó olvasható). Dionüszosz neve jelentette az egyik legnagyobb meglepetést, 

hiszen korábban úgy gondolták, hogy elég késın, körülbelül az i. e. VIII-VII. 

században került a görög panteonba. A késıbbi korokban az istenek mellékneveként 

álló megjelölések itt még önállóan szerepelnek: Enüaliosz (Enuwarijo - Arész 

mellékneve), Paian (Paiawon - Apollón mellékneve), Eneszidaón (vö. Poszeidón 

melléknevével: Ennoszigaiosz, Ennoszikhthón). Az istennık közül elıfordul: Héra 

(Era), Artemisz (Atemito), Athéné potnia (Atana), Eileithüia (Eleuthia), Erinüsz neve, 

                                                                                                                                                    
   Görög történelem a kezdetektıl Kr. e. 30-ig / Hegyi Dolores [et al.]. – 2. jav. kiad. – Budapest : Osiris,  
   1996. 98-99. oldal 
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említik Poszeidón nıi párját, Poszidaeját. Egyes kultikus nevek késıbb feledésbe 

merültek, alakjukat nem lehet azonosítani (Drimiosz, Zeusz fia [?], Triszhérósz, a 

püloszi Fr-táblákon gyakran említett di-pi-si-jo stb.). (39-43. ábra) 

 

A. Rituális felajánlás Püloszban: 

 
PY Tn 316 

Az írnok a vakarásokkal és újraírásokkal eléktelenített tábla mind a két felére 

írt, sietısen, hanyagul, mintha csak valami „piszkozatot” készített volna. Az 

egyes tételeket bevezetı formula értelmezése vitatott, annyi azonban bizonyos, 

hogy valamilyen vallási szertartásról van benne szó, egyebek között feltehetıleg 

emberáldozatról is. 

 

Recto: 

A hajózás hónapjában: 

PYLOS: áldozatot mutat be a sphagianési (?) szentélyben, elhozza az 

adományokat és áldozatokat vezet. Potniának 1 ARANYSERLEG, 1 

ASSZONY. 

Mnasának 1 ARANYCSÉSZE, 1 ASSZONY. Posadaejának 1 ARNYCSÉSZE, 

1 ASSZONY 

5. Trishérosnak 1 aranyserleg. A „Ház Urának” 1 ARANYSERLEG 

                                üres 

7-10. PYLOS          üresek 

 

Verso: 

PYLOS: Áldozatot mutat be Poseidón szentélyénél, és a város vezet és elhozza 

az adományokat és áldozatokat vezet. 

1 ARANYSERLEG 2 ASSZONY, …-NAK, …NAK. 

PYLOS: Áldozatot mutat be Persé és Iphimedeia és Diwia szentélyénél, 

5. és elhozzák az adományokat és áldozatokat vezet. Persének  

1 ARANYCSÉSZE, 1 ASSZONY 

Iphimedeiának 1 ARANYCSÉSZE. Diwiának 1 ARANYCSÉSZE,  

1 ASSZONY 

Hermes Areiasnak 1 ARANYCSÉSZE, 1 FÉRFI. 
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PYLOS: Áldozatot mutat be Zeus szentélyénél, és elhozza az adományokat és 

áldozatokat vezet. 

Zeusnak 1 ARANYCSÉSZE, 1 ASSZONY. Hérának 1 ARANYCSÉSZE,  

1 ASSZONY 

10.     Drimiosnak, Zeus fiának 1 ARANYCSÉSZE [?]. 

                                        üres 

12.     PYLOS:                üresek 

 

 

Recto: 2. Pylos neve minden tétel baloldalán a meg szokottnál háromszor 

nagyobb jelekkel van írva. Szphagianész hipotetikus átírása a Pa-ki-ja-ne 

helynévnek: valószínőleg közelében feküdt a palota, tıle nem messze egy 

mükénéi tholos-sírt tártak fel. 

 3. Potnia más táblákon is elıfordul (vö. a görög potnia-val, amely elsısorban 

Démétérre és leányára, Koréra utalt), bár többnyire más szó kíséretében 

4. Mnasa nem ismert a klasszikus korból; Posidaeja Poszeidón nıi párja lehet.  

5. A Tris-hérós (tris + hérósz) második eleme („hıs, félisten”) jól ismert (1. 

még: PY Fr 1204, alább B. b); az utána következı Do-po-ta szó talán a 

klasszikus deszpotész „úr” dialektikus formája lehet.  

Verso: 3. A kipontozott helyen olvasható két névnek (Qo-wi-ja és Ko-ma-we-te-

ja) nincs elfogadott értelmezése.  

4. Az itt elıforduló három nıi név közül Persé (Pe-re-swa) emlékeztet 

Perszephoné nevének elsı elemére: Démétér leánya és Hadész felesége volt; 

Iphimedeia neve Homéroszból ismert, Poszeidóntól szült két fiút; Diwia Zeusz 

nıi párjának látszik (elıfordul még a PY Cn 1287, An 607, KN Xd 97 táblán).  

7. A klasszikus mitológiában nagy szerepet játszó Hermész neve mellett az 

Areias szó Arész nevére emlékeztet, egy Kr. e. 4. századi arkadiai feliraton 

pedig Zeusz, Enüaliosz és Athéna kultikus megnevezése. 

9-10: A Zeusz és Héra után következı Drimios Zeusznak valakije, az ismeretlen 

jelentéső i-je-we szót egyesek „fiá”-nak, mások (kiegészítve) „papjá”-nak 

értelmezik. 
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B. Felajánlási illatosított olaj-táblák Pylosból: 

 
PY Fr 1202; 1204; 1206; 1219; 1221 

E sorozat nem az archívumból, hanem egy, a palota északkeleti oldalán fekvı 

olajraktárból került napfényre. A táblákon szereplı olajat különféleképpen 

illatosítják; a szövegben szereplı kultikus nevek alapján feltehetı, hogy e táblák 

az istentisztelet céljára szétosztott olaj dokumentumai. 

 

a. Fr 1202: 

Az Új Bor Ünnepén, az Istenanyának zsályaillatú OLAJ 200 l. 

 

b. Fr 1204: 

Trishérósnak 1/2 l rózsaillatú OLAJ. 

 

c. Fr 1206: 

Ázsia Úrnıjének ennyi qe-te-jo OLAJ 188 l. 

 

d. Fr 1219: 

A két úrnınek és Poseidónnak balzsam-OLAJ 4 l 

 

e. Fr 1221: 

A „hajózás havában”, az Úrnı ünnepe, 12 l balzsam- (?) OLAJ. 

 

1219: A két úrnınek: Démétérnek és leányának, Perszephonénak. 

 

C. Knósszoszi felajánlási táblák: 

a. KN Fp 1 

Deukios havában: 
A diktéi Zeusnak 12 l OLAJ. 
A Daidalos szentélybe 24 l OLAJ. 
Pa-de-nak (?) 12 l OLAJ, 
5. valamennyi istennek 36 l OLAJ. 
Qe-ra-si-ja-nak 12 l OLAJ. 
Amnissos: valamennyi istennek 24 l OLAJ, 
Az Erinysnek 6 l OLAJ. 
*47-da-ba: 2 l OLAJ, 
a szelek papnıjének 8 l OLAJ. 



 69 

10.                 üres 
Ennyi: 136 l OLAJ 
 
b. KN Gg 702 
Valamennyi istennek, 1 AMPHORA MÉZ, 

A Labyrinthos Úrnıjének, 1 AMPHORA MÉZ. 

 

c. KN Gg705 

] Amnissos: Eleuthiának, 1 AMPHORA MÉZ,  

] Valamennyi istennek, 1 AMPHORA MÉZ,  

]on-nak (?), 1 AMPHORA MÉZ. 

 

d. KN V 52+8285 

Athéna Úrnınek 1 [...] 

Enyaliosnak 1 Paiannak 1 Poseidónnak 1 

 

a. Dikté krétai hegy, Zeusz szülıhelye; Daidalosz volt a labürinthosz 

építıje; qe-ra-si-ja talán Thérasianak olvasandó és egy 

"vadászistennı"-re utal; az Erinüszök bosszúálló istennık voltak, de 

Erinüsz Arkadiában Démétér jelzıje; a szelek kultuszát Hérodotosz 

említi (7,178).b. A „labyrinthos” a da-pu2-ri-to-jo szó olvasata: a dll 

hangzócserére más adatok is vannak. 

 c. Amniszosz Knósszosz kikötıje volt a modem Irakliontól 7 km-re 

keletre; Eleuthia (az attikaiban Eileithüia) a szülés istennıje volt, 

kultuszáról még a homéroszi költemény is megemlékszik: Odüsszeusz 

tudja, hogy e helyen egy barlangja volt  
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VII. A ciprusi-minószi írás 
 
A minószi írásnak létezik még egy oldalhajtása. A két világháború között napvilágra került 

leletekbıl egyértelmően kitőnik, hogy Ciprus szigetén, a bronzkorban, a krétaival rokon 

írás volt használatban. 

Ez az írás esetlegesen összekötı kapocs lehet a krétai lineáris, illetve a klasszikus ciprusi 

szótagírás között. 

Az ezzel az írással készült feliratoknak a legfıbb bronzkori lelıhelye a sziget keleti partján 

fekvı Enkomi. (44-45. ábra) 

A máig elıkerült leletek feltehetıen csak kis részei annak, ami még várható, de ennek 

ellenére így is viszonylag nagy korszakot ölelnek fel. 

A legkorábbi táblatöredék az i. e. 15. század elejérıl származnak. Ezeknek a tábláknak a 

jelei lényegesen eltérnek a lineáris B-tıl, inkább a lineáris A-val mutatnak hasonlóságot. 

A második az i. e. 12. századra datálható csoport, nagyrészt rossz állapotban lévı táblákból 

állnak. 

Az ezeken lévı jelek csaknem azonosak a lineáris A, illetve B írás jeleivel, de valamennyi 

bonyolultabb jel erısen módosult, valamint az egyenesek és görbék nehézkes rovátkákká és 

pontokká alakultak. 

Ez utóbbi tény azzal magyarázható, hogy Cipruson az általános közel-keleti szokás szerint 

kizárólag agyagra írtak. Az agyagtáblákat kiégették, nem pedig a napon szárították, mint 

Görögországban. A táblák formája is közelebb áll a keleti típushoz. 

A ciprusi-minószi írások eddig ismert huszonhat betője, illetve öt számjegye közül tíz-

tizenkettı megegyezik a klasszikus ciprusi szótagírás jeleivel, és esetlegesen még további 

nyolc is meghatározható. (46. ábra) Mivel azonban ezt az írást nagyon kevés leletbıl 

ismerjük, máig megfejtetlen, s addig nem is várható elırelépés a megoldásban, amíg nem 

kerül elı több szöveg.72 

 

 

                                                 
72 A lineáris B megfejtése / John Chadwick. – Budapest : Gondolat, 1980. 38-40. oldal 
    Jelek és csodák : Letőnt írások és nyelvek megfejtése / Ernst Doblhofer. – Budapest : Gondolat, 1962.  
    254-256. oldal 
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IX. Melléklet 
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1. ábra Kereskedelmi és kulturális hatások a bronzkori Görögországban  

 

 
 

2. ábra Heinrich Schliemann 
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3. ábra Arthur J. Evans 

 

 

 

4. ábra Krétai, mind a négy oldalán ábrázolásokkal ellátott karneol 

 
 

 
5. ábra Néhány jel az Evanstıl megállapított, mintegy 140 krétai „hieroglif” közül és gyanítható 

jelentésük. Kifejezetten kép-jellegő ısi formák váltakoznak leegyszerősített jelekkel 
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6. ábra Vázák krétai hieroglifákkal 

 

 
 

7. ábra Pecsétlık hieroglifákkal 

 

 
 

8. ábra Krétai pecsétlık 

 

 
 

9. ábra A piktogarifkus A és B írás jeleinek összehasonlítása 
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10. ábra Az ún. phaisztoszi korong 

 
 
 

 
 

11. ábra A phaisztoszi korong jelei 
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12. ábra Lineáris A feliratos tábla Hagia Triadából 

 

 
 

13. ábra Lineáris A feliratos tábla Khaniából, i. e. 1450 körül 
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14. ábra Knósszoszból származó pecsétlık lineáris A jelekkel, i. e. XVI. század 

 

 
 

15. ábra A lineáris A jelei és feltételezett fonetikai értékeik 

 

 
 

16. ábra A lineáris A számrendszere 
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17. ábra A mükénéi lelıhelyek és a lineáris B táblákon említett települések (Chadwick nyomán) 
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18. ábra Lineáris B tábla Knósszoszból, i. e. 1400 körül 

 

 
 

19. ábra Tintával írt lineáris B jelek, minószi kehely belsı faláról 

 

 
 

20. ábra Álkiöntıs kancsó Thébaiból, oldalán lineáris B felirattal 
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21. ábra Lineáris B táblák Püloszból, i. e. 1200 körül 

 

 
22. ábra Az ún. tripusz-tábla Püloszból (Blegen nyomán) 

 

 
 

23. ábra A lineáris B számrendszere 
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24. ábra Alice Kober és az ún. Kober-hármasság 

 

 
 

25. ábra Michael Ventris 

 
 

26. ábra John Chadwick 

 

 
 

27. ábra Carl W.  Blegen 
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28. ábra A lineáris B írás szótagjelei fonetikai értékkel és szám-átírással (Chadwick nyomán) 
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29. ábra A knósszoszi palota - rekonstrukció 

 

 
 

30. ábra Mükéné - rekonstrukció 
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31. ábra Tirünsz - rekonstrukció 

 

 
 

32. ábra A püloszi palota megaronja 
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33. ábra Trója kilenc rétege - a vörössel jelzett rész Trója VI. feltételezett rekonstrukciója 
(Christoph Haussner nyomán) 

 

 
 

34. ábra A thérai vulkánkitörés hatóköre 
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35. ábra Mükénéi agyagedények keresztmetszete (Blegen nyomán) 
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36. ábra A mükénéi fegyverzet I. 

 

 
37. ábra A mükénéi fegyverzet II. 
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38. ábra A "harcos-váza" Mükénébıl, i. e. 1200 körül 

 
 
 
 

 
 

39. ábra Bronzkori harci kocsi 
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40. ábra Mükénéi istennı terrakotta szobra 

 
 
 
 

 
 

41. ábra Kezében kalászokat tartó istennı freskója Mükénébıl 
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42. ábra A mükénéi akropolisz szentélyraktárából elıkerült istenszobor, i. e. XIII. század 

 
 
 

 
 

43. ábra Istennı terrakotta szobrocskája Mükénébıl, i. e. XIV-XIII. század 
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44. ábra Mákgubókkal díszített fejékő istennı szobra az Iraklion melletti Gaziból, i. e. XIII-XI I. század 

 
 
 
 
 

 
 

45. ábra Agyagtábla ciprusi-minószi felirattal,  
i. e. 1500 körül 

 

 
 

46. ábra Ciprusi-minószi felirat Enkomiból,  
i. e. 1400 körül 
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47. ábra A ciprusi-minószi írás jelei és feltételezett fonetikai értékük 

 


