
K3 Aquincumban
Egy mágikus amulett feliratának

értelmezése

Németh György

z Aquincumi Múzeumban ôriznek egy 8,5 × 7,8 cm méretû ezüstlemezt,
amely 1927-28-ban került elô, a Bécsi út 166. sírból, de csak 1945 után
találták meg egy 3 cm átmérôjû bronz bullában (Lelt. szám 30236/3). Az

ezüstlemezt kilencszer hajtották össze, amint ez a mágikus ezüstlemezeknél szoká-
sos,1 és – szokatlan módon – beléhajtogattak egy verdefényes ezüstpénzt, Traianus
veretét 116-ból (Szilágyi szerint Cohen 187 típus). 

Az érme így nem a szokásos terminus post quemet adja meg, hiszen verdefényes
pénzek egy napig sem lehettek forgalomban. Az aquincumi ezüstlemez tehát nem sokkal
az érme verése után készült, akkor helyezték el a bullában, amit tulajdonosa évekig
hordhatott a nyakában, mielôtt vele együtt eltemették. Így ez a lelet, tudomásom szerint,
az egyetlen jól datálható mágikus ezüst amulett. A lemez feliratát mai napig nem
publikálták. Szilágyi János csak a fényképét közölte 1950-ben, de a nyomtatásban a nega-
tívot véletlenül megfordították, így a felirat tükörfordításban látszik.2 Ez téveszthette meg
Roy Kotanskyt, aki a mágikus fémlemezekrôl szóló alapvetô monográfiájában a (fordított)
fénykép alapján próbálta meg a feliratot kibetûzni, természetesen tévesen.3 Az írás eredeti
irányát egyértelmûen mutatja, hogy a lemez melyik oldalára karcolták a szöveget: amelyik
irányból karcoltak, a jelek homorúak, a másik oldalról viszont domborúak.

A lemez felirata: 1. U…C mágikus karakterek, D F D A ‘a’ O F (vagy ANOX)
2. mágikus karakterek (pl. egy holdsarló), vagy ANOX
3. mágikus karakter, k3 (hieratikus KA = ‘lélek’ jel), OO I = (?) H
4. vacat ∩∩∩
5. ∆O[C] MI (=MOI)
6. rva rvh (tükörírással, helyesen hvr)
7. … (olvashatatlan) ∆
8. …Λ
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Az ezüstlemez (Aquincumi Múzeum, Komjáthy Péter felvétele) Kotansky téves rajza a lemezrôl, Kotansk, 1994, Nr. 20 nyomán)
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1. Az U és C alakú karakterek után felismerhetô egy fordított
F, egy D, egy latin D-re emlékeztetô jel, majd egy hiányos
A (jobb szára nem látszik), a (vagy N), O és egy
bizonytalan F, talán X. Ha az olvasat N, az anok (anoch,
pontosabban anok) koptul azt jelenti, ‘én (vagyok)’, tehát a
varázsló azt állítja magáról: én vagyok az (a démon),
akinek a nevét a karakterek megjelenítik. Ez elôfordul a
varázspapiruszokon (PGM 7, 405; 661; 13, 83; 12, 217;
Supplementum Magicum 42, 30) és gemmákon is.4 A 6. sor
olvasata alapján azonban nem N-nel, hanem inkább egy
aleph-fel számolhatunk.

2. Hiányos A (jobb alsó szára hiányzik), hiányos N (bal szára
hiányzik, vagy a jel egy holdsarló jobb oldalának töre-
déke), OV. A V lehet egy X töredéke. A holdsarló rendkívül
gyakori mágikus jel.

3. A legérdekesebb a 3. sor hieratikus k3 (Ka) jele, amely két
felemelt kart ábrázol vízszintes vonallal összekötve. A k3 alatt
kicsi háromszög látható, amely majdnem hozzáér a vízszintes
vonalhoz. A hieratikus szövegekben gyakran fordul elô a fej
jelzéseként egy, a vízszintes vonalat metszô kis függôleges,
vagy a karok közötti vonás.5 A kis háromszög, ha egyáltalán a
jelhez tartozik, talán erre vezethetô vissza. A k3 jelentése
‘lélek’,6 és ha nem is gyakran, de elôfordul a mágikus gem-
mákon7 és aranylemezen,8 sôt Jeu
2. könyve (114) gnósztikus ma-
gyarázatot is ad róla: ez a pecsét
jele, amit Jézus nyom az általa
megkeresztelt ifjak homlokára.

4. Függetlenül attól, hogy a Kr. u. 3. század legelején kelet-
kezett Jeu könyve hogyan is értelmezi a k3-t, nyilvánvaló,
hogy a jel a 2/3. század mágikus-gnósztikus közegében

tökéletesen ismert volt.9

Ha a varázsló nem is
volt járatos a k3 egyip-
tomi értelmezéseinek
labirintusában, azt azért
tudhatta, hogy a jel va-
lamiképpen összefügg a
kilences számmal, ami
egybevág a mágikus
ezüstlemezek gyakorla-
tával: a lemezeket, mint
fentebb említettem, pon-
tosan kilencszer kellett
összehajtani.10 A k3 az
ún. gnósztikus gemmá-
kon még a Kr. u. 6. szá-
zadban is kimutatható.11

5. A k3 megjelenése az aquincumi ezüstlemezen így nem tekint-
hetô elszigetelt esetnek a római kori mágikus feliratokon.

6. vacat ∩∩∩. A hullámvonalak a sor közepétôl jobb felé
indulnak.

7. ∆, bizonytalan O, M, ∆ vagy O, fordított F(?). ∆O[C] MI
(=MOI) A sorból csak a és az M olvasható, az I alakja

bizonytalan, felül balra kampószerûen behajlik. Ha az
olvasat helyes, a sor jelentése ‘adj nekem’, ami a mágikus
feliratokon a kérés leggyakoribb megfogalmazása. A
feliratnak egy az egyetlen – bár bizonytalan – görög eleme.
A ∆ ugyanakkor a héber jod helyett is állhat.12

8. Két héber szó, az elsô olvasata biztos: ur, vagyis ‘fény’. A
második bizonytalanabb, talán tükörírással ruah, vagyis
‘szellem’. Ha az olvasat helyes, a szó beleillik a k3
jelentései közül leggyakoribb ‘lélek’ értelmezésbe. A héber
és arámi mágikus arany- és ezüstlemezeken használatos
mágikus karakterek és egyáltalán a varázsszövegek szer-
kezete nagy mértékben megegyezik a görög varázsleme-
zekével. Ez nem csoda, hiszen mindegyikük a mezopotá-
miai és egyiptomi vallás görög és zsidó közegbe való
integrálásával jött létre.13 Az aquincumi felirat érdekesége
az, hogy az arámi példák közül a legkorábbiak is csak a 4.
századból származnak, vagyis ez a példány az egyik
legkorábbi ismert – még ha rendkívül töredékesen fenn-
maradt – héber mágikus ezüstlemez. A ruah szó számos
mágikus feliraton elôfordul, az ur azonban nem. A ‘fény’
szó azonban önmagában nem számít különlegességnek a
varázslatokban.14 A héber szavak alapján feltehetô, hogy a
lemez írója hellénizált zsidó lehetett.15

9. … (olvashatatlan) ∆. A sorból az egyetlen deltán kívül más
nem vehetô ki. A delta önmagában nem bizonyítja, hogy itt
valaha is görög szöveg állt, ugyanis a ∆ elôfordul mágikus
karakterként arámi varázsfeliratokon.16

10. Az utolsó sor olvashatatlan.

Az ezüstlemez nem ad összefüggô szöveget, és látszólag
nem sok köze van a gyógyításhoz, de a számos ismert görög és
arámi példány párhuzamai alapján biztosak lehetünk benne,
hogy itt nem egyszerûen egy halott mellé adott mellékletrôl,
hanem egy olyan amulettrôl van szó, ami az élôt védte a
rontástól és a betegségektôl.17 A már korábban kiadott panno-
niai ezüstlemezek között volt olyan, amely elephantiasis ellen
védett,18 egy másik pedig fejfájás ellen.19 Egy szíriai arámi
nyelvû ezüstlemez egy bizonyos Arsinoe gyógyulását akarta
elôsegíteni,20 de ismerünk szembetegség, láz és epilepszia el-
leni ezüstlemezeket is,21 sôt, az anyaméh kóros elvándorása
ellen is készült ilyen mágikus védelem.22 Az aquincumi ezüst-
lemez is hasonló célra szolgált.

Míg Arsinoét a varázsszöveg név szerint védelmezi (vagyis a
phylaktérion személyesen Arsinoe számára készült), az anya-
méh elvándorlását megakadályozó darab csak Ipsa, Ipsa lányát
említi. Ipsa latinul annyit jelent, hogy ‘ô (maga)’ nônemben,
vagyis a lemez szövege egy „receptkönyvbôl” származott. Az
amulett elkészítôjének az Ipsa (vagy görög szövegeknél deina)
szót a megvédelmezendô és annak anyja nevével kellett volna
behelyettesítenie, ezzel „testre szabva” a varázslatot. Ez a lépés
azonban elmaradt. Ez két okkal is magyarázható:

(1) Az egyik, hogy az amulettet elôre elkészítették, össze-
hajtogatták és elhelyezték a bullában, így adták el. A varázslónak
ebben az esetben már nem volt lehetôsége megváltoztatnia az
elôregyártott szöveget, amit a megrendelô feltehetôleg akkor
sem értett volna meg, ha a bullát kibontja. De miért tette
volna? A bulla az összehajtogatott lemezzel (és az aquincumi

Tanulmányok

50

„Gnósztikus“ gemma 
a Kr. u. 6. századból. 

(Mastrocinque 2003, Nr. 424 nyomán)

okor2  9/26/06  10:57 AM  Page 51



darab esetében a beléhajtogatott denariusszal) együtt szolgált
phylaktérionként.

(2) A másik, hogy a varázsló már maga sem volt igazán
járatos a görög mágiában (és talán a nyelvben sem), és csak
arra volt képes, hogy receptkönyvébôl kiírja az adott beteg-
ségre alkalmazandó szöveget, arra már nem, hogy azt a szük-
séges módon átalakítsa. Ilyen „kézikönyv” pl. a PGM 4. va-
rázspapirusza, amely röviden leírja, hogyan készítsünk mági-
kus ezüstlemezt (2705–2708. sor). E Kr. u. 4. századi recept-
ben azonban csak karaktereket találunk, közöttük az aquincu-
mi lemez 2. sorában is elôforduló holdsarlót és F alakú jelet.

Egy olyan isten háta mögötti provincia, mint Pannonia,
feltehetôleg nem volt képes huzamos ideig eltartani egy vagy
több professzionális varázslót. A gyógyító mágikus gemmákat
és ezüstlemezeket ezért feltehetôleg utazó kereskedôk és má-
gusok árulták. Sarlatánságaikról kíméletlen bírálatot ír Lukia-
nos az Alexandros, az álpróféta címû írásában.23 M. W. Dickie
részletesen beszámol a provinciákban utazó görög és keleti
jósokról és mágusokról, igaz, Pannoniáról egyetlen adatot sem

ismer. Annál több fajtáját sorolja fel Artemidóros Álmoskönyve
alapján a különféle specializálódott jósoknak.24 Varázslónak
lenni jövedelmezô üzlet lehetett, ha a mágusok ilyen szinten
specializálódhattak. A már felsorolt gyógyító mágikus ezüstle-
mezeken kívül hasonló módon, vagyis vándorló varázslók
készárujaként kerülhettek Pannoniába azok a mágikus gem-
mák is, amelyeknek a rontástól való védelmen kívül gyógyító
funkciójuk is lehetett.25 Kifejezetten gyógyító gemma a Pusz-
taszabolcson talált, Osiris-múmiát ábrázoló 3–4. századi darab,
amely felirata, OPWPIOYΘ, az anyaméh nyitásáért/zárásáért
felelôs démont idézi meg: a kô megfelelô használatával el
lehetett kerülni vagy éppen elô lehetett segíteni a teherbe esést,
de az anyaméh rosszindulatú elvándorlását is megakadályoz-
hatták vele.26

Az aquincumi ezüstlemez héber felirata a fentiek alapján
nem feltétlenül jelenti azt, hogy a phylaktérion betekintést
nyújt a pannoniai zsidóság Kr. u. 2. századi életébe, ugyanis
csak az biztos, hogy a varázsló zsidó volt, az nem, hogy az is,
akinek a bullát eladta.27
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