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Simkó Krisztián (1986) assziriológus, 
az ELTE BTK assziriológia doktori 
programjának hallgatója. Kutatási te-
rülete Mezopotámia kultúrtörténete, 
ezen belül a mezopotámiai kőhasz-
nálat különböző aspektusainak vizs-
gálata.

A kövek szimbolikus szerepe 
Mezopotámiában

Simkó Krisztián

A szimbolikus gondolkodás számára a világ nemcsak „élő”, hanem „nyi-
tott” is: egy tárgy sosem pusztán önmaga (mint a mai tudatban), hanem 
egyszersmind valami másnak, az illető tárgy létsíkját meghaladó valóság-
nak jele vagy hordozója.

Mircea Eliade1

1. Változások az ember és az anyag viszonyában 

A  mindenkori ember kultúrájának sajátosságai határozzák meg azt, ahogyan 
az általa ismert világ különböző jelenségeit értelmezi és rendszerbe foglal-
ja. A ma emberének világképét elsősorban az empirikus kutatásokon alapuló 

tudományok alakítják, melyek mindennek meghatározott helyet keresnek a világban. 
A világ számos jelensége közül a jelen dolgozat témáját képző élettelen anyag síkján 
maradva kijelenthetjük, hogy e kutatások nyomán nagyjából két és fél évszázad alatt 
egy olyan egzakt rendszer jött létre, melyben a különböző ásványok, kőzetek és fé-
mek helyét elsősorban létrejöttük módja és alkati sajátosságaik (kristályszerkezetük) 
határozzák meg. Az anyagot az objektív vizsgálat tárgyának tekintő természettudomá-
nyok 18. századi térnyerését megelőzően azonban az embernek az anyaghoz fűződő 
viszonyát nem feltétlenül az empíria alakította, hanem a kívülálló számára esetenként 
nehezen érthető képzettársítások, összetett szimbolikus elképzelések befolyásolták, 
melyek – Eliade dolgozatunk mottójául választott megállapítását követve – önma-
gukon túlmutató jelentőséget biztosítottak az ásványoknak, fémeknek és köveknek.2 

Eliade nagyszámú példán keresztül mutatja be az ember és az anyag kapcsolatá-
nak alakulását a modern természettudományok elterjedését megelőző korban. A szer-
ző számos fontos megállapítása közül témánk szempontjából kettő bír jelentőséggel, 
melyek azt támasztják alá, hogy az általa tárgyalt alkimista elképzelések egy része a 
megelőző korok szellemi világában gyökerezik.3 Az első megállapítás az anyag élet-
ciklusára vonatkozik: az alkímia felfogása szerint a fémek a Föld mélyében meg-
születnek, majd egy hosszú fejlődési folyamat során arannyá érnek. Ez a gondolat 
egyfelől az aranynak a tökéletesség szimbólumaként történő meghatározásán alapult, 
másfelől pedig az arany általi megfiatalodás lehetőségének feltételezéséhez vezetett.4 
E komplex, több forrásból táplálkozó és több irányba szerteágazó eszme részletesebb 
tárgyalása nélkül itt csupán azt jegyezzük meg, hogy az aranynak a tökéletesség szim-
bólumaként történő értelmezése vezethetett el ahhoz az elgondoláshoz, hogy ebben 
az anyagban benne rejlik a megfiatalodás előidézéséhez szükséges erő. Mint később a 
hematit példáján keresztül látni fogjuk, az anyag immanens ereje, mely képessé teszi 
meghatározott feladatok ellátására, a kövekről alkotott mezopotámiai elképzelések-
nek is egyik központi eleme. 

Eliade második, témánk szempontjából fontos megállapítása szerint az alkimista 
tevékenységével elsősorban ugyan az anyagra koncentrált, de metafizikai síkon az 
anyag „javításával” saját lényét is formálta.5 E szintén az ókor szellemi világában 
gyökerező gondolatot a világ jelenségeinek eltérő megítélése hívta életre: míg a ma 
embere számára e jelenségek mögött személytelen törvényszerűségek által irányított 
folyamatok állnak, addig a természettudományok korát megelőzően az ember a világ 
különböző jelenségeiben egy, az övéhez hasonló élettel átitatott cselekvőt látott, mely-
lyel dinamikus kapcsolatot ápolt. Henri Frankfort találó megállapítását idézve:

„Az archaikus elme nem tudja [a mienkhez hasonló] mértékben kivonni magát az 
érzékelhető valóság [hatása alól]. Sőt mi több, a mi elképzeléseink nem is elégí-
tenék ki, mert ő az okok keresése során nem a »Hogyan?«-ra, hanem a »Ki?«-re 
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figyel. Mivel az érzékelhető világ egy, az emberrel folyama-
tosan szembetalálkozó »Te«, [az archaikus elme] nem arra 
számít, hogy folyamatokat irányító, személytelen törvény-
szerűségekre bukkan.”6 

A természet ily módon történő értelmezése vezetett el ahhoz, 
hogy az ember az őt körülvevő világ jelenségeit önmagához 
mérte és olyan fogalmakkal ruházta fel, melyeket saját magára 
alkalmazott. Erre találunk példát abban a már korábban emlí-
tett elképzelésben, miszerint a fémek megszületnek és arannyá 
fejlődnek, mindemellett az anyag nemiséggel történő felruhá-
zása is ebben a kontextusban nyer értelmet.

A természettudományok térnyerését megelőző kor emberé-
nek a természet valódi jellegéről született koncepciója nagymér-
tékben meghatározta az anyaghoz fűződő viszonyát. Röviden 
bemutattuk, hogyan tükrözi vissza e koncepciót két alkimista 
elképzelés, melyek az alkímiát megelőző kor szellemi világában 
gyökereznek. A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogyan jut kifeje-
zésre a mezopotámiai szövegekben az anyag születésébe, fejlő-
désébe, nemiségébe és immanens erejébe vetett hit.

2. A kövekről alkotott mezopotámiai 
elképzelések

A Mezopotámiából származó ékírásos szövegek nagyszámban 
tartalmaznak anyagneveket, melyek a leírásukhoz használt 
determinatívumok segítségével különböző csoportokba sorol-
hatók.7 Vizsgálatunk a na 4 (abnu) determinatívummal jelzett 
anyagok csoportjára koncentrál, amelybe elsősorban a kövek 
tartoznak. A kövek Mezopotámiában játszott szerepének be-
ható tanulmányozását nagyszámú forrás teszi lehetővé. Ezek 
egyik legfontosabb képviselője egy sumer irodalmi szöveg, 
mely kezdősora után Lugale („király”) néven ismert a szakiro-
dalomban.8 A szöveg Ninurta, a háború istenének az Asakku9 
néven ismert démon ellen vívott harcát meséli el. Azonban a 
harc előzményeinek, menetének, majd végkifejletének epikus 
formában történő elbeszélése mellett e szöveg a kövek aitoló-
giai mítosza is egyben, melyben létrejöttük mikéntjére, Mezo-
potámiában elfoglalt helyükre és szimbolikus szerepükre talá-
lunk nagyszámban utalást. Vizsgálatunk középpontjában ezért 
a Lugale-eposz áll, melynek tárgyalása mellett néhány kapcso-
lódó forrás bemutatására is sor kerül. Először a kövek emberi 
tulajdonságokkal történő felruházásának mezopotámiai szoká-
sát tárgyaljuk, ezt követően pedig a hematit példáján keresztül 
mutatjuk be, milyen elképzelések születtek az anyag emberi 
sorsot befolyásoló természetéről.

2.1.1. A kövek születéséről

A bevezetőben tárgyalt alkímiai elképzelések szerint a fémek 
az anyaméhként azonosított földben születnek meg és fejlőd-
nek. A Lugale-eposz hasonló gondolatokat tartalmaz a kövek-
kel kapcsolatban, melyek létrejöttéért a mezopotámiai ember a 
„Ki cselekszik?” szemléletmódot követve egy természetfeletti 
erőt tett felelőssé. A szöveg közvetlenül a kövek létrejöttének 
leírását megelőzően Asakku születéséről beszél, mintegy pár-
huzamot állítva e két folyamat között:10

(Az isteni fegyver, Šarur, eképpen szólt Ninurtához)
26Ó, királyom! Az Ég párosodott a zöld Földdel;
27Majd világra hozta, ó Ninurta, Asakkut a félelmet nem is-

merő hőst;
28A gyermeket, akit nem ültetett (a térdére) a dajka, a tej ere-

jét (mégis) magába szívta.
29Ó, királyom! Ő az apját nem ismerő árva, a hegység gyil-

kosa;
30A fiatal férfi, aki verítékből11 jött elő, (s) kinek arca szégyen 

nélkül való. 
31Ó, Ninurta! Ő egy félelmet keltő férfi, a (saját) alakjának 

örvendő.
32Ó, hősöm! Ő a vad bika, (akivel) szembe kell szállnom.12

33Ó, királyom, aki visszatérvén városába, anyjával (jót) cse-
lekszik!

34Ő (=Asakku) utódokat teremtett a hegyek között,13 magját 
ott mindenfelé szétszórta.

35Majd ők (=az utódok) királyuknak egyöntetűen a „nö-
vény-követ” nevezték,

36(Aki), mint egy hatalmas bika, szarvát emelgeti közöttük.
37A šu-u kő, a saĝ-kal kő, a diorit, az ú-si-um,14 a hematit,
38(És) a hős alabástrom, ezek a hősök fosztogatják a váro-

sokat.

Az idézett szöveghely először Asakku születését, majd fejlő-
désének különböző szakaszait – csecsemőkor, gyerekkor, ser-
dülőkor és felnőttkor – írja le.15 Ezt követően egy közbevetett 
megjegyzést olvashatunk, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy 
Šarur csatába akar indulni a démon ellen. A szöveg csak ezután 
tér rá Asakku következő életszakaszának tárgyalására, mely-
ben megteremti utódait, a köveket. Az itt olvasható leírásból 
kiderül, hogy a kövek létrejöttét az emberi megtermékenyülés-
hez hasonlóan egy nemző és egy megtermékenyülő fél közre-
működésének eredményeként képzelték el: ebben az esetben a 
nemző félként Asakku jelenik meg, akinek szétszórt magjait a 
nő szerepét játszó hegyek magukba fogadják. Tágabb értelem-
ben véve tehát egy nemi aktusról van itt szó, melynek eredmé-
nyeként megszületnek a hegyvidékeken nagyszámban és vál-
tozatos formában fellelhető kövek (1. kép). 

2.1.2. A kövek fejlődéséről és társadalmáról

A kövek nemcsak fogantatásukban hasonlítottak az ember-
re. Az imént idézett szöveghely fennmaradó részéből kiderül, 
hogy először, az emberekhez hasonlóan, egy király kerül fö-
léjük az ún. „növény-kő” személyében, majd nemzőjük pél-
dáját követve a városok fosztogatásába kezdenek. Érdemes 
megjegyezni, hogy a hatalom szimbólumaként jelenik meg a 
„növény-kő” Lipit-Ištar egyik himnuszában, melyben – talán 
a Lugale-eposz itt tárgyalt szakaszára utalva – a következőkép-
pen beszél magáról az uralkodó: 

Én vagyok a mindent átfúró „növény-kő”, aki kiemelkedett 
az emberek közül!16 

Lipit-Ištaréhoz hasonló gondolattal találkozunk továbbá Aššur- 
ah- iddina, újasszír uralkodó egyik feliratában, aki így beszél az 
Aššur isten szobrához kiosztott megmunkálatlan alapanyagokról: 
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(A kézműveseknek kiosztottam) vörös 
aranyat, a hegy porát, melyet még 
senki nem öntött művészi formába; 
(és) féldrágaköveket, melyeket még 
nem igázott le a „növény-kő”.17 

Látható tehát, hogy a korabeli ember a 
kövek társadalmát a sajátjához hason-
lóan képzelte el, melyben egy kő leigáz-
hatta a többit, és királyként az átlagosnál 
nagyobb hatalommal rendelkezhetett. 
Ezen a ponton értelemszerűen vetődik 
fel a kérdés: miért pont a „növény-kő” 
jelenik meg ebben a szerepben? 

Erre a kérdésre a Lugale-eposz egy 
későbbi szövegrészében találjuk meg 
a választ, amely egyben az anyag to-
vábbfejlődésébe vetett mezopotámiai 
hit meglétét is alátámasztja.18 Miután 
Ninurta győzedelmeskedik Asakku fe-
lett, a jól ismert mezopotámiai mintát 
követve, meghatározza a démon által 
teremtett kövek šīmtu-ját. Az akkád 
kifejezés mögött meghúzódó összetett 
elképzelés, amelyet Francesca Roch-
berg az (isteni) rendelet általi meghatá-
rozottságba vetett hitként fogalmazott 
meg,19 a Lugale-eposz esetén az egyes kőfajtákra jellemző 
funkciók és feladatok kiosztásában nyilvánul meg. A termé-
szet felett álló erők tehát nemcsak a kövek születésében, ha-
nem fejlődésében is szerephez jutnak. Fejlődésükért azonban 
immár Ninurta isten felelős, aki a már élő, ámde funkciókkal 
és sajátságokkal nem rendelkező anyaghoz személyiségeket 
rendel.20 A funkciók és feladatok kiosztása értelemszerűen a 
kövek királyaként és leigázójaként megjelenő „növény-kő-
vel” kezdődik.

(Ninurta eképpen beszél a „növény-kőhöz”)
423Ó, nagyerejű fiatal férfi! Te vagy a kimagasló termet bir-

tokosa. Osszák alakod darabokra!
424Morzsoljon össze téged egy oroszlán, a saját erejében 

bízó!
425Ó, erőt birtokló! Fogadjon magába téged az ón!
426Ó, fiatal harcos, „növény-kő”! Hordjanak halomba téged 

testvéreid, mint a lisztet!
427Utódaidra emeld kezed! Tetemükbe fogad mélyeszd!
428Te fiatal férfi vagy, kiáltásod jöjjön létre, csiszoljon (és) 

abbamaradjon!21

429Úgy helyezd el (utódaid) darabjait, ahogy a sokak által 
megölt nagy biká(é)t (szokás)!

432Én vagyok az úr. Nevezzenek téged „Aki a karneolt össze-
zúzza” néven!

433Mostantól ez a Ninurta által szabott sors:
434Mától fogva a „növény-kő” érintésekor (és) a karneol fú-

rásakor így legyen!

A szöveghelyből egyértelműen kitűnik, hogy habár a „növény- 
kő” először kimagasló termettel rendelkezett, végül mégis a 
liszthez hasonló, porrá zúzott formában került felhasználásra. 

Főként ez az utalás vezette a szöveghelyet elemző Wolfgang 
Heimpelt22 a megállapításra, miszerint a „növény-kő” a csiszo-
lókővel azonosítható (2. kép).23 A szerepre, melyet ez a finom-
szemcsés anyag a kövek fúrásában és faragásában játszott, az 
eposz több sorából következtethetünk. Egyértelműen a kőmeg-
munkálás szerepköre jelenik meg a „növény-kőnek” a karneol 
összezúzójaként és megfúrójaként történő meghatározásában, 
de ugyanebben a kontextusban nyernek értelmet azok a sorok 
is, melyek az utódokról beszélnek. Az anyag emberi tulajdon-
ságokkal történő felruházásának egy újabb, ámbár elszigetelt 
példájaként megállapítható, hogy az utódok alatt a szöveg 
minden bizonnyal más köveket ért, melyeket a „növény-kő” 
az elejtett vad porciókra osztásához hasonlóan darabol fel, és 
amelyek tetemébe a fogát mélyeszti. Az utóbbi képben min-
den valószínűség szerint annak a jelenségnek a leírását érjük 
tetten, mikor a finom csiszolókőszemcsék a dörzsölés során a 
faragásra váró kő felületébe marnak. Ebben az esetben az utó-
dok teteme vonatkozik a kövek testére, a „növény-kő” fogai 
pedig a kövek testébe maró csiszolókőszemcsékre. Végezetül 
ehhez társul a 428. sorban megjelenő kiáltás, amely a külön-
böző felszínek összedörzsölődésekor keletkező hanggal lehet 
azonos, a 425. sorban szereplő ón pedig a mai csiszolópapír 
őseként funkcionálhatott, ha felületébe csiszolókőszemcséket 
nyomtak.24

A Lugale-eposz releváns szövegrészéből kitűnik tehát, hogy 
a „növény-kő” azért jelenik meg a hatalom szimbólumaként 
több szövegben, mert csiszolókőként használva komoly hatás-
sal volt más kövekre.25 Ő volt az egyetlen, akinek hatalmában 
állt formálni, alakítani őket, mely tevékenység végeztével a 
megmunkált kő képessé vált a neki szánt funkció ellátására. 
Mivel tőle függött a faragás kimenetele, így a puszta alakfor-
málás mellett közvetett módon szerepet játszott abban is, hogy 

1. kép. Ametiszt-csoportosulás egy, a bazaltlávában rekedt gázok és vízgőz által  
kialakított üregben. Naturhistorisches Museum, Bécs (a szerző felvétele). 

Vajon valamely ehhez hasonló látvány alakította a hegységben született kövek gondolatát? 
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milyen sikerrel voltak képesek ellátni a használati tárgyakká 
faragott kövek a feladataikat, vagyis betölteni a Ninurta által 
megszabott sorsukat. 

2.1.3. A kövek nemiségéről

Ezidáig azokat a mezopotámiai elképzeléseket tárgyaltuk, me-
lyek a kövek születését, fejlődését, valamint társadalmi rend-
szerét érintették. Az anyag emberi tulajdonságokkal való felru-
házása azonban leginkább a világ jelenségeinek nemek szerinti 
osztályozásában jut kifejezésre, mellyel kapcsolatban Eliade 
így fogalmaz:

„(…) olyan, »minősítő« morfológiai osztályozásról van 
szó, amely a világgal való misztikus összetartozás tapasz-
talatát fejezi ki (…) Szó sincs korrekt, »objektív«, »tudo-
mányos« megfigyelésekről: az ember átértékeli a környező 
világot, az élet, az antropokozmikus sors, vagyis a nemi-
ség, a termékenység, a halál és az újjászületés fogalmát 
alkalmazza rá.”26

A kövek nemek szerinti osztályozása megfigyelhető a világ 
számos pontján, különböző kulturális szinteken. E megálla-
pítását Eliade elsősorban Kínából, Indiából, a Közel-Keletről, 
valamint Afrikából vett példákkal támasztja alá,27 azonban 
megállapítható, hogy ez az osztályozási rendszer jelenik meg 
Plinius gemmákról írt 37. könyvében is, melyben a szerző a 
diphyes, a rubin, a sandastros, a zafír, a lazúrkő, és a karneol28 
hím- és nőnemű változatai között, főként a szín és a fényerő 
alapján tesz különbséget: mindig az erősebben fénylő, vagy 
sötétebb színű darabokat tekintve hímneműnek. Érdemes meg-
jegyezni továbbá, hogy a karneol és a lazúrkő hím- és nőnemű 
változatait Plinius előtt Theophrastos is hasonló szempontok 
alapján különböztette meg: amíg a hímnemű karneol és lazúr-

kő sötétebb, addig a nőnemű változatok világosabb vörös, il-
letve kék színűek.29

Habár a kövek nemek szerinti osztályozása tetten érhető 
Mezopotámiában,30 a kapcsolódó források segítségével nem 
határozható meg, hogy pontosan milyen szempontok játszot-
tak szerepet a férfi és női változatok megkülönböztetésében.31 
A Lugale-eposz például a következő, nyelvtanilag nehezen ér-
telmezhető kijelentést teszi a féldrágakövekkel foglalkozó szö-
vegrészében:

531Királyom a du8-ši-a kőhöz állt;
532Ő az achátra, a karneolra és a lazúrkőre kiáltott;
533A kalcedónnak, a ša-ba, a hu-rí-zu (és) mar-ha-li kőnek, 

a gazi-karneolnak,
534Az e-gi-zag-ga, a gi-rín-hi-li-ba (és) an-zú-gul-me kőnek 

(valamint) a szardonixnek
535A bőrtömlő szájánál az úr,32

536Ninurta, Enlil fia, megszabja a sorsát:
537Miért mész el? Férfiként (és) nőként (vagytok) megte-

remtve, és mindaz, ami olyan, mint te, az én helyemhez 
(tar tozik)!

A szöveghely tehát a féldrágakövek számára rendelt sors leírá-
sát rögtön annak megállapításával kezdi, hogy e köveknek férfi 
és női változatai egyaránt elhagynák Ninurtát, hogy visszatér-
jenek a hegyekbe, azonban az isten rájuk parancsol: a kövek 
mostantól őhozzá, az ő „helyéhez” (k i -ĝu 10- šè ), taroznak. 
Hasonló megkülönböztést találunk az ún. amulettkő-listák-
ban,33 melyek következetesen különbséget tesznek egyes kö-
vek férfi (n i t a ) és női (munus ) változatai között.34 Annak 
meghatározását azonban, hogy milyen szempontok játszottak 
szerepet e megkülönböztetésben, hosszabb leírás hiányában 
e források sem teszik lehetővé. Rendelkezésünkre áll viszont 
egy óbabilóni korból származó születési ráolvasás, amely a 
kövek nemi jelleggel való felruházását befolyásoló összetett 

szempontrendszernek legalább egy ele-
mére rámutat. A szövegben a várandós 
asszony egy csónakhoz hasonlítva jele-
nik meg, amely a mezopotámiai ember 
által legértékesebbnek tartott javakkal 
van teli. Így nem meglepő, hogy a kar-
neol és a lazúrkő is megjelenik a felso-
rolásban, melyekkel kapcsolatban a kö-
vetkező kijelentést teszi a szöveg:

(A várandós asszony), mint a kar-
neolt és lazúrkövet (szállító) csónak, 
karneollal és lazúrkővel van teli. Azt 
azonban nem tudja, vajon karneol-e 
(a gyermek); nem tudja, vajon lazúr-
kő-e (a gyermek).35

A karneol és a lazúrkő értelemszerűen 
a születendő gyermek nemét szimboli-
zálja e szöveghelyen. Minden bizonnyal 
az akkád nyelvben nőnemű főnévként 
megjelenő karneol (sāmtu) a leány-, a 
hímnemű lazúrkő (uqnû) pedig a fiú-
gyermekre vonatkozott.36 Ezt a megál-

2. kép. Korundum (csiszolókő) bánya Naxoson, amelyre már Plinius  
is a csiszolókő származási helyeként utal (NH XXXVI. 10) (W. Scharlau: „Der Schmirgel von 

Naxos”, Abb. 6 [http://www.scharlau-online.de/DOKS/Schmirgel.pdf] nyomán)
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lapítást látszanak alátámasztani továbbá 
a Béatrice André-Salvini által tárgyalt 
további szimbolikus elképzelések, me-
lyek e két kőfajtához kapcsolódtak: amíg 
a férfi isteneket gyakran a „lazúrkő sza-
kállú” jelzővel illetik a szövegek, addig 
a karneolt a nők havi vérzésével hoz-
ták összefüggésbe.37 Így látható, hogy a 
kövek jelen születési ráolvasás mellett 
máshol is nemekhez rendelődtek, a kék 
színű lazúrkő a férfi, a vörös színű kar-
neol pedig a női nemet testesítve meg. 
Úgy tűnik tehát, hogy a klasszikus forrá-
sokból ismert szempontoktól eltérően e 
két kőfajta esetében az alapszín határoz-
ta meg a nemi hovatartozást.38 Meg kell 
jegyeznünk azonban, hogy a születési 
ráolvasással kapcsolatban elmondottak 
a kövek nemisége mögött meghúzódó 
összetett szempontrendszernek csupán 
egyetlen elemére világítanak rá, amely nem nyújt biztos tám-
pontot a Lugale-eposz idézett szöveghelyének értelmezéséhez, 
és arra a tényre sem ad magyarázatot, miszerint az imént említett 
amulettkő-listák következetesen különbséget tesznek bizonyos 
kövek férfi és női változatai között.

2.2. A kövek immanens erejéről

A kövek emberi tulajdonságokkal való felruházásában csupán 
részben tükröződik vissza az az összetett eszmerendszer, amely 
meghatározta az anyag és az ember viszonyát a modern termé-
szettudományok 18. századi térnyerését megelőzően. További 
példát e rendszer összetettségére abban az ókorig visszanyúló 
gondolatban találunk, miszerint az anyag immanens ereje ha-
tására képes emberfeletti feladatok ellátására, akár az emberi 
sors befolyásolására. A bevezetőben láttuk, hogyan jut kifeje-
zésre e gondolat az alkimisták elképzeléseiben, akik a töké-
letesség szimbólumának tekintett aranyról úgy tartották, hogy 
örök életet biztosít. Ilyen39 és ehhez hasonló elképzelésekre az 
ékírásos szövegek is gyakran utalnak, ezzel bizonyítva, hogy 
az anyag a saját fizikai valóján túlmutató jelentőséggel rendel-
kezett Mezopotámiában. E megállapítás alátámasztására pél-
daként a hematithoz kapcsolódó szimbolikus elképzeléseket 
mutatjuk be. 

Eltekintve attól, hogy a pecséthengerek leggyakoribb alap-
anyagaként szolgált a Kr. e. 2. évezred első felében,40 a hema-
titból elsősorban az arany és ezüst mérésére szolgáló súlyokat 
készítettek Mezopotámiában. A kő e funkciója többek között 
immanens erejének korabeli meghatározásából következett, 
amelyről a Lugale-eposz a következőképpen szól:

(Ninurta eképpen beszél a hematithoz)
500Ó, jámbor fiatal, a fényt kifelé irányító!
505Vállalj hivatalt az országban!
506Šamaš hivatala legyen a lény(eg)ed, 
507(Mellyel), mint egy bíró, rendet tartasz az országban.
508A mindentudó kézműves számára,
509Mint az arany, legyél oly értékes!

E szöveghelyen együtt jelennek meg azok a hematithoz kap-
csolódó elképzelések, melyeket más szövegek külön-külön 
hoznak kapcsolatba a kővel. Šamaš, az igazság istenének kö-
veként említi például egy, sajnos rossz állapotban fennmaradt 
ráolvasás következő sora:

Ráolvasás: Ó, ka -g i -na , ó, šadânu ,41 akit Šamaš, a [fel-
séges?] bíró szeret!42

Továbbá, Šamaš és az igazságosság kontextusában jelenik meg 
a kövek külső megjelenésével és orvosi-mágikus jelentőségé-
vel foglalkozó Abnu šikinšu lista egyik kéziratában:

„Megragadó” hematit43 a neve a kőnek, melynek fekete (fel-
színén) halványpiros foltok láthatók. Az igazság köve: aki 
ezt viseli, csak igazat beszélhet. Mindenről, ami a száját el-
hagyja, (legyen az) igazság vagy hazugság, Šamašnak fog 
számot adni; csak az istenfélő ember viselheti.44

 
Hogy miért a hematit jelenik meg Šamaš és az igazság köveként 
Mezopotámiában, nem tudjuk biztosan. Azonban az eposz 500. 
sora alapján valószínűsíthető, hogy a kő fényvisszaverő képes-
sége hívta életre ezt a gondolatot. A jól megcsiszolt hematit fe-
lülete szinte szikrázva tükrözi vissza a napsugarakat, melyek a 
mezopotámiai felfogás szerint szintén Šamaš fennhatósága alá 
tartoztak, aki egyben volt a Nap és az igazság istene (3. kép). 
Úgy tűnik tehát, hogy egy egyszerű asszociációból táplálkozott 
az itt tárgyalt gondolat: a kőnek, amely képes Šamaš fényének 
visszaverésére, lényegi részében (sumer: me)45 foglaltatik az is-
ten egyik szerepének betöltéséhez szükséges potencia.

Amíg az iménti két forrás a hematit igazsághoz fűződő 
szoros viszonyát tárgyalta, addig egy másik szöveg a Lugale- 
eposzhoz hasonlóan az arannyal hozza őt kapcsolatba:

 
Az arany (tömegét) egy hematit súlykészlet segítségével el-
lenőrizték.46

Valószínűsíthető, hogy a kontextus mind a Lugale-eposz, mind 
pedig e szöveg esetében ugyanaz, azonban az eposz 508. és 

3. kép. Hematit súlykészlet az óbabilóni korszakból.   
British Museum, London (a szerző felvétele)
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509. sorai burkolt formában fejezik ki azt. Eszerint a hematit 
valóban olyan értékes lehetett, mint az arany, mivel a belőle 
készült súllyal magának az aranynak a tömegét mérték. A kő-
faragással foglalkozó szakembernek nagy gyakorlattal kellett 
rendelkeznie ahhoz, hogy pontos súlyokat készítsen, mivel a 
legapróbb eltérés a súly tömegében nagy veszteséget eredmé-
nyezhetett. Ahogy Marvin Powell megjegyzi, a mezopotámiai 
precíziós mérlegek 3%-os pontatlanságot toleráltak, amely egy 
sékel (8.4 gramm) ezüst mérése esetén 0.252 gramm eltérést 
eredményezhetett. Ez a szám önmagában ugyan nem tűnik 
soknak, azonban, ahogy azt Hammurāpi törvénygyűjteményé-
nek idézett passzusa bizonyítja, nagyjából egy napi bérnek fe-
lelt meg az óbabilóni korszakban:47

Ha egy awēlum (szabad ember) bérest bérel: az év elejétől 
az ötödik hónapig 6 šē’um (nagyjából 0.281 gramm) ezüstöt 
adjon egy napra, a hatodik hónaptól az év végéig 5 šē’um 
(nagyjából 0.234 gramm) ezüstöt adjon egy napra.48

Jól látható tehát, milyen nagy szerepe volt a mérősúlynak Me-
zopotámiában. Alapanyagaként nem szolgálhatott akármilyen 
kő, csupán az, melyben benne rejlett a feladat ellátásához szük-
séges erő. A hematit esetében erre már a kő sumer névformá-
ja, a na4ka -g i -na  is utal, amely szó szerint „az igaz szó (kö-
ve)”-ként fordítható, és ugyanerre enged következteni a szoros 
viszony, amely Šamašhoz és rajta keresztül az igazsághoz fűz-
te. Ez volt az a kő, amelyet súlyként elkészítve, belső lényegi 
része képessé tett arra, hogy az arany és ezüst tömegét minden 
körülmények közt pontosan mutassa, és ezáltal, mint egy bíró, 
az ország (gazdasági) rendjét bizosítsa. 

Hogy milyen erősek voltak e hematithoz kapcsolódó mezo-
potámiai elképzelések, mi sem bizonyítja jobban, mint a tény, 
hogy még Plinius is említést tesz ezekről művének gemmákat 
tárgyaló, XXXVII. könyvében:49

A hematit Etiópiában fordul elő elsősorban, de Arábiában 
és Afrikában is megtalálható, vérszínű; itt sem hagyhatom 
figyelmen kívül a mágusok hazugságainak leleplezésére tett 
ígéretemet. A babyloni Zachalias azokban a könyvekben, 
melyeket Mithridates királyhoz írt, a gemmáknak az emberi 
sorsot befolyásoló hatalmat tulajdonítva nem elégedett meg 

azzal, hogy ez a gemma a szem és máj betegségeit gyógyítja, 
hanem ajánlotta még azok számára is, akik a királytól kér-
ni akartak valamit. A pereskedők és bírák közé helyezte el, 
és azt is kijelentette, hogy a csatákban is használ elvérzés 
ellen.

3. összegzés

E rövid áttekintés során a kövekhez kapcsolódó elképzelé-
seknek csupán néhány példáján keresztül mutattuk be, milyen 
nagy mértékben befolyásolta a szimbolikus gondolkodás az 
ember és az anyag közti viszony alakulását Mezopotámiában. 
Ez a gondolkodásmód azonban nemcsak a mezopotámiai em-
ber sajátossága, hanem – amint azt a bevezetőben láttuk – egé-
szen a modern természettudományok elterjedéséig hatással 
volt arra, ahogyan az ember az őt körülvevő világ jelenségeit 
felfogta. Eliade elsősorban az alkímiával kapcsolatban tárgyal-
ja az anyag természetét érintő elképzeléseket, melyek közül a 
születés, a fejlődés, a nemiség és az immanens erő gondolatát 
többek között a jelen dolgozatban tárgyalt ékírásos szövege-
kig vezethetjük vissza. Itt mindenképpen meg kell jegyeznünk 
azonban, hogy célunk nem a mezopotámiai eszmék későb-
bi korokban való közvetlen továbbélésének bizonyítása volt. 
A mezopotámiai ember kövekről született elképzelései csupán 
kis részét képezték annak a nagy szellemi örökségnek, amelyből 
az alkímiában fellelhető elképzelések egy része táplálkozott.50

Végezetül fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy bár az itt 
tárgyalt ékírásos források a szimbolikus gondolkodás jelentő-
ségét támasztják alá, a mezopotámiai ember mégsem volt hí-
ján azoknak az eredményeknek, melyek a tapasztalat objektív 
megítéléséből következtek. Ezt bizonyítja a nagyszámú üveg-
készítéssel foglalkozó recept, 51 vagy a Kr. e. 1. évezred máso-
dik felében született, egzakt számításokat tartalmazó matema-
tikai-asztronómiai szövegek.52 Eliade dolgozatunk mottójául 
választott megjegyzésére utalva mégis megállapítható azon-
ban, hogy nemcsak önmagukban bírtak jelentőséggel ezek az 
eredmények, hanem a saját létsíkjukat meghaladó valóság je-
lei is voltak egyben, hiszen míg az üvegből készült gyöngyök 
gyakran a féldrágaköveket helyettesítették a orvosi-mágikus 
rítusokban, addig a matematikai-asztronómia az égi előjelek 
vizsgálatával állt kapcsolatban.
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69; az idézett sor bővebb tárgyalásához lásd Simkó 2013a.
17 Aššur-Babilon A hátoldal 30–31. sor. A szöveghelyet feldolgozta 

Borger 1956, 58; Leichty 2011, 108.
18 Itt érdemes megjegyezni, hogy más formában ugyan, de az anyag 

átalakulására, illetve fejlődésére később Theophrastos is utal a 
smaragdos és iaspis kővel kapcsolatban: „Azt mondják, Cipruson 
egyszer találtak egy követ, amelynek az egyik fele smaragdos, a 
másik fele iaspis volt, mintha még nem vált volna teljesen vízből 
kővé” (A kövekről §27, Böröczki Tamás fordítása). A szöveghe-
lyet idézi Plinius: NH XXXVII. 75 (lásd Caley–Richards 1956, 
108).

19 Rochberg 1999, 58. A szerző recenziójában egy olyan könyvet 
tárgyal (Lawson 1994), mely Kr. e. 1. évezredi forrásokra támasz-
kodva igyekszik meghatározni a šīmtu („sors”) koncepcióját.

20 Azonban lásd Postgate 1997, 214: „It is not easy to decide if the 
poem envisages the acts of blessing (nam … ta r ) or cursing 
as constitutive acts by which Ninurta first assigned the different 
properties to the different stones, or if they were conceived of 
as already possessing their properties, so that Ninurta was only 
prescribing their function in the future world order.”

21 A sor fordításához lásd Heimpel–Gorelick–Gwinnett 1988, 196 
és 197, 5. jegyzet. Eltérő értelmezést javasol Geller 1985, 218: 
„when your shout has indeed occurred, or has been given, may it 
be ended”. A Geller által javasolt fordítás mellett érvel Seminara 
2001, 325.

22 Heimpel–Gorelick–Gwinnett 1988, 195–198. A szöveghelyet ké-
sőbb tárgyalta Simkó 2013b, 25–26. A szöveghely elemzésénél 
Heimpel megállapításait követjük.

23 Heimpel–Gorelick–Gwinnett 1988, 199–200. A „növény-kő” csi-
szolókőként történő meghatározásához lásd továbbá Durand 1983, 
136, 41. jegyzet. 

24 Heimpel–Gorelick–Gwinnett 1988, 200, 210.
25 A csiszolókő használatának régészeti szempontú tárgyalásához 

lásd Gwinnett–Gorelick 1987; Moorey 1994, 82, 108.
26 Eliade 2004, 40.
27 Eliade 2004, 40–52.
28 NH XXXVII. 57: „A diphyes kétféle, fehér és fekete, hím- és 

nőnemű, mivel a nemi szervek rajzolata különbözteti meg őket.”
NH XXXVII. 25: „Ezen kívül minden fajta esetében hímneműnek 
nevezik az erősebben, és nőneműnek a gyengébben fénylőket.”
NH XXXVII. 28: „A hímnemű erősen világít, és a közelébe tett 
tárgyakat is megvilágítja; azt mondják, hogy az indiaiak bizony 
a látást is gyengítik. A női természetű gemmáknak kellemesebb a 
lángja, és inkább fénylik, mint lángol.”
NH XXXVII. 39: „Amelyik ezek közül sötétkék, azt tartják hím-
neműnek.”
NH XXXVII. 38: „Ezt a követ is hím- és nőneműekre osztják.”
NH XXXVII. 31: „Ezek között is élénkebben ragyog a hímnemű, 
a nőneműnek gyengébb a fénye és zavarosabban csillog.”

29 A kövekről §§30–31: „A sardion (= karneol) egyik fajtáját ugyan-
is, amely áttetsző, de vörösesebb színű, nőneműnek nevezik, a 
másikat pedig, amely ugyancsak áttetsző, de sötétebb színű, hím-
neműnek. A lyngurion (= borostyán?) esetében hasonló a helyzet, 
vagyis a nőnemű áttetszőbb és sárgásabb a másiknál. Ugyanígy a 
kyanos (= lazúrkő) egyik fajtáját is hímneműnek, a másikat meg 
nőneműnek mondják, lévén a hímnemű sötétebb.” (Böröczki Ta-
más fordítása.)

30 Lásd Reiner 1995, 34, 126–127.
31 Azonban lásd Bosson 1914, 73, aki szerint a megkülönböztetés 

alapjául a szín élénksége szolgált. Idézik Eliade 2004, 45, 29. 
jegyzet és Reiner 1995, 34, 139. jegyzet.

32 A sumer szöveg ( en -e  KA/z i  kušummud-e ) tárgyalásához 
lásd Geller 1985, 219. A szerző nem ért egyet van Dijk 1983, 120 
megállapításával, miszerint a KA/z i (-)kušummud  sumer kifeje-
zés egy további kőfajtára utalna, helyette a kušummud „bőrtöm-
lőként” történő értelmezése mellett érvel. Érdemes megjegyezni, 
hogy a bőrből készült vizestömlő valóban szerephez juthatott, ami-
kor a készítésük során fényüket vesztett féldrágakő gyöngyöket 
újra fényessé tették. Maurizio Tosi (1976–1980, 452) etnográfiai 
párhuzamok segítségével állapította meg, hogy az elkészült gyön-
gyök felületének kifényesítésében a bevizezett bőrzsákok fontos 
szerepet játszottak: a gyöngyöket a zsákokba helyezték, majd a 
zsákokat kvarchomok időnkénti hozzáadásával néhány napon ke-
resztül folyamatosan forgatták és dobálták, s ez idő alatt a gyön-
gyök felülete kifényesedett. Elképzelhető, hogy a Lugale-eposz 
jelen sorában erre az eljárásra találunk utalást: a bőr vizestömlő 
szájánál sorsukat elnyerő féldrágakövek képe a bőrzacskóba he-
lyezett gyöngyöknek felel meg, melyek – ahogy arra pár sorral 
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lejjebb (543) maga a Lugale-eposz is utal – felületük kifényesítése 
után különböző ékszerek részeiként töltötték be sorsukat.

33 E korpusz beható vizsgálatához lásd Schuster-Brandis 2008. Ma-
gyarul lásd Simkó (megjelenés előtt).

34 Például a šu -u  kő férfi (šu -u  n i t a ) és női (šu -u  munus ) vál-
tozatait gyakran megkülönböztetik a szövegek; lásd Schuster-
Brandis 2008, 448–449.

35 AUAM 73.3094 előoldal, 18–21. A szöveget feldolgozta Cohen 
1976, 133–140. Hasonló, valamint párhuzamos szöveghelyekhez 
lásd van Dijk 1975, 66 (MLC 1207 = YOS 11, 85 előlap 7–9); 
Farber 1984, 314 (E 47.190 előlap 6); Civil 1974, 331 (11N-
T3: 1–4, a szöveghely további tárgyalása: Cavigneaux 1987, 
252–253); Wilcke 1973, 13 (4. szöveg előlap 7’); Veldhuis 1989, 
241: i 9.

36 Farber 1984, 312, 6. jegyzet; Scurlock 1991, 144; Stol 2000, 62; 
Esztári 2013, 224. A lazúrkő bővebb tárgyalásához lásd továbbá 
Winter 1999.

37 André-Salvini 1999, 376–377.
38 Érdemes felhívni a figyelmet André-Salvini (1999, 384–385) 

megjegyzésére, miszerint az itt tárgyalt születési ráolvasáshoz 
hasonlóan a kövek alapszíne játszhatott szerepet annak az amu-
lettként használt gyöngysornak az esetében, melyet Sîn, a Hold-
isten megbékítésére használtak. E gyöngysor egy világos (ašpû) 
és egy sötét színű (zú  ge 6) kőből állt, melyek a szerző vélemé-
nye szerint a teleholdat, valamint az újholdat szimbolizálták. Meg 
kell jegyeznünk azonban, hogy újabban André-Salvini elmélete 
ellen érvelt Schuster-Brandis 2008, 81, 253. jegyzet. További pél-
dát a kő alapszínének szimbolikus jelentőségére abban az egye-
dülálló szövegben találunk, amely kövekkel történő jóslást ír le 
(LKA 137). Ebben az esetben is egy világos (gišnugallu) és egy 
sötét (šadânu) színű követ használtak, amelyek a jövőre vonatko-
zó kérdésekre adott kedvező és kedvezőtlen válaszokkal állhattak 
kapcsolatban. A szöveghez lásd Horowitz–Hurowitz 1992; Finkel 
1995; Schuster-Brandis 2008, 56.

39 Az ékírásos forrásokból ismert örök életet biztosító növény tár-
gyalásához lásd a 7. jegyzetet.

40 Moorey 1994, 75.
41 A ka -g i -na  és šadânu kifejezések a hematit sumer és akkád név-

formáinak felelnek meg.
42 Rm 2, 160 előlap 20; a szöveghely feldolgozásához lásd Mullo-

Weir 1929, 284. 
43 A ka -g i -na  d ib -ba  (= šadânu sạ̄bitu) Reiner 1995, 122 követ-

ve a magnetitet jelölheti, amely kő megjelenésében olyannyira 
hasonlít a hematitra, hogy a rájuk használt kifejezéseket gyakran 
felcserélve használják a szövegek. Így például egy kacsa formájú 
magnetit súly felirata a tárgy alapanyagára ka -g i -na  d ib -ba  he-
lyett a hematitot jelentő ka -g i -na  kifejezéssel utal (lásd George 
1979, 134). A „megragadó” jelentésben álló d ib -ba  (sạ̄bitu) jel-
ző valószínűleg a magnetit mágneses tulajdonságára utalt: a kő 
meg tudta ragadni a vasat. Érdekes, hogy amíg a magnetit/hematit 
csoport e tulajdonságára a Lugale-eposz egy későbbi szakasza az 
„élő hematit” kifejezéssel utal (ka -g i -na  t i l - l a ; 512. sor), addig 
a klasszikus források által használt jelző a „lélegző mágneskő”. 
A „lélegző mágneskőről” magyarul lásd Bajnok 2013, 715–716 és 
Nagy 2013, 811. 

44 Abnu šikinšu „E” kézirat 14’–17’. A szöveghelyet feldolgozta 
Schuster-Brandis 2008, 46–47.

45 Lugale 506.
46 Sanati-Müller 1990, 140. oldal, 90. szöveg, hátoldal 1–3. A szö-

veghelyet elemzi Veenhof 1991.
47 Powell 1979, 82–83.
48 Hammurāpi §273 (Dávid Antal fordításában); lásd Harmatta 2003, 

157.
49 NH XXXVII. 60 (kiemelés S. K.); a szöveghelyet tárgyalja Dalley 

1998, 48.
50 Ugyanakkor a konkrét alkimista technikáknak és ezáltal magának 

az alkímiának a mezopotámiai eredete mellett újabban meggyőző-
en érvelt Martelli–Rumor 2014.

51 Az üvegkészítéssel foglalkozó recepteket feldolgozta Oppenheim–
Brill–Barag–von Saldern 1970.

52 A matematikai asztronómia kialakulását tárgyalta Britton 1993. 
Lásd továbbá Friberg 1987–1990; Hunger 2011.
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