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BÁCSKAY ANDRÁS*

Lamaštu-ráolvasások és -amulettek 
az ókori Mezopotámiában

Az elmúlt néhány évben fontos munkák jelentek meg az egyik legismertebb 
mezopotámiai démon, Lamaštu alakjához kapcsolódóan.1 Egyrészt 2014-ben 
napvilágot látott Walter Farber régen várt monográfi ája, amely amellett, hogy át-
tekintést nyújt a Lamaštuval kapcsolatos teljes forrásanyagról, tartalmazza a dé-
mon elűzésére irányuló i. e. 1. évezredi kanonikus ráolvasássorozat kommentárokkal 
ellátott teljes szövegkiadását, valamint néhány nem kanonikus ráolvasást tartal-
mazó tábla feldolgozását is.2 E munka jelentőségét jelzi, hogy a jóval kevesebb 
ékírásos tábla ismeretén alapuló korábbi szövegkiadás több mint egy évszázada 
látott napvilágot.3 

A másik fontos munka Eva Götting 2009-ben megvédett, egyelőre publi-
kálatlan diplomadolgozata, melyben a szerző összegyűjtötte, csoportosította és 
elemezte a Lamaštu-amuletteket. Eredményeit Götting ez idáig egy tanulmány-
ban közölte, amely a Mezopotámián kívüli, régészeti kontextusból származó La-
maštu-amuletteket, illetve a démon nem mezopotámiai forrásanyagban való elő-
fordulásait elemzi.4 Emellett megjelenés előtt áll Götting Lamaštu-amulettekről 
írt, az Iconography of Deities and Demons in the Ancient Near East online szótár-
ban közölt szócikke, amely áttekintést nyújt e tárgytípus térbeli és időbeli meg-
oszlásáról, valamint a tárgyakon szereplő motívumokról.5 Jelen tanulmány össze-
foglalja a démon alakjához kapcsolódó eddigi legfontosabb ismereteket, melynek 
során nemcsak az említett munkákban szereplő ráolvasásokkal és amulettekkel, 
hanem az orvosi-mágikus szöveghagyomány egyéb forrásaival is foglalkozik, 
 továbbá néhány újabb forrás bemutatásával és elemzésével kiegészíti az eddigi 
tudományos eredményeket. 

*  A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortörténeti Tanszékének adjunk-
tusa (2087 Piliscsaba-Klotildliget, Egyetem u. 1., bacskay.andras@btk.ppke.hu).

1  Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Niederreiter Zoltánnak és Simkó Krisztiánnak, hogy előzetesen 
elolvasták és javították a kéziratot.   

2  Farber, 2014. A kötethez írt recenzióhoz lásd: Panayotov, 2015; Steinert 2016.
3  Myhrman, 1902. A kanonikus sorozathoz tartalmazó táblák kiadásának történetéhez lásd: Farber, 2014. 

39–44.
4  Götting, 2011.
5  Götting, 2018. 
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A források

A Lamaštu alakjához kapcsolódó források zöme két markánsan megkülönböztet-
hető tárgytípuson őrződött meg. Egyrészt a démon távoltartására és elűzésére szol-
gáló ráolvasásokat és kapcsolódó rituálékat tartalmazó ékírásos agyagtáblákon, 
másrészt a démon alakjára és attribútumaira fókuszáló ikonográfi át, valamint ráol-
vasást vagy a ráolvasás szövegét imitáló, úgynevezett pszeudo-ékjeleket tartalmazó, 
általában kőből, terrakottából, valamint bronzból készült amuletteken (e tárgyakat a 
szakirodalom Lamaštu-plaketteknek nevezi). Egyéb forrásaink a démon távoltartá-
sára irányuló láncamuletteket, zacskós amuletteket és különböző gyógyhatású 
anyagok felhasználásával végzett kezeléseket is említik. Az alábbiakban röviden át-
tekintjük e forrásokat.  

Lamaštu elleni ráolvasások 

Az első, sumer nyelvű Lamaštu elleni ráolvasások a 3. évezred végére datálhatók, 
az akkád nyelvű Lamaštu-ráolvasások az óbabiloni, illetve óasszír korban jelennek 
meg. Bár az óbabiloni korból származó Lamaštu-ráolvasások száma meglehetősen 
csekély, szövegük sokszor közvetlenül kapcsolható a későbbi szöveghagyomány-
hoz, egyes táblákon pedig az 1. évezredi kanonikus sorozat közvetlen előfutárai is 
azonosíthatók.6 Míg az óbabiloni és óasszír korból származó Lamaštu-ráolvasások 
általában csupán egy-egy ráolvasást magában foglaló, rituálét nem tartalmazó táb-
lákat jelentenek, az egy táblán több Lamaštu-ráolvasást is tartalmazó, úgynevezett 
kompendium típusú tábla a közép-babiloni kortól azonosítható.7 Ezek közé tartozik 
az Ugaritból előkerült, babiloni ékírással írt töredékes agyagtábla, mely Farber re-
konstrukciója szerint legalább 12 ráolvasást tartalmazott. E ráolvasások zöme a ké-
sőbbi kanonikus sorozatban is megtalálható.8 

Az 1. évezredi kanonikus Lamaštu-ráolvasássorozat 13 ráolvasásból, a hoz-
zá kapcsolódó mágikus rituálékból (öt különböző rituálé) és egy epilógusból áll. 
A ráolvasások eltérő sorrendje alapján azonban forrásaink a sorozat két változatát 
tartják számon.9 Mindkét változat három tartalmi egységre tagolódik, az első kettő 

6  Farber, 1980–1983. 439–440.; Wiggermann, 2000. 217–218.; Farber, 2014. 7–9. 
7  Farber, 1980–1983. 440.; Wiggermann, 2000. 218–219.; Farber, 2014. 9–16.
8  A rekonstrukcióhoz lásd: Farber, 2014. 7. és 8. ábra. A tábla eredete kapcsán Farber amellett érvel, hogy a 

táblát egy a babiloni ékírást és az akkád nyelvet jól ismerő helyi írnok készítette, míg Arnaud úgy véli, hogy 
az e táblához hasonló szövegek a hettita királyi központban íródtak, és Hattusából kerültek Ugaritba (Far-
ber, 2014. 10.). Megjegyzendő, hogy a későbbiekben tárgyalt Lamaštu-plakettekhez hasonlóan a ráolva-
sást tartalmazó táblák egy része szintén a Mezopotámián kívüli térségből származik. A fent említett, ugari-
ti táblán kívül egy közép-babiloni kompendium tábla Emárból, két óasszír korú darab az anatóliai Kültepé-
ből (Barjamovic, 2015. 50–51.), egy további táblatöredéke pedig Hattusából került elő.

9  Az akkád terminológiát követve Farber az egyiket „ṭuppu-recenziónak”, a másikat pedig „pirsu-recenzió-
nak” nevezi (Farber, 2014. 17–22.). Az akkád ṭuppu szó jelentése agyagtábla, a terminus arra utal, hogy 
a mezopotámiai írnokok a kanonizált – azaz változatlan tartalommal másolt – többtáblás szöveget tábla-
szám alapján tartották nyilván, így a három tábla terjedelmű sorozat esetében megkülönböztették a soro-
zat első, második és harmadik tábláját. A pirsu szó szerinti jelentése „kiragadás”, amely a szerkesztett soro-
zatok egy-egy sorszámmal ellátott szövegegységére, szekciójára utal. A pirsu-recenziót Assur-bán-apli
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a ráolvasásokat, míg a harmadik a mágikus rituálékat tartalmazza. A kanonikus so-
rozat szövege mellett az 1. évezredből számos, a sorozathoz nem tartozó, úgyne-
vezett nem kanonikus Lamaštu-ráolvasás is ismert,10 másfelől a kanonikus sorozat 
egyes ráolvasásai más 1. évezredi orvosi-mágikus rituálék közé is bekerültek.11 

Első kiegészítésem a nem kanonikus ráolvasások közé tartozó két sumer 
nyelvű ráolvasásra vonatkozik, melyek egy Sultantepéből származó töredékes 
agyagtábla (STT II. 144.) hátoldalán maradtak fenn. A kutatás már korábban megál-
lapította, hogy az első ráolvasás szövege párhuzamos egy Ugaritban feltárt perzsa 
kori sírból származó pecséthenger szövegével (STT II. 144. hátoldal 19’–22’. sorok 
// RS.25457 1–5. sorok), a második ráolvasáshoz azonban eddig egyetlen párhu-
zamos szöveg sem volt ismert, illetve az STT tábla töredékes állapota miatt a ráolva-
sás szövegét sem lehetett teljes mértékben rekonstruálni.12 Az ékírásos orvosi-mági-
kus szövegkorpusz vizsgálata során az első ráolvasás szövegéhez egy további szö-
vegpárhuzamot sikerült azonosítanom egy a 7. századi, Assurból származó táblán 
(BAM II. 148. előoldal 38–40. sorok).13 A második ráolvasás szövegéhez (STT II. 
144. hátoldal 23’–29’. sorok) pedig két további szövegpárhuzamot találtam: egyi-
kük egy ugyancsak a 7. századi Assurból származó töredék, melyen a ráolvasás, 
valamint egy kapcsolódó rituálé töredékes szövege olvasható (STT II. 144. hátoldal 
23’–29’. sorok // BAM II. 149 3’–7’. sorok), a másik pedig egy valószínűleg Babilon-
ból származó késő babiloni tábla (STT II. 144. hátoldal 23’–29’. sorok // BM 35512 
hátoldal 16’–17’. sorok).14 Az újabb párhuzamos szövegnek köszönhetően nem 
csupán a szövegpárhuzamok száma nő, hanem az STT táblán töredékes második 
ráolvasás szövege több helyen kiegészíthető. Az alábbiakban az STT II. 144. táblán 
található két sumer ráolvasás valamennyi kéziratának felhasználásával készült ma-
gyar fordítását közlöm.15

Ráolvasás. Lamaštu, Anu utóda, akit az istenek néven neveztek, Ardat Lilî [var. 
az úrnő, Enlil szolgálója],16 a jó úton [járó] gyermek, a jó úton [járó] gyermek. 
Recitáció. 

       asszír király udvari tudósai hozhatták létre a korábbi ṭuppu-recenzióban szereplő ráolvasások átstruktu-
rálásával.  

10  A nem kanonikus ráolvasásokat Farber könyve második részében tárgyalja. Farber, 2014. 259–274. 
11  Így például a csecsemő lecsendesítésére irányuló rituálé, a bajelhárító céllal végrehajtott „füstölési rituálé” 

(qutāru) vagy a terapeuta UGU sorozat láz elleni rituáléja közé. Wiggermann, 2000. 219.; Farber, 2014. 
26–27.; Bácskay, 2015. 15–16. 

12  Az STT II. 144. tábla releváns sorainak és az Ugaritból előkerült amulett publikálásához lásd: Arnaud, 
2007. 207. (no. 69. 30. tábla). A pecséthenger szövegének feldolgozásához: Nougayrol, 1969. 404.; 
Farber 2014. 273. 

13  A tábla feldolgozásához lásd: Bácskay előkészületben.
14  Uo.
15  A Farber által is feldolgozott, perzsa kori sírból származó ugariti amulett szövege több helyen is eltér a 

másik két, újasszír agyagtáblán megőrződött kézirattól, illetve az első sorban Anu isten neve nem sume-
rül, hanem akkádul szerepel.

16  Az „úrnő, Enlil szolgálója” sem a kanonikus, sem az egyéb nem kanonikus ráolvasásokban nem szerepel, 
Lamaštu és Enlil viszonya a kanonikus ráolvasássorozat egyik szövege szerint apa-gyermek viszony (II. 
tábla 92–93. sorok). A démon további, Enlilhez kapcsolódó elemeihez lásd az 55. számú lábjegyzetet.
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Ráolvasás. Lamaštu, Anu utóda, Ḫendursag, [a sors] megszabója. Amikor az 
isten a šēšû-hálót kiveti, Ḫendursag a sorsod megszabója, a félelmetes […] 
mondjon sorsot. Ḫendursag, Enlil (és) Enmešarra. […] Ráolvasásformula. 

Bár a tárgyalt STT II. 144. táblán a ráolvasást követő rituálé szövege nagyon 
töredékes és egyelőre nem rekonstruálható, a tábla második ráolvasásának fentebb 
említett két párhuzamos szövege arról tudósít, hogy a ráolvasás szövegét egy pecsét-
hengerre kell írni, majd azt a páciens nyakába kell akasztani. Bár egyelőre nem ismert 
olyan pecséthenger, melyen az STT tábla második ráolvasása szerepel, a tábla első 
ráolvasásának egyik szövegpárhuzama éppen a fenti rituálé által említett pecsét-
hengeren maradt fenn, melyet a tulajdonosa vélhetően amulettként viselt.17  

A démon elhárítására, illetve elűzésére irányuló ráolvasások azonban nem-
csak a fentiekben bemutatott kanonikus ráolvasássorozatban, valamint a nem ka-
nonikus ráolvasásokat tartalmazó táblákon jelennek meg, hanem egyéb ráolvasás-
sorozatokban is. Ezek közé tartoznak az úgynevezett Pazuzu-ráolvasások, melyek 
egy részét éppen a Lamaštu elleni rituálék egyik fontos eszközének tekinthető La-
maštu-plakettekre írták.18 Emellett egy késő babiloni korból származó agyagtáblán 
megőrződött Pazuzu-ráolvasás szövege Lamaštut is említi a ráolvasással hatéko-
nyan kezelhető betegségek és démonok között.19 Továbbá Lamaštu az ártó varázs-
lat elhárítására irányuló Maqlû („Égetés”) című ráolvasássorozat, a gonosz utukkû 
démonok elűzésére irányuló Utukku lemnūtu („Gonosz utukkû démon”) című ráol-
vasássorozat, valamint az orvosi-mágikus Muššu’u („Bedörzsölés”) című ráolvasás-
sorozatokban különféle ártó démonokat, ártó varázslatokat és fi zikai betegségeket 
listaszerűen felsoroló „katalógusok” egyik gyakori szereplője.20 E ráolvasássoroza-
tokban Lamaštu tehát a páciensre veszélyt jelentő, betegséget okozó démonok 
egyike, neve más démonok – a leggyakrabban Aḫḫazu és Labasu – társaságában 
szerepel.  

17  A kanonikus ráolvasássorozat egyik eljárása szerint a standard ráolvasás szövegét – Lamaštu kilenc nevét 
– kell egy pecséthengerre írni, majd amulettként a kisgyermek nyakába akasztani (Farber, 2014. 68–70., 
144–145.). Hasonló eljárást találunk a kisgyermek lecsendesítésére irányuló ráolvasássorozatban is (Far-
ber, 1989. 116. § 44.; Farber, 2014. 199.). A pecséthenger alakú amulettekhez lásd: Beaulieu, 1999. 150.; 
Schuster-Brandis, 2008. 51. 

18  Az 1. évezredi Lamaštu-plaketteken Pazuzu a démon legfőbb ellenségének számít, ezért alakját számos 
Lamaštu-plaketten megjelenítik (Heeßel, 2002. 123–130.). A démon alakjához lásd: Heeßel, 2002; 
Wiggermann, 2003–2005; Heeßel 2011.

19  SpTU II. 9 97. sor (Heeßel, 2002. 59.; Heeßel, 2011. 363.). Ezzel ellentétben sem a kanonikus Lamaštu- 
ráolvasássorozat, sem a kanonikus ráolvasások nem említik Pazuzut. A jelenség vélhetően azzal magya-
rázható, hogy Pazuzu alakja az 1. évezredtől jelenik meg a mezopotámiai mágikus szöveghagyomány-
ban, míg a Lamaštu elleni ráolvasások szövege már a 2. évezred végére megszilárdult (Heeßel, 2002. 74.; 
Wiggermann, 2011. 319.; Heeßel, 2011. 362. 20:20.). Uri Gabbay szerint Pazuzu alakjának hiánya az 
orvosi és mágikus szövegekben azzal magyarázható, hogy Pazuzu eredetileg nem tartozott a „hivatalo-
san” démonűző és bajelhárító tevékenységet végző, valamely szentélyhez kapcsolódó ráolvasó papi hiva-
tás eszköztárához, hanem inkább a „nem hivatalos” mágikus praxis része lehetett (Gabbay, 2010. 68.).

20  A felsorolásban szereplő betegségekhez lásd: Stol, 1993. 23–25.; Böck, 2000. 83–86.; Bácskay, 2013. 6.
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Az amulettek: az úgynevezett Lamaštu-plakettek 

A Lamaštu alakjához kapcsolható források másik fontos típusát a Lamaštu-plakettek 
jelentik. A kutatás ezekből jelenleg több mint százat ismer.21 A négyszögletes, álta-
lában kis füllel ellátott tárgyak kőből, terrakottából és fémből készültek, melyen a 
démon alakját és jellemző attribútumait ábrázolták, illetve a démon elleni ráolva-
sást vagy az ékírás jeleihez hasonló karakterekkel a ráolvasás szövegét imitáló 
pszeudofeliratot írtak. A szöveggel ellátott darabok többsége a kanonikus ráolvasás-
sorozat bizonyos ráolvasásait, illetve nem kanonikus ráolvasásokat egyaránt tartal-
mazott.22 A tárgyak két felhasználási módja ismeretes: egy részüket a lakóház, illet-
ve a benne élők védelme érdekében a ház falára, esetleg nyílászáróra akasztották, 
más részüket személyes amulettként nyakban viselték. Megjegyzendő, hogy az is-
mert és publikált Lamaštu-plakettek jelentős része műkincs-kereskedelemből szár-
mazik, e tárgyak eredeti kontextusa nem állapítható meg. Az ismert darabok között 
számos modern hamisítvány is szerepel. 

A kutatás az előkerült Lamaštu-plaketteket az időbeli és földrajzi megoszlás, 
valamint az ikonográfi ai sajátosságok fi gyelembevételével több csoportra osztja.23 
A legkorábbi ismert darabok a 2. évezred második feléből (15–13. század) szár-
maznak, a legtöbb darab azonban az 1. évezredből, illetve leginkább az újasszír, 
valamint az új- és késő babiloni korból ismert. A fenti jellemzők alapján a kutatás 
önálló csoportként határozza meg a 2. évezredi, elsősorban babilóniai eredetű tár-
gyak azon csoportját, melyen a ragadozómadár-fejű vagy oroszlánfejű démont az 
általában fenyegetésként értelmezett felemelt kézzel és hosszú karmokkal, fejét és 
végtagjait profi lban, a felsőtestét viszont szembefordítva, leggyakrabban ruhátlanul 
ábrázolták. Az említett ábrázolás a legnagyobb felületek törvényét követi. A démon 
alakja mellett esetenként a Lamaštuhoz kötődő szimbólumok és kiegészítők látha-
tók (például fésű, szövőorsó, kutya stb.), a tárgyak hátoldalán általában a démon 
hét nevét tartalmazó, a későbbi kanonikus ráolvasássorozatban is azonosítható szö-
veg, illetve egyéb ráolvasások, valamint úgynevezett pszeudofeliratok és „mágikus 
háromszögek” sora található.24 

Ugyancsak önálló típusnak tekintik a 2. és 1. évezredi Asszíriából szárma-
zó amulettek azon csoportját, melyen az álló démont oroszlánfejjel, állapotos női 
testtel, kihangsúlyozott mellekkel, kezében fésűt és szövőorsót tartva ábrázolták. 
Az 1. képen egy 13. századi assuri magánházból előkerült, fekete kőből készített 
amulett rajza látható.25 Az előző csoport ábrázolásához hasonlóan a démon fejét 

21  A publikált amulettek száma 96 (Farber, 2014. 30.), viszont számos publikálatlan darab ismert (Panayo-
tov, 2015; illetve az itt említett egyik darab kiadásához lásd: Bácskay, 2016).

22  Nem kanonikus ráolvasásokat három amulett tartalmaz. Farber, 2014. 34.
23  A Lamaštu-plakettek csoportosításához lásd: Wiggermann, 2000. 219–224.; Götting, 2011. 442–446.; 

Farber, 2014. 31–32.; Götting, 2018. 
24  Az amulettek e csoportjának részletesebb tárgyalásához lásd: Wiggermann, 2000. 219–222. (Group A); 

Götting, 2011. 443–444. (Typ I. „Drohende Lamaštu”); Farber, 2014. 31. A pszeudofeliratokhoz lásd: 
Wiggermann, 2000. 220. 14. lábjegyzet; Bácskay, 2011. 18–19. A mágikus háromszögekhez: Wigger-
mann, 2000. 221–222.; Bácskay, 2011. 20–21.  

25  Forrás: Ebeling, 1919. 152. no. 86.
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és végtagjait profi lban, lépő helyzetben jelenítették meg, a felsőtestet és a melle-
ket pedig szemből, illetve a démon egyes darabokon egy csónakban áll.26

A Lamaštu-amulettek harmadik csoportját azon Asszíriából és Babilóniá-
ból származó 1. évezredi darabok jelentik, melyeken az oroszlánfejű démonalak 
kígyókat tart a kezében, egyik melléből egy kutyát, a másikból pedig egy malacot 
szoptat, az alakot szamárháton, gyakran egy csónakban állva vagy úgynevezett 
térdelő futásban ábrázolják. A kígyók megragadása, illetve a kutya-, valamint a 
malacfi gurák ábrázolása a démon kisgyermekeket fenyegető támadásával hozha-
tó összefüggésbe: egyes ráolvasásokban Lamaštu a csecsemő szoptatós dajkája-
ként jelenik meg, míg más ráolvasásokban a démon „megragadja” az áldozatát. 
Ezeknek az állatoknak a plaketten történő ábrázolása vélhetően a démon által 
megragadni vagy szoptatni kívánt kisgyermekek mágikus helyettesítésére szol-
gált, így semlegesítve Lamaštu támadását.27 Számos amuletten a képmező több 
regiszterre osztott, melyen istenszimbólumokat, egyéb, Lamaštu távoltartására 
vagy elűzésére szolgáló démonokat (Pazuzu, Ugallu stb.), valamint esetenként a 
bajelhárító rítusra utaló, úgynevezett „betegágy-jelenetet” láthatunk. Az amulet-
tek e csoportja mutatja a legszorosabb kapcsolatot a kanonikus ráolvasássorozat 
szövegével: egyrészt a sorozathoz tartozó bizonyos ráolvasásokat az amulettekre 

26  Az amulettek e csoportjának részletesebb tárgyalásához lásd: Wiggermann, 2000. 222. (Group B); Göt-
ting, 2011. 444. (Typ II. „Kamm und Spindel haltende Lamaštu”; II.1. „Schreitend”, II.2. „Stehend auf 
einem Boot”); Farber, 2014. 31–32. 

27  A kutya- és malacfi gurák Lamaštu-plaketteken való értelmezéséhez lásd: Wiggermann, 2010.

1. kép. Lamaštu-plakett Aššurból
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írták, másrészt az ikonográfi a egyes elemei közvetlenül megfeleltethetőek a soro-
zat szövegének.28 

Bár a legtöbb amulett az ókori Mezopotámia területéről került elő, a fen-
tebb bemutatott első és harmadik csoportba tartozó tárgyak egy része Mezopotá-
mián kívüli térségekből származik. A biztosan ókori lelőhelyhez köthető tárgyak 
közül három az ókori Elámból (Szusza, Csonga Zambil), négy Anatóliából (Çatal 
Hüyük, Sultantepe, Sam’al), három a levantei térségből (Büblosz, Ugarit), egy Iz-
raelből (Shephelah), egy pedig vélhetően szíriai közvetítéssel Itália területéről ere-
deztethető.29 A régészeti ásatásból előkerült darabok közül öt sírból, három temp-
lom kapujából vagy városkapuból, négy pedig lakóházakból származik, illetve szá-
mos darab esetében nem azonosítható pontosan a lelőhely.30 

Az ismert darabok többsége ugyan különféle kőből (szerpentin, obszidián, 
szteatit, mészkő, bazalt stb.) készült, de ez nem jelenti azt, hogy az ókorban is a 
követ tekintették ezen tárgytípus legjellegzetesebb hordozójának. A fémből – első-
sorban bronzból – készített darabok elterjedtségére utalhat egy Ninivéből szárma-
zó öntőminta, melyen egy csónakban álló, kezében kígyókat tartó Lamaštu-amulett 
negatív formája is látható.31 32Az amulettek fontosságát mutatja, hogy az egyes dara-
bok sokáig használatban voltak, a tárgyakat sérülés esetén javították. Ilyen sérülés 
lehetett például az akasztáshoz szükséges lyukat magában foglaló rész letörése,

28  Az amulettek e csoportjának részletesebb tárgyalásához lásd: Wiggermann, 2000. 223–224. (Asszíria = 
Group C, Babilónia = Group D); Götting, 2011. 444–445. (Typ III. „Schlangen Haltende”, Typ III.1. 
 „Schreitend”, III.2. „Stehend”, III.3. „im Knielauf”); Farber, 2014. 32.

29  A tárgyak földrajzi megoszlásához lásd: Götting, 2011. 442–446.; Götting, 2018. III.2.
30  Tourtet, 2010. 245. Fig. 1.
31  A tárgy feldolgozásához lásd: Opitz, 1933. 210. Abb. 26.; Layard, 1853. 597.; Thureau-Dangin, 1921. 

180.; Curtis–Reade, 1995. 175. Fig. no. 10.; Götting, 2018. no. 12.
32  A tárgy publikációjához lásd: Bácskay, 2016.

2. kép. Lamaštu-amulett a British Museum gyűjteményéből (BM 120388)32
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melyet egy új furattal vagy fémrátéttel pótoltak.33 A 2. képen egy mind ez idáig 
publikálatlan darab látható, melynek az eredeti furata vélhetően letört, ezért az 
amulettet keresztben átfúrták. Az új furat azonban megsemmisítette a démon fejét, 
és a plakett túloldalán a ráolvasás szövegének egy részét.

Végezetül megjegyzendő, hogy a hosszabb időt és ráfordítást igénylő, kő-
ből vagy fémből készített amulettek helyett az elhárító rituálét végző ráolvasó pap 
egyszerűbb, de kevésbé időt álló eljárásokat is alkalmazhatott. Ezek közé tartozhat-
tak a Lamaštut ábrázoló, valamilyen por – általában liszt vagy gipsz – felhasználásá-
val készített rajzok, vagy az agyagból, illetve fából készített helyettesítő szobrok.34 
A kanonikus ráolvasássorozat rituálétábláján fennmaradt alábbi két forrásrészlet 
éppen ilyen rituálékat mutat be. 

Amikor Lamaštu [elleni] rituálét végzel, rajzold Anu lányát [azaz Lamaštut] a 
[lakóház] ajtajának jobb és bal oldalára, valamint a hálószoba felé [vezető] 
ajtóra. Anu lányának jobb és bal oldalára rajzolj kutyát, disznót, olajlámpást, 
skorpiót, szövőorsót, fésűt, tükröt, szamár alsó lábszárat, a kezeiben [pedig] 
tartson kígyókat.35

Az első napon este készíts egy megkötözött Lamaštut [ábrázoló szobrot], vé-
gezz áldozati rituálét, [melynek során] helyezz [a szobor] elé tizenkét, szitá-
latlan búzalisztből [készült] kenyeret [és] áldozz számára kútvizet. Fogjon [a 
szobor] egy fekete kutyát [és] helyezz a szájába disznószívet. Biztosíts számára 
forró [ételt], helyezz elé friss kenyeret [és] adj neki egy palack olajat. Recitáld 
a ráolvasást reggel, délben és este. Állítsd [a szobrot] három napra az ágy fejé-
hez, [majd] a harmadik nap délutánján távolítsd el és égesd el a fal sarkában.36

Az első rituáléban leírt képi ábrázolás minden eleme jól azonosítható a 
plakettek ikonográfi ájában. A rituálé azonban nem csupán egyetlen rajz, hanem 
három azonos rajz használatát írja elő, melyek közül kettőt vélhetően a bejárati 
ajtó két szárnyára, míg a harmadikat a lakóházon belül, a hálószoba ajtajára kellett 
rajzolni. A szöveg többi, fentebb nem idézett része előírja továbbá egy Lamaštu 
elleni ráolvasást és mágikus szimbólumokat tartalmazó agyagtábla, valamint hét, 
feliratokkal ellátott kutyafi gura elkészítését.37 Az agyagtáblát az ágy fejéhez, a 

33  Így például a 71. számú plakett esetében a letört furatot egy fémfüllel helyettesítették, melyet két fémsze-
geccsel illesztettek rá az amulettre, vigyázva arra, hogy se az egyik oldalon lévő Lamaštu-alak, se a másik 
oldalon lévő felirat ne sérüljön. A tárgy fényképe: Farber, 2014. 65. Fig. 17.

34  Wiggermann a fi gurák és rajzok alkalmazását egy „akut fenyegetés” elleni védekezés eszközének, míg 
a kő-, terrakotta- és fémamuletteket a démon „krónikus fenyegetésével” szemben használt eljárásnak te-
kinti. Wiggermann, 2011. 318.

35  Lamaštut ábrázoló rajzok készítése Lamaštu elleni rituálé során (a III. tábla 1–7. sorai). K 2482+ (Farber, 
2014. Ms. A) V 6’–12’ // Sm 2056+ (Farber, 2014. Ms. E) i. kolumna 1–4. sorok // K 8736 (Farber, 2014. 
Ms. F) 1–5. sorok // K 2423+ catchline (Farber, 2014. Ms. C2). A szöveg feldolgozásához lásd: Farber, 
2014. 129. 186–187.

36  Helyettesítő fi gura alkalmazása Lamaštu ellen (III. tábla 110–118. sorai). K 2482+ (Farber, 2014. Ms. A) 
vi. kolumna 23’–24’. sorok // K 132 hátoldal 20–25. sorok (Farber, 2014. Ms. C3) // Sm 2056+ (Farber, 
2014. Ms. E) ii. kolumna 1’–4’. sorok. A szöveg feldolgozásához lásd: Farber, 2014. 140., 192–193. A III. 
tábla 119–138. soraiban további két Lamaštu-fi gurával végrehajtott helyettesítő rituálé olvasható. 

37  Ugyanez a rituálé olvasható a II. tábla 61–83. soraiban.
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 kutyafi gurákat pedig a ház ablaknyílásaiban kellett elhelyezni. Így tehát a Lamaštut 
ábrázoló rajzok a kapunyílásokat, a ráolvasást és szimbólumokat tartalmazó tábla 
a beteg ágyát, a kutyafi gurák pedig az ablaknyílásokat védik a démon támadásá-
tól.38 Bár a szöveg nem említi a ráolvasás recitálását a rajzok elkészítésekor vagy 
azt követően, a Lamaštu-plakettek többsége tartalmaz ráolvasást vagy pszeudo- 
feliratot, így feltételezhetjük, hogy a kanonikus ráolvasássorozat valamely ráolva-
sását, esetleg abrakadabra ráolvasásokat recitáltak a rajzok elkészítésekor is. 

A négy napig tartó második rituálé során egy vélhetően összekötözött kéz-
zel ábrázolt Lamaštu-szobrot kellett készíteni, melyet az áldozati rituálé során láttak 
el a démonra jellemző egyedi jellemzőkkel (fekete kutya, disznó). Ezt követően a 
szobrot három napra a beteg ágya mellé kellett helyezni, majd a negyedik napon 
elégetni. A démont ábrázoló helyettesítő szobor a rituálé során tehát megtestesíti a 
pácienst gyötrő Lamaštut, a szobor elégetése révén pedig a démon, illetve az általa 
okozott szenvedés semmisül meg. Egy másik rituálé során (I. tábla 220–232. sor)39 
a Lamaštu-fi gurán kívül agyagból egy szamárfi gurát is készítenek, melyet a Lamaštu 
számára végrehajtott áldozati rituálét követően a Lamaštu-fi gurával együtt a váro-
son kívüli pusztaságba viszik, majd a démonnal azonosított fi gura köré mágikus 
kört rajzolnak, valamint bajelhárító hatásúnak tartott növényeket (baltu és ašāgu 
cserjék) kötöznek a fi gurára. A szamárfi gura szerepe vélhetően a démon eredeti 
lakóhelyére, a hegységbe történő visszaszállítása lehetett. Az eljárás összekapcsol-
ható az 1. évezredi Lamaštu-plakettek azon csoportjával, amelyeken a démon egy 
szamár hátán áll. 

A plakettek vagy a rajzok, illetve a helyettesítő szobrok segítségével végrehaj-
tott rituálék célja eltérő lehetett: a plakettek, illetve a rajzolt amulettek funkciója a 
démon távoltartása, azaz annak megakadályozása, hogy Lamaštu az ajtón vagy az 
ablakon keresztül behatoljon a lakóházba. A helyettesítő szobrok alkalmazása ezzel 
szemben már a lakóházban tartózkodó, a pácienst közvetlenül megtámadó démon 
megsemmisítésére, illetve eredeti lakóhelyére történő visszaűzésére szolgál.

A ráolvasások és a Lamaštu-plakettek egymáshoz való viszonyát vizsgálva 
megállapítható, hogy egyrészt a Lamaštu-plaketteken szereplő démon ikonográfi á-
ja jól megfeleltethető a kanonikus ráolvasásoknak a démon külső megjelenését, 
illetve lakhelyét leíró részeivel, másrészt pedig, hogy a plakettek nagy részén sze-
replő rövid ráolvasásrészletek részben azonosak a kanonikus ráolvasássorozat 
egyes ráolvasásaival. A jelentős számban fennmaradt Lamaštu-plakettekkel szem-
ben egyelőre nem ismerünk olyan agyagtáblát, amely egy ilyen tárgy elkészítését 
és alkalmazását írná le, a korábban említett öntőminta pedig csupán e tárgytípus 
elkészítésének technikai hátterére mutat rá. A plakettek és a ráolvasások szövege 
közti számos átfedés ellenére hangsúlyozni kell, hogy a plakettek ikonográfi ájá-
nak nem minden eleme, valamint az ikonográfi a változása – például a démon fe-
jének különböző alakjai vagy a csónak megjelenése – sem vezethető le a ráolva-

38  A kutyafi gurák elhelyezése kapcsán Steinert amellett érvel, hogy az ablakot és a nyílást jelölő sumer lo-
gogramma azonossága miatt a kutyafi gurákat nem az ablakba, hanem a ház falában vagy padlójában ki-
alakított nyílásba vagy fülkébe kell elhelyezni. Steinert, 2016. 247–248. 

39  Farber, 2014. 93., 162–163.; Scurlock, 2014. 680–681. 
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sások szövegéből.40 Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a különböző forrás-
típusokat a kutatás sokszor elkülönülten vizsgálja, így a plakettek esetében az 
ikonográfi a elemzésére, a ráolvasásokat és rituálékat tartalmazó agyagtáblák ese-
tében pedig a ráolvasás szövegének rekonstrukciójára, valamint a szövegpárhu-
zamok azonosítására helyeződik a hangsúly.

Láncamulettek, zacskós amulettek és terapeuta kezelések

A fentebb tárgyalt ráolvasásokat tartalmazó pecséthenger alakú amulettek, a La-
maštu-plakettek és -rajzok mellett a mezopotámiai mágikus-orvosi szöveghagyo-
mányban egyéb eszközök is rendelkezésre álltak a démon távoltartására, valamint 
a démon által okozott betegségek kezelésére. Ezek közé tartoztak a különböző 
kövekből, kagylókból és fémekből összeállított láncamulettek vagy gyöngysorok, 
melyek között számos Lamaštu ellen alkalmazott eljárást is találunk. A standard rá-
olvasássorozat harmadik, úgynevezett rituálétábláján a „kőrituálékban” (III. tábla 
30–63. sor) öt láncamulett elkészítésének és alkalmazásának leírása olvasható.41 
Ezen  túl a különböző démonok és betegségek távoltartására szolgáló láncamulet-
tek alkotóelemeit tartalmazó, úgynevezett amulettkőlistákban négy további Lamaš-
tu elleni láncamulett őrződött meg.42 Az eljárás során a láncamuletthez felhasznált 
kőgyöngyöket és kagylókat egy meghatározott sorrendben fonálra fűzték fel, ese-
tenként a kövek közé gyapjúba vagy bőrbe tekert gyógyhatású anyagokat is erősí-
tettek, majd az amulettet a páciens nyakába akasztották vagy egyes testrészeire 
(kéz, láb stb.) kötötték. Az alábbi forrás egy Lamaštu elleni láncamulett összeállítá-
sához szükséges köveket sorolja fel.

Sû-kő, csiszoló-kő, kasû-karneol, gišnugallu-kő, šubû-kő, SAL.LA-kő, ajjar-
tu-kagyló, pappardilû-kő, biṣṣūr atāni-kagyló, Lamassu (köve), nibu-kő, férfi  és 
női ŠU.U-kő. 13 kő Lamaštu (ellen).43

40  Farber megfogalmazása szerint a plakettek és a ráolvasások között „nem szükségszerű a szoros kapcso-
lat”. Farber, 2014. 29. 

41  A kanonikus sorozat szövegéhez lásd: Farber, 2014. 50.; Steinert, 2016. 248–251. A különböző kövek 
felhasználásával készített láncamulett leírása megtalálható a kanonikus sorozathoz nem tartozó RC 713 
jelzetű táblán is (a tábla kiadásához lásd: Farber, 2014. 275., 456., illetve 75. tábla). Az eljárások nagy 
részében az egyes köveket különböző színű gyapjúból készült fonálra fűzték fel, melyet meghatározott 
számú, úgynevezett „szemkővel” (szem alakú kő), valamint „öszvérkővel” együtt a páciens kezére vagy 
lábára, illetve nyakára kötöttek. (A szövegben szereplő na4 pa-re-e kifejezés „öszvérkőként” való értelme-
zése az öszvér jelentésű akkád parû terminuson alapul, azonban e kifejezés egyéb szövegben nem fordul 
elő, ehhez lásd: Farber, 2014. 254.) A „kőrituálék” szövegeinek feldolgozásához lásd: Farber, 1989. 63–
73. § 16. (a csecsemű megnyugtatására szolgáló rituálék részeként); Farber, 2014. 131–135., 186–189.

42  Az egyes betegségek, illetve panaszok kezeléséhez kapcsolódó láncamulettek szisztematikus feldolgozá-
sához lásd: Schuster-Brandis, 2008. 104–154. Az itt felsorolt amulettek közül négy láncamulett szolgált 
Lamaštu elleni védekezésre (Schuster-Brandis, 2008. 145–146., 142–145. számú amulettek), illetve egy 
további láncamulett bármely gonosz (démon) és Lamaštu ellen (STT 273+ ii 8–11.). A szövegek feldolgo-
zásához lásd: Schuster-Brandis, 2008. 186–189.     

43  Lamaštu elleni láncamulett. Részlet egy különböző démonok és betegségek elleni láncamuletteket tartal-
mazó tábláról (BAM IV. 356 i. kolumna 9–13. sorok). A szöveg feldolgozásához lásd: Schuster-Brandis, 
2008. 145. 
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E forrás csak köveket, illetve ugyancsak a kövek között számon tartott kagy-
lókat említ, ugyanakkor Lamaštu elleni más láncamulettekben egyéb anyagokat is 
felhasználtak. Így például az alábbi szövegben a korábbi szöveghez nagyon hason-
ló kövek és kagylók közé különböző növényeket, valamint a gyógyítás istennőjé-
nek, Gulának a szentélyéből származó port tartalmazó hét zsákocskát erősítettek. 

Tarmuš-növény, „ezerrel szemben” [nevű] növény, „hússzal szemben” [nevű] 
növény, ēdu-növény, elikullu-növény, puquttu-növény, „Šamaš isten növénye”, 
Gula istennő szentélyének pora. Kösd [a növényeket és a port tartalmazó] 
hét zsákocskát Lamaštu kövei közé. Recitáld rá hétszer az „Ég elpusztíttatott, 
a Föld elpusztíttatott” [kezdő sorú] ráolvasást [és] helyezd [a láncamulettet] 
a nyakába.
Sû-kő, gišnugallu-kő, šubû-kő, SAL.LA-kő, ajjartu-kagyló, pappardilû-kő, biṣṣūr 
atāni-kagyló, Lamassu köve, nibu-kő, férfi  és női ŠU.U-kő. Lamaštu 11 köve, 
fűzd fel egy vászonból [készült] fonalra.44

Az itt tárgyalt láncamulett tehát két összetevőből állt: egyrészt különböző 
növényeket és Gula szentélyéből származó port tartalmazó zsákocskából, más-
részt „Lamaštu köveiből”. Bár a fentiekben tárgyalt két láncamulett kövei nagy-
részt azonosak, más források ettől eltérő kövekből készített Lamaštu elleni lánc-
amulettet említenek, emellett pedig a Lamaštu elleni amulettekben felhasznált 
kőfajtákat egyéb betegségek és démonok ellen készített láncamulettekben is al-
kalmazták. Megjegyzendő, hogy a bőr- vagy gyapjúdarabba tekert, különböző 
növényeket, mágikus porokat és egyéb gyógyhatásúnak tartott anyagokat tartal-
mazó zsákocskák láncamulettekben történő felhasználása ugyan nem ritka, a lánc-
amulettek többsége azonban csak kövekből áll. Az itt tárgyalt, Lamaštu elleni 
 láncamuletthez felhasznált zsákocskákba elhelyezett anyagok közül hét a mezo-
potámiai mágikus és orvosi szövegek eljárásai során gyakran szereplő növény, e 
növények Lamaštuval való mágikus kapcsolata azonban egyelőre nem világos.45 

A zsákocskába kerülő nyolcadik anyag a gyógyítás, illetve az orvosok (asû) 
védőistenének számító Gula istennő szentélyéből, illetve szentélyének bejáratából 
származó por.46 Ennek kapcsán megjegyzendő, hogy bizonyos helyekről, különö-

44  Lamaštu elleni láncamulett készítése és alkalmazása. Részlet egy amulettkőlistából (BM 56148+ vi. ko-
lumna 39–44. sorok). A tábla feldolgozásához lásd: Schuster-Brandis, 2008. 276–318. A kanonikus ráol-
vasássorozat láncamulettek leírását tartalmazó részében szereplő egyik amulett (III. tábla 30–35. sorai) 
ugyan kettővel több követ tartalmaz, a szöveg többi része (zsákocskákba helyezett gyógyhatású anyagok 
és az eljárás) azonban azonos (Farber, 2014. 131–132.; Schuster-Brandis, 2008. 145.). Egy kő kivétellel 
(Lamassu köve) ugyanezen kövekből, valamint 7 „szemkő” és 7 „öszvérkő” felhasználásával készített eljá-
rást ínak le a kanonikus sorozat „kőrituálékat” tartalmazó részét kivonatoló RC 713 jelzetű tábla 1–11. 
sorai, azonban a szöveg többi része nem követi a kanonikus sorozat szövegét.

45  Csupán egy kezelési szöveg említi a felhasznált gyógyhatású anyagok közt „Lamaštu növényét” (BAM IV. 
315 i. kolumna 36. sor // BM 42272 hátoldal 80. sor; a szöveg feldolgozásához lásd: Bácskay, 2015. 7., 
24.), amely azonban egyelőre nem azonosítható.

46  A szentélyből vagy a szentély kapujából származó por mágikus alapanyagként történő felhasználását 
számos orvosi és mágikus szöveg említi. E források egy része megnevezi az istenséget (így például a CTN 
IV. 115. előoldal 2–3. soraiban a Marduk-szentélyből, valamint az Innin-szentélyből származó porok sze-
repelnek, a szöveg feldolgozásához lásd: Geller, 2000. 334–336.), azonban a szövegek zömében nem 
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sen szentélyek, paloták, vendéglők bejárataiból vagy útkereszteződésből, átkelő-
helyről származó poroknak bizonyosan mágikus jelentősége volt, e porokat nem 
csupán amulettek anyagaként, hanem helyettesítő fi gurák készítéséhez, valamint 
gyógyszerek alapanyagaként, sőt a kanonikus Lamaštu-ráolvasássorozat fentebb 
tárgyalt rituáléi során a démon elleni ráolvasást, valamit mágikus szimbólumokat 
tartalmazó agyagtábla elkészítéséhez is felhasználták. A láncamulett elkészítését 
ráolvasás kísérte, melyet a láncamulettre kellett recitálni.47 

A gyógyhatású anyagokat tartalmazó zsákocskákat a láncamulettektől füg-
getlenül is használták a démon elleni védekezés eszközéül. A zsákos amulettek (ak-
kád lippu és mêlu) elkészítésekor a különböző gyógyhatású anyagokat (növények, 
kövek, ásványi anyagok stb.) gyapjú- vagy bőrdarabba csavarták, majd az így elkészült 
tárgyat a páciens nyakába akasztották.48 A legrégebbi ilyen rituálét Lamaštu vonatko-
zásában egy óbabiloni tábla töredékéről ismerjük, amely egy sórög lubāru-szövetbe 
történő bekötözését és a páciens nyakába történő akasztását írja le.49 Az 1. évezredi 
szövegekben a zsákos amulettek bizonyos terapeuta eljárások (elsősorban kenőcsök) 
szerves részévé, illetve kiegészítőjévé váltak. Az alábbi forrásrészlet egy Lamaštu által 
okozott betegség ellen alkalmazott zsákos amulett elkészítését és alkalmazását írja le.

Ha ugyanaz [a betegsége], keverd össze egy keresztút porát, egy vendéglő po-
rát, a palota kapujának porát, a templom kapujának porát, a sörfőző házának 
kapujából [származó] port, a szakács házának kapujából [származó port], a 
ráolvasó pap házának kapujából [származó port], a komphajóról [származó] 
port, a kikötőből és a gázlóhelyről [származó] port, fogj egy baglyot, annak 
kitört, annak a belső [szerveit], annak vérét. Köss csomót kitört [és] recitálj [ráolva-
sást] a kitört-fára. Recitáld a „Lamaštu, Anu leszármazottja” [című] ráolvasást az 
olajra hétszer Samas isten előtt. Helyezd a zsákos amulettet a nyakába és ezzel 
az olajjal kend be [a beteget], majd [a beteg] meggyógyul.50

szerepel istennév (így például a BAM IV. 323. 3. sorában, a szöveg feldolgozásához lásd: Scurlock, 2014. 
692–701., vagy az STT 57. előoldal 4. sorában, a szöveg feldolgozásához lásd: Heeßel, 2002. 71–73.). 
Barbara Böck Gula istennő alakját tárgyaló monográfi ájában Lamaštut az istennő egyfajta ellenképeként 
(„counter image”) értelmezi, aki szülést segítő bábaként vagy a csecsemőt tápláló dajkaként szerepel a 
kanonikus ráolvasás szövegében (Böck, 2014. 43.). 

47  Bár az amulettkőlistákban szereplő Lamaštu elleni láncamulettek készítése során recitálandó ráolvasások 
általában nem részei a kanonikus ráolvasássorozatnak, az amulettkőlisták egyike (BAM IV. 356 i. kolumna 
9–15. sorok // UET IV. 149. előoldal 4–7. = Schuster-Brandis, 2008. 145. no. 143., illetve a tábla feldol-
gozását lásd: Schuster-Brandis, 2008. 199–201.) a kanonikus Lamaštu-ráolvasássorozat rituálétáblájának 
30–32. sorait idézi (Farber, 2014. 131.). Másrészt pedig olyan amulettkőlistát is ismerünk, amelynek egyik 
kéziratában a gyöngysor elkészítésének leírása párhuzamos a kanonikus ráolvasássorozat szövegével, vi-
szont egy nem a kanonikus sorozathoz tartozó ráolvasás kapcsolódik az amulett elkészítéséhez (a szö-
veghez lásd a 44. lábjegyzetet). 

48  A zsákos amulettekkel történő kezelésekhez lásd: Reiner, 1959–1960; Farber, 1973; Lambert, 1980; Stol, 
1993. 108.; Scurlock, 2006. 62.; Schuster-Brandis, 2008. 63., 66–67. 

49  YBC 8041. előoldal 6–9. sorok. A tábla kiadásához lásd: Hallo, 1999. 276–278., 289. (no. 1). A szöveg-
hez lásd: Farber, 2014. 261.

50  Zsákos amulett és kenőcs Lamaštu ellen. Részlet egy terapeuta kezeléseket tartalmazó orvosi tábláról 
(BM 42272 előoldal 39–44. sorok // BM 35512 előoldal 5–8. sorok). A recept feldolgozásához lásd: 
Bácskay, 2015. 6., 8–9. 
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Az eljárás során a különböző helyekről származó porokat, valamint egy 
bagoly szerveit és vérét használták fel, ezekből egy zsákos amulettet készítettek. Az 
eszköz elkészítésének bizonyos technikai részleteit leíró részek az eredeti táblán 
olvashatatlanná válhattak, amire a táblát másoló írnok a „kitört” terminussal utal. Az 
elkészített zsákos amulettet a páciens nyakába kellett akasztani. Ezzel párhuzamo-
san a páciens testét a megfelelő módon előkészített olajjal kenték be. 

Az eddig tárgyalt eljárások zöme elsősorban a démon távoltartására irá-
nyultak. A terapeuta jellegű kezelések (elsősorban a kenőcsök, valamint a füstölé-
ses eljárások) azonban inkább a Lamaštu támadása által érintett páciens meggyó-
gyítására, így tehát a démonnak a páciens testéből történő kiűzésére, valamint az 
általa okozott fi zikai szenvedés megszüntetésére fókuszáltak. A kanonikus ráolva-
sássorozat rituálétáblája külön-külön tárgyalja a kenőcsöket, valamint a füstöléses 
eljárásokat,51 emellett számos, a kanonikus sorozathoz nem tartozó szöveg is tartal-
maz eff éle eljárást. Az alábbi forrásrészlet Lamaštu elleni füstöléses rituálé hozzáva-
lóit sorolja fel.

Kígyópikkely, šusikillu-hagyma héja, lenmag, kibrītu-kén, saḫlû-növény, kifésült 
haj, kukru-növény, kasû-növény olaja, szitálatlan liszt. Összesen kilenc füs-
tölőszer Lamaštu [ellen].52

Bár a fenti szöveg nem tárgyalja az anyagok felhasználásának módját, a 
füstöléses gyógyító rituálék során a felhasznált anyagokat parázsra szórják, majd az 
elszenesedő anyagok felszálló füstjét a páciensre, illetve annak meghatározott test-
részeire fújják.53 

Lamaštu alakja és az általa okozott betegségek

Az alábbiakban a démon főbb tulajdonságait tárgyaljuk, és ennek során a ráolvasá-
sokban szereplő főbb jellemzőkre, az ikonográfi ai sajátosságokra, valamint a dé-
mon betegségekkel való kapcsolatára fókuszálunk.

A sumer nyelvű ráolvasásokban a dDIM3.ME (újabb olvasat szerint KAMAD.
ME) logogrammal, az akkád nyelvű szövegekben szillabikusan írt dLamaštu54 a 
mezopotámiai kozmogóniai rendszer egyik fontos szférájának számító ég urának, 

51  A III. tábla 64–109. sorai egy kenőcsöt, egy füstöléses eljárást, valamint az ezek során recitálandó ráolva-
sások incipitjeit tartalmazzák. Farber, 2014. 190–193. A rituálékban használt materia magica kérdéséhez 
lásd: Steinert, 2016. 246–247.  

52  Lamaštu elleni füstölési eljárás alapanyagainak felsorolása (BAM II. 183 előoldal 16–19. sorok). A tábla 
csak ékírásos kópiaként lett kiadva, szövege a kanonikus sorozat egyik eljárását (III. tábla 74–75. sorai) 
kivonatolja. Farber, 2014. 136–137.

53  A füstölés az 1. évezredi gyógyító-mágikus rituálék egyik gyakori eljárása, amit önállóan, illetve más keze-
lésekkel együtt is alkalmaztak. A késő babiloni időszak orvosi szövegei között egy kifejezetten füstölési 
eljárásokat tartalmazó orvosi sorozat azonosítható. A füstöléses eljáráshoz lásd: Finkel, 1991.  

54  A név etimológiájához lásd: Farber, 1980–1983. 439.; Wiggermann, 2000. 217.; Tourtet, 2010. 243.
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az istenek királyának, Anunak a lánya.55 A kanonikus ráolvasássorozat szövege sze-
rint a kisgyermekeket elpusztítani szándékozó Lamaštut Anu isten Aruru istennő 
nyomására az égből a mezopotámiai kozmogóniai rendszer másik kulcselemének 
számító, az alvilágot is magában foglaló Földre száműzte.56 E ráolvasás szövegével 
összecseng, hogy Lamaštu az Atrahasis-mítoszban az emberiség túlszaporodását 
szabályzó, az istenek által a Földre küldött pusztító lények egyike.57 Egy óbabiloni 
ráolvasásban Lamaštu Šakkan istennő bábájaként a vadon élő állatok születésénél 
segédkezik.58 Hangsúlyozni kell, hogy a mezopotámiai vallási-irodalmi szövegha-
gyományban az alvilághoz kapcsolódó istenek és démonok hagyományosan az 
alvilág úrnőjéhez, Ereskigalhoz kapcsolódnak, Lamaštu esetében e kapcsolatra 
nem utalnak forrásaink. Bár Lamaštu egyéb mezopotámiai démonokhoz hason-
lóan nem kapcsolható a templomi kultuszokhoz,59 alakja – egyéb démonok társa-
ságában (Labaṣu, Aḫḫazu, Bibitu és Lillitu) – szerepel az An-Anum ša amēli című 
istenlista utolsó szekciójában.60 

Más démonokhoz hasonlóan Lamaštu ikonográfi ája emberi és állati eleme-
ket tartalmaz.61 A démon ábrázolását elsősorban a korábban bemutatott Lamaštu- 
plakettekről ismerjük,62 melyek ikonográfi ája jól összekapcsolható a ráolvasások 
szövegével. A kanonikus sorozat ráolvasása szerint a démon a hegységből ereszke-
dik alá, vagy egy másik szövegváltozat szerint a nádasból emelkedik ki. A démon 
külsejére vonatkozóan a ráolvasások az alábbi elemeket említik: fogai a szamáréhoz, 
arca a kegyetlen oroszlánéhoz hasonló, vesetájéka pettyes, mint a leopárd szőre, 
pofája sárga, mint az okker.63 

A démon lakóhelye tehát a Földön a civilizált világ határain kívül eső hegy-
ség, valamint a nádas, ez utóbbi a plakettek egy részének ábrázolásain is meg-

55  Anyja Aruru (a kanonikus ráolvasás szövegében) vagy Antu (LKU 33. előoldal 12–14. sorok). Emellett az 
egyik óbabiloni ráolvasás szövege szerint Anu nemzette, Ea növesztette nagyra, és Enlil látta el oroszlán-
arccal (Nies–Keiser, 1920. no. 72. 1–2. sorok). Farber, 2014. 260. 

56  A II. tábla 136–150. Farber, 2014. 176–177.
57  A szövegben (III. tábla vii. kolumna 4. sor) a kisgyermekeket megkaparintó Pašittu démon szerepel, aki-

nek alakja hasonló vagy azonos Lamaštuéval. Wiggermann, 2011. 311.   
58  Wiggermann, 2010. 408–409.
59  Capomacchia–Verderame, 2011. 295–296.
60  Litke, 1998. 240. 153–157. sorok. Jelen ismereteink alapján forrásainkban 119 ártó démon, illetve szel-

lem szerepel, azonban olyan szöveget nem ismerünk, amely az istenlistákhoz hasonlóan tartalmazná a 
démonok felsorolását. Wiggermann, 2011. 307.

61  A kutatás a Lamaštuhoz hasonló, az emberi és különböző állati elemeket ötvöző természetfeletti lényeket 
ábrázolásuk miatt „keveréklényeknek” nevezi. A „köztes lények” (Zwischenwesen) elnevezés e lények-
nek az isteni és az emberi világ közti átmeneti helyzetére utal. Green, 1984; Green, 1994; Gräff –Ritter, 
2011; Sonik, 2013. 

62  További ábrázolásai egy pecsétnyomóról (Heeßel, 2002. 180. no. 1.), két pecséthengerről (Graeve, 
1981. nos. 75–76.), egy Ninivéből származó öntőmintáról (Opitz, 1933. 210. Abb. 26.; Layard, 1853. 
597.; Thureau-Dangin, 1921. 180.; Curtis–Reade, 1995. 175. Fig. no. 10) ismertek. A szakirodalom egy 
része (Farber, 1980–1983. 443. § 3cβ; Götting, 2018) ugyancsak Lamaštu-ábrázolásként tart számon két 
elámi pecséthengert (Porada, 1970. nos. 40–41.; Porada, 1974. 137.). Emellett Farber egyes óbabiloni 
terrakottareliefeket, valamint egy iráni fi bulaábrázolást kapcsol Lamaštu alakjához (Farber, 1980–83. § 
3c.α, 3c.ε).  

63  A II. tábla 36–38. sorai. Farber, 2014. 168–169. 
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jelenik.64 A csónakban, illetve a szamár hátán álló alak a démon elűzésének lakhely-
lyel összefüggő módjára utalhat: a nádasba csónakon, míg a hegységbe talán sza-
márháton juthat el.65 Lamaštu zabolátlan, pusztító természetét egyrészt a démon 
ábrázolásának ragadozó állatokra utaló ikonográfi ai elemei jelzik (oroszlán- vagy 
ragadozómadár-fej, állati karmok a kezeken, ragadozómadár-lábak). Ugyancsak a 
démon veszélyességére, esetleg tisztátalan jellegére utalnak a démon kezében tar-
tott kígyók, a mellette található skorpió és százlábú, valamint a mellein csüngő ku-
tya és malac fi gurája is. Az említett állatok a démon lakóhelyéül szolgáló pusztaság-
hoz kapcsolhatók, amelybe a rituálé eredményeképpen a démont visszaűzni szán-
dékoztak, így ezeknek az állatoknak a plaketteken való ábrázolása talán bajelhárító 
funkcióval bírt. Az állatok megjelenítése mellett a Lamaštu-pla ketteken gyakori bi-
zonyos, a női princípiumhoz köthető parafernáliák ábrázolá sa, ilyenek a textil-
tekercs, a fésű, a tükör, a szövőorsó, a fi bula és a kozmetikai  edények.66 

E tárgyak ábrázolásával vélhetően a démon női jellegét hangsúlyozták, illet-
ve az amuletten való megjelenítésük az állatábrázolásokhoz hasonlóan valamilyen 
apotropaikus funkcióval rendelkezett. Egyes amuletteken a parafernáliák között 
szerepel egy patás állatláb, melyet a kutatás korábban a démon számára biztosított 
áldozati felajánlásként értelmezett. Egy a közelmúltban publikált agyagtáblán azon-
ban a Lamaštu eltávolítására szolgáló ráolvasás és rituálé leírása mellett a rituáléban 
alkalmazott helyettesítő szobrocska rajza is szerepel, amely egy ember alakú, de 
kosszarvat és patát viselő alakot ábrázol.67 E rajz felveti annak lehetőségét, hogy az 
egyes plaketteken ábrázolt patás láb eff éle helyettesítő szoborra utal, így apotro-
paikus szimbólumként értelmezhető. Az ugyancsak gyakran szereplő olajlámpás 
Nuszku istenséget jelenítheti meg, aki a mágikus szempontból veszélyes időszak-
ként számon tartott éjszaka során fényt és védelmet biztosít az emberek számára, 
illetve akihez a páciens az éjszaka során fohászkodhatott. 

A kanonikus ráolvasássorozat szövege alapján Lamaštu támadásának el-
sődleges célpontjai az újszülött csecsemők voltak. Az egyik ráolvasás szövege a 
csecsemő születésére türelmetlenül váró démont a következő szavakkal jellemzi: 
„számon tartja a várandós asszonyokat, a nyomukban jár, számolja a [várandós 
asszonyok hátralévő] hónapjait, a [szülés] napját a [ház] falán megjelöli”. A szülést 
követően a démon szoptatós dajka alakjában igyekszik az újszülött csecsemő köze-
lébe férkőzni, hogy mérgezett tejével táplálhassa a gyermeket: „add nekem a fi ai-
dat, hadd szoptassam meg őket, hadd helyezzem a mellem a lányaid szájába” (II. 
tábla 139–140. sorok). 

A ráolvasás szövegével összhangban a fentebb tárgyalt plakettek egy része 
Lamaštut mezítelen mellekkel jeleníti meg, illetve egyes plaketteken a démon egy 

64  Így például a Louvre-ban őrzött, bronzból készült Lamaštu-amulett legalsó regiszterén a csónakban álló 
Lamaštut Pazuzu űzi a nádas felé. Heeßel, 2002. 209. no. 30.   

65  Heeßel, 2014. 57. Szamárfi gura felhasználását, illetve a Lamaštut helyettesítő fi gura pusztaságba történő 
kiűzését a kanonikus ráolvasássorozat egyik rituáléja említi (I. tábla 220–232. sorok), csónakot használó 
rituálét azonban egyelőre nem ismerünk. 

66  A Lamaštu-plaketteken található szimbólumok értelmezéséhez lásd: Farber, 1987. 
67  Zilberg–Horowitz, 2016.
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kutyát és egy malacot szoptat. Ez utóbbi jelenet egyrészt talán a démon dajka sze-
repének valós természetére utal, azaz a valóságban Lamaštu csak az újszülött vad-
állatok táplálására képes, másrészt ezen állatok megjelenítése révén talán éppen a 
démon által veszélyeztetett újszülöttet helyettesítették. A ráolvasások célja éppen 
annak megakadályozása, hogy a démon dajka alakjában a gyermek közelébe fér-
kőzhessen. Lamaštu ugyanis betegséget és szenvedést hordoz, aki „forróságot, hi-
deget, köhögést és fagyot tart a kezében”, akinek „a teste perzselő lángokkal teli”, 
aki „mérget fröcsköl szét mindenfelé” (I. tábla 123–125. sorok). A ráolvasások mel-
lett a diagnosztikai ómensorozat újszülöttekkel foglalkozó táblájának alábbi részle-
tében is Lamaštu jelenik meg egyes, a gyermeket gyötrő panaszok okozójaként.

Ha az újszülött forróságtól és li’bu betegségtől [heves lázzal járó betegség] 
szenved, és [a teste] újra és újra hideggé válik, az Lamaštu [által okozott] szen-
vedés [var. Anu isten lányának keze].
Ha az újszülött [egyszer] forró, [máskor] hideg, és állandóan vizet kíván, az 
Lamaštu [által okozott] szenvedés [var. Anu isten lányának keze].
Ha az újszülött belseje [egyszer] forró, [máskor] hideg, és állandóan vizet kí-
ván, az Lamaštu keze.
Ha az újszülött orrának légzése a jobb oldalon hideg és a bal oldalon meleg, 
az Lamaštu keze.68

A Lamaštuhoz kapcsolódó források egy része nem köthető specifi kusan az 
újszülöttekhez, illetve kisgyermekekhez. E forrásokban Lamaštu inkább egy olyan 
démonalak, amely megtestesíti a páciensre leselkedő veszélyeket. Walter Farber 
szavaival élve a démon a „gonoszság és az agresszivitás perszonifi kációja”,69 amely-
nek a támadása bármikor bárkit elérhet, de egyetlen konkrét betegség sem köthető 
alakjához. Így például a kanonikus ráolvasássorozat egyik szövege a következőkép-
pen írja le a démon támadását:

Azáltal, hogy te [= Lamaštu] odamész [hozzá] és megragadod az arcát,
megragadod a végtagokat, elpusztítod a végtagokat,
felemészted az izmokat, kicsavarod az izmokat,
sápadttá teszed az arcot, megváltoztatod a vonásokat,
rettegésbe taszítod, tűzként égeted el a testet.70

A diagnosztikai ómensorozat egyéb szöveghelyei is végtagi fájdalmakat, 
forróságot, hidegrázást, reszketést, izzadást és állandó szomjúságérzést kapcsolnak 
„Lamaštu kezéhez”.71 A fentiekből következően a szakirodalom a Lamaštu által 

68  Lamaštu által okozott betegségek. Részlet a standard diagnosztikai ómensorozat szövegéből (XL. tábla 
51–54. sorok). A szöveg feldolgozásához lásd: Labat, 1951. 224.; Scurlock, 2014. 260., 265–266. 

69  Farber, 2014. 3.
70  Lamaštu támadása. Részlet a kanonikus ráolvasássorozat szövegéből (I. tábla 71–75. sorok). A szöveg 

feldolgozásához lásd: Farber, 2014. 152–153.
71  A szöveghelyekhez lásd: Scurlock–Andresen, 2005. 483–485.
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okozott betegsége(ke)t részben gyermekágyi lázként,72 részben hirtelen csecsemő-
halálként értelmezi.73 A démon forrósággal, illetve lázzal való szoros kapcsolatára 
utal, hogy a láz elleni orvosi szövegek receptjeiben többször is Lamaštu elleni ráol-
vasás, illetve Lamaštuhoz kapcsolódó rituálé – például Lamaštu-ráolvasást tartalma-
zó amulett – használatát írják elő. A démon alakjának lázzal való asszociációját egy 
késő babiloni orvosi kommentárszöveg is említi, amely a diagnosztikai ómensoro-
zat egyik sorának (Ha valaki foltos ökröt lát, azt az embert Lamaštu ragadja meg.)74 
értelmezése során a démon nevét, illetve nevének sumer alakját (dDÌM.ME) a forró-
ság, láz jelentésű akkád szóval magyarázza.75 A pars pro toto elven alapuló magya-
rázat lényege, hogy az írnok a nevet alkotó két jel egyikét (ME) logogrammaként 
értelmezi és megfelelteti az egyik lexikális lista azon szöveghelyének, amely e jel 
egyik jelentéseként a forróság, láz jelentésű akkád szót (ummu) adja meg.76 

Végezetül megjegyezendő, hogy a démon „nemsemleges” karakterére utal 
egyrészt a Lamaštu-plakettek egy részén található úgynevezett betegágyjelenet 
ikonográfi ája (a pácienst férfi alakként ábrázolják), másrészt pedig a tulajdonos ne-
vét is tartalmazó Lamaštu-plaketteken férfi nevek szerepelnek, valamint a tárgyak 
egy része is biztosan férfi  tulajdonoshoz kapcsolódik.

Zárszó

Lamaštu az egyik legtöbb forrással rendelkező és leginkább megragadható mezo-
potámiai démon. A démon alakjához tartozó forrásanyag igen szerteágazó, a leg-
fontosabb forrásnak a Lamaštu elleni kanonikus és nem kanonikus ráolvasások, 
valamint az úgynevezett Lamaštu-plakettek számítanak, melyeket azonban számos 
egyéb forrás egészít ki (amulettkőlisták, orvosi szövegek, diagnosztikai ómenszöve-
gek stb.). A nem kanonikus Lamaštu-ráolvasások, valamint a Lamaštu-plakettek egy 
része a Mezopotámián kívüli térségekből (Levante, Izrael, Anatólia, Elám stb.) került 
elő, e források többségének használati kontextusa azonban egyelőre nem tisztázott 
(bár egyes Lamaštu-amulettek bajelhárító tárgyként való alkalmazása talán elkép-
zelhető nem mezopotámiai környezetben, a sumer és akkád nyelvű ráolvasások, 
illetve az ezekhez kötődő rituálék Mezopotámián kívüli használata kizárható). 

Bár a különböző források sokszor szervesen kiegészítik egymást (így a 
Lamaštu-ábrázolások ikonográfi ájának legtöbb eleme megfeleltethető a ráolvasá-
sok szövegének), a plaketteken található ábrázolások nem minden eleme szere-
pel a ráolvasásokban (így például a ráolvasások nem említik Pazuzut, akit az 1. 
évezredi Lamaštu-plaketteken gyakran ábrázolnak), valamint az ikonográfi ai vál-

72  Myhrman, 1902; Edzard, 1965. 48.; Farber, 1980–1983. 444.
73  Farber, 2007. 141.; Scurlock–Andresen, 2005. 483.
74  A diagnosztikai ómensorozat I. tábla 15. sora. Labat, 1951. 18.; Scurlock, 2014. 13., 19.
75  [dDÌM.ME] DAB-SU [:d]DÌM.ME: um-mu [DUMU.M]Í d60 : ME : um-mu = A „Lamaštu megragadta őt” 

(értelmezése a következő). dDÌM.ME (= Lamaštu) [jelentése] forróság [valamint] Anu lánya, a ME-(jel) 
[jelentése] forróság. SpTU I. No. 27. előoldal 25. sor. 

76  IZI E tábla 11. sor. MSL XIII. 186. 
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tozásokat sem tudjuk összekapcsolni szöveges forrásokkal. A Lamaštuhoz kötő-
dő források jelentős része a démon távoltartására, illetve a hálószoba, valamint a 
veszélyeztetett személy mágikus védelmére irányult, és ennek során egymással 
ekvivalens eljárásokat is alkalmazhattak (így például a lakóház falára vagy az ajtó-
ra elhelyezett Lamaštu-plakettet rajzok helyettesíthették). A ráolvasásokban, a La-
maštu-plaketteken és az amulettkőlisták egy részén a démon a szülő asszonyokra, 
illetve leginkább az újszülött kisgyermekekre veszélyes, a diagnosztikai és orvosi 
szövegek szerint pedig meghatározott testi tünetek, betegségek forrása.  
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ANDRÁS BÁCSKAY
INCANTATIONS AND AMULETS AGAINST LAMAŠTU IN ANCIENT MESOPOTAMIA

This paper deals with the well-known Mesopotamian female demon called Lamaštu. The study 
focuses on the written and iconographic sources related to her, and describes various magical 
rites and medical prescriptions applied against her. Although, Lamaštu is a typical Mesopotamian 
theriomorphic demon, there are cuneiform tablets containing incantations against her, and also 
magical amulets are applied to prevent her attack originated from the Levant area and, so it can 
be supposed, that Lamaštu was probably known not only in Mesopotamia. The essay does not 
simply summarize the arguments of the previous literature, but it discusses further sources and 
points out the correlations among the diff erent types of sources.
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