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EŠMUN, A FÖNÍCIAI GYÓGYÍTÓ-ISTEN NYOMÁBAN

i. Bevezetés
ešmun, a sidóni eredetű isten a gyógyítás istene1 volt a nyugat sémi területeken. Kultusza több hul-

lámban terjedt el a Közel-kelet és a Mediterráneum térségében. Jelen munkámban főleg az írásbeli forrá-
sok feltérképezésével szeretnék ennek nyomaira rávilágítani.

egyrészt elsődleges forrásnak tekintem azokat a feliratokat, ahol az adott isten (vagy valamely válto-
zatának) neve szerepel pl. valamilyen felajánlás vagy dicsőítés alkalmával. de a teofórikus nevek vizsgá-
lata is nagyon fontos, hiszen olyan istennevek szerepelnek az ilyen személynevekben, akiknek a kultusza
prosperált, ismert volt az adott korszakban. Sok esetben csak ezen (rendkívül töredékesen fennmaradt)
névanyagból2 tudunk egy isten kultuszának elterjedésére fényt deríteni.

ezután pedig megpróbáltam néhány lehetséges azonosítási lehetőséget bemutatni, melyek egy része
már a hellenizmus korában megjelent, valamint a vallástörténeti kutatások fejlődésével állt elő. ezen
interpretatiok is hozzátartoznak az adott istenség ismeretségéhez, elterjedéséhez, értelmezéséhez.

ii. Írásos források ešmun kultuszának elterjedéséről

1) Ešmun előfutára – az ugariti ŠMN

ribichini felhívja a figyelmünket, hogy ešmun előfutárának tekinthetjük az ugariti szövegekből ismert
ŠMn nevű istenséget.3 Az ugariti szürettel kapcsolatos rítus-leírásban4 szerepel. A 38b-48a sorok között
a hónap első negyedének rítusáról olvashatunk, ahol ŠMn is szerepel a magasztalandó istenek felsorolá-
sában.

Ugyanakkor a sémi šmn-gyök jelentésében kapcsolatban van az olajjal, zsírral, állatok zsírjával – me-
lyek egyébként az áldozati rítusokban fontos szerepet töltöttek be. Így az rS 24.266-s számú ugariti szö-
veg5 24. sorában szereplő šmn šlm bËl kifejezésben a šmn olajat jelent, melyet a libáció alkalmával
használtak.6

1 Teixidor, 63.o. ezt a funkcióját kiegészíti azzal, hogy nem csak gyógyító, hanem vegetációs isten is volt, ld.: Teixidor,
J.: The Phoenician Inscriptions of the Cesnola Collection in: Metropolitan Museum Journal 11 (1976) 55–70.o. valamint
v.ö. Clifford, 61.o. véleményével: Clifford, r.J.: Phoenician Religion in: Bulletin of the American Schools of oriental
research 279 (Aug., 1990): 55–64.

2 Természetesen jelen dolgozatban nem törekedtem a teljes ókori névanyag feldolgozására, csupán szemléltető példákat
hozok különböző századokból és helyszínekről, igazolva a kultusz elterjedtségét.

3 riBiChini, S.: Eshmun in ddd, 306-308. in: Toorn, K. van der – BeCKing, B. – horST, P. W. van der, eds.: Dictionary
of Deities and Demons in the Bible; William B. eerdmans Publishing Company, grand rapids, Michigan, 1999. (továb-
biakban: ddd).

4 A KTU 1.41/1.87-es jelzetű szöveget ld. angol fordításban hAllo, W. W. – YoUnger, K. l. Jr., eds.: The Context of Scrip-
ture vol. I. – Canonical Compositions from the Biblical World, Brill, leiden, new York, 1997. (továbbiakban Context i.)
299–301, 1.95. jelzet alatt.

5 A szöveg angol fordítását ld.: Context i. 283–284 az 1.88 jelzet alatt.
6 ld. Context i. 283, 19. jegyzet és TUAT Band ii. lieferung 6, 819, a) jegyzet in: KAiSer, o., ed.: Texte aus der Umwelt des

Alten Testaments, güteraloher Verlagshaus, 2001. (digitalizált változat, továbbiakban: TUAT Band x, lieferung y, z oldal)



Valamint a Marseilles Tariff pun szövegében7 szereplő „(madár)-zsír áldozat” kifejezésben a zbh šmn
szerepel, ahol az šmn az egyrészt a Mediterráneum konyhaművészetében, másrészt pedig Ugaritban ritu-
ális kontextusban használt kifejezés.8

ezek alapján ha nem is kell feltétlenül elfogadnunk, hogy ŠMn-ben ešmunt lássuk, de érdemes figye-
lembe vennünk ezt az „előtörténetet” is az isten értelmezésével, nevének jelentéstartalmával kapcsolatban.

2) Legkorábbi említése

A londoni Medical papyrus9 a 18. dinasztia idején keletkezett, több rövid sémi varázsszöveget tartal-
maz, melyeket szótagírással rögzítettek. egyiptom kánaáni vazallusai írták – helyenként használva saját
sémi nyelvük kifejezéseit, fordulatait. A 28. számú szövegben szerepel a következő:

„… [E]šmun, a mi atyánk és Ištār …”.10

A szöveg kevert kulturális háttérben keletkezett – egyiptomi politikai befolyás, mezopotámiai kultu-
rális hatás és erős helyi hagyományok, melyek időnként az írásos szövegekben is megjelennek.11 ennek a
kulturális közegnek volt a része Ugarit is, ahol a korábban említett ŠMn nevű istent is tisztelték, akit
ešmun előfutárának is tekinthetünk.

A későbbi sidóni szövegekben ešmun ËAstartéval együtt szerepel többször is. ËAstarte pedig nyelvi és
vallástörténeti megközelítésből is megfelel a mezopotámiai ištār nyugati változatának.

Így, amikor egy kevert kultúrájú és némileg kevert nyelvű szövegen ešmun és ištār nevét olvassunk, nyu-
godtan elfogadhatjuk, hogy a föníciai gyógyítóról olvasunk. S így ez a papirusz a legkorábbi forrás, ahol
ešmun szerepel.

Kultuszának elterjedéséről annyit mondhatunk e korban, hogy az, aki a 28. számú szöveget írta, is-
merte. Mivel pedig varázsszövegek gyűjteményével van dolgunk, s ešmun gyógyító isten, ezért kijelent-
hetjük, hogy már ebben a korban is ezen, vagy ehhez hasonló jótéteményének valamely formája lehetett
ismert a szöveg szerzője előtt.

3) Elterjedése az Akhaimenida-kor előtt

ešmun szerepel a Kr.e. Viii. századból két asszír szerződésben is. V. Aššur-nirāni és az árpádi Mati’ilu
szerződésének Vi. 14. sorában szerepel išmun12 formában a záradékban az istenek felsorolásában. Valamint
Aššur-ahu-iddina és Ba Ëalu tíruszi király szerződésében DINGIRIa-su-mu-na alakban szerepel a 14. sorban13
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7 Angol fordítását ld. Context i. 305–308 az 1.98 jelzet alatt.
8 ld. Context i. 307 33. jegyzet.
9 Angol fordítását ld. Context i. 328-329 az 1.101 jelzet alatt. Magáról a corpusról pedig kiváló elemzést ad STeiner, r.

C.: Northwest Semitic Incantations in an Egyptian Medical Papyrus of the Fourteenth Century B.C. E. in: Journal of near
eastern Studies 51/3 (Jul. 1992) 191-200.

10 ezt az olvasatot támogatja STeiner, 194, ahol BoSSerT interpretációját mutatja be.
11 V.ö.: STeiner, 199
12 említi riBiChini: Eshmun in ddd.
13 TUAT Cd Band i lieferung 2, 159. (rylke Borger itt megjegyzi, hogy a korabeli Bejrut és Sidón területén volt az egész-

ségért felelős isten) és hArMATTA János, szerk.: Ókori Keleti Történeti Chrestomathia, osiris Kiadó, Budapest, 2003.
(rövidítve: oKTCh), 199.



Melqart istennel együtt.14 A Melqarttal való együtt szereplés később olyan formában is jelentkezett, hogy
a két isten nevét összekapcsolták.15

ešmun nyelvi azonosítása az ószövetségi, majd egyiptomi zsidó és arábiai Ašīm(a)-val többnyire elfo-
gadott. Mindkét névben szerepel az alef-šin-mém betűhármas, a szó végi nun tűnt el a föníciai eredetiből
a későbbi héber és arámi nyelvű változatokban. A nun hangzó, mivel gyenge hangzó, könnyen előfor-
dulhat, hogy eltűnik, beolvad a szó elején vagy végén. S ha a későbbi héber vagy arámi nyelven beszélő
hallotta ešmun nevét, könnyen érthette a szóvégi n-t nunatio-nak, mely az ő nyelvéből már kiveszett, így
nem írta le, nem használta.

Ašīma ()my#) – ’šym’a) az Ószövetségben egyetlen helyen fordul elő, a 2Kir 17:30-ban, ahol a hamāt-
ból származó Samáriába betelepített népesség isteneként szerepel.16 A történelmi esemény, melyre utal ez a
szöveg, izrael Kr.e. 722/1-es bukása utánra tehető, amikor ii. Šarrukīn a deportált izraeliek helyére új
népeket telepített.17 Ašīma és hamāt azonban még később kapcsolatba fog kerülni egymással egy más kon-
textusban.

nyilvánvalóan a szöveg jóval később keletkezett, mint a leírt esemény. Ugyanakkor hamāt része volt
annak a kulturális közegnek, melyben a föníciai isteneket (is) imádták. S Palesztina térségében (később-
ről ugyan, de) megtalálták ešmun kultuszának nyomait. Így nem zárhatjuk ki, hogy az egykori északi or-
szágrészben a betelepülő lakosság egy része ne gyakorolta volna a föníciai gyógyító kultuszát.

Az Ószövetségben az Ašīma-hoz hasonló kifejezés az hm#) – ’šmh bűnt, vétket jelent. Az Ámósz 8:14
kapcsán merül fel a lehetőség, hogy talán az ott szereplő tm#) – ’šmt (nyelvtani szempontból a hm#) –
’šmh constructus alakja), melyet Samáriához köt a szöveg, talán Ašima lenne. S a szövegösszefüggésben ez
a Samáriai Ašima18 lenne. A probléma, hogy ešmun férfi istenség, az tm#) – ’šmt pedig egy nőnemű szó.
A nyugat-sémi nyelvek jellegzetessége, hogy az elvont fogalmakat gyakran nőnemben tüntetik fel. ebből
a nézőpontból azonban talán elfogadható, hogy az ešmunnak megfelelő Ašima, mint isten férfi, s az ő
ašima-sága, azaz „bűne” (?) pedig nőnemű.19 Vagy épp ezt az áthallást akarta a szerző érzékeltetni Ámósz
könyvében: a samáriai Ašima = a samáriaiak bűne?20 ezt talán erősíti is az a tény, hogy az isten a hamāt-
ból Samáriába települők istene a 2Kir 17:30 alapján. Számos ellenérv ismert a kutatásban,21 ezért az
Ámósz 8:14 megmarad egy „hipotetikus” nyomnak jelen dolgozat kutatása szempontjából.
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14 A következő istenek szerepelnek a felsorolásban: Bēt-’ēl, Anat-Bēt-’ēl, BaËal Šamēm, BaËal-Malaga, BaËal-safon, Melqart,
ešmun és ËAstarte. ld.: Toorn, 84.o. in: Toorn, K. van der: Anat-Yahu, Some Other Deities, and the Jews of Elephantine
in: numen 39/1 (Jun. 1992) 80–101

15 ld.: a ciprusi szövegeket hAll, i. h.: A Phœnician Inscription in New York in: hebraica 1/1 (Mar. – Apr. – May, 1884)
25–26. és hAll, i. h.: More Phœnician Inscriptions in New York in: hebraica 2/4 (Jul. 1886) 240–243.

16 fUlCo, W.J.: Ashima in freedMAn, d. n. ed.: The Anchor Bible Dictionary, doubleday Company inc., new York, 1992.
(rövidítve: ABd) i 487.

17 Annak a problémája, hogy az ószövetségi szövegben és Šarrukīn feliratán más-más népek szerepelnek, túlmutat jelen munka
határain.

18 CogAn, M.: Ashima in ddd, 105 és Toorn 91.
19 A problémát megemlíti SPrengling, 361. oldalon, in: SPrengling, M.: The Aramaic Papyri of Elephantine in English:

Continued in: The American Journal of Theology, 22/3 (Jul. 1918) 349–375.
20 ez a megoldás jobbnak tűnik számomra, mint az a felvetés, melyet BATeS, W. n.: Archaeological Discussions in: American

Journal of Archaeology, 16/2 (Apr. – Jun. 1912) 253–317. cikkének 262. oldalán olvasunk, ahol az Ašīmah alakot, illetve
az Ám 8:14-et ešmun női alakjának feltételezné. hasonló gondolat jelenik meg JAYne, W. A.: The Healing Gods of Ancient
Civilizations, University Books, new York, 1962 (első kiadás: 1925), 135–141. oldalain, különösen a 136. oldalon, ahol
Ašīma(t) mint ešmun női párja jelennék meg.

21 PAUl, S. M.; CroSS, f. M. Amos : A commentary on the book of Amos, hermeneia – a critical and historical commentary
on the Bible, fortress Press, Minneapolis, 1991, 269kk.



4) Elterjedése az Akhaimenida-korban és a Sidóni Ešmun-templom feliratai

Sidónból, a Kr.e. V. századból ismert ’ešmun Ëazar király szarkofág-felirata.22 Magának a királynak a
neve is olyan teofór név, mely a vizsgált istent tartalmazza. A feliraton elmondja, hogy felépítette ËAštarte
házát (16. sor), illetve ’ešmun házát is (17. sor). ’ešmun itt šr qdš – szent(ség) herceg(e), a Ydll forrása
a hegyen (Ën ydll bhr) található.

A Bostan eš-Šeiẖ-i felirat,23 mely Sidón mellől származik Kr.e. 400k.-ből, BaËalšillem király felirata,
aki egy szobrot ajánlott fel ’ešmunnak. itt is szerepel az isten neve, illetve az Ën ydl – ydl forrása kifejezés.
A Bostan eš-Šeiẖ-i templom annak a folyónak a nyugati partján van, melyet ma nahr el-Awalinak ne-
veznek és a forrás, melyet említ a két szöveg, Ydl(l) lehetett az eredeti neve, melyet ezen a hegyen kell
keresni.24 Más nézet szerint a ydll a dll – ritkának lenni igéből y-vel képzett melléknév lenne.25

Szintén az V. századból, a Sidón melletti ’ešmun-templomnál található az a felirat, melyet BodËaštart
király, ešmun’azar unokája jegyez, s melyet ’ešmun istennek címzett, a szent hercegnek (šr qdš).26 Kr.e.
500k.-től Sidónban igen népszerű volt, ËAstartéval együtt tisztelték templomában. S a további feliratokon
őt azonosítják a šr qdš – szent herceggel.27

Kultuszára Palesztinában is találunk nyomokat a Kr.e. Vi–V. századból Amritban,28 valamint a Kr.e.
V. századból, eljákinban ugyanis találtak egy föníciai füstölőt, melyen az adományozók neve közt szere-
pel egy teofor névben (ešmunyaton) a föníciai gyógyító isten neve.29 A palesztinai Joppa és dor városa
(az egykori asszír provincia duru) a Sáron síkságával együtt Sidóni terület lett, áll az ’ešmunËazar felirat
19. sorában.30 S dorban volt egy templom, melyet ešmunnak szenteltek.31 Betlyon az askeloni kutyate-
metőt is összekapcsolja ešmun kultuszával – t.i. kutyákat áldoztak volna a gyógyító istennek.32

Az Ószövetség perzsa- (Akhaimenida-) korhoz kötődő szövegei közül az Ézsaiás 59:10-ben szerepel
egy kifejezés, mely kapcsolatba állítható ešmunnal. Az – ’šmnym kifejezés hapax legomenon, me-
lyet a qumráni 1Qisa – ’šmwnym-nak ír. itt a szó az egészséges jelentéssel, a beteg, gyenge je-
lentéstartalom ellentétével van kapcsolatban. Beegle megjegyzi, hogy a lxx egyszerűen lefordítja, de

66

2010. II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

22 hAllo, W. W. – YoUnger, K. l.: The Context of Scripture vol. II. – Monumental Inscriptions from the Biblical World, Brill,
leiden, new York, 2000. (továbbiakban: Context ii.) 182–183., illetve heiSer, M. S.: Hebrew and Canaanite Inscriptions
in English Translation, logos research Systems, inc. (digitalizált változat, rövidítésben: hCieT), 50.o és heiSer, M. S.:
Hebrew and Canaanite Inscriptions, logos research Systems, inc. (digitalizált változat, rövidítésben: hCi), 50., illetve
TUAT Band ii, lieferung 4, 590–592.; valamint PriTChArd, J. B., ed: The ancient Near East: an anthology of texts and
pictures, University Press, Princeton, 1958. (rövidítve: AneT), 662.

23 heiSer: hCieT, 52. és heiSer: hCi, 52.
24 ld.: P. K. MCCArTer ezzel kapcsolatos megjegyzését in: Context, ii 183., 16. jegyzet.
25 ld.: Christel BUTTerWeCK, hans-Peter Müller, valamint hans Peter roSChinSKi megjegyzését in: TUAT Band ii,

lieferung 4, 17b jegyzet
26 TUAT, Band ii, lieferung 4. 593.; illetve több változatban Répertoire d’Épigraphie Sémitique Tome i-ii, Paris, imprimerie

nationale, 1900-1905. (rövidítésben: reP + szöveg száma), 766 A-i
27 ld. további feliratokon: CooKe, g.A.: A Text-book of North Semitic Isncriptions, oxford, Clarendon Press, 1903. (továbbiak-

ban: TnSi + szöveg száma) appendix 1; és reP 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 301, 302, 767 A-K, 1200.
28 riBiChini: eshmun in ddd.
29 ld. TUAT, e-193.
30 Context ii. 182-183., illetve heiSer, hCieT, 50. és heiSer, hCi, 50., illetve TUAT Band ii, lieferung 4, 590–592.;

valamint AneT 662.
31 BeTlYon, 31. in: BeTlYon, J. W.: A People Transformed Palestine in the Persian Period in: near eastern Archaeology 68:

1–2 (2005) 4–58.
32 BeTlYon, 15.



qumráni változat miatt érdemes figyelembe venni a kifejezés kapcsolatát a föníciai ešmunnal.33 A szakasz
keletkezési kora a babiloni fogság utánra, a perzsa korra tehető.34 e kérdésben is megosztott a kutatás, ezért
ezt a forrást is „hipotetikus” nyomnak tekinthetjük.

Az arábiai elterjedéséről nem sokat tudunk. A délarab Bašāmum isten rendelkezett gyógyító funkci-
óval, de az ő nevének etimológiája a bašām – balzsam szóval teremt kapcsolatot, s a földrajzi távolság
miatt kizárhatjuk, hogy csupán a funkció miatt lenne bármilyen kapcsolat a két isten között.

Azonban Taymā oázisában több feliraton is szerepel Ašīma neve, akit ešmunnal hozhatunk össze-
függésbe.35 Az un. Taymā-sztélén a nevet a korábbi kutatók ’Ašira-nak olvasták.36 ennek az olvasatnak a
problémája, hogy mindössze kétszer szerepel az ’alef-šīn-yod-rēš/mēm-’alef betűcsoport a szövegben. Az
első alkalommal a 3. sorban, a második alkalommal a 16. sorban. A 16. sorban látható részen a kérdéses
betű (r vagy m) gyakorlatilag nem látszik, csak pontosabb vizsgálat dönthetné el, hogy valójában mi állt
rajta. A 3. sor pedig maga töredékes és nehezen olvasható.

Támpontunk a korban talán egy-két generációval későbbi lihyānita-sztélé, melyen szerepel ugyanaz
a hármasság, mint a Taymā-sztélén. Az Al-Ansary és Al-hassan által közölt fényképen37 és átírásban38 is
az ’šym’ szerepel, s a mēm jól kivehető alakja egyáltalán nem hasonlít a rēš-re. Mivel a hármasság két tagja
tökéletesen egyezik a két sztélén (Salm és Šingla), ezért nem kételkedhetünk abban, hogy az utolsó tag is
ugyanaz a két feliraton. Az ún. lihyānita-sztélé tanúsága alapján a Taymā-sztélé problémás olvasatát biz-
tosan ’Ašīma-ra javíthatjuk.

Miután elfogadtuk ezen bizonyítás után, hogy Ašīma kultuszára Taymā városában is volt írásos nyom,
arra a kérdésre kell választ találnunk, hogy mi módon került a Sidónból eredő gyógyító isten kultusza Ará-
biába (egy feltehetően női istenség formájában)?

A Taymā-sztélé és a lihyanita-sztélé korát a Kr.e. V–iV. századra tehetjük, tehát már a Perzsa Biro-
dalom korára.39 A kapcsolódási pontot is ebbe a kontextusba szeretném elhelyezni, mely pedig nem más,
mint egyiptom, az arámi nyelvű diaszpóra egyiptoma.

Az Akhaimenida Birodalom egyiptomot is magába foglalta. A birodalom nyugati felének lingua
franca-ja az (ún. birodalmi) arámi volt. A perzsa állam keretein belül élt a zsidóság túlnyomó többsége –
babilóniai diaszpóra, Yehud-tartomány és az egyiptomi diaszpóra.40 Az egyiptomi diaszpóra életére egy na-
gyon jó forrásunk az Ananiah-archívum, melyet arámiul írtak a Kr.e. V. század második felében.

67

GÉR ANDRÁS LÁSZLÓ: Ešmun, a föníciai gyógyító-isten nyomában

33 Beegle, 29. in: Beegle, B.W.: Proper Names in the New Isaiah Scroll in: Bulletin of the American Schools of oriental
research 123 (oct.,1951) 26-30.

34 de, hogy a wāw-os qumráni vagy az anélküli MT változat lenne az eredeti, azt nem tudjuk eldönteni.
35 Toorn, 86.
36 ennek egyik oka lehetett a szövegromláson kívül, hogy az Ószövetség világából a nagyon hasonló hangzású Ašērāh csen-

gett ismerősen.
37 Al-AnSArY, A. – Al-hASAn, h. Abu: Tayma. Crossroads of Civilizations.; dar al-Qawafil; 2005 (Ah 1426)., 80.
38 Al-AnSArY – Al-hASSAn, 84.
39 A datálási problémákról ld.: KnAUf, e. A.: Ismael, harrasowitz, Wiesbaden, 1989., 76. 395. jegyzet. euting utazásairól szóló

művében Kr.e. Vi. századra datálja: eUTing, J.: Tagbuch einer Resie in Inner-Arabien - zweiter Theil, Buchhandlung und
druckerei vormals e. J. Brill, leiden, 1914., 156.; doughty pedig a Kr.e. V.-iV. századra: doUghTY, Ch.: Wanderings in
Arabia – volume 1. Charles Scribner's Sons, new York, 1908., 197.

40 A diaszpórákról tömör összefoglalást ld.: grABBe, l.: A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. lib-
rary of Second Temple Studies, T & T Clark international, london, 2004., 316-318.; a perzsa-kori egyiptomi zsidóság-
ról ld.: finKelSTein, l. – dAVieS, W. d. eds.: The Cambridge History of Judaism 1. – The Persian Period, Cambridge
University Press, 2007., 372-400.



Bár az egyiptomi zsidó diaszpóra is YhWh/Yaho-hívő volt, több más isten nevét megtalálták a cor-
pusban, pl. herem, Bēt-’ēl, hadad, nēit, hōrus, ËAnat, ešem, etc.41

Az ’ešem-42 elem többször is szerepel teofórikus nevekben önálló alakként, mint az Ašim-Bēt-’ēl ön-
álló eleme.43 Az Ananiah-archívum örökbefogadásról szóló részében, mely magát darius uralmának 8.
évébe datálja,44 tartalmaz egy felsorolást a tanúkról. ezen felsorolásban találunk három olyan nevet is,
melyek ’Ašīm(a)/’ešmun nevét tartalmazzák: ešemram bar ešemšezib és ešemzabad.45 Ugyanezen ar-
chívumban található a gabonakölcsönzésről szóló dokumentum, melyet Kr.e. 402-en írtak, s melynek ír-
noka Šaweram bar ešemram bar ešemšezib.46

ezekből az következik, hogy mivel több különböző embernek a nevében is előfordult ez a teofor né-
velem, ezért biztosan állíthatjuk, hogy a Kr.e. V. századra az egyiptomi arámiul beszélő csoport tagjai és
környezete közt ismerték (ha nem is feltétlenül gyakorolták) Ašīma/ešmun kultuszát.

Arámi nyelvű, démotikus írással keletkezett a Context 1.99-es számú egyiptomi szövege, melyben47

szerepel Bēt-’ēl isten. róla azt írja a Viii. col. 6. verse, hogy székhelye hamāt, a 9-10. versben pedig,
hogy Bēt-’ēl háza ragyogása libanonból jön, és újra kapcsolatba kerül hamāttal. A xV. col. elején egy tö-
redékes felsorolásban szerepel Ašim-Bēt-’ēl neve. A 13–17. soraiban egy hozzá intézett imádságban azt ol-
vassuk róla, hogy „az isteni bika hatalma a te hatalmad, Hōrus. Ašim-Bēt-’ēl, az isteni bika hatalma a te
hatalmad.”48

ha figyelembe vesszük a 2Kir 17:30 állítását, miszerint a hamātból érkezők Ašima kultuszát gyakorol-
ták, akkor jelen szöveg49 tanulsága, hogy ismertek egy istent az egyiptomi zsidó diaszpórában, akinek az ere-
detét libanonhoz kötötték. S ha a teofórikus nevek tanúságával egybevetjük ezt, kijelenthetjük, hogy a föníciai
eredetű ešmun (egy változata) eljutott az arámi nyelvű zsidó diaszpórához is a perzsa-kori egyiptomba.

S az arábiai kapcsolatra az egyik lehetséges válasz éppen itt keresendő. Ugyanis ismeretes a Kr.e. V. szá-
zadban, hogy egyiptomban a helyi50 lakosság nevében az arámi és az egyiptomi alakok keverednek.
A szintén Kr.e. V. századi Tell el-Maskhūta-i feliratok ugyanilyen egyiptomi és észak-arab kulturális kap-
csolódásra bizonyítékok.51 Továbbá, a már említett Taymā-sztélén szerepel Salmšazib bar Petosirī52 főpap
neve, aki szintén egy ilyen vegyes arámi-egyiptomi (teofor) nevet visel. egyiptomi hatásról53 az oázisban
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41 finKelSTein – dAVieS 227 valamint Toorn 85
42 Más vokalizációban Ašim-, de tulajdonképpen ugyanarról van szó. Cook 1915-ös cikkében, a 371. oldalon még azt írja,

hogy az ’Ašim az ešmun rövidített alakja: CooK, S. A.: The Significance of the Elephantine Papyri for the History of
Hebrew Religion in: The American Journal of Theology, 19/3 (Jul.,1915) 346–382.

43 Toorn 86.
44 ii. dariusról és a Kr.e. 416. évről van szó.
45 Context iii 186–187.
46 hAllo, W. W.; YoUnger, K. l. eds: Context of Scripture Archival documents from the Biblical World, Brill, leiden;

Boston, 2003. (Továbbiakban: Context iii) 197–198.
47 Context i 309–327. – az Amherst egyptian 63 és a Michigan-Amherst 43b. jelzetű papiruszok szövege
48 Context i 321. – az angol nyelvű szövegközlés fordítása.
49 Mely talán függ a nevezett ószövetségi passzustól, talán nem.
50 Valamint bevándorolt népesség (pl.: zsidó, arámi, perzsa, etc.).
51 ld. bővebben: rABinoWiTz, i.: Aramaic inscription of the Fifth Century B. C. E. from a North-Arab Shrine in Egypt, in:

Journal of near eastern Studies, 15/1 (Jan.,1956) 1–9.
52 Kr.e. 410-ből fennmaradt egy arámi dokumentum, a már említett Ananiah-archívumban, ahol szerepel egy ember Petosirī

néven. nyilván nem ugyanarról az emberről van szó, de bizonyítja, hogy ez egy használt név volt egyiptom környékén.
53 ld. edenS, C., BAWden, g.: History of Taymā’ and Hejazi Trade during the First Millennium B.C. in: Journal of the

economic and Social history of the orient, Vol. 32, no. 1 (feb., 1989) 48–103. a 61.o. 38. jegyzetét!



található több ábrázolás is tanúskodik.54 Továbbá, mint a Tömjén-út egyik fontos állomásán itt is szá-
molhatunk már a perzsa-korban jelentős számú zsidó közösséggel, akik kulturálisan kapcsolódtak az egyip-
tomi és palesztinai testvéreikhez.

ezen tények alapján55 igazolva látszik egy kulturális híd egyiptom és Észak-Arábia között. A szíro-pa-
lesztinai térség és egyiptom ebben az időben (is) ezer szállal kötődött egymáshoz. Így bizonyítva látjuk
az egyik lehetséges utat arra nézve, hogyan került a Sidóni eredetű ešmun – némi változáson átesve –
Arábiába.

5) Elterjedése a hellenizmus korában

Palesztinában a Kr.e. iii. századra datálható feliraton, az un. nebi-Junis áldozatiasztal-feliraton sze-
repel ’ešmun isten neve.56 ezt a feliratot Jaffa és Asdód között találták meg. ezen kívül a kultusz még
Sareptához köthető szintén ugyanabból a korból e térségben.57

A Mediterráneumban – elsősorban a nyugati térségében – túlnyomóan teofor nevek előfordulásainak
segítségével tudtam kultuszának, ismertségének nyomára bukkanni. Természetesen az ilyen típusú név-
használat nem jelenti azt, hogy az adott személy gyakorolja is azt a kultuszt,58 de a kulturális közeg, mely-
ben él, mindenképpen kell, hogy ismerje.

A görög város, Pireus Athén kikötője volt. Az itt élő Sidóni diaszpóra által hagyott föníciai felirato-
kon szerepel ešmun teofórikus nevekben. Pl.: ËAbdešmun59, esmunšillem és ešmunsilleh60.

Cipruson is jelen voltak föníciai kivándorlók. Cipruson Kition városában, ahonnan számtalan felirat
maradt meg ešmun (és ešmunmelqart) nevével, volt neki szentelt templom. feliratokat teofór nevekkel
a Kr.e. iV. századtól ismerünk, melyek ešmun nevét tartalmazzák. Pl.: ešmun’adon idalionból,61 Yakun-
šalom ben esmun’adon felirata Kr.e. 341-ből62 vagy a Kr.e. iV.–iii. századi ešmun’adon masseba-jának
felirata.63 Az ËAbd’ešmun névalak is szerepel feliratokon,64 hasonlóan az ešmunsillah-hoz.65 larnaka mel-
lett is találtak egy feliratot, melyen ešmun szerepel mint teoforikus tag: ËAbd Ëastart ben ešmun[…].66

A nyugat-Mediterráneumból több különböző térségből származó feliratok maradtak fenn. A mai
Marseille ókori elődjének területén található BaËal-templomban Bod’ešmun forma szerepel két különböző
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54 Pl.: az al-Hamra-kocka leírását ld. KnAUf, 78–79. oldal és BAWden, g. – edenS, C. – Miller, r.: Preliminary archaeological
investigations at Tayma, ATlAl 4 (1980) 69–106. különös tekintettel a 83–84. oldalakra.

55 Az egyiptomi kulturális hatás taymāi lecsapódásai ennél bővebbek, hely hiányában csak a legfontosabb tényezők említé-
sére törekedtem.

56 Mind maga az istennév, mind pedig egy teofor névben: ËAbd-ešmun nevében, ld: TUAT, Band ii, lieferung 4, 597. o.
57 riBiChini: Eshmun in ddd.
58 erre nagyszerű példa a numidiai püspök, Asmunius, aki bár keresztény volt, de neve teofórikus névként ešmun nevét tar-

talmazta. ld.: Smith, 35-36. in: SMiTh, h. P.: Theophorous Proper Names in the Old Testament in: The American Journal
of Semitic languages and literatures, Vol. 24/1 (oct.,1907) 34-61.

59 A CiS i 118 jelzetű feliratot ld.: TnSi 34., a Kr.e. ii.-i. századból
60 ez utóbbi kettő egy kétnyelvű feliraton szerepel, melyet Asept Esumselhmon (Asept bat esmunšillem) íratott a

Kr.e. iii. században. A feliraton szerepel még Yatanbēl ben ešmunsilleh is. ld. a CiS i 119 jelzetű feliratot: TnSi 35.
61 A CiS i 93 jelzetű feliratot ld.: TnSi 27, a szöveg Kr.e. 254-ből származik.
62 A CiS i 10 jelzetű feliratot ld.: TnSi 12.
63 A CiS i 44 jelzetű feliratot ld.: TnSi 15.
64 Ëthd bat Ëabd’ešmun feliratát CiS i 47 jelzettel ld.: TnSi 17 illetve a CiS i 86 jelzetű feliratot ld.: TnSi 20-as jelzetű szöveget.
65 A CiS i 19 jelzetű feliratot ld.: TnSi 60.
66 ld. TnSi 22, a Kr.e. iV-iii. századból.



személynévben is.67 Máltán az ËAbd’ešmun68, valamint az ešmun-yaton,69 ešmunhanno70 és ešmun Ëamas71

nevekben maradt fenn az isten neve. Az ókori Cagliariból pedig az ešmun Ëamas formában72.
Természetesen a volt föníciai gyarmat Észak-Afrikában volt leginkább ismert ešmun. Így a mai

Algéria területén lévő Šeršel városának ókori romjai73 közt is találtak egy feliratot, melyen a ešmun-yat-
hon név szerepel,74 s egy másikat, melyen ËAbd-ešmun.75 A mai Tunézia területéről Qalamah-ból76 szár-
mazó leleten szintén ËAbd-ešmun szerepel, 77 ahogy egy tuniszi feliraton is.78

Karthágóban az alábbi személyneveket találták meg feliratokon, melyeken szerepel ešmun neve:
ËAbd’ešmun79, ešmun Ëamaš80, Bod’ešmun81, ešmun-hilles82, ešmun-piles83 és ešmun-yaton84 neve pedig
Karthágóból.

Pauli gerrei városa Szardínia déli részén található. itt fedezték fel azt a Kr.e. ii. századból származó85

háromnyelvű feliratot, mely alapján a vallástörténet a föníciai gyógyító istent, ešmunt a görög
Asklépiosszal azonosítja:

Cleon salari(us) soc(iorum) s(ervus) Aescolapio Merre donum dedit lubens merito merente.

’Asklepi/% Mhrrh a)na/Jema bwmo\n eÃsthse Kle/wn o( e)pi\ tw=n a(lw=n kata\ pro/stagma
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67 A CiS i 165 jelzetű feliratot ld.: TnSi 42 = AneT 656-657. = TUAT Band i, lieferung 3, 264-265. Kr.e. iV. század
68 A CiS i 132 jelzetű feliratot ld.: TnSi 38, Kr.e. iii-ii. század.
69 A CiS i 3822 jelzetű feliratot ld.: TUAT, Band ii, lieferung 4, 612.; a felirat hofrából származik
70 A CiS i 4929 jelzetű feliratot ld.: TUAT, Band ii, lieferung 4, 615., a felirat hofrából származik
71 A CiS i 3785 jelzetű feliratot ld.: TUAT, Band ii, lieferung 4, 612.; a felirat hofrából származik
72 A CiS i 139 jelzetű feliratot ld.: TnSi 39, Kr.e. iii-ii. század.
73 iol néven alapították a Kr.e. iV. században, majd a római időkben iulia Caesarea néven létezett, mai neve: –

Šeršel.
74 ld.: reP 933.
75 ld.: TnSi 56.
76 Ókori neve Malaka, majd Calama, ma – Qalāma, európai nyelvekben guelma.
77 ld.: reP 779.
78 ld.: TnSi 56.
79 ld.: reP 99, 360, 541, 601, 603, 934 jelzetű szövegeit.
80 ld.: reP 99, 57.18, 509 jelzetű szövegeit.
81 ld.: reP 667-es számú szövegét.
82 A CiS i 167 jelzetű feliratot ld.: AneT 657. Kr.e. iV. század, valamint ugyanezt a nevet: reP 934.
83 ld.: TnSi 45= reP 17, Kr.e. iii–ii. század.
84 A CiS i 269 jelzetű feliratot ld.: TnSi 49., valamint ugyanezt a nevet a reP 239. jelzetű feliraton.
85 A szöveg a latin karakterek alapján Kr.u. 180. körüli időszakra datálható – a TnSi 110. jegyzete alapján.
86 A CiS i 143 jelzetű feliratot ld.: TnSi 40.



A görög nyelvű rész fordítása:
„Asklépios Merrének áldozati oltárt helyezett Kleón, aki a só fölött parancs által [áll]87”
A pun nyelvű rész fordítása:
„(1.)Az úr Ešmun Merreh-nek, a bronz oltár, súlyra 100 litra, amit Kleón88, a hsgm-i, aki a sóbányák fölött áll;89

meghallotta (2.) hangját [és] meggyógyította.90 Évében a śufet91 Himilkatnak és ËAbd’ešmunnak, Himilk fiának.”92

iii. ešmun azonosításának kérdései
ešmun különböző azonosításai már a hellenizmus korában, az interpretatio Graeca terjedésével felve-

tődtek. ennek az értelme az, hogy elkezdték felismerni az antik korban, hogy ugyanazon erőket, melye-
ket valamely istenként tisztelnek vagy istenhez (héroszhoz) kötnek, más kultúrákban is tisztelik, de
másokhoz kötik. Természetesen a saját – görög – kultúrájuk adta az elsődleges viszonyítási pontot, de
mégis ez által megszületett egyfajta vallástörténeti/vallástudományi rendszerezése a görög civilizáció által
megismert, megtermékenyített térségnek. A modern vallástörténeti kutatás sem végez tulajdonképpen
mást, amikor egy-egy jelenség, erő vagy istenség párhuzamait, megfelelőit keresi a különböző kultúrák-
ban.93 Valódi azonosításról csak akkor beszélhetünk, ha kimutatható valamilyen nyelvészeti, ikonográfiai,
kultúrtörténeti kapcsolat az egyes vizsgált tárgyak között.

1) Asklépios

Az előző pontban bemutatott háromnyelvű felirat a legfontosabb forrásunk, ami alapján a hellenista
világban ešmunt Asklépiosszal azonosították az emberek. emellett érdemes figyelembe vennünk két antik
forrást, melyekre a legtöbb kutató hivatkozik. Byblosi Philón szerint a nyugat-sémi Sadīq94 nyolcadik fia
Asklépios, akit damascius ešmunnak nevez.95 Az összefüggést a nyolcas szám héber megfelelőjéből
( – šemōneh) vezethetjük le.96

ešmunt a termékenység-istennővel együtt több helyen is említik, s az Asklépiosszal való azonosítást
támasztja alá az a pénzérme, melyet grey ír le, s melyen ËAstarte és Asklépios együtt szerepel az istennő
harci szekerén. Az érme a római korból, Alexander Severus vagy Caracalla idejéből származik.97
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87 Azaz valamilyen felügyelő só[bánya] felett.
88 ’klyn – idegen nevek átírásakor szokás volt egy ’alefet tenni a név elé – TnSi 110. oldal – jegyzet.
89 Értsd: ellenőrzi azt.
90 T.i. a gyógyító isten meghallotta Kleón hangját és meggyógyította őt.
91 Śpt = héb. špt – šófét, itt városi tisztviselő, elöljáró.
92 A TnSi angol nyelvű fordítása segítségével készített magyar fordítás.
93 Érdemes áttekintenünk itt a xx. század elejéről Barton cikkeit, melyekben ez a folyamat szépen megfigyelhető: BArTon,

g. A.: The Genesis of the God Eshmun in: Journal of the American oriental Society 21 (1900) 188–190., illetve BArTon,
g. A.: On the Pantheon of Tyre in: Journal of the American oriental Society 22 (1901) 115–117., valamint BArTon, g.
A.: West Semitic Deities with Compound Names in: Journal of Biblical literature 20/1 (1901) 22–27.

94 Vagy Sydyk
95 grAY, John: The canaanite god Horon in: Journal of near eastern Studies, 8/1 (Jan. 1949) 27–34., különösképpen 31.,

MCCASlAnd, S. V.: The Asklepios Cult in Palestine in: Journal of Biblical literature 58/3 (Sep. 1939) 221–227. különö-
sen 222–223. és riBiChini: eshmun in ddd.

96 riBiChini: eshmun in ddd; de már MonTgoMerY, J. A.: Notes on Early Aramaic Inscriptions in: Journal of the Ameri-
can oriental Society 54/4 (dec.,1934) 421–425., a 421. oldalon is ezt idézi.

97 greY, 33.



A görög mitológiában Apollón fia Asklépios, xella Pausaniasra hivatkozva mutatja be, hogy a kora-
beli gondolkodásban a föníciai Apollón nem más, mint rešef, akinek a fia ešmun. ilyen módon ešmun
e hagyomány szerint is megfelel Asklépiosnak.98

McCasland idézi Strabónt, miszerint Sidón és az akkori Berytos közt a Tamyrus folyónál volt Asklé-
pios ligete.99 A helyszín alighanem egyezik ešmun kultuszának helyszínével, s itt egy azonosításról van szó.
Baudissin is antik forrásból kiindulva azonosítja a Sidón melletti Asklépios-forrást ešmun forrásával.100

de emellett természetesen tudunk arról, hogy nagy Sándor hadjárata után pl. Palesztinában is terjedt
magának a görögországi Asklépiosnak a kultusza. ismeretes egy pénzérme Traianus idejéből, melyet Pa-
lesztináan, Tiberiasban találtak meg, s melyen Asklépios lánya, hygieia látható, kígyóval a kezében.101

ribichini hívja fel a figyelmünket damascius információira, miszerint a berytusi Asklépios (azaz
ešmun) egy fiatal vadász volt, akibe a föníciai Astronoé (talán ËAstarte lenne) beleszeretett. Az ifjú vadász
azonban inkább kasztrálta magát – ebbe bele is halt. Az istennő azonban visszahozta őt a halálból és is-
tenné tette.102 Vance említ egy rhodosi feliratot (KAi #44-es), melyen Ë štrny szerepel, akit a görög Astro-
noé-val azonosít, akiről azt írja, hogy a tyrusi héraklés (=Melqart) és a berytusi Asklépios (=ešmun)
párja.103

Karthágóban, ahol a névanyagból és kulturális kötődésből eredően a föníciai gyógyító isten kultusza
elterjedt volt, tudunk Asklépios-templomról, melyről harden megjegyzi, hogy tulajdonképpen az ešmun-
templom.104

Asklépios jelképei közt találjuk a botra tekeredő két kígyót. ismert egy érme leptis Magnából, me-
lyen ešmunt azonosították az ábrázolt személlyel. A képen egy férfi látható, mögötte pedig egy bot, melyre
két kígyó tekeredik fel – mely tulajdonképpen Asklépios jelképe.105 A lindgren i 2270-es számú érmén,
mely elagabalus császár idejéből származik ešmunt láthatjuk két kígyó között.106

A kérdés az, hogy vajon Asklépios vette át ešmuntól vagy ešmun Asklépiostól a kígyó motívumát –
esetleg külön alakult ki a két kultúrában ugyanaz a jelkép, ugyanahhoz a funkcióhoz kapcsolva? A kígyó,
mint a gyógyító motívuma azonban később is előkerül majd még, a nehustán kapcsán.

2) Iolaos

iolaos, héraklés unokaöccse, többször segít neki a munkái során. A hellenizmus korában a görög is-
tenekkel és hérósokkal azonosították a közel-keleti és egyiptomi mitológia alakjait (interpretatio Graeca).
grey felhívja a figyelmünket egy Kitionban talált edényre, melyen két alak szerepel, akik vadállatokkal har-
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ešmun lenne.
106 BAUdiSSin, 1906, 17. oldalon közli is az érme szövegét: Col(onia) iul(ia) Aug(usta) fel(ix) Ber(ytus).



colnak. Az idősebb héraklés, a fiatalabb pedig iolaos. grey a nikomédiai Arriausra és föníciai pénzérmékre
hivatkozva azt állítja, hogy Ba Ëal-Melqart megfelelt héraklésnek, illetve egy karthágói felirat alapján
iolaost ešmunnal felelteti meg.107

Ugyanezt az azonosítást ismerteti Baudissin század eleji művében, ahol felidézi az antik Athénaiost,
aki szerint iolaos, miután meghalt, lybiában újjászületett, s von Movers ez alapján arra következtet, hogy
a Karthágóban igen népszerű ešmun lenne iolaos.108

3) Nehustán

A nehustánnal való azonosítási kísérlethez a gyógyító isten és a kígyó alakjának közel-keleti, a rézkí-
gyóhoz kapcsolódni tudó motívumait járom körül.

A nehustán az exodus tradícióhoz kapcsolódik (num 21:8–9). Miközben a zsidó nép Mózes veze-
tésével egyiptomból kijövet a pusztában vándorolt, lázadozni kezdtek a nehéz életkörülmények miatt, s
Yahwe tüzes kígyókat ( – hannehāšīm haśś erāfīm) szabadított rájuk büntetésként (num
21:6). A nép bűnbánata után megparancsolta Mózesnek, hogy készítsen egy tüzes kígyót, s tegye póznára,
s aki feltekint rá, az meggyógyul.

A rézkígyót ( – nehaš nehošet) azután a 2Kir 18:4-ben látjuk viszont, ahol azt olvassuk,
hogy a nép nehustánnak ( – nehuštān) nevezte, s ezékiás/hizqīyāh király a kultusz reformjakor
összetörtette.

A Kr.e. xiV–xii. századból, egy TimnaË területén lévő templomból aranyozott fejű rézkígyó került
elő109, ugyanolyan, mint Tel Mevorakhban és hazorban a késő bronzkorból. Megiddóban és gezerben is
találtak rézkígyót.110

Az eilattól mintegy 30 kilóméterre északra fekvő TimnaË területén az egyiptomi xix–xx. dinasztia
idején már rézbánya működött. A késő bronz- és kora vaskorból egy monolit oltár maradt fent, mely se-
mita szentély volt, s földrengésben pusztult el. Az itt talált edények ha nem helyi eredetűek, akkor nege-
viek vagy midjániták. Külön érdekessége a helynek, hogy két csontvázat is találtak, melyek afrikai
eredetűek voltak.111

A Megiddótól mintegy 25 kilométerre délnyugatra található Tel Mervorakhban egy késő bronzkori
szentélyt találtak, illetve egy 20 cm-es rézkígyót. Ugyanezen korból származó leletek egy része mittani
vagy ciprusi.112

A Mevorakhtól 75 kilométerre délre található gezerben is találtak rézkígyót a késő bronzkor ii-ből.
A mintegy 15 cm-es tárgy egy masszív falú házból került elő, melyben egyiptomi eredetű tárgyak voltak.
Ugyanakkor a késői bronzkor i korszakából nemcsak egyiptomi, hanem ciprusi és mykénéi eredetű lele-
tek is előkerültek.113
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A Megiddótól nagyjából 60 kilométerre északkeletre található hácor alsóvárosában a késői bronzkor
iiA korából származó bronz táblát találtak, melyen egy kígyós istennő reliefje látható. Továbbá találtak egy
proto-kánaáni feliratot: [’/bË ] lt, melyet lehet baËalat-nak is értelmezni, s akkor az istennőt jelent. emellett
érdekesség, hogy a szintén e korból származó edények legközelebbi paraleljei a késői bronzkori Anatóli-
ából vannak, vagy mykénéi hatást mutatnak.114

Az ugariti mitológiában Qudšu istennő alakját kezeiben kígyókkal Ašērāh-val, az istenek anyjával
azonosíthatjuk. ez az ábrázolásmód a Kr.e. xViii–xiii. században elterjedt volt szír-palesztin és egyip-
tomi területeken. ismeretes továbbá a proto-sínai feliratokról a ḏt bṯn – aki (nőnem) a kígyóhoz [tartozik]
isteni epiteton.115

A kígyó és a termékenység istennő kapcsolatát e ponton érdemes felidézni, hogy Sidóni feliratokon
ešmun és ËAstarte116, illetve a londoni Medical papyrus-on [e]šmun és ištār együtt szerepel. illetve a már
említett pénzérmét, melyen ËAstartét és Asklépiost együtt ábrázolták. e helyen a kígyó, mint gyógyító
funkciót betöltő alak szerepel, aki akár lehet ebben a relációban ešmun is maga.

ha figyelembe vesszük e kapcsolatot, illetve a palesztinai régészeti leleteket a rézkígyóról, és ezen te-
rületek kulturális kapcsolatait, akkor e ponton a krétai kígyós istennő jut az eszünkbe –, ezért ešmun
vagy/és a nehustán szimbólumának hozzákapcsolása nem kizárt, de nem is bizonyított.

A gyógyító funkcióval felruházott kígyó figuráját117 azonosítani próbálták horonnal118, a görög
Asklépiosszal is, de feltételezték, hogy a jebuzita – dávid hódítása előtti – Jeruzsálem eredeti kultuszában
játszott volna szerepet.119

grey is felveti, hogy horon megfelel ešmunnak, hiszen ugyanúgy gyógyító funkciót tölt be Kána-
ánban. Valamint kapcsolatba hozható a kígyóval. Majd felveti a kérdést, mely kapcsolódik jelen témánk-
hoz, hogy talán horon (=ešmun) alakjának megfelel az ószövetségi nehustán.120

A már említett lindgren i 2270-es jelzetű pénzérmén ešmun két kígyó között szerepel. Ugyanaz érme
a római korból való, de a kígyó ábrázolása/együtt említése a föníciai gyógyító társával (Qudšu-
Ašērāh-ËAstarte-ištār), valamint, hogy horon is kapcsolatba hozható a kígyóval, azt támasztja alá, hogy
ešmun ábrázolásában/leírásában a kígyómotívumnak nem csak a hellenizmus korában van jelentőssége,
hanem már az azt megelőző évezredben is. S talán nem hiába történt meg az azonosítása pont Asklépiosszal,
hiszen a gyógyító funkción felül a kígyó is fontos tényező lehetett. ez vezet el minket a megállapításra, hogy
a nehustán, mint a gyógyító funkcióval ellátott póznára tűzött kígyó kapcsolatba hozható ešmunnal.121

Az ószövetségi történetet tekintve, elfogadva a jelkép Mózeshez kötött aitológiáját, azt a megállapí-
tást tehetjük, hogy az ezékiás/hizqīyāh-féle reform miatt a nehustán azért került az áldozóhalmokkal
(bāmāh), „bálványokkal” (massēbāh) és „Asérákkal” együtt „feketelistára”, mert arra a korra az eredeti
jelentéstartalmát átvette a föníciai gyógyító isten jelképe.
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Merész feltételezés lenne ugyanis az eredeti nehustánt eleve ešmunhoz kötni. hiszen így értelmet-
lenné válna, hogy a Tórá összeállítása idején, a babiloni fogságban, miért kötötték volna a szájhagyo-
mányban feltételezhetően fennmaradt pusztai vándorlásbeli legendát Mózes és Jahve személyéhez, ha
aztán a jelkép – a torzult gyakorlat miatt – úgyis kikerült a hivatalos vallásosság keretei közül. Ugyanis
sem a „bámáknak”, sem a „maccébáknak”, sem az Asérá-kultusznak nincsen kanonikus eredetmondája,
tehát soha nem is volt a hivatalos vallás része – a népié annál inkább. A nehustán lehetett a hivatalos val-
lás része egy ideig, de aztán kikerült onnan – és talán pont az ešmunra való asszociáció miatt.

iV. összegzés
A föníciai gyógyító isten, ešmun elterjedéséről szóló körkép igyekezett összefoglalni azokat az ered-

ményeket, melyeket az ókori közel-keleti és antik hagyatékra építve a xix. század második felétől alkot-
tak meg filológusok, vallástörténészek, orientalisták és biblia-kutatók.

ešmun személyének/nevének eredetét egészen az eblai szövegekig vissza lehet vezetni, ám ez annyira
ingoványos talaj, hogy kereteink között inkább csak az annál biztosabb ugariti előtörténetig nyúltam
vissza. Az egyiptomi 18. dinasztia korától kezdve van biztos írásos emlékünk arra, hogy őt ismerték, kul-
tusza létezett. emellett egy proto-sínai epiteton enged következtetni arra, hogy a kígyó és a termékeny-
ség-istennő kapcsolata is igen ősi. Mezopotámiai diplomáciai források említik. A perzsa kor előtt Palesztina
térségében találhatunk régészeti és hipotetikus ószövetségi írásbeli nyomokat kultuszára. feltehetően már
ebben a korban eljutott a Mediterráneum különböző részeire kultusza a föníciai telepesekkel.

Az Akhaimenida Birodalom területének nyugati részén ešmun ismert lett egyiptomtól Arábián át
Szíro-Palesztináig. A Mediterráneum különböző partvidékeire kitelepült föníciaiak, majd punok ismer-
ték és gyakorolták ešmun kultuszát, azonban csak a hellenizmus és a római Birodalom korából vannak
írásos forrásaink. Jelen munkámban elsősorban pun eredetű teofor neveket hoztam fel ennek igazolására.

A gyógyító isten alakja szinte minden kultúrában megjelenik. Természetesen nem lehet valamennyi
isteni gyógyító tettet összekapcsolni egyetlen alakba. Mégis bizonyos ikonográfiai jegyek alapján érdemes
hasonlóságot, azonosságot keresni a kultúrtörténetben nagyjából azonos időszakban megjelent figurák
között. Már az antik kori interpretatio Graeca elkezdte ezt a munkát, amikor Asklépios görög gyógyító isten
föníciai változatának nevezte ešmunt. de ugyanígy a hérosz iolaos és ešmun közötti azonosság felvetése
is a gazdag mitológiai és mára már rekonstruálhatatlan népi hagyományokra támaszkodott.

A xix. századtól az ószövetségi nehustánnal és horon istennel való azonosítási kísérletek pedig el-
lentétben az antik „vallástudósokkal” inkább motívumokra és feltételezésekre építenek, hiszen ma már
nem áll rendelkezésünkre az a gazdag előkép és a változó hagyomány, ami az ókori ember mindennapja-
inak részét alkotta.

ha az istenek nem is, de a jelképeik és a vallástörténeti motívumok tovább élnek. Asklépios (és/vagy
ešmun) kígyóit ma is láthatjuk a gyógyszertárak falain. A János evangéliuma 13:4-ben pedig Jézus ha-
sonlítja az ember fiát, saját magát a nehustánhoz, mint akire feltekintve lehet az embernek életét meg-
őriznie – örökre. emiatt a párhuzam miatt a kereszten ábrázolt rézkígyó, mint Krisztus ábrázolása
megjelenik a keresztény művészettörténet folyamán.
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Abstract
Eshmun – on the track of the Phoenician healing god.

Eshmun was the healing god of ancient Sidon, and known around Syria-Palestina. His cult spread
throughout Palestina in the Old Testament times, and has two hypothetic marks in the books of Amos and Isaiah.
By archeological research we can demonstrate his presence on the Holy Land.

In the Achaemenid Era his cult appeared in the Aramaic language colony in Egypt and due to the cultural
relationship with North Arabia, in the oasis of Tayma with the name of Ashim(a).

Furthermore, the Phoenicians had got many colonies around the Mediterraneum, and the cults of the
homeland influenced them. Lots of theophoric names got the element of the divine name Eshmun from the
Hellenistic and Roman period. Thus, the cult or the name of the healing god of Phoenicia were known in the
Roman Empire, chiefly in territory of the post-Phoenician or post-Punic colonies.

Eshmun was associated in the ancient times with the fertility goddess and with the serpent. Thus, he may
have been equivalent with Asclepius or the Nechushtan figure from the Old Testament.
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