
Bácskay András
Egy óbabiloni gyógyászati recept elemzése

Előszó

A  MEZOPOTÁMIAI ORVOSI SZÖVEGEK mind időben, mind térben megle
hetősen szétszórtak. A legkorábbiak az i. e. 3. évezred végéről szár
maznak. Ez két Nippurből előkerült, sumer nyelvű szöveget jelent, 

amelyek a III. úri dinasztia korára (kb. i. e. 2100) datálhatóak.1 Óbabtloni korú 
táblákból jelenleg kilencet ismerünk,2 3 melyek Nippurból, Teli Haddadból és 
Babilonból kerültek elő. Középasszír időszakban íródott orvosi táblák mind az 
asSurí mind a nimrudi királyi levéltárak anyagából előkerültek.J Középbabilóni 
táblákat Nippurból, Babilonból, azok helyi másolatait a hettita főváros királyi 
levéltárából4 és Emárból5 ismerünk. Az új asszír időszakból származó orvosi 
táblák kisebbik része ASSurból,6 a döntő többsége Ninivéből7 került elő. Az 
újbabiloni és későkori szövegek Szultántepében,8 Babilonban,9 Nippurban,10 
Szipparban11 és Urukban12 kerültek elő. Egyes lelőhelyeken különböző idő
szakokból származó táblákat is találtak, így például az aSSuri anyagban közép
asszír és újasszír táblák egyaránt találhatók. Ennek oka, hogy a régebbi táblá
kat továbbra is másolták, így sokszor a jelformák alapján datálják a szöveget.

Az ékírásos szövegkorpuszban külön csoportot alkotnak az orvosi szöve
gek. Ezt a szövegcsoportot az úgynevezett „tudományos szövegek” köréhez 
sorolják. Az orvosi szövegeket általában a következő típusokra osztják fel: 
farmakológiai listák, diagnosztikai ómenek, gyógyászati szövegek és az ezek
hez kapcsolódó kommentárok.

1 Civ il - B iggs, 1960.; Cjvil, 1961. t
2 BAM Nr. 393.; 394.; TLB 11. Nr. 21. Tf. 24.; UM 2\2., Nr. 104., YOS 11, Nr. 28., 29., 

H 170, U 16856., IM 85.56.847. Vö. GOLTZ, 1974. 2:7., POWELL, 1983. 57:34., 
Wasserm an , 1996. 4.

3 Kinnier WlLSON, 1956b. 130-146., Kinnier W ilson, 1957. 40-49,; Lambert, 1969. 
28-39 .

4 KUB 37, 1-35, GERNOT, 1994,
5 A rnauld , 1982. 225.
6 KAR, LKA, BAM I., II., III., IV.
7 KMI, AMT, AGM 14. (1922) 26-78., BAM V., VI.
* S T T I.N f. 57, 58, 90-111 .
9 BAM IV. 379-386.

10 BAM IV. 393-399 ., illetve ELLiS, 1979. 216-231 ., Nr. 10., H .
11 BAM IV. 400., 401.
12 SPTU I. és KŐCHER, 1978.; SPT(J IV Nr. 152-155.; KÖCHER, 1995.
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Az óbabiloni receptek

Jelenleg nyolc receptet és egy diagnosztikai ómeneket tartalmazó táblát sorol
nak az óbabiloni időszakhoz. Ez a szám azonban változhat, hiszen egyrészt új 
szövegek is előkerülhetnek, másrészt az 1. évezredi szövegek jó részét régebbi 
táblákról másolták, így a már közölt szövegek alaposabb vizsgálata új ered
ményeket hozhat.13 Egy újasszír aSsuri szöveg tanúsága szerint az írnok egy 
Hammurabi palotájából származó szöveget másolt.14 Egy másik assuri, szem- 
betegségeket tárgyaló táblán pedig az egyik paragrafus a következő szavakkal 
zárul: „ te-qit íné (i g i - m i n - m e s )  sá ha-am mu r a b i  lat-ku” (ke
nőcs, amely Hammurabi szemére bevált).15 Ugyanez a formula megismétlődik 
egy későkori uruki táblán is.16 Az említett uralkodó minden valószínűség sze
rint az óbabüóni korban Babilon városában uralkodó, majd birodalmat alapító 
Hammurabi. A formula -  más nevekkel is -  az újasszír időszaktól használatos 
egy-egy recept leírása után. A célja nyilvánvalóan a gyógykészítmény hatásos
ságának hangsúlyozása. Bár az általunk ismert óbabiloni receptek nem tartal
maznak ilyen formulát, az újasszír írnok valószínűleg egy óbabiloni receptet 
illesztett be a szembetegségekkel foglalkozó receptsorozatba.

Az óbabilóni receptek sajátosságai

Az i. e. 1. évezredi orvosi szövegeket úgynevezett „sorozatokba” rendezték. 
A diagnosztikai ómenek esetében az egyes testrészekre vonatkozóan alakultak 
ki sorozatok, a gyógyászati szövegek tekintetében pedig az egyes betegségekre 
vonatkozó kezeléseket gyűjtötték össze. A receptek sorozatainak kialakulása 
jelen ismereteink alapján a középasszír kor tábláin ragadható meg, mivel ezen 
gyógyászati szövegek többsége szerepel az újasszír kori ninivei könyvtár or
vosi sorozatai közt is. Az eddig megismert óbabiloni receptek azonban nem 
alkotnak sorozatot, hanem az egyes táblákon különböző betegségek kezelését, 
vagy az egész táblán csupán egyféle betegség kezelését tárgyalják. A betegsé
gek közt mind „szomatikus”, mind pedig „mágikus” betegségek szerepelnek. 
Bár az eddig ismertté vált óbabiloni receptek egyike sem tartalmaz ráolvasá
sokat, egy Teli Haddadban előkerült óbabiloni gyógyászati szövegben a beteg

13 Rjtter -  Kínnier Wílson, 1980. 27.
14 BAM 322. 1-29.
15 BAM 159. IV. 22.
1,1 SPTU II, Nr. 50:12-13.
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ségek gyógyhatású anyagokkal történő kezelése mellett minden esetben utaltak 
a gyógyítás során alkalmazandó ráolvasásokra is.17

Az óbabiloni receptek sorai közt számos olyan gyógyhatású anyag és beteg
ség is olvasható, amelynek a későbbi receptekben nincs párhuzama. Ennek oka 
talán abban keresendő, hogy az óbabiloni időszakban ezek a táblák még nem 
tartozhattak az ékírásos könyvtárak „állandó állományába”, hanem a minden
napi élethez jobban kapcsolódó levéltárak anyagában kaphattak helyet.

A BAM393 (HS 1883)

Ez az óbabiloni gyógyászati tábla a jénai Hilprecht Gyűjtemény darabja. 
A tábla Nippurban került elő. A szöveg kópiáját F. Köcher publikálta a BAM 
IV. kötetében.18 A következőkben az általam készített átírás és fordítás alapján 
igyekszem részletes elemzést nyújtani.

A tábla a következő betegségekre kínál terápiákat: kasapu (megbabonáz), 
amurriqanum (sárgaság), sinnum tultum {fogféreg = fogfájás), gergisum mali 
(bőrkiütés), zuqiqipum izqussu (skorpíócsípés), inasu marsa (szembetegség), 
sétám hamit (láz), pütsu kabtat (a homloka nehéz = fejfájás), kalbam nasik 
(kutyaharapás), libbasu napih (a belseje\gyomra ég = hasfájás), suburram 
marus (valamilyen végbélbetegség), istu epsu uzaqatsu (a varázslattól keletke
zett szúrás), sepasu qaqáram lika (a lába a földet nyalja? = valamilyen lábbe
tegség), qaqqádsu sétám hamit (a fele lázas), em (forróság, láz), libbasu 
itananpah (a belseje'vgyomra éget). A tábla eredetileg 20 receptet tartalmazott, 
de előoldalának utolsó és hátoldalának első receptje kitört.

A fennmaradt valamennyi paragrafus az ina’es (jól lesz, felépül) formulával 
végződik. Minden bizonnyal ugyanígy végződött a két kitört recept is.

Az egész szövegre vetett futó pillantás után az egyes paragrafusok vizsgála
tára koncentrálok. A paragrafusok középső szakaszában álló gyógyszer elké
szítésének folyamatát vizsgálom, és figyelmen kívül hagyom a bevezető- és a 
befejezőszakaszokat, mivel ezek a megszokott sematikus képet mutatják.

A paragrafusok középső szakasza ebben az esetben is a gyógykészítmény 
alkotórészeit, az elkészítés módjait és az alkalmazás eljárásait tartalmazza. 
A gyógyhatású, vagy annak vélt anyagok felsorolásától kezdődő és a gyógyké
szítmény alkalmazásáig tartó folyamatot négy műveleti szakaszra osztot
tam fel:

17 CAVIGNAUX-  Al-Rawi, 1993. 104.
l* BAM IV. plate SI-82.
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a gyógyhatású anyagok felsorolása
ezekből az anyagokból a matéria medica elkészítése

— az esetleges közvetítőanyag hozzáadása és így a kívánt gyógyszerforma 
elérése

— az elkészített gyógykészítmény alkalmazása

A felosztásom nagyrészt D. Goltz beosztását követi.19 Annyiban tér el tőle, 
hogy én külön kategóriát jelöltem ki a „közvetítőanyagok” számára, amelybe 
nemcsak azokat az anyagokat vettem bele, amelyek feltétlenül szükségesek 
egy bizonyos gyógyszerforma elkészítéséhez (például a kúp elkészítése), ha
nem azon, főleg folyékony anyagokat is ide soroltam, amelyeket részben a 
gyógyszer alkalmazását megkönnyítő hatásuk, részben -  véleményem szerint -  
mágikus hatásuk miatt használhattak fel közvetítő anyagként.

Némely paragrafus esetében nem írnak le minden műveleti szakaszt, így 
például gyakori, hogy a matéria medica szilárd halmazállapotú, de a gyógyké- 
szítményt mégis inni kell. Ezen esetekben minden valószínűség szerint a szak
ember számára nyilvánvaló dolgokat nem tartották szükségesnek írásban rög
zíteni. Az óbabiloni orvosi szövegek még inkább szakszövegek, mint az ír
nokképzés másolandó anyaga. Úgy vélem, hogy ezek a szövegek -  és a 
későbbiek egy része is -  szakembereknek íródtak, ezért bizonyos ismereteket 
— ide tartozhattak a megfelelő ráolvasások is — tudottnak tételezhettek fel.

A receptekben említett gyógyhatású anyagok többségének meghatározása 
bizonytalan, ezért a tárgyalt receptben előforduló anyagok nevét csak abban az 
esetben fordítom le, ha annak pontos meghatározása ismert.

Az egyes paragrafusokhoz mellékeltem M. Haussperger megállapításait is, 
aki az egyes betegségekre alkalmazott gyógyhatású anyagokból következtetett 
a lehetséges betegségekre.20 Megjegyzendő azonban, hogy az idézett szerző 
nem foglalkozott a táblán található összes paragrafussal.

BAM 393 átírása és fordítása

Előoldal

1, Summa (400) a-wi-lum ka-Si-ip LA BA AT AR BA AT Hl DU 
TI KU PA AT

2, ka-li -it ka-lu-mi-itn Sa a-di-ni sa-am-ma-am la ih ru -ut

19 GOL+Z, 1974. 23.
20 HAUSSPREGER, 1996, 
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3, er-ni-ni tu ra -ra-ma i—ka—al—ma i -ni—a—aS

4, Summa (400) a-wi—lum a mur-ri-qá-nam ma-ru-us
5, i-Si—id Su-Si-im i-na si-iz—bi-im ta-ra-sa- an ma
6, i-na ka ka-bi—im tu-us-bat-ma i-na hi-il-si2-im
7, tu us-te -te—ma ta—8a—qí—su—ma i-ni-a-aS

8, summa (400) a-wi-lum si-in na-Su tu-ul-tum
9, ze-e ma-la-hi—im i na hí—il-sí—im ta-sa ak-ma

10, Summa (400) si—in—na-Su §a i-mi-tim ma-ar—sa— at—ma
11, a-na si—in na-Su Sa Su-me—li--im ta sa-pa-ak—ma i—ni-a—aS
12, summa (400) Si—in—na—Su Sa su-me-li-im ma-ar-sa-at
13, a-na si—in-ni—Su Sa i-mi-tim ta—sa-pa-ak-ma i—ni—a-as

14, Summa (400) a—wi—lum ge-er—gi-sa—am ma—li ku-ku—uS—ta—am 
Sa bu-uq-li—im

15, i-na hi—il-sí—im ma la a-na ma-la
16, tu-us—te—te-ma ta-sa-ka an-ma i—ni-a~aS
17, Summa (400) la ib-lu-ut Si-im—ta—am e-mi-ta-am ta-Sa-ka 

an—ma
18, Summa (400) la ib-lu-ut tu-hi-im—mu-tim ta-sa -ka an-ma

19, summa (400) a-wi—lum zu—qi3-q i3-pu um i iz—qú—us—su
20, ru-pu—us-ti al—pi-im ta-Sa—ka an ma i ni-a-aS

21, summa (400) a-wi-lum i-na-su ma ar sa ha-ar-ti-tam
22, tu-he-se2-ma ta-Sa-ka-an-ma i-ni-a-aS

23, Summa (400) a-wi—lum se e tam ha-mi-it ti—la-am
24, di-gi—ma—am is-ba-ka-am am-ma—aS-ta—ka—al
25, li-bi-tam la-bi-ir-tam i-na e-li-im
26, tu-us—te-te—ma ta—sa—ka—an-ma i—ni—a-aS

27, summa (400) a-wi-lum [ ]

Hátoldal

1, summa (400) a-wi-lum KA[ ]
2, li-pi er-se-tim TA[ ]
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3, summa (400) a-wi-lum  pu ut-su ka—ab—ta—at
4, ze—er bi ni—im ta-Sa-ka—an-ma

5, summa (400) a-wi—íum ka—al—ba—am na-Si-ik as-sum-
6, la ba—ni
7, am-ma—as—ta—ka—al Sa—ki-ru—tam i—na hi me—tim
8, ta—sa3—ak—ma i-ka—al-ma i—ni-a-aS

9, summa (400) a—wi-lum Si—in—na—Su tu—ul-tum qu3-le—ep—ti .
10, tu—ra—ar—ma ta—Sa—ka an -ma i—ni—a—aS

11, summa (400) a—wi—lum li—ba—su na—pi-ih zi—bi—bi—a—an—am
12, i—na ru—uS—tim i—sa—ti—ma i—ni—a—a§

13, summa (400) a—wi—lum ka—si—ip iS—Si—sid nu—hu ur—tim
14, i—na e—li—im i—sa—ti—ma i ni—a—as

15, Summa (400) a-wi-lum Su—bu-ur—ra—am m a-ru—us4 si-ir na- 
ap—sa—tim

16, tu—ra—ar—ma i—na e—li—im tu—uS te te—ma tu-ka—sa—ma i—ni—a— 
aS

17, Summa (400) iS—tu ep—Su u2—za—qa2—at— su si—im—tam si—un
tam ú—pí—tam

18, ta—§a-qí—ma i—ni—a—as

19, summa (400) a—wi—tűm Si—pa—Su qá—qá—ra—am li—ka
20, me—e i—na ru-qí—im tu—ma—ma ta—ra—ha—as—ma
21, i§—tu ib—ta—ri—a sa am—na—nam tu—ka—sa—ma i—ni—a—aS

. 22, Summa (400) a—wi—lum qá—qá-sú se—tam ha—mi—it
23, sí—ka—am qá-qá—sú ta—sa—pa—ar—ma
24, sa—am—nam ta—Sa—pa—ak—ma i—ni—a—a§

25, summa (400) e—em Sa—am—nam tu—re—di—ma i—ni—a—aS

26, Summa (400) li—íb—ba—su i-ta -na—an—pa-ah
27, n i-n i-a-am  i-na 5i-ka-ri-im  i-sa-ti-m a i-ni-a-a§
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Előoldai

1, Ha valakit megbabonáztak,
2, szopós bárány veséjét,
3, erinut száríts ki, majd (a beteg) egye meg és felépül.

4, Ha valaki sárgaságban szenved,
5, süsü gyökeret áztass tejbe, majd
6, helyezd a csillagos ég alá és olajjal
7, keverd össze, itasd meg vele (a gyógykészítményt) és felépül.

8, Ha valakit fogfájás gyötör,
9, zé maiahim  (növényt) nyomkodj szét olajban, majd

10, ha a jobb oldalon fáj a foga,
11, a baloldali fogakra öntsd rá (a gyógykészítményt) és felépül,
12, ha a bal oldalon fáj a foga,
13, a jobboldali fogakra öntsd rá és felépül.

14, Ha valaki kiütésekkel van tele, malátaörleményt
15, olajjal fokozatosan
16, keverj össze, majd helyezd (a kiütésekre) és felépül.
17, Ha (az állapota) nem javult, kenj forró pasztát (a kiütésekre) és 

felépül.
18, Ha (ennek ellenére) sem javult, kend rá a forró (paszta) maradékát.

19, Ha valakit skorpió csípett meg,
20, ökörnyálat kenj (a sebre).

21, Ha valakinek szembaja van, kökörcsint
22, préselj le, majd helyezd (a szemére) és felépül.

23, Ha az valaki lázas, tilát
24, digimut, is bakul, szappanfiivet
25, régi téglát olajjal
26, keverj össze (kend rá és felépül).

27, Ha valakinek



H átoldal

1, Ha valakinek
2, földzsírt

3, Ha valakinek nehéz a homloka (vsz. fejfájás),
4, tamariszkusz magját helyezd (a homlokára és felépül).

5, Ha valakit kutya harapott meg, assumoX,
6, labanit,
7, szappanfüvet, beléndeket vajjal
8, keverj össze, majd (a beteg) egye meg és felépül.

9, Ha valakinek a foga fáj, pikkelyt
10, száríts ki, helyezd (a fogakra) és felépül.

11, Ha valakinek ég a belső tájéka, feketeköményt
12, (áztass) finom olajba, (a beteg) igya meg és felépül.

13, Ha valakit megbabonáztak, nuhurtu gyökeret
14, (áztass) olajba, (a beteg) igya meg és felépül.

15, Ha valakinek a végbele fáj, torokhúst
16, száríts ki, majd keverd el olajban, hütsd le és felépül.

17, Ha (valaki) varázslattól van megszúrva, tépett gyapjút, upi-i 
pasztát (keverj össze)

18, itasd meg és felépül.

19, Ha valakinek lábbetegsége van,
20, melegíts vizet egy fémtálban és mosd le.
21, Miután kiválasztotta a (megfelelő) olajat, hütsd le (kend be vele) 

és felépül. 22 23 24 25

22, Ha valakinek forró a feje,
23, nyomkodj főzetet a fejére,
24, önts rá olajat és felépül.
25, Ha lázas, végy olajat és felépül.
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26, Ha valakinek újra és újra éget a belseje
27, nínűt (áztass) tejbe, majd igya meg és felépül.

Kommentár

1. kasápu (megbabonázni)21 22 23 24 25
A betegségre kétféle kezelési eljárás is található a receptben. A két kezelési 
javaslat -  a későbbi receptek sorozataitól eltérően -  nem követi egymást. 
A két paragrafusnak nincs pontos párhuzama, de a betegség -  qát kasápi (va
rázsló keze) néven -  szerepel egy óbabiloni diagnosztikai ómeneket tartalma
zó táblán.22 Az i. e. 1. évezredi sorozatokban a varázslattal kapcsolatos beteg
ségeket több csoportra osztották fel: kasápu, qát efemim, qát mámmiti, 
Lamastu, antakubbu, kadibbidu, usbuirudu, stb. (megbabonáz, kísértet keze, 
az esküdémon keze, Lamastu démon, a felülről ráeső, száj megragadó, a va
rázslatot feloldó). A legtöbb táblával a „ summa awílum qát etemmi isbat” (ha 
valakit kísértet keze ragad meg) kezdősorú sorozat rendelkezik.

Az állatok belső szerveinek gyógyhatású anyagként való felhasználása gya
kori a későbbi szövegekben. Különösen szívesen használták gyógyhatású 
anyagként a birkák veséjét. A tárgyalt paragrafushoz hasonlóan két i. e. 1. év
ezredi ninivei szövegben a kasápu gyógyításához -  egyéb gyógynövények 
mellett-felhasználták a szopós bárány epéjét is.2j

Az eminu nevű növény hapax. Sem más orvosi szövegekben sem pedig 
egyéb fonásban nem fordul elő. A nuhurtu (aszandkóró?) sok más receptben 
is szerepel, a különböző betegségek hatóanyagai közt.24 A farmakológiaí lis
tákban a növény nedvét további betegségek hatóanyagai között tartották szá
mon25 A nuhurtu gyökere azonban két, i. e. 1. évezredi ninivei táblán is meg-

21 Elooldal 1-3., Hátoldal 13-14.
22 TLB 2, Nr. 21:21 (qát kiápi = varázsló keze)
23 AMT 85, l:col. II 7: Summa (d i s )  améhi (1 ú ) ka-sip kálit (é 1 I a g 2 ) ka-Iu-m i 

sehri( t ú r )  sa a-di-na iammu (Ú mu) 8, la /  Ic-cm-mu tu-bal ta-has-sai
AMT 85, 3: 7, summa (d i § ) amé/u (1 Ú ) ka-sip !aptusclr ar2-ma-nim műn k iű  pad 
uzukaiít (é I 1 a g 2 ) ka-iu-m i.

24 s u - g i d i m - m a (a kísértet keze): BAM 216:33; AMT 97, 6:8; m u r - m c s 
n e - m e á (a tüdeje forró): AMT 55, 2:6; AMT 55, 1:4 (ebben az esetben a többi pa
ragrafusból és a gyógykészítmény alkalmazásából lehet erre következtetni: ina titkári tar
bak ina maiak sert tctcrn): mink tusa d u b - d u b á - m i n  kimsasu u3 birkasu: AMT 
31, 1:2; ina iib uznésu iü mé iü dámu [m atti] (a füle vízzel vagy vérrel van tele: AMT 
38, 4:kol. n iO

25 BÁM 1 :kol. 121 (hiniq elibuhíji— hólyagszűkület?); BAM 1 :kol. II 4 1 (ameiu Sa qidha = 
az ember, aki ég)
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található a megbabonázásra alkalmazott matéria medica hatóanyagai közt.26 
M. Haussperger a szopós bárány epéjét diétaként magyarázza, a nuhurtu 
gyógyhatását pedig a hisztériához és a neuraszténiához köti.27

2. amurriqanum (sárgaság)28
Az amuiriqánum (sárgaság) elég gyakran, fordul elő a későbbi orvosi szöve
gekben. Az esetek nagy többségében három, valószínűleg hasonló betegségre 
utaló kifejezés áll egymás mellett: summa awilum lü niartu lü ahházu lü 
amurriqánu isbassu (ha valakit vagy az epe, vagy a sárgaság vagy a sárgaság 
megragad).29 M. Haussperger az amuniqanum és az ahházum betegségeket a 
sárgáság különböző formáinak tartja. Az egyiket a májbetegség folyamán 
fellépő tünetnek tekinti, a másikat pedig az epekövei vagy a tumorral hozza 
összefüggésbe.30 P. B. Adamson a betegséget a vírusos májgyulladásként 
értelmezi/1 Míg a farmakológiai listákban a betegség kezelésére leggyakrab
ban a patranum (kardvirág?)32 és a burasum (boróka)3'1 gyógynövényeket 
javasolták, a süsüm (édesgyökér) ott inkább lábbetegségekkel kapcsolatban 
fordul elő.34 A későbbi időszak receptjeiben az mnuniqanum betegségre java
solt gyógyhatású anyagok közt a süsüm nem fordult elő. A tárgyalt paragra
fusban a gyógyhatású anyag mellett a tej szolgált közvetítő anyagként. A köz
vetítőanyagok használata nagyon gyakori a receptekben. A tárgyalt receptben 
általában valamely olajfajtát {hilsu (préselt, finom olaj), ellu (szezámolaj), 
rustu (finom, minőségi olaj), samnu (olaj) alkalmazták e célra. A gyógykészít- 
mény kitevése éjszakára — ina kakkabim tusbat (tedd ki a csillagok alá, azaz 
éjszakára) a tárgyalt receptben csak ebben a paragrafusban fordul elő, de a 
későbbi időszak receptjeiben nagyon gyakori eljárás. Köztudott, hogy Mezo
potámiában a csillagoknak fontos szerepük volt a jóslásban, mivel úgy tartot
ták, hogy az egyes istenekkel azonosított csillagok, illetve bolygók mozgása 
hatással van a mezopotámiai ember mindennapi életére is. Éppen ezért a csil
lagoknak egyfajta mágikus erőt tulajdonítottak, és úgy vélték, hogy a gyógyké- 
szítmény a természetfelettivel való „érintkezés” során válik hatásossá. Ezt az

26 AMT 85, 1 :kol. 11 3 (kasapu)., 85, 3:9 (kasapu); AMT 89. t:kol II 6 (u s 1 1 - b u i -  
r u - d a ),

21 Haussperger , 1996.130.
25 Előoldal 4-7.
® KUB 37, Nr. 22:3; továbbá: BAM Nr. 52:97; 62:1
3U Haussperger , 1996.130.
31 Adamson, 1993. 154-155.
32 BAM Nr. 1 :kol. II 56; CT 14, 37 Rm 357:9
33 CT 14, 48 Rm 1448 recto:kol. II 13
34 BAM Nr. 124;kol. I 38, 42, 48., (ka bért u/. Nr. I52:kol. IV 16 (sépésu kimsa 

kabitsumaX Nr. 398:19 (a gyógykészítmény alkalmazásából eredően: 21, sépéiiu 
turnus Santa = mosd meg/le a lábát)
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elképzelést több olyan recept is alátámasztja, amelyekben a szövegek pontosan 
megnevezték azt a csillagot, „amely alá az orvosságot helyezni kell”.'’5 Ez a 
csillag általában Gúla, a gyógyítás istennőjének „kecske” nevű csillagképe 
volt. Az istennőt — áldozat bemutatásával -  akár segítségül is hívhatták a gyó
gyítási rítus során.33 * * 36 Az eljárásnak másrészt annyi gyakorlati haszna is lehetett, 
hogy az állás ideje alatt a gyógyatásúnak vélt készítmény szilárd alkotórészei 
jobban elkeveredtek, feloldódtak, így azt könnyebben fogyaszthatták. Meg
jegyzendő, hogy ezt az eljárást kizárólag folyékony gyógyhatásúnak vélt sze
rek előállításakor alkalmazták. Egy másik óbabiloni receptben, amely az urba- 
tum (egy féregféle) betegségre kínál terápiát, ugyanezzel a metódussal találko
zunk: a gyógyhatású anyagok beáztatása — ebben a receptben olajba majd a 
gyógykészítmény éjszakára kitevése és éhgyomorra történő elfogyasztása/7 38 
Szintén a betegség mágikus hátterére utal egy óbabiloni úri szöveg, amely 
Nergal nyálára mondott varázsige segítségével kívánta gyógyítani a betegsé-

. 38get.
A tárgyalt paragrafus végén -  a gyógykészítmény alkalmazásakor -  nem a 

megszokott „igya meg” formula, hanem a továbbra is az orvosnak szóló „itasd 
meg” kifejezés szerepel. A receptekben ezen a helyen szinte kizárólag a be
tegnek szóló egyes szám 3. személyü utasítás áll. A magyarázat az lehet, hogy 
a receptben előforduló többi betegséggel szemben a sárgaság egy olyan súlyos 
betegség lehetett, amikor a beteg már nem tudott maga cselekedni, és ezért 
mások -  talán az orvos -  segítségére szorult. A betegség súlyosságát jelzik 
azok a szöveghelyek is, amelyek a betegség kimenetelére vonatkozóan a 
receptekben szokatlan módon — a beteg halálát jósolták.39

3. sinnasu tultu (fogféreg = fogfájás)40
A foggal kapcsolatos betegségek is igen gyakoriak a későbbi szövegek közt. 
A receptben a betegségre kétféle kezelési javaslat szerepel. Az elsővel kap
csolatban megjegyzendő, hogy egy tisztán mágikus eljárásról van szó, hiszen a 
gyógykészítményt nem a betegnek tekintett fogra öntötték rá, hanem a szimpa- 
tetikus mágia elve alapján az ép fogat kezelték. A kezelésnek nincs pontos 
párhuzama, de egy másik óbabiloni recept két paragrafusa is a fogféregre, azaz 
a fogfájásra kínál terápiát. Mindkét kezelés során a gyógyhatású anyagnak

33 AMT 31 4:13, ina (a s ) salm i(g e 6 ) ana (d i S ) pap mu^emi(u z  3 ) tusbat, hasonló:
BAMNr. 54:10; Nr. 159: kol. V 13; illetve: ana pán ®gula tukán BAM Nr. 168:36

36 sum “Gúla a “Bciet-ili tazakkar mibha taimqqi (Gúla és Beleüli neveit mondd és áldozz
sört) BAM 49:18-19

37 YOS 11, Nr. 29:4-7
38 UET 5, Nr. 85:1-10
39 BKBM plate 18:koi. 111 6; BAM Nr. 578:koI 1IL 6.
40 Elöoldal 8-13., Hátoldal 9-10.
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tartott mirhát rátették a beteg fogakra.41 A gyógyhatású anyagokkal történt 
kezelés ellenére a táblát egy ráolvasás zárja, amely valószínűleg a táblán lévő 
minden betegség kezeléséhez ajánlatos tartottak.42 * A foggal kapcsolatos beteg
ségekkel egy a5§uri farmakológiai listában is találkozhatunk.44 A listában az 
előbbi óbabiloni recept metódusához hasonlóan a gyógykészítményt a beteg 
fogra helyezték rá.44 A zé moláJjim nevű növény annak ellenére, hogy farma
kológiái listában is szerepel,45 kevés receptben fordul elő. Más receptekben 
mellkasi és fej betegségekre javasolt gyógykészítmény gyógynövényei közt 
található.46

A tárgyalt recept másik kezelési javaslatának metódusa -  a kígyó vagy hal
pikkely fogakra helyezése -  egy i. e. 1, évezredi assuri táblán is megtalálható, 
amely fogcsikorgatás (sinnésu ikassas) elleni ráolvasásokat és recepteket, 
illetve a betegséget elhárító amulettek készítését tartalmazza. Megjegyzendő, 
hogy az assuri receptben csupán az egyik paragrafusban helyezik a fogakra a 
gyógykészítményt,47 míg az összes többi paragrafusban a fejére vagy a bőrére 
teszik, illetve az amulettet a nyakába akasztják.48 A kígyó, illetve halpikkely 
több receptben is a mágikus betegségek (például kasápu, qát efemmi, Lamastu 
stb.) gyógyításához kapcsolódott.49

A fogféreg és a hozzá kapcsolódó fogfájás megtalálható három korai 
óbabiloni ráolvasásban is.50 Két szöveg csupán ráolvasásokat írt elő, a harma
dik azonban a ráolvasás mellett a következő gyógykészítményt is ajánlotta: 
„fogj egy békát, nyisd fel a belsejét, szedd ki a gyomrát és a zsigereit, főzd 
meg és éhgyomorra a beteg fogra tedd rá!”.51

11 YOS 10, Nr. 29:22—22b (simmurra ina muhhi sinni Ha tuhim taHakanma Slrnmurra ana 
maruHtim isakkanma ibalut= helyezd a mirhát a fogra, amelyikben a féreg van, helyeze a 
mirhát a rosszra és meggyógyul)

12 YOS 10, Nr. 29:23-25.
42 8 AM Nr. l:kol. 1 1-6 ( ú z ú - g i g - g a - k e 4  = gyógynövények a beteg fogakra), 

11 (ú z ú - m c S unnusáti — gyógynövény a fogak elgyengülésére), 15 (ú z ú -
z u 2 kapári = gyógynövény a fogak tisztítására)

44 BAM Nr. Okol. 1 1 (anapán sinnc.su Haknii), II (ana pán sinnésu Haknii)
45 BAM Nr. Okol. I 50
46 BAM Nr. 480:kol. III 51 (muhhasu umma ukd/); AMT 49:4 8 (iratán rés libbisu 

naglabbősu g u 7 - m e s su2....haHé maris)
47 BAM 30 Vs 13
4S BAM 30 Rs 43: summa (d i s ) k i m i n qu/épti(b a r ) arsuppí (g u 4 - u d - k u 6 )  

ina maHki(k U 5 ) = Ha ugyanaz, pontyféle pikkelyét (csavard) bőrbe = amulett
49 CT 40, 13:40 (namburbi); 4R 58:kol I 32 (Lamastu); BAM Nr. 183:16 (bajelhárító 

amulettek és eszközök felsorolása a Lamastu démon ellen); AMT 85:kol. V 5 (kasápu); 
99, 3:Rs 2 (g i d i m cliHu)

50 YOS 11, Nr. 4:1-10., YOS 11, Nr. 5:1-8., YOS 10 Nr. 12:31-37.
: misaharana tasabat libba tcpctc takaltasu u himissu tclcqqe ina isatim tuHabHaI baki 

patan ina murus sinniHu taHakanma (YOS 11 4:4-9)
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4. gergisa mali (bőrkiütés)52
Ennek a paragrafusnak a sajátossága az, hogy két alparagrafussal rendelkezik, 
amelyek további javaslatot adnak arra az esetre, ha a betegség nem múlik el. 
Ez a forma különbözik attól az esettől, amikor az általunk tárgyalt recept 
ugyanarra a betegségre kétféle gyógykészítményt javasol, mint például szöve
günkben a kasapu (megbabonáz) paragrafusok esetében. Az utóbbi esetében 
két teljesen különböző javaslatról van szó, míg az előbbi egy egységes gyó
gyítási kúra része. Hasonló eljárásra a későbbi időszak receptjeiben is talál
hatunk példákat. Az ilyen típusú paragrafusok valószínűvé teszik, hogy a me
zopotámiai orvoslás empirikus tapasztalatokra is szert tehetett, így számolt a 
beteg állapotának romlásával is. A betegség szerepel egy első évezredi beteg
séglistán53 és egy későbabiloni táblán is.54 Az óbabiloni ráolvasásokban több 
olyan betegséggel együtt jelenik meg, melyek az égből szállnak alá, hogy 
„nyugtalanítsák a birkákat és felzavarják a dajka karjában nyugvó csecsemőt”. 
Ezek a sorok világosan utalnak a betegség fertőző jellegére. A ráolvasás során 
erős hangsúlyt kapott, hogy az elmondandó varázsige nem az orvosé vagy rá
olvasópapé, hanem a gyógyítás és a varázslás isteneié, istennőié (Enki, Ea, 
Asalluhi, Gúla),55 56 Bár a recept tárgyalt paragrafusának nincs párhuzama, a 
betegség szerepel a már említett óbabiloni Teli Haddadban előkerült receptben 
is. A receptben a kezelést követően -  ami a beteg arcának vízzel történő meg- 
nedvesítését jelenti — a ráolvasásra történik utalás (u3 siptam tanadi = és vesd 
rá a varázsigét).55

A fa- vagy növénydeterminatívumrnal ellátott gergissu kifejezést eperfaként 
értelmezik. W. von Sódén a fa piros gyümölcse és a betegséget tárgyaló szö
veghelyek alapján a gergissut kiütésként határozta meg.57 M. Haussperger a 
tárgyalt betegséget szintén valamilyen fertőző bőrbetegséggel azonosítja.58 
A meghatározást alátámasztja, hogy a fent említett betegséglistán a gergissu a 
samanu (horgomba) betegséggel egy sorban jelenik meg. A gergissu szinte 
teljesen hiányzik az 1. évezredi receptekből, viszont a samanu gyakran szere- 
pel a későbbi időszak receptjeiben is.

A kukusta sa buqli (malátafajta?) nem szerepel a farmakológiai listákban. 
A receptek közt két további helyen fordul elő, mindkét esetben lábbetegségre

32 Előoldal 14—18.
53 KARNr. 233:25, [ iiiititm]gergissu sámánu (MSI. IX, 105. p.)
34 K 8487 6
53 GOETZE, 1955. A:5, 25., B:4, 22.. C:4, 7, 17
56 H 170:Rs 1-2.
’7 SÓDÉN, W. von, 1955. 0  24, 138. 
f  HAUSSPERGER, 1996. 131,
39 AHw íI., 1017. vö. KrNNlER WlLSON. 1994.
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vonatkozóan.60 Az alparagrafusban szereplő simtu (paszta) semmilyen más 
orvosi szövegekben nem fordul elő.

5. zuqiqipum izqussu (skorpiócsípés)61
A skorpiócsípés megtalálható az óbabiloni betegségíistában62 és a standard 
babiloni betegséglistában63 és a fentebb már említett 1. évezredi betegséglistán 
is.64 A skorpiócsípés három korai óbabiloni ráolvasásban is szerepel,65 ame
lyek mindhárom esetben kizárólag mágikus ráolvasást ajánlnak a betegség 
kezelésére. A későbbi receptekben a kígyó és skorpiócsípések együtt alkottak 
sorozatot. A skorpiócsípés jelentőségét és mágikus hátterét jól mutatja egy i. e.
I. évezredi ninivei szöveg, amelyben különböző fajtájú skorpiók csipésének 
kezelését a csípés helyszínétől teszi függővé (például ágyfélék, trón stb.).66

Gyakran alkalmazták gyógyhatású anyagként különböző állatok váladékait. 
A nyálból négyféle (ruta, rup'tu, rupuStu, illatú) is szerepel a receptek gyógy
hatású anyagai közt. A paragrafusnak nincs párhuzama, de az ökör- vagy juh- 
nyál gyógyhatású anyagként való alkalmazása több receptben is előfordul.67

6. inasu marsa (szembetegség)68
A szembetegség az egyik leggyakoribb kór volt az ókori keleten. A szemmel 
kapcsolatos óbabiloni betegségeket M. Stol elemezte az Óbabiloni szemészet 
című cikkében.69 A betegség későbbi fontosságára utal, hogy az i. e. 1. évezre
di sorozatok közül a szemhez kapcsolódó betegségek rendelkeznek a legtöbb 
táblával. Bár paragrafusnak nincs párhuzama, és a többi jelenleg ismert 
óbabiloni recept sem tárgyal szembetegségeket, a már említett óbabiloni diag
nosztikai ómeneket tartalmazó táblán a szembetegség halálos kórként jelenik

70meg.

6U AMT 68, l:Rs 17 (g i r  ̂ - m in  sá2 gamarí d i b k a m la i  Ifi i])\ 69, 8:Rs 2 
(g i r 3 - m i n sa2f...J)

61 Elöoldal 19-20.
h2 97, ...sub-ba = z i  q í itg  í r - t a b (MSL IX, 98.)
63 214, (156) [  ]  = fz i]-iq  tu (MSL IX Standard List)
64 KAR Nr, 233:28, nisik kalbi serí zuqaqipi=  kutya-, kígyó- és skorpióhanipás (MSL IX 

105.)
65 YOS 11, Nr. 1:1-6, YOS II, Nr. 4:11-22, YOS 11, Nr. 5:9-14 
M CT 40 plate 26
67 TCS 2, Nr. 55:18\9, Nr. 60a:8, Nr. 53:24; STT II, Nr. 39 t:kol II 11
68 Elöoldal 21-22.
69 Stol, 1989. 163-166.
711 TLB 2, Nr. 21:11—13 {summa marsu inasu damam n, i....marsu ul ibalut= I ■ ■ beteg 

szeme vérrel teli....a beteg nem fogja túlélni)
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A hartílu nem fordul elő más receptekben. Az egyik farmakoléig iái lista 
alapján a ratuttu (kökörcsin?) egyik fajtája lehet.71 * 73

7. sétám ham it (láz)77
A láz gyakran fordul elő a későbbi időszak orvosi szövegeiben is. A legtöbb 
esetben azonban nem magában áll, hanem valamely testrészre vonatkozóan, 
így például: inésu séta ham fa (a szeme lázas).7j Bár a betegség szerepel az 
óbabiloni Teli Haddad-i recept utolsó előtti paragrafusában, a gyógyhatású 
anyagok nevei kitörtek, és mindössze a ráolvasás elvégzésére felszólító rész 
olvasható.74 Egy másik óbabiloni receptben -  a későbbi időszak receptjeihez 
hasonlóan — a láz már egy testrészhez tapad, és a „szája lázas” (pisu hamit) 
nevű betegség szerepel.75 A láz a már említett óbabiloni ráolvasások egyiké
ben is szerepel az égből leszálló betegségek közt.76

Egy assurí farmakológiai listában a betegség gyógyítására tízféle gyógynö
vényt javasoltak. A kezelés során -  a tárgyalt paragrafus metódusához hason
lóan — a gyógyhatású anyagokat szétnyomkodták valamilyen folyadékban 
legtöbbször olajban —, majd a gyógykészítményt a beteg testére kenték.7, 
A tárgyalt paragrafusban felsorolt gyógyhatású anyagok egyike sem találató 
meg ezen listának a lázra ajánlott gyógynövényei közt. Megjegyzendő, hogy a 
tárgyalt receptben a matéria medica elkészítéséhez szükséges anyagok egy 
része (tilutn, digimum, isbakum) ismeretlen és nem fordul elő más receptekben 
sem. A mastakal (szappanfíi) az egyik leggyakrabban előforduló gyógyhatású

71 áriáit (CT 14 kol. III 5-6); artuttu (CT 14 kol. III 3-4)
11 Előoldal 22-26.
73 AMT 16, 1:9; vő. AMT 20, 2:7
74 H 170:Recto 7-8.
75 YOS 1!, Nr. 28:1-2
76 GOETZE, 1955. B:6
77 49, usasümtu: sammü himit seri: ina sikarisaqű ina kamuipasásu

50, uzé  maláhim: sammu himit sé ti: só kit ina samnipasásu
51, Llaprusa: sammu himit sé ti: sáku ina samni pasáin
52, 11 ar &'sai muri in n t i : sammu hí m it se t i : sáku ina samni pasásu
53, 11 Jipáni: sammu him it$öti: mő nadű sekernára
54, uhaku u~sümu: sammu himit sü ti: ina dispi samni pasásu
55, uaráru: sammu bim if §éti: k í m i n
56, suqdánu: sammu himit s é ti: sáku ina samni pasásu
57, útammus: sammtt hinni sé li: ina sikari saqűk i m i n
58, uimhur lim : sammu himit sé ti: sáku ina sikari kaqűY ni i n (BAM Nr. 1 kol. 
149-58).
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növény a receptekben. Megbabonázásra, 78 szembetegségekre, 79 lábbetegségek
re80 és fej betegségre81 alkalmazott gyógy készítmények alapanyagaiként fordul 
elő a leggyakrabban. A „régi tégla” gyógyhatású anyagként való alkalmazására 
nincs párhuzam, de a régi cserép (la l i b i r - ra) , 82 a „régi fém” (urudu- 
sumuríf3 84 és különösen a régi kemencecserép (l a n i n d u - s u m u n  ill. la 
im-ku-rin-náf4 gyakori a későbbi receptek gyógyhatású anyagai közt. Egy, az 
Izraeli Múzeumban lévő óbabiloni receptben, amely a kúrám (kelés?) beteg
ség kezelésére ajánl terápiát, tisztított cserepeket használnak fel a matéria me- 
dica elkészítésekor. 85

A gyógykészítmény alkalmazási formájaként a „ráheiyezést” (tustetema) ja
vasolta, amely -  a másik óbabiloni recepthez és a későbbi receptekhez hason
lóan -  ebben az esetben valószínűleg a gyógykészítménynek a beteg testrészre 
történő rákenését jelenti.

A tábla előoldala a 27. sort követően kitört. A 27. sorban még egy recept 
bevezetőparagrafusa olvasható. A hátoldal első receptjéből is csak a bevezető- 
paragrafus és az egyik gyógyhatású anyag neve látszik. Erről a két paragrafus
ról nem dönthető el, hogy milyen betegségeket tartalmaztak.

8. pütasa kabta (nehéz a homloka)86
A pütusa kabta kifejezés szó szerinti fordítása „a homloka nehéz”. A kabütu 
(nehéznek lenni) kifejezéssel számos betegséget fejezhettek ki attól függően, 
hogy mely testrészre vonatkozott az ige. A leggyakrabban az uznésu kabta (a 
fülei nehezek) , 87 az mésu kabta (a szemei nehezek) 88 és a sépasu kábít (a lába 
nehéz) 89 betegségek fordulnak elő.

78 A M T  3 1 , 4  15 (kasapu)-, 76 , 1 25 (gat ctommí). 8 5 , 1 kot. II 16 (kasapu), 9 0  kol. LI 17 
(na/ntaru)

79 A M T  9 0 , I:kol, III 9 .
8U B A M  Nr. 124:kol. I 4 5  (kabajtu}, N r. 3 9 8 :V s  27 , Rs 2 9 , 4 3  (simmátu), A M T  74: kol III 

1 (kabártu) K A R N r .  2 9 8 :R s 38
81 A M T  8 6 , 1 kol. II 10
82 A M T  13, 3 3: hasbu( 1 a ) Iabíru( 1 i b i r - r a ) = régi cserép
83 A M T  11 k o l .  II 27: erű ( u r u d u )  labiru (s  u  m u ti )  =  öreg  fém
84 B A M  Nr. 3 k o l. II 37: basab ( l a )  tinim  (n í n d u ) labiru (s u  m u n ) =  régi k á lyha

cserép , B A M  Nr. 3 9 4 :V s  3: hasab (1 a  )  tinüri'j m - s u - r i n - n a )  =  kályhacserép
85 Wasserm an , 1996. 4., Wasserm an , 1997, 31.

Hátoldal 3 -4 .
87 A M T  3 5 , 2:koI. II 9  ( ina silitiSu ummu ana lib uznésu ippusma uznanasu kábít =  beteg

ség éb en  forróság van a fü leiben  és a  fü le i n eh ezek).; 3 4 , 1 :20 (uznu sumélu kábít =  a  bal 
fü le  n eh éz), 2 9  (uznésu kábít =  a fü le i n eh ezek); 3 4 , 5:5 , B A M  Nr. 3: k o l. I li 5 0  (= A M T  
3 5 , 2 :kol. II 9),:koI. IV  28  (uznésu kábít)-, R SO  3 2 , 115. k o l. I li 4  (uznésu habit).

8S A M T  9 , l:k o l. II 11 (mésu kabta)-, 18, 2 :3 .
89 A M T  6 9 , 7:8  (sépasu umma irsá kabta =  a lába forró é s  nehéz); B A M  N r  152:kol. IV  

16 (sépasu k/msasu kabtasu)-, L K U  Nr. 56:7 .
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A tamariszkusz két helyen szerepel a farmakológiai listákban. A betegség 
csupán az egyik esetben, de a kezelési javaslat mindkét esetben fennmaradt.90 

Az egyiknél újhold napján kell elfogyasztani a gyógykészítményt, a másik 
esetben pedig egy kecskebőrbe csavart amulettről van szó, amelyet nyakba 
kell akasztani. Az általában aromatikus anyagként felhasznált tamariszkusz 
kedvelt gyógyhatású anyag sok más receptben is. Mind a szomatikus betegsé
gek91 mind a mágikus betegségek92 kezeléséhez felhasználták. Szokatlan jelen
ség a gyógyhatású anyag közvetlen felhasználása, hiszen a későbbi receptek
ben a betegség gyógyítása során több más gyógyhatású anyagot együtt 
elkeverve és valamilyen folyadékkal (olaj, sör stb.) felhígítva, általában ke
nőcs formájában alkalmazták.

9. kalbam nasik (kutyaharapás)93
A betegség megtalálató az óbabiloni betegséglistában94 és a már említett 1. év
ezredi assuri betegséglistában.95 A kutyaharapás több óbabiloni ráolvasásban 
is szerepel. Ezek a szövegek mágiával igyekeznek elhárítani maguktól a beteg
séget. Az egyik szöveg érdekessége, hogy a kutyaharapást halálos betegségnek 
tartja és a kutya halálával igyekszik elkerülni a páciens halálát.96

A matéria rnedica első két gyógyhatású anyaga töredékes és szövegpárhu
zam hiányában nem meghatározható. A sakiríi növényt az egyik farmakológiai 
listában kígyóharapás kezeléséhez ajánlották. 97 Egy hattu§asi, közép babiloni 
orvosi tábla minden paragrafusa kutyaharapásra kínált különböző terápiákat. 
Az egyik paragrafus gyógynövényei közt szerepel a sakirü is. 98 A sakirú szá

90 BAM Nr. l:kol. I 17, ú 5 e k a k g i s - s i n n i g : Sammu qát d i n gT r - 
n a m - e r i m 2 pasára (b ú r ) :  ipa bubbuli satu
BAM Nr. I :kol I 39, Sammu hű &!sbinu : [ú m]a-u : sarát enzi la\v& ina kissád ameli 
Saknu.

91 szembetegség: AMT 9,1:32 (inéSumarsama dámé mail = a szeme beteg és tele vannak 
vérrel); 14, 5:7 (zérbiniinánál! teqí = a tamariszkusz magát dörzsöld a két szembe); 90, 
1 :kol. Ili 8 (a gyógykészitmény alkalmazásából adódóan: Í j , ...ina iné tapassaS= a szem
be dörzsöld be); valamint valószinűleg: AMT 14, 3:8 (az előtte lévő paragrafus 5, ...lib  
inésu tapaSsas, és a tárgyalt paragrafus kezelési eljárása: 9, anyagok felsorolása iStenis 
tasák teqí); BAM Nr. 66:22 (suálu maris köhögés); AMT 17. 1 :kol. II 6 {pumád! mali 
= kiütéssel van teli), 19, 1:7 (során nakkiptisu maris)

91 AMT 76, 1:23 (qátetemmi); 85, 1 (kaáápu).
93 Hátoldal 5-8.
94 99, g u g x ( K A . K A K ) - s a r  = n i-si-ik  kalbim  (u r - g e 7 ) (MSL IX, 78.)
95 KAR Nr. 233:28, niáik kaibi ?éri u zuqaqipi (MSL IX, 105 .)
96 kalbürn limut awilim lib lu t-  a kutya haljon meg, az ember éljen (OECT IX, Nr. 4:12- 

13)
97 KADP Nr. 2:kol. VI 22, fSakirü: sammu nisiksibbi

23, um i n : Sammu máik scn  (kígyóharapás)
*  KUB ÍV, Nr. 52:16.
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mos egyéb szomatikus" és mágikus100 betegség gyógyhatású anyagai közt is 
megtalálható.

1 0 . libbasu napih (ég a belseje = gyomorfájás)101
A betegséghez ebben az esetben is kétféle kezelést ajánl a recept. A második 
esetben azonban a libbasu itananpah ( a belseje újra és újra éget) kifejezés áll, 
amely az ige iteratív formája és valószínűleg az első kifejezés súlyosabb for
máját jelöli. A libbasu napih és a libbasu itananpah betegség számos későbbi 
receptben is előfordul. 102 A betegség szerepel egy Teli Hadadból előkerült 
óbabiloni hémerológiai táblán. A szöveg a fürdő látogatásának elhanyagolása 
esetére jósolja a betegséget. 103 A tárgyalt betegségre általában „belső kezelést” 
(beöntést, befúj ást stb.) alkalmaztak. Megjegyzendő, hogy a napahu ige Ntn 
törzsével több testrészre vonatkozóan is kifejeztek betegségeket: pagarsu 
itananpah (a teste újra és újra éget) , 104 sépasu ittanampahu (a lába újra és újra 
éget) . 105

A fekete kömény gyógyhatású anyagként nem szerepel sem más recepteben 
sem farmakológia! listákban. A riinűm az egyik leggyakrabban előforduló 
gyógynövény a receptekben és a farmakológiai listákban. A receptekben főleg 
a végbélbetegség és kiütések gyógyhatású anyagai közt tartották számon. 106

11. suburram marus (végbélbetegség)107
A végbéllel kapcsolatos panaszok gyakoriak a későbbi forrásokban. A beteg
ség szerepel az óbabiloni betegséglistában. 108 A paragrafus érdekessége, hogy 
nem határozza meg a gyógyhatásúnak vélt szer alkalmazási formáját. A gyógy- 
készítmény alkalmazása nem rekonstruálható, mert a végbélbetegség kezelésé
re sokféle eljárást alkalmazhattak és szövegpárhuzam sem ismeretes.

w BAM Nr. 124:kol. 1 24 (kabárti maris)', 171:23 (rímüti kalisuma kasáru = a bénulás 
mindenhol megkötözi); 237:kof. IV 8 (mSt)átu)\ 575:kol. I 46 (libbisu marus)-, AMT 74, 
l:kol. III 9 (az egész tábla lábbetegségeket tartalmaz); 54, 1:7 (a kezelésmód alapján: ina 
himéti tubaitalkatáma maSkisu tapassaSsu); 48, 2:7

1()<l BAM Nr. 225:13 (qál elemini)\ 311:81 (antasubbu); 434:koI. IV 4, 14 (usll-bur-ru-da); 
435:kol. III 5 (u s 1 1 - b u r - r u - d a ); AMT 76, 3:3 (kadibbidu),

101 Előoldal 11-12., 26-27.
14,2 CT 19, 3:kol. I 5; ZA 43 18:70
l0' ana bit sitim  ul irub libu ittananpalju = (ha) nem lépet be a fürdőbe, a belseje újra és újra 

égni fog. H77:16
104 BAM Nr. 240:45
1U5 BAM Nr. 201:23; 90:20; BKBM 22, Nr. 17:22; AMT 69, 4:8; 73, 1:15
106 BAM Nr. l:kol. III 9 {suburru maris = a végbele beteg); 3:kol. I 45 (qaqqádsu kúrám 

$abit= pattanás a fejen); 391:13 (marhüsusa risűtu— rühesség elleni lemosó); AMT 57, 
5:Rs 6 (suburrumaris), 57, 5:4 (Suburrumaris).

107 Hátoldal 15-16.
I K [d ú r ]- g i g = su-bur-ru m a-ar-[sú]
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Bár a paragrafusnak nincs pontos párhuzama, a s ir  napsátim  (torokhús) 
gyógyhatású anyagként megjelenik az egyik aSSuri, végbélbetegséget tárgyaló 
töredékes szöveg két paragrafusában is, de sajnos ezen paragrafusok egyiké
ben sincs meg a szöveg azon része, amely a betegségre utal. Az egyik esetben 
több más gyógynövénnyel elkeverve egy kúpot készítettek, a másik esetben a 
matéria medicát bedörzsölték, 109 Egy i. e. 1. évezredi ninivei recept, amely 
szintén valamilyen belső betegséget tárgyal a birka torokhúsát használja a 
gyógyszer elkészítéséhez. 110 A „torokhús” sem más receptben sem a farmako
lógiái listákban nem szerepel.

12. istu epsu uzaqatsu (varázsló megszúrta)111
A „varázsló szúrása” kifejezéssel, betegségként semmilyen más orvosi szö
vegben nem találkozunk. A paragrafus tömörségét mutatja, hogy csupán a 
gyógyhatású anyagokat és a gyógykészítmény alkalmazási formát határozza 
meg. Bár az anyagok szilárd halmazálIapotúak, a gyógyhatásúnak tartott szert 
meg kell inni. Azt, hogy milyen módon készíti el az orvos a folyadékot, a pa
ragrafus nem határozta meg.

A sim tu  (paszta) már szerepelt a tárgyalt recept kiütést (gergissu ) tárgyaló 
két paragrafusában. Az ebben a paragrafusban ajánlott u p i- i paszta a fent em
lített paszta egyik változata lehetett. Ez azonban csupán feltételezés, mivel a 
fenti pasztához hasonlóan az u p i- i paszta sem fordul elő más orvosi szöve
gekben. Upi valószínűleg egy terület vagy ország neve lehetett, ahonnan a 
paszta származott, vagy ahonnan behozták. A simtu (tépett gyapjú) csupán 
egyetlen farmakológiai listában fordul elő az unnusáti (gyengülés, erőtlenné 
válás) betegség kezelésére. 112

13, sepasu qaqaram lika (lábbetegség féle) 113 ,
A betegség teljesen ismeretlen más orvosi szövegekben, A kifejezés szó sze
rint „a lába földet nyalja”. A „földet nyalja” kifejezés nem kapcsolódott más 
testrészekhez -  mint pl. a kabátu  (nehéznek lenni) -  valamely más betegség 
megjelölésére. M. Haussperger a betegséget lábizzadásnak tekinti, amelyet 
meleg vizes lemosással és olajkenéssel gyógyítottak. 114

109 BAM Nr. 104: Rs: 75, [ ]IM isid  (s u h u s ) ^mihurti ( n u - l u h - h a )  Sir
(u z u ) nap Sá[ti ? ]  76, [ ] tasők (s ú d ) ina (a s ) lipi (i 3 - u d u ) tuballal
(h i - h i ) ubáni (s u - s i ) teppus (d u 3 ) us [ ] 77, [ X] SÍ TŰM sa-ri sir
(u z u ) nap sá-íe X[ 1 78, [ 1 ina (a s )[ ] tapassas (5 e s 2 ) X[ 1

110 AMT 62, 3:19 (sir napSát imméri)
111 Hátoldal 17-18. t .
112 BAM Nr. l:kol. 1 13: Sammu hit Simtate: slmmurru xaimnu k i m i n k 1 ro in
113 H átoldal 1 9 -2 1 .
114 Haussperger , 1996. 132.
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A receptben valóban két cselekvés egymást követő alkalmazásáról van szó: 
először egy fémüstben felmelegített vízzel lemosták, majd azt követően a kivá
lasztott és lehűtött olajjal bekenték a beteg testrészt. A beteg testrészek lemo
sása igen gyakori kezelési eljárás a későbbi receptekben is. Szerepe azonban 
nem csupán a beteg testrész fizikai megtisztítása. A tevékenységet sokszor a 
mágia is befolyásolhatta. így például az egyik szövegben a lemosást az újhold 
első napján végezték el. 115 Az eljárásnak -  a tárgyalt paragrafusban -  annyi 
gyakorlati haszna lehetett, hogy a meleg vízzel felpuhított bőr könnyebben 
felszívta az olajat. Az olaj kiválasztásának jelensége rávilágít az általában csak 
közvetítő anyagnak tekintett olajfélék szerepének fontosságára. Valószínűleg 
nem volt mindegy, hogy az egyes betegségekhez mely olajfajtát használták. ~

14. qaqásu sétám /janiit (a feje forró, lázas = fej betegség vagy tünet)"6 
A paragrafusban tárgyalt betegség a 10 paragrafusban tárgyait sétám hamit 
(láz) betegségnek a fejre vonatkoztatott változata. Az gyógyítási eljárás ebben 
az esetben két egymást követő cselekvésből állt. Először „főzettel” kenték be a 
beteg fejét, majd olajjal öntötték le valószínűleg ugyancsak a fejét. A paragra
fusnak nincs pontos párhuzama.

A főzetet általában valamely gyógyhatású anyag kifőzése révén nyerték. 
Számos későbbi receptben a többféle gyógyhatású anyagból nyert főzet szol
gált a matéria medica alapanyagául. A betegség több későbbi receptben is 
megtalálható. 117 * * 120 A szöveghelyek közül kettőben ugyanazon növényekből nyert 
főzeteket használták fel a matéria medica elkészítésére. " 8 A főzetet más re
ceptekben is alkalmazták közvetlenül, " 9 de az esetek többségében valamilyen 
közvetítőanyaggal keverték össze. 130 Szokatlan jelenség a receptekben, hogy 
egy paragrafusban két gyógykészítményt is alkalmazzanak. Erre általában 
akkor került sor, ha az első gyógyhatásúnak vélt szer hatástalan maradt. 
A tárgyalt receptben viszont a kezelés két gyógyszer egymást követő alkalma
zásából áll.

n> AMT 19, 5:2 (ina bubbuli irtán aha* — az újholdkor újra és újra mosd le)
1IS Hátoldal 22-24.
117 AMT 6, 9:6; 41, 3:7, 9; CT 23, Nr. 33:17; KAR Nr. 202:20
llli v...siku(k u ) hal/üru(g ú - g a 1 ) siku(k u )  kakkü(g ú - t u r ) siku (k u ) 

*c[innin/w ( i n - n u - h a ) ]  (AMT 6, 9 7) és [ ] síku (k u ) hallüm  (g ú - g a 1 )
siku{ k u ) kakkű (g ú - 1 u r ) siku (k u ) sc inninnu (i n - n u - b a )  istenik (CT 23, 
Nr. 33:18)
AMT 95 3:kol. II : 13, 1\3 siia j s i-ik -[ti ]  14, irta u nagíaba tasammid-s[u J)

120 BAM Nr. 124:kol III 54, ....46 qémc ( z í d - d a - m e s ) [  X.hji a 55, [S i ]m- h i 
a st-ku  rabű na~as~[mat~tji a -su -ti 
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15. őm (forróság)
Az cm az ememu (forrónak lenni) ige stativ alakja. Az ige stativuszi vagy 
jeien idejű alakja a későbbi receptekben és a diagnosztikai ómenekben vala
mely testrészhez kapcsolódóan jelenik meg, 121 Az ige, önmagában egyetlen 
más orvosi szövegben sem jelent valamilyen betegséget.

A betegség egyetlen gyógyhatású anyagaként és készítményeként az olajat 
jelölte meg. Hasonló gyógyászati eljárásra az orvosi szövegek közt nem talál
tam példát.

Zárszó

A tárgyalt recept paragrafusainak elemzése során a betegségek, a gyógyhatású 
anyagok és a gyógyításhoz kapcsolódó mágia összefüggéseit igyekeztem be
mutatni. Ha csupán gyógyhatású anyagok és a betegségek közti közvetlen 
összefüggéseket vizsgáljuk, elfeledkezünk ezen gyógyhatású anyagok és a 
betegségek mágikus hátteréről. Hiszen maga a betegség is mágikus eredetű, 
amelyet valamely isten démon formájában küld le a földre, ahogy ezt számos 
óbabiloni ráolvasásban olvashatjuk. Ebben az összefüggésben a számunkra 
hétköznapinak látszó betegségek, mint például a kutyaharapás, vagy a skor
piócsípés, a mezopotámiai ember számára nem csupán a fizikai sebet jelentet
te. Számára a betegség előjel vagy az istenek által küldött büntetés. A mezo
potámiai gyógyászat nem tett különbséget a szomatikus és a mágikus 
betegségek közt — hiszen a betegséget éppen a démonok okozzák a recep
tekben a testi bajok inkább egy-egy betegség szimptómájaként jelennek meg. 
A gyógyhatású anyagok esetében nagyon nehéz megállapítani azok .mai érte
lemben vett gyógyászati hatásait. Ennek legfőbb oka ezen anyagok meghatá
rozásának bizonytalansága. Az azonban bizonyossággal állítható, hogy a 
gyógyhatású anyagok sok esetben mágikus háttérrel rendelkezhettek. Hiszen 
nem mindegy például, hogy a gyógyhatású anyagként felhasznált ökörvese bal 
vagy jobboldali, vagy a cédrus ágát pontosan mikor vágják le stb. A mágia 
azonban nem mindig jelenik meg közvetlenül az orvosi szövegekben. Ennek 
egyik oka bizonyosan a szövegek tömörsége — hiszen a bemutatott recept 
némely paragrafusában is kimaradtak bizonyos műveleti szakaszok a gyógyké- 
szítmény elkészítésekor - , tehát csak azt írták le, amit valóban fontosnak tar
tottak és nem volt magától értetődő. Az egyes betegségekhez vagy gyógyké-

111 TDP 24, 49 (qátaSu u sépasu emma\ 38, 52 (nakkaptasu emmá); 56, 20 (ina appisu 
inésu uznesu emitns); 74, 35 (panusu emmu); 146 62 (qaqqádsu u rés libbisu cm); 180 
29 (libbisu emma); CT 23, Nr. 31:61 (qaqqádsu immim); AMT 39 l:kol. II 18 (libbasu 
immun)
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szítmények elkészítéséhez kapcsolódó mágikus formulát valószínűleg sokszor 
magától értetődőnek tartották, hiszen a szöveg amúgy is szakembernek szólt. 
Erre jó például szolgál a Teli Haddad-i óbabiloni recept, amely a gyógyításhoz 
szükséges anyagok és tevékenységek felsorolása után minden paragrafus vé
gén csak a siptam tanaddi (vesd rá a ráolvasást) félmondattal utal a gyógyítás 
során elvégzendő rítusokra. Ugyanez a formula számos i. e. 1. évezredi re
ceptben is megtalálható.
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