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Vizsgálódások a kő Mezopotámiában játszott szerepének tárgykörében, 
különös tekintettel a sumer Lugale mítoszra 

Simkó Krisztián 
 

A ma embere elsősorban általános törvényszerűségek mentén leírható természeti folyamatok 
eredményeként tekint a kövekre. Ettől részletekbe menően eltérő szemléletmód fedezhető fel 
a Mezopotámiából származó ékírásos szövegekben, melyek nagy számának és 
változatosságának köszönhetően lehetővé válik a területen gyakorolt kőhasználat legtöbb 
aspektusának vizsgálata; mindemellet megismerhetjük az anyaggal való érintkezésből 
született tapasztalatok, az anyag használatát befolyásoló szimbolikus elképzelések egész 
tárházát. A korábbi kutatókkal szemben, akik egy-egy szövegtípuson vagy behatárolt 
szövegkorpuszon alapuló vizsgálatai értelemszerűen nem tekinthetők teljeskörűnek, jelen 
kutatás abból a feltevésből indul ki, hogy az egy kőre vagy kőhasználati aspektusra vonatkozó 
források egységes figyelembevételével új összefüggések mutathatók ki a mezopotámia ember 
anyaghoz fűződő viszonyában. E viszony megismerését többek között irodalmi- és mágikus 
szövegek, levelek és adminisztratív dokumentumok segítik, melyek egyazon jelenséget 
gyakran eltérő szemszögből mutatnak be.  

A kutatás kiindulópontjaként a Lugale („király”) néven ismert sumer nyelvű mítosz szolgál, 
amely Ninurta isten Aszakku démon ellen vívott harcát meséli el. A mítosz két főszereplője 
mellett megszemélyesített kövek jelennek meg a szövegben, amelyeket a démon teremtett, 
hogy segítségére legyenek az isten ellen vívott harcban. Nagyobb szerephez a kövek a szöveg 
második felében Ninurta győzelmét követően jutnak. 18 különálló egységre osztva összesen 
48 kőnév jelenik meg ebben az aitológiai mítosznak tekinthető szakaszban, amely magában 
foglalja a mezopotámiai kőhasználat összes ismert aspektusát; az olyan kevésbé értékes 
kőtípusok mint a kőfaragásban használt csiszolókő és az őrlőkőként szolgáló bazalt mellett 
megjelennek például az ékszerek alapanyagát alkotó féldrágakövek vagy a szobrászatban 
kimondottan fontos szerepet játszó diorit és alabástrom. E 231 sor hosszúságú szöveghely 
abból a szempontból jelentős továbbá, hogy rávilágít az anyaggal való érintkezés több 
szintjére: a gyakorlati tapasztalatokon alapuló megfigyelések mellett szóba kerülnek a 
gyakran e tapasztalatok által befolyásolt szimbolikus jelentések és a kőhasználatot 
meghatározó egyéb asszociatív elképzelések. Így a Lugale mítosz a mezopotámiai kőtan egy 
központi forrásának tekinthető, amelynek megállapításai további források segítségével 
tesztelhetők és kiegészíthetők.  

Előadásom első felében a téma általános felvázolása mellett néhány módszertani probléma 
megvitatatását tűztem ki célul. Ezt követően az őrlőkő példáján keresztül mutatom be a 
mezopotámiai kőhasználat egy aspektusát. 


