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Bevezetés

Tanulmányomban a varázsbotokat, az amulettekkel funkciójuk tekintetében 

szoros kapcsolatban álló apotropaikus, vagyis bajelhárító mágikus eszközöket 

kívánom vizsgálni. A tárgytípus optimális bemutatásához elsőként időben és 

térben helyezem el, valamint meghatározom morfológiai jellegzetességeit. 

Ezt követően rátérek annak a kérdésnek a tárgyalására, amely a varázsbotok 

használatával kapcsolatban felmerül, mivel a tárgyak megjelenésétől kezdve 

számos elmélet született funkciójukkal kapcsolatban. Ehhez a számos darab-

jukon előforduló szövegeket hívom segítségül, mivel a régészeti kontextus, 

amelyből a legtöbb tárgy előkerült, megtévesztő lehet e tekintetben.Az utolsó 

egységben megvizsgálom a felületükön leggyakrabban előforduló keverék-

lényeket, istenalakokat, állatokat és démonokat, ám a teljesség igénye nélkül, 

mivel mindegyik darab egyedi ikonográfiával rendelkezik, sokszor hapax 

elemekkel, így szinte lehetetlen mindegyik alakot precízen leírni. Mindezt 

korábbi és legújabb szakirodalom összevetésével kívánom bemutatni, élve 

néhány személyes kiegészítéssel.

A varázsbotok meghatározása 

A varázsbotokat vagy varázskéseket1 az egyiptomiak elsősorban 

a Középbirodalom (i. e. II. évezred) alatt használták, hagyományuk azonban 

bizonyíthatóan tovább élt az Újbirodalomig.2 Az elnevezésükkel kapcsolatban 

1 A korábbi szakirodalomban sokszor varázskésekként szerepelnek (Altenmüller; Helck; 

Kákosy; Steindorff) formájuk és a rajtuk szereplő alakok kezében tartott, késként azono-

sítható tárgyak miatt, melyekről úgy vélték, magát a tárgytípust jelenítik meg, és az ellenség 

mágikus megsemmisítését célozták, azonban ma már inkább az előbbi elnevezést részesítik 

előnyben.
2 Altenmüller (1965), 14–15.; Steindorff (1946), 43; Ritner (1993), 19.
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egy 2016-ban frissen megjelent könyv3 egy harmadik alternatívát kínál, mely-

ben a szerző, Stephen Quirke a tárgytípusra a szülőagyar („birth tusk”) elne-

vezést használja, ami funkciójuk tekintetében – ahogy azt később látni fogjuk 

– talán a leghelytállóbb definiálása ezeknek a tárgyaknak. Tanulmányomban 

a varázsbot elnevezést preferálom, mivel ez az eszköz késként sosem funk-

cionált, így varázskésként való szerepeltetésük, úgy vélem, nem tükrözné 

a valóságot.

Az egyiptomiak hite szerint ezek a mágikus erővel rendelkező tárgyak apot-

ropaikus és protektív funkcióval egyaránt bírtak, mágikus erejüket pedig a fe-

lületükre vésett természetfölötti lények biztosították.4 Méretük az elsődleges 

alapanyagukként szolgáló vízilóagyar méretétől függően változhatott, de átla-

gos hosszúságuk 30-40 cm, szélességük pedig 4-5 cm között mozog.5 A varázs-

botok alapanyaga a vízilóagyar mellett ritkábban lehetett még elefántcsont, 

egyéb állati csontok, alabástrom, illetve fajansz.6 Ma a töredékekkel együtt 

körülbelül 230 példányuk ismert.7

E mágikus eszközök legfőbb jellegzetessége a holdsarlóalak, melyet a vízi-

lóagyar természetes íve eredményez.8 A legkorábbi ismert tárgyak nem visel-

nek magukon semmilyen díszítést.9 Mivel az egyiptomiak szemében a víziló 

rendkívül veszélyes állatnak számított,10 ugyanakkor bizonyos istennők, mint 

például Toérisz és Reret megjelenési formája is volt, nem vitás, hogy agyara 

önmagában is hordozott egyfajta mágikus erőt. A varázsbotok formájuk alap-

ján rokoníthatók a mocsári vadászatok alkalmával használt dobóbotokkal: 

3 Quirke, Stephen (2016), Birth Tusks: The Armoury of Health in Context – Egypt 1800 BC. 

(Middle Kingdom Studies 3.), London, Golden House. Ehhez sajnos egyelőre sem interneten, 

sem pedig Magyarországon nem lehet hozzájutni, így nem állt módomban elolvasni, csak 

a tanulmány címéből tudtam kiindulni. 
4 Liptay (2013), 94.
5 Altenmüller (1965), 8–9.
6 Vink (2016-2017), 12.
7 Vink (2016-2017), 12.
8 Liptay (2005), 265.
9 Vink (2016-2017), 13.
10 A veszélyes állatok elleni védekezés céljából az egyiptomiak sok esetben a mágiát is segítségül 

hívták, ugyanakkor ezeknek a veszélyesnek ítélt állatok képében védelmező vagy ártó istenségek 

is megjelenhetnek úgy, mint akik irányítani képesek ezeket az állatokat és képesek az általuk 

jelentett veszélyt is leküzdeni. A veszélyes állatok elleni mágikus védekezésről lásd: Petrik 

Máté (2013), Hórusz-táblák és gyógyító szobrok: Veszélyes állatok elleni védekezés az egyiptomi 

mágiában, In Az Olympos mellett: Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban, Nagy 

Árpád Miklós (szerk.), Budapest, Gondolat, 122–131. és Kákosy, László (1969), Varázslás 

az ókori Egyiptomban, Budapest, Akadémia, 67–70.
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a mocsári vadászjelenetek a káosz legyőzését szimbolizálják, a dobóbotok pedig 

a káosz erőinek legyőzésében, kordában tartásában segítik használójukat.11

Földrajzi eloszlásukat tekintve megállapíthatjuk, hogy varázsbotok a közép-

birodalmi Egyiptom egész területén előfordultak. A legfontosabb egyiptomi 

lelőhelyek el-List, Abüdosz, Hierakónpolisz, Théba és környéke (Dra Abu 

el-Naga, Asasif, Sheikh Abdel-Qurna), valamint Asszuán: ezek közül a leg-

nagyobb számban Thébából kerültek elő. Egyiptomon kívül legdélebbi lelő-

helyük Kerma, az ókori Felső-Núbia fővárosa.12 Az eddig talált középbirodalmi 

varázsbotok közül a mai Bourgel-Arab térségéből került elő a legészakabbra 

talált példány.13

A nevezett lelőhelyeken szinte kizárólag14 nekropoliszok ásatásain fedezték 

fel a tárgyakat, tehát a sírfelszerelés részét képezték, ugyanakkor néhány tele-

pülés régészeti anyagában is felbukkantak.15 Sajnálatos módon a temetkezésen 

belüli egzakt helyüket a 19-20. század régészei nem minden esetben rögzítették, 

így ebből további információra nem tehetünk szert. A régészeti kontextusból 

kiderül azonban, hogy elsősorban nők és gyermekek sírfelszerelésének részét 

képezték. A tárgyak ilyen kötődését a sok esetben rájuk vésett szövegek is alá-

támasztják,16 melyek elemzésére a későbbiekben még visszatérek.

Az, hogy a varázsbotok elsősorban sírokból kerültek elő, nem feltétlenül 

bizonyítja azt, hogy a túlvilágon is védelemben részesítették az elhunytat, 

mivel az egyiptomiak a mindennapi életben használt tárgyaikat is szívesen 

a sírjukba helyeztették. Ezt támasztja alá az is, hogy a rajtuk található felirato-

kon, amennyiben megnevezik a tulajdonost, nem teszik utána a megigazult 

halottak tipikus jelzőjét, a m3ˁ-ḫrw-t.17 Mindazonáltal úgy gondolom, sem 

a régészeti kontextus, sem pedig néhány alak ábrázolása nem elhanyagolható 

ezeken az eszközökön, ami mégis felveti a kérdést a túlvilági használattal 

11 Liptay (2005), 265.; Pinch (1994), 40.
12 Altenmüller (1965), 16–23; Vink (2016-2017), 12–17.; Legge (1905), 130.
13 Steindorff (1946), 43.
14 A Ramesszeum Nyugat-Thébában az egyik olyan lelőhely, ahol nem nekropoliszból, ha-

nem egy halotti templomból kerültek elő varázsbot-töredékek, méghozzá egy hivatásos va-

rázsló készletének részeként. A Ramesszeumban talált varázsbotokról lásd: Gnirs, Andrea 

(2009), Nilpferdstosszähne und Schlangenstäbe: Zu den magischen Geräten des sogenannten 

Ramesseumfundes, In Texte – Theben – Tonfragmente: Festschrift für Günter Burkard (ÄAT 

76.), Kessler, Dieter (hrsg.) , Wiesbaden, Harrassowitz, 128–156.
15 Liptay (2013) 95.
16 Steindorff (1946), 51. 
17 Steindorff(1946), 51.; 106.
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kapcsolatban.18 Az egyik ilyen Anubisz, a balzsamozás sakálfejű istene, akinek 

szerepköre egyértelműen a túlvilági szférához kötődik, valamint – ahogy arra 

már Legge is felhívta a figyelmet 1905-ös tanulmányában – számos, a Napisten 

napciklusához köthető alak. A nevezett ciklus szervesen kapcsolódik az egyip-

tomi újjászületés gondolatköréhez, és mint ilyen, szintén szoros kapcsolatban 

áll a túlvilági szférával.

A varázsbotok használata

A varázsbotok használatának megfejtése már a régészeti kontextusban való 

megjelenésük pillanatától kezdve élénken foglalkoztatta az egyiptológusokat, 

annyiban azonban minden elmélet egyetért, hogy apotropaikus eszközökről 

van szó, melyek az ártó erőket kívánják távol tartani az egyéntől, tehát pro-

tektív céllal készültek.

Az első elképzelést Francis Legge fogalmazta meg 1905-ös tanulmányában, 

amelyben amellett érvelt – némiképp figyelmen kívül hagyva tanulmányá-

ban közölt fordításait –, hogy a varázsbotokat a kígyók és kígyómarás elleni 

védelem biztosításának céljából alkották meg. Állítását arra alapozta, hogy 

szinte mindegyik eszközön találkozunk olyan figurákkal, amelyek szájuk-

ban tekergőző kígyókat tartanak, melyek az ártó erők reprezentánsai, illetve 

hogy néhány varázsboton Bész ugyanolyan ikonográfiában jelenik meg, 

mint a később hasonló céllal használt Hórusz-táblákon.19 Az alakok meg-

jelenítésének jelentőségével kapcsolatban pedig azt a gondolatot fogalmazta 

meg, hogy az alakok jelentős része kapcsolódik valamilyen szinten a Napisten 

nappali és éjszakai útjához, vagy valamelyik egyiptomi szoláris vonatkozású 

mítoszhoz.20

A következő elméletet egy évvel később publikálta Margaret Murray, aki 

amellett foglalt állást, hogy az eszközöknek minden bizonnyal asztrológiai 

vonatkozása is volt, mivel a rajtuk szereplő alakokat meg lehet feleltetni bizo-

nyos csillagászati konstellációknak.21 Ezt az elméletet később George Steindorff 

egyértelműen elvetette,22 mivel kimutatta, hogy bár egyes alakok, mint például 

a két teknős valóban ismert csillagkép, a többi figura ilyen jellegű párhuzama 

18 Liptay Éva is felhívja a figyelmet 2005-ös cikkében a túlvilági szférában betöltött szerepükre, 

ám ő csak a régészeti kontextust hangsúlyozza. (Liptay [2005], 265.)
19 Legge (1905), 151–152.
20 Legge (1905), 148.
21 Murray (1906), 33–43.
22 Steindorff (1946), 50.
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nem igazolható. Abban azonban mindannyian, Alan Shorterrel kiegészülve 

egyetértenek, hogy formájukból adódóan ezeket a mágikus eszközöket az em-

berek biztosan nem magukon viselték,23 hanem valamilyen más módon fejtették 

ki mágikus erejüket. 

Altenmüller a témáról írt könyvében Leggéhez hasonlóan komoly figyel-

met szentel a varázsbotokon szereplő alakok Napistenhez való kötődésének, 

ám későbbi cikkében már kitér arra a ma elfogadott álláspontra, miszerint 

az eszközök felhasználása a terhes nők és gyermekek védelmezésére irányult. 

Ezt a megközelítést varázsbotokon kívüli források is alátámasztják, melyekről 

a későbbiekben még szó lesz. 

A vizsgált eszközökön sok esetben találkozunk olyan formulákkal, mint 

„Cut off the head of the enemy when he enters the chamber of the children 

whom the lady […] has borne.”24 vagy „These protectors say: Wecome, we afford 

protection of the lady of the house, Snaa-ab, daughter of Senb-se-ma, devoted to 

her lord.”25 vagy pedig „Words spoken by these many amuletic figures: We have 

come that we may protect this child, Seneb-ef-Osiris.”26 Az első felirat egyrészt 

arra világít rá, hogy az alakok kezében ábrázolt kések a démoni ellenség el-

pusztítását célozzák, másrészt, hogy a tárgyakon szereplő alakok növelik annak 

mágikus erejét, harmadrészt pedig, hogy funkciójuk a szüléssel hozható kap-

csolatba.27 A másik két szöveg szintén azt mutatja be, hogy ezek az eszközök 

az anyának és gyermekének nyújtanak védelmet a szülés előtt, alatt és után.

Az emberi élet egészét áthatják az átmeneti rítusok, melyek különösen ak-

kor jutnak fontos szerephez, amikor az egyén nagy változáson esik át. Ilyen 

alkalmak lehetnek a felnőtté válás, a házasság, a halál, és ami számunkra 

a téma szempontjából releváns, a szülés és a gyermekágy időszaka.28 A ne-

vezett események mindig liminális állapotok, tehát krízishelyzetek, melyek 

alatt a mágikus védelem biztosítása kulcsfontosságú, mivel ezen időszakok 

során az egyén minden szempontból sebezhetővé és kiszolgáltatottá válik 

a démoni erőkkel szemben. A terhesség és a szülés az ókorban az egyik 

legveszélyesebb időszaknak számított, hiszen rendkívül magas volt a cse-

csemőhalandósági ráta, éppen ezért igyekeztek mindent megtenni a gonosz 

23 Az egyiptomiak más népekkel egyetemben úgy vélték, hogy a mágikus erő a testtel való érint-

kezés során fejti ki hatását.
24 Steindorff (1946), 50.
25 Legge(1905), 137.
26 Shorter (1932), 1.
27 Liptay (2013), 96.
28 van Gennep (2007), 42–43.
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erők elűzése érdekében, melyek betegség képében támadták meg az anyát és 

gyermekét.29

A liminális állapotok kötelező elemei a rítusok, a varázsbotok is minden 

bizonnyal ezek eszközei voltak. Erre szolgál bizonyítékul egyrészt a korábban 

már említett, Ramesszeumban talált, varázsló munkaeszközeit tartalmazó 

láda, amely négy varázsbotot is tartalmazott,30 továbbá a néhány ránk ma-

radt sírábrázolás, mint például Dzsehutihotepel-bershei (XII. dinasztia) és 

Bebiel-kabi (II. Átmeneti Kor) sírjai.31 Fennmaradt továbbá egy szintén a XII. 

dinasztia korából származó koporsó, Dzsehutinakhté, melyen egy dekorálat-

lan varázsbotot örökítettek meg.32 A későbbi, görög-római korból származó 

templomi reliefeken szintén felbukkan egy hozzájuk hasonló eszköz, amely 

az ún. Napszem-mítosszal áll kapcsolatban, melynek végén egy hierosgamost 

követően megszületik a Napisten.33 A nevezett ábrázolásokon mindig nőalakok 

kezében látjuk viszont a varázsbotokat, akiket a feliratok dadáknak neveznek, 

tehát használatuk kontextusa egyértelmű.34 Mivel pontos leírás a szülés során 

végzett rituálékról egyelőre nem került elő, a rítussort csak rekonstruálni lehet. 

Annyi bizonyos, hogy az eszközök erejét a vajúdás alatt és a szülés pillanatában 

elvégzett rituálék során hívták segítségül. Egyesek szerint a rítus során segít-

ségükkel mágikus kört vontak a vajúdó nő köré, így hozva létre egy mágikus 

határvonalat, amelyen az ártó démonok nem juthattak át. Protektív szerepüket 

feltehetően a szülés után, a gyermekágyi időszak végéig megőrizték: anya és 

gyermeke közelében helyezhették el őket.35

Szintén ezt a funkciójukat támasztja alá két további figura, melyeket elő-

szeretettel véstek a tárgyak felszínére: ők Toérisz és Bész.36 Toérisz, más néven 

Taweret („A Nagy”) egy zoomorf istennő, akit oroszlánlábakkal, vízilótesttel 

és -fejjel, valamint krokodilfarokkal ábrázoltak. Toériszt mindenekelőtt a ter-

hes asszonyok és az újszülöttek védelmezőjeként tisztelték, alakja számos 

amuletten és votív célokat szolgáló szobrocskán feltűnik.37 Mivel alakja több, 

29 Liptay (2013), 95.; van Gennep (2007), 71–77. 
30 Liptay (2013), 96.
31 Vink (2016-2017), 13–14.
32 A koporsón látható ábrázolás még egy, a túlvilági használat mellett szóló érvet szolgáltat. (Vink 

[2016-2017], 13.) 
33 Liptay (2013), 96.; Liptay (2005), 265.
34 Vink (2016-2017), 13.
35 Liptay (2005), 265.
36 Altenmüller (1986), 26.
37 Houser-Wegner (2001), 350–351.
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az egyiptomiak által veszélyesnek ítélt állat tulajdonságait egyesítette magában, 

különleges mágikus erővel bír, aminek segítségével képes elpusztítani az anyára 

és gyermekére leselkedő démonokat, akik betegség formájában indítanak el-

lenük támadást. Mindemellett ikonográfiájának részét képezte a s3 hieroglifa 

(„mágikus védelem”), melyre egyik mellső oroszlánmancsával támaszkodik.38 

Ezek ismeretében tehát nem véletlen, hogy az istennő az egyik leggyakrabban 

előforduló alak a tárgytípuson. Az istennő ábrázolása a varázsbotokon kiegészül 

egy új ikonográfiai elemmel: szájában tekergőző kígyókat láthatunk, ami az 

ártó erők legyőzését mutatja be.39

Toérisz alakját sok esetben kíséri egy rendkívül csúf törpedémon, Bész, korábbi 

nevén Aha. Bész nevének jelentése, ami a bs3 („védelmezni”) igéből vezethető 

le, már önmagában tükrözi protektív és apotropaikus szerepét. Ikonográfiájának 

jellegzetessége, hogy oroszlánszerű fejjel, kinyújtott nyelvvel, méretéhez képest 

nagy hímtaggal és görbe lábakkal ábrázolták.40 Bész alakja más apotropaikus 

eszközökön is megjelenik, például a már korábban említett Hórusz-táblákon, 

ahol a sztélék tetején, maszk formájában ábrázolták.41 Ezen a ponton fontos-

nak tartom kiemelni, hogy – mint azt Petrik is említi 2013-as tanulmányá-

ban –, hogy a több varázsboton is (pl. Berlin 14207, British Museum 18175)42 

megjelenő Bész-ábrázolás visszaköszön a későbbi Hórusz-sztéléken látható 

Hórusz-ábrázolásnál.43 Az, hogy Bészhez hasonló, ijesztő és groteszk lényeket 

apotropaikus céllal jelenítenek meg, nem egyedül Egyiptomra jellemző,44 ugyan-

akkor Bész esete abból a szempontból különleges, hogy más liminális állapo-

toknál is találkozunk alakjával, mint az alvás vagy a szexuális együttlét, amelyek 

ugyanúgy veszélyes időszakoknak számítottak és melyeknél szintén szükség volt 

38 Liptay (2013), 97.
39 Liptay (2013), 96.
40 Malais (2001), 179–181.
41 Petrik (2013), 128–129.
42 Legge (1906), Plate III–IV.
43 Két kezében veszélyes állatokat (a varázsbotokon Bész esetében egy kivétellel [Berlin 6709] 

kizárólag kígyókat) tartó alak. Az említett berlini példányon Bész két gyíkszerű lényt tart a ke-

zében.
44 Asszíriában például adatolt egy démon, akit Pazuzunak neveztek, és ugyanolyan riasztó kül-

lemmel rendelkezett, mint Bész, továbbá hozzá hasonlóan a terhesség és a gyermekágyi időszak 

alatt nyújtott védelmet a betegségek képében támadó démonokkal szemben. Egy másik példa 

az ókori Görögországból származik, ahol a gorgók tűnnek fel ugyanebben az apotropaikus 

szerepkörben. A Pazuzu démonhoz és Bészhez hasonlóan őket is sok esetben kinyújtott nyelv-

vel, groteszk és ijesztő tekintettel ábrázolták.
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mágikus védelemre.45 Bész alakja a varázsbotokon kiegészülhet egy új elemmel, 

jelesül, hogy közvetlen közelében vagy kezében egy vagy több kést tart, amelyek 

segítségével megsemmisíthette az ellenséges démonokat.46

Varázsbotokat elsősorban a legmagasabb rangú személyek használhattak, 

amit a régészeti kontextus is alátámaszt, mivel legnagyobb számban az elit 

sírjaiban fordultak elő,47 azonban alacsonyabb művészi színvonalat képviselő 

darabok is előkerültek, melyek feltehetően alacsonyabb rangú személyek szá-

mára készültek. Azt, hogy az alacsonyabb rétegek körében is használhatták 

az eszközt, alátámaszthatja az a tény is, hogy a feliratot viselő varázsbotok 

nem mindegyikén szerepel titulatúra, ám ez csupán egy hipotézis a tárgyak 

használatával kapcsolatban.48 További érdekesség a tárgyak felhasználása kap-

csán, hogy néhány darab, így a Budapesti Szépművészeti Múzeum Egyiptomi 

Gyűjteményében őrzött darab is, magán viseli az ókori restaurálás nyomait.49 

Ez egyrészt azt mutatja, hogy igen nagy becsben tartották a tárgytípust, mivel 

az elefántcsont és a vízilóagyar luxuscikknek számítottak, másrészt pedig, hogy 

egy sérülés nem jelentette mágikus erejük végét.

A varázsbotok szimbolikája

A varázsbotokon szereplő alakok sora processziószerűen vonul végig a tárgya-

kon.50 A figurák között a már említett Toériszen és Bészen kívül láthatunk bé-

kát, párducot, sakált, rókát, fekvő és ülő oroszlánt, páviánt, krokodilt, macskát, 

teknőst, kígyót, valamint olyan keveréklényeket, mint a griff, a kígyóleopárd, 

az ikerszfinx és az ikerbika.51 Az összes alak e tárgyakon szereplő ikonográfiá-

jának jellemzője, hogy szájukban sokszor tekergőző kígyókat látunk, kezükben 

pedig egy vagy több kést tartanak. További érdekesség, amely a legtöbb varázs-

botra igaz, hogy hegyes végükön egy róka vagy sakál, lekerekített végükön pedig 

egy oroszlán vagy leopárd fejét alakítottak ki.52 Mivel Toérisz és Bész alakját 

korábban már bemutattam, illetve Anubisz alakjára is kitértem, alább azokat 

a lényeket igyekszem vizsgálni, melyekről eddig nem esett szó.

45 Malais (2001), 179–181.; Pinch (1994), 43.
46 Liptay (2013), 96.
47 Liptay (2005), 265.
48 Pinch (1994), 42.
49 Liptay (2013), 95–96.
50 Legge (1905), 131.
51 Helck (1986), 1355.
52 Legge (1905), 131.; Steindorff (1946), 49.
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A tárgyakon megjelenő keveréklények közül a kígyóleopárdnak és a griff-

madárnak a szimbolikája vezethető vissza a legkorábbra, ezek ugyanis már 

a predinasztikus kortól kezdve adatoltak, alakjuk pedig a hierakónpoliszi pa-

lettákon tűnik fel először.53 A kígyóleopárd egy leopárdtestű lény, rendkívül 

hosszú, kígyószerű nyakkal, míg a griffmadár sólyomfejjel, oroszlántesttel, 

kobrafarokkal és szárnyakkal jelenik meg: a lény testének közepén, a kiterjesz-

tett szárnypár között több esetben egy férfifejet is ábrázoltak.54 Az egyiptomiak 

hite szerint a keveréklények a sivatagban élnek, mely terület a káosszal egyenlő, 

szemben a Nílus völgyével, amely a rendezett világot jelentette. Ez magyarázza, 

hogy a legtöbb esetben sivatagi vadászjeleneteken találkozunk velük.55

A legendás állatok egy másik csoportját az ikerlények, vagyis az ikerszfin-

xek  és ikerbikák képviselik, melyekről sajnos kevés adat áll rendelkezésünk-

re. Annyi bizonyos, hogy mindkét lény ábrázolásáról ugyanaz mondható el: 

pontosan középen illesztették össze őket és testük mindkét végén ugyanazt a 

fejet viselik. Legge tanulmányában említést tesz arról, hogy az ikerszfinxek 

legkorábban a Naplitániában bukkannak fel, tehát kapcsolatba hozhatóak 

Rével, a Napistennel, míg az ikerbikák megjelenését szintén a predinasztikus 

kori paletták ábrázolásaihoz kapcsolja.56 Steindorff az ikerszfinxekkel kapcso-

latban említést tesz arról is, hogy az ikerszfinxek alakja kapcsolatba hozható 

egy kétfejű ősi földisten, Aker alakjával, aki a keleti és nyugati horizont kapuit 

őrizte.57 A két ikerlénnyel kapcsolatban annyi kiegészítéssel élnék, hogy mivel 

alapvetően két különálló, mégis azonos lényt illesztettek egybe, esetükben bi-

zonyosan beszélhetünk egyfajta liminalitásról.58

53 Bisi (1965), 182.; Altenmüller (1986), 18.
54 Az emberi fej megjelenítése a szárnypár között utalhat az állat protektív szerepére, hiszen ez eset-

ben testével védelmezi a feltehetően alakja mögött meghúzódó emberi alakot. Altenmüller 

(1986), 8.; Bisi (1965), 180–182.
55 Petrik (2013), 122.; Steindorff (1946), 49.
56 Legge (1905), 132–135. 
57 Steindorff (1946), 49–50.; Pinch (2002), 99.
58 Ezt az elképzelést arra alapozom, hogy az ókori Egyiptomban többek között ismert egy olyan 

ábrázolásmód, ami Hathorhoz, a nyugati hegy, vagyis a halottak birodalmának túlvilági isten-

nőjéhez kötődik. Ezeken az illusztrációkon azt láthatjuk, hogy amikor a halott elérkezik a nyu-

gati horizont pereméhez, megpillantja a hegy gyomrából tehén képében kilépő istennőt, aki 

azonban nem teljes alakjában jelenik meg, hanem csak testének elülső része lóg át ebbe a világba, 

testének többi része a túlvilágon marad. Az istennő tehát egy határhelyzeti állapotban jelenik 

meg, akárcsak véleményem szerint a varázsbotokon ábrázolt ikerlények, akik testük helyzetéből 

adódóan két helyen képesek egyszerre megjelenni. Ha az eszközök funkciójából indulunk ki, 

itt is felmerülhet, hogy a lények egyik feje a túlvilágon, míg a másik az evilágon időzik, hidat 

képezve a két szféra között, aminek segítségével a halott egyik létállapotból a másikba juthat.
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A továbbiakban a legtöbbször előforduló állatokat és a hozzájuk kapcsolódó 

szimbolikát mutatom be. Toérisz és Bész alakja után a harmadik leggyakoribb 

alak a varázsbotokon Heket, a békaistennő. Az istennő kettős funkcióban tű-

nik fel az egyiptomiak hitében: egyrészt a vajúdó nők és újszülöttjeik patró-

nusaként, másrészt pedig a halottak segítségére is siet túlvilági újjászületésük 

alkalmával: a varázsbotok funkciójának tekintetében megjelenése mindkét 

szerepkörben indokolt e tárgyakon.59 Heket egy anthropozoomorf istennő, aki 

többnyire női testtel és béka fejjel jelenik meg, a varázsbotokon azonban kizá-

rólag békaként ábrázolták, néha standardon, ám legtöbbször kosáron ülve.60

A krokodil alakja egyrészt kötődhet Szobekhez, a vizek istenéhez,61 másrészt 

pedig talán árnyaltabban is megközelíthető a szerepeltetése az eszközökön. 

Ahogy a Hórusz-sztéléken a gyermek Hórusz krokodilokon tapos, melyek 

az egyiptomi mitológia ismert démonait (mega, naher) reprezentálják,62 úgy 

alakjuk a varázsbotokon is feltűnhetett, mégpedig a bevett egyiptomi gyakorlat-

nak megfelelően. Eszerint ha egy veszélyes állatot vagy démont jelenítenek meg 

bármely tárgyon, akkor felruházzák azt a lény erejével, és azáltal biztosítják, 

hogy a kiszemelt lény ne árthasson nekik, hogy a maguk hasznára fordítják 

mágikus erejét.63 Két további kiemelendő alak a felkelő és a lenyugvó napot 

köszöntő pávián, amely Thot, a holdisten egyik megjelenési formája kezében 

az udzsat-szemmel, valamint a mancsában kést tartó macskát, amit a szak-

irodalom többnyire Rével hoz kapcsolatba, mivel ez az állat az isten kedvelt 

megjelenési formája volt.64

Az állatalakokon kívül a varázsbotokon nagy számban fordulnak elő külön-

böző hieroglif jelek, melyeket élő alakokként próbáltak megjeleníteni, még-

pedig úgy, hogy emberi vagy állati testrészekkel egészítették ki őket. Gyakori 

az olyan ábrázolás, amelyen egy hieroglif jel lábakat és kezeket is kapott: utób-

biakban pedig az állatalakokhoz hasonlóan késeket is ábrázoltak. Erre a legjobb 

példa a weser hieroglifa, aminek jelentése: „erősnek lenni”.65 Ugyanakkor olyan 

hieroglifákkal is találkozunk, melyekhez semmilyen kiegészítő elem nem járult: 

ilyenek például a már említett udzsat-szem, valamint a dzsed-oszlop, amely 

59 Pinch (2002), 139.
60 Alegge tanulmányának végén szereplő táblákon mindkét ábrázolásra találunk példát. (Fig. 35.; 

Fig. 38.)
61 Steindorff (1946), 49.
62 Petrik (2013), 129.
63 Legge (1905), 149; Pinch (1994), 42.
64 Steindorff (1946), 49.; Legge (1905), 133.
65 Steindorff (1946), 50.; Legge (1905), 133.
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a stabilitás, a szilárdság szimbóluma, és a későbbiekben Ozirisz ikonográfiá-

jának alapelemévé válik.66

A varázsbotok továbbélésének kérdése 

Végül, de nem utolsó sorban fontos kérdés, hogy beszélhetünk-e a varázs-

botokon szereplő szimbolika továbbéléséről, erre pedig, úgy vélem, igenlő 

választ adhatunk. Ahogy azt Roberson 2009-es tanulmányában felvetette, 

a Két Út Könyvében – mely egy, Középbirodalomra jellemző szövegkorpusz, 

amely a túlvilágra vezető kettős, vízi és szárazföldi utat írja le, melyet a halottnak 

párhuzamosan kell bejárnia – meglehetősen hasonló alakokkal találkozunk, 

mint a varázsbotokon. A halott útja során a különböző kapuknál számos, 

a varázsbotokon is megjelenő démonnal találkozik, akik ugyanúgy késeket 

tartanak kezükben, hogy megvédjék az őrzésükre bocsátott részeket: ahhoz, 

hogy az elhunyt túljusson rajtuk, meg kellett neveznie őket.67

A varázsbotokon megjelenő késes démonok szerepeltetése azonban nem 

áll meg a Két Út Könyvénél. Ahogy arra Roberson mellett Pinch is rámu-

tatott, az eszközökön ábrázolt egyes apotropaikus démonok és istenek egé-

szen az Újbirodalom koráig továbbéltek a szöveges forrásokban, ugyanis több 

Amduat szövegben is találkozunk velük: erre egy példa a mancsában kést tartó 

macska, aki továbbra is Rével azonosítható.68

Összegzés

A varázsbotok a vízilóagyar természetes ívét követő, körülbelül 35 cm hosszú-

ságú tárgyak, melyek mágikus erejét, alapanyaguk mellett, a rajtuk procesz-

sziószerűen felvonuló keveréklények, állatok, istenek és démonok biztosítják. 

A középbirodalmi Egyiptom egész területén felbukkannak a nekropoliszok 

régészeti kontextusában, ahol nők és gyermekek mellé helyezték őket. 

Funkciójukat tekintve megállapítható, hogy az evilági és túlvilági szférában 

egyaránt használták ezeket az eszközöket. Az evilágon a terhesség és a gyer-

mekágy időszakában nyújtott mágikus védelmet az anyának és gyermekének 

a rájuk betegség képében támadó ártó démonokkal szemben. Azt, hogy az ártó 

démonok elpusztításában segédkeztek ezek a tárgyak, a rajtuk szereplő szö-

vegek is alátámasztják. A túlvilágon pedig az elhunyt újjászületésekor során 

66 Steindorff (1946), 50.
67 Roberson (2009), 436.; Altenmüller (1965, II.), 114.
68 Pinch (1994), 41–43.; Roberson (2009), 436–437.
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tölthettek be hasonló funkciót, mivel az újjászületés leképezi a földi születést, 

és mint többszörös liminális állapot, szükséges volt a lehető legnagyobb vé-

delmet biztosítani az elhunyt lelkének. 

A varázsbotok szimbolikájáról elmondható, hogy a rajtuk szereplő ala-

kok mindegyike profilaktikus funkciójuknak köszönhetően kerülhetett fel 

a tárgyakra, azonban megjelenítésük nem követett semmilyen kánont, amit 

a darabok egyedisége igazol. A leggyakrabban megjelenő alakok a tárgyak 

felhasználásából adódóan Bész, Toérisz és Heket, akik mind a terhes nők és 

az újszülött gyermekek védelmezésében játszottak kulcsfontosságú szerepet. 

A lények mellett sok esetben találkozunk szimbólumokkal is felületükön, mint 

például az udzsat-szemmel vagy a dzsed-oszloppal. A varázsbotokon szereplő 

alakok kimutathatóak a későbbi korok szövegkorpuszainak ábrázolásain, mint 

például a Két Út Könyvében és az Amduatban.
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Képek

1. kép

A British Museum Egyiptomi Gyűjteményének EA18175 jelzésű varázsbotja.

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/

collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=31234001&objectid=119554 (2017-

03-22)

2. kép

Ókori restaurálás nyomait viselő varázsbot a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi 

Gyűjteményéből. http://www.szepmuveszeti.hu/adatlap/apotropaion_13348 

(2017-03-22)
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3. kép

Bész és Toérisz alakját egyaránt felvonultató varázsbot; az alakok kezében az ártó 

démonok legyőzésére szolgáló kések is láthatók.

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/545740 (2017-03-22)

4. kép

A Pazuzu démon Bészhez hasonlóan egy apotropaikus démon, aki csúfságával 

riasztja el a betegségeket anyától és gyermekétől. 

http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/assyria-to-iberia/blog/posts/

pazuzu (2017-03-22)
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5. kép

Bészt ábrázoló dombormű a denderai templomból.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Bes#/media/File:S_F-E-CAMERON_EGYPT_2006_

FEB_01385.JPG 

(2017-03-27)
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6. kép

Egy díszítés nélküli varázsbot (fent), egy koporsón ábrázolt díszítés nélküli varázsbot 

(lent) és egy relieftöredéken megjelenő varázsbot (oldalt), melyek mind 

a XII. dinasztia idejéből kerültek elő.

(Vink, Fred (2016-2017), The Principles of Apotropaic Magic on Middle Kingdom 

Wands, Ancient Egyptian Magazine [99], 13.)


