
  

Egyiptom



  

Az egyiptológia tudománya

● Történeti szövegek
● Biblia
● Antik szerzők: Hérodotosz (Kr.e.450)
● Diodórosz világtörténete (Kr.e.1.szd)
● Sztrabón (földrajztudós, Kr.e.25)
● id.Plinius
● Plutharkosz (egyiptomi vallásról, Kr.u.1-2. szd)



  

Régészeti kutatások

● Emlékanyag többsége vallásos jellegű
● Vallásos irodalomból következtethetünk: filozófia, 

világnézet, természettudomány
● Egyiptomi ÉS görög források:

kétféle név-írás, pl:

Kheopsz = Hufu, 

Memphisz = Men-Nofer-Pepi

Théba = Uaszet



  

1822

● Jean Francois Champollion

(1790-1832)

egyiptomi írás megfejtése

(hieroglif, hieratikus és 

démotikus írásokból)
● Hieroglifa = képírás?
● Hieroglif írás = képszerű jeleket alkalmazó mássalhangzós írás! 

(hangírás)
● Rosette-i kő (1799, Napóleon hadjárata alatt találták, hieroglif, 

démotikus, görög írás, tartalma: papi gyűlés)



  

● Rosette-i kő: Ptolemaiosz Epiphanész király 
tiszteletére hozott határozatok, a felső-
egyiptomi lázadások megfékezése alkalmából

● Kr.e.196



  



  



  



  



  

A hieroglif szöveg olvasása:

Mivel ennek az írásmódnak nagyon fontos a díszítő szerepe, a 
falakra mindig a legesztétikusabb módon vésték fel. Így aztán 
írhattak jobbról balra, balról jobbra, vagy fentről lefelé. Azért annyi 
segítséget adtak az egyiptomiak a későbbi koroknak, hogy az 
élőlények mindig a sor eleje felé néznek. Tehát arról kell kezdeni 
az olvasást, amerre a madárka, vagy emberke néz.

A hieroglif írás ugyanezen tulajdonságából ered, hogy egy-egy 
hieroglifa csoport belefér egy négyzetbe, mert így esztétikus.



  

Olvasás sokszínűsége

● Víz-szerű, hullámzó jelű hieroglifa = “n” 
mássalhangzó (nem víz!)

● Sás jel = hangértéke “szu”
● Sólyom jele Hórusz istent jelöli = szójel

A két jel az "inni" igét fejezi ki.



  

● Hieroglif írás: mindennapi élet, kőre, 
szöveg+figura

● Hieratikus írás: leegyszerűsített, jobbról balra, 
hieratikosz=szent, papi, vallásos szövegekhez

● Démotikus írás: egyszerűsítés, rövidítés, 
démotikosz=népi, 

● Írnok (írónád, ecset, festéktartó bőrzacskó, 
fekete, piros tinta, papirusz)

http://www.youtube.com/watch?v=DCR8n7qS43w

http://www.youtube.com/watch?v=DCR8n7qS43w


  ● Cyperus papyrus



  

Az ország és népe                  



  

Az egyiptomiak gyümölcsöket - fügét, szőlőt, gránátalmát - és gabonaféléket - árpa, 
köles, búza - termesztettek, valamint zöldségeket is - hagymát, fokhagymát, salátát, 
káposztát, retket, petrezselymet. Szintén termesztettek babot és lencsét. Az árpából 
sört készítettek, ami nagyon népszerű volt. Emellett tehenet, kecskéket tartottak. Az 
itteni mezőgazdaság nagyon szervezetten és fejletten folyt. Az öntözéshez ún. sadufot 
használtak (lásd balra). Ez egy gémeskúthoz hasonló, rúdra erősített vödör, amivel a 
földművelők kimerték a vizet a folyóból, és a növényekre öntötték.



  

évszakok

● Ahet (áradás) hónapjai: thot 06.15-07.15, phaopi 
07.15-08.14, athür 08.15-09.14, khoiak 09.15-10.14

● Peret (sarjadás) hónapjai: tübi 10.15-11.14, mekhir 
11.15-12.14, phamenoth 12.15-01.14m pharmuti 
01.15-02.14

● Semu (forróság, betakarítás) hónapjai: pakhónsz 
02.15-03.14, pauni 03.15-04.14, epipi 04.15-05.14, 
meszoré 05.15-06.14.

● + 5 pótnap évente



  

● Áradás (etiópiai esők, hóolvadás, 07.19. áradás 
első napja= újév, okt-nov apadás)

A Nilus istene, márvány (Roma, Vatican)

A Nilus gazdag volt halakban, sásban és papyrusban, de tele volt krokodilusokkal is; vizének 
kellemes ize volt. Legfontosabb tüneménye volt az évi áradás juliustól novemberig, mi által az 
esőben szegény ország olyan rendkívűl termékeny lett.

Az isten bal kezében virággal 
és gyümölcscsel teli bőség 
szarvat tart s Aegyptust 
jelképező sphinxre 
támaszkodik, jobbjában 
termékenyítő erejének 
áldását, kalászokat tart; a 
rajta mászkáló 16 gyermek a 
Nilus legnagyobb áradását, 
16 rőfnyi emelkedését 
jelképezi; egynehány gyerek 
krokodilussal és 
ichneumonnal játszik. 



  

● Hapi, a Nílus istene

férfi, teremtőerő,

áldozat: vízbe dobás



  

“Mikor a Nílus elönti 
a sík földet, csak a 
városok látszanak ki 
belőle, amelyek 
ilyenkor az Égei-
tenger szigeteihez 
hasonlítanak. 
Egyiptom minden 
része tengerré 
változik.” Hérodotosz



  

életmód

● Kevés csapadék
● Oázis (óegyiptomi, uhat = üst, katlan, mélyen 

fekvő terület)
● Kevés ásványi kincs
● Kemény, puha kövek (mészkő, homokkő, gránit, 

kova, bazalt, dolerit, alabástrom)
● Gazdag állatvilág
● Pálmaligetek 



  

Lakosság, nyelv

● Hámi és sémi nyelvekkel rokon
● Óegyiptomi nyelvből lett a kopt (ma holt nyelv)
● Kb 7 milliós népesség



  

öltözék



  



  

kalasiris



  

öltözék



  



  

Időrend

● Óbirodalom (Kr.e. 2635-2155)
● I. átmeneti kor (Kr.e. 2155-2040)
● Középbirodalom (Kr.e. 2040-1785)
● II. átmeneti kor (Kr.e. 1785-1552)
● Újbirodalom (Kr.e. 1552-1070)
● III. Átmeneti kor (Kr.e. 1070-712)
● Kései kor (Kr.e. 712-332)
● Görög-római kor (Kr.e. 332- Kr.u. 395)



  

Egyiptom őskora, a legrégibb leletek

● Kavicseszközök, paleolit szakócák
● Fajjún: tűzhely, gabonatároló



  

A neolitikum

● Fajjún



  

● Merimde Beni Salamé

agyag arc: kultikus cél, póznán

agyaghombár, kőedények

temetkezés nem külön helyen



  



  

● Tasza-Badari



  

● Nagada kultúra
● Kerámiafestés, faragványok, paletták, 

különleges temetkezési szokások, 
edénytemetkezés



  

● Nagada kultúra



  



  

Kapcsolatok a külvilággal

● Szaharai törzsek (vadászat)
● Mezopotámiai hatás (ábrázolás motívumaiban, 

pl Narmer paletta szörnyei, pecsételőhengerek)



  

Az egyesítés kora

● Kr.e.3100, paletták
● Szemfesték eldörzsölésére szolgáló kőlap
● Állat alakú, lapos, majd dús faragás
● Hierakónpolisz, Hórusz templom
● Templomi fogadalmi tárgyak?
● Motívumok:  mezopotámiai pecséthengerek és 

szaharai sziklarajzok, vadászkultúra



  

Az Oroszlánvadászat-palettán két sorban íjjal, lándzsával, buzogánnyal és 
bumeránggal felfegyverkezett vadászok vonulnak; a paletta két keskeny végén látható 
a két lenyilazott oroszlán (az egyik még sikeresen leterített egy vadászt). A vadászok 
rendezett sorai közt különböző vadállatok kaotikus csoportja látható. A vadászok övére 
rögzített állatfarok az ekkor még szavannás Szahara vadászkultúráinak sziklarajzairól 
ismert motívum, később a történeti korban az egyiptomi király ruházatának része.



  

A Sakálok palettáján két-két sakál néz egymással 
szembe, közöttük íbisz, még egy sakál és egy 
hosszúnyakú szörny. Ez utóbbi mezopotámiai 
motívum. Mindkét palettán középen található a 
festék dörzsölésére és keverésére szolgáló 
mélyedés.



  

● Nagada paletták



  



  

● Narmer-paletta Nehen városából, az egyik legkorábbi település 
legkorábbi templomából (hierakónpoliszi templom) származik 

● mindkét oldala díszített, eredetileg sem használati tárgynak készült, 
hanem jelképes értékű 

● Domborművekkel díszített, aleurolitból (iszapkő) faragott kőlap. Az 
előlapon az uralkodó Felső-Egyiptom fehér koronáját viseli, miközben 
az Alsó-Egyiptomot jelképező, térdelő fejedelem felé sújt 
buzogányával 

● Keletkezési ideje az i. e. 3. évezred elejére tehető
● Ma a kairói egyiptomi múzeum őrzi
● A Hórusz-templomban találta meg James E. Quibell és Frederick W. 

Green, Hierakónpoliszban 1897-ben



  



  



  

● A központi jelenetben két férfi 
látható, akik megpróbálnak féken 
tartani két összecsavarodott nyakú 
mitikus állatot. Az állatok nyaka 
között található köralakú rész egy 
kicsivel mélyebb, mint a paletta 
felszíne. Feltételezhetőleg ide 
helyezték volna a szépítkezéshez 
használt festéket, ha nem egy 
ünnepi palettáról lenne szó. 

● Az mitikus lények összetekeredő 
nyakát gyakran szokták Alsó- és 
Felső-Egyiptom 
összekapcsolódásaként 
értelmezni. Lehet, hogy csak arra 
használták ábrázolást, hogy 
kialakítsák a köralakú mélyedést a 
paletta közepén. Az ünnepi 
palettákon gyakran ábrázolták 
vadállatok megszelídítését; a 
király egyik tradicionális feladatát. 



  

● A legalsó jelenet a paletta elején 
tovább folytatja a hódításnak és a 
győzelemnek a képi megjelenítését. 
Egy bika, mely a király erejét 
szimbolizálja, eltapos egy elesett 
ellenséget, szarvaival pedig felöklel 
egy város- vagy erődfalat. A 
megtámadott város, vagy erőd neve 
oda van írva a falak közé, de 
olvasata ismeretlen. Az uralkodó az 
egyik oldalon Felső-Egyiptom 
koronáját viseli, a régióét, ahonnan 
származik, a másik oldalon pedig 
Alsó-Egyiptomét, ez bizonyíték lehet 
arra, hogy Narmer volt az, aki 
sikeresen meghódította Alsó-
Egyiptomot, vagy annak egy részét.  



  

● A király lába alatt, a paletta 
hátoldalának alján, két 
leigázott, mezítelen ellenség 
fekszik. Egyik karjukat 
felemelve, a másik hátrahúzva 
a hátuk mögött. Lábuk 
szétterpesztve. Egész 
testtartásuk azt sugallja, hogy 
elesett ellenségekről van szó. 
Mindkét áldozat feje mellett bal 
oldalon hieroglif jel látható, az 
egyik egy falat, a másik pedig 
valamiféle csomót ábrázol. 
Általában mindkét jelet úgy 
értelmezik, mint azoknak a 
helyeknek a nevét, amelyeket 
Narmer meghódított. Olvasatuk 
ismeretlen.



  

● A paletta elején, a felső jelenetben, bal oldalról a második 
figura, Narmer a Vörös Koronát viseli, ez a korona 
általában Alsó-Egyiptomhoz kapcsolódik. Bal karjában 
buzogányt tart, míg jobb karjában, melyet teste előtt 
behajlítva tart, egy cséphadaró van. Az előtte látható 
hieroglifák nevét jelölik, de nincsenek szerekh-be írva. 

● Ismét kopasz szandálhordozója követi őt, ugyanúgy 
szandált tart a bal kezében és egy edény a balban, mint a 
paletta másik oldalán. Feje felett egy téglalap látható, és 
benne egy bizonytalan jelentésű hieroglif jel.



  



  

Észak és Dél az egyesítés korában

● 3000 körül
● Paletták: realizmus és fantázia
● Állatharcok – dualista szemlélet, egyesítés
● Harcok, egyesítési hadjáratok
● Észak fővárosa Butó
● Dél fővárosa Hierakónpolisz (Nehen)

Hórusz templom (Narmer paletta, skorpió 
buzogány)



  

● Szereh-téglalap: névmező, hely a király 
nevének

Cartouche

A kártus (cartouche) az a hosszúkás, ovális keret, amibe az ókori egyiptomi fáraók és 
királynék, esetenként a királyi család más tagjai nevét írták.



  

Az egységes állam

● I.-II. Dinasztia
● Archaikus, vagy thiniszi kor
● Politikai középpont Memphisz
● Szakkarai archaikus temető (sír a hatalom 

jelképe)
● Első nagy kiterjedésű állam (Mezopotámiában 

ekkor még városállamok)



  

A piramisok előzményei

● Szakkara
● Téglalap alak, agyagtégla, fülkés-rizalitos falak, 

bent 3 helységsor, 
● Szakkarai sír: 41,30x15,15 m, sírsztélék
● Dzser király abüdoszi sírja: 21x20 m



  

Szakkara egyiptomi falu Gíza 
tartományban, Kairótól 30 km-re, 
nem messze Heluántól. Itt 
található az ókori Egyiptom egyik 
fővárosának, Memphisznek 
legősibb temetője, 7 km hosszú 
nekropolisza.

Dzsószer piramisa a szakkarai nekropolisz 
máig leglátványosabb monumentális 
alkotása, Egyiptom első piramisa, 1979-től 
az UNESCO Világörökség része. A 
piramiskörzet számos építményt tartalmaz, 
amelyek egy része ünnepségek rendezésére 
alkalmas, más része a halottkultusszal 
kapcsolatos.

Eredeti méretei: 125×115×61 méter.
Mai méretei: 121×109×59 méter
Készítésének ideje: i. e. 2700 körül, tervezte 
Imhotep



  



  

A masztaba arab szó, jelentése pad. Az ókori Egyiptom építészetének egyik sírtípusa. 
Rézsűs falú, téglából vagy kőből épült sírépítmény, amelynek korai változataiban csak 
föld alatti kamrák voltak, majd maga a felépítmény vált kamrázottá, a késő óbirodalmi 
előkelő sírok egyenesen palotákra hasonlítanak. A kamrákban voltak a szarkofágok és 
a halott számára készült ajándékok. Eredetileg a belsejét egy tetőről nyíló, rejtett, kővel 
elzárt aknán keresztül lehetett megközelíteni, a későbbiek bejárata bárhol lehetett.



  

I. Széthi, II. Ramszesz apja, a XIX. dinasztia 
második uralkodója volt (Kr. e. 13. sz.). 
Számos templomot építtetett Egyiptomban, 
ezek közül ma a legjobb állapotban abüdoszi 
és gurnai temploma maradt fenn. Történészek 
számára különösen fontos I. Széthi abüdoszi 
temploma, mert itt található a néhány 
kivétellel az I. Széthit megelőző királyokat 
felsoroló ún. abüdoszi királylista. (+338 
szolgatemetkezés, sztéléken a nevek.)

Abüdosz



  

Abüdosz



  

● Feladat:

készítsen rajzot korabeli öltözetről, illetve 
tervezzen meg egy palettát!

● Film: Birodalmak és fénykorok 1/3: 
http://www.youtube.com/watch?v=DlrcMLGjL0c

http://www.youtube.com/watch?v=DlrcMLGjL0c
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