
  

Újbirodalom



  

Művészeti korszakok

● 1. ábrázolási stílus finomodása
● 2. Amarna-kor: szakítás a hagyományokkal, 

groteszk, majd realista
● 3. Ramesszida kor: restauráció, régi vallás 

helyreállítása 



  

Hatsepszut királynő terasztemploma

● halotti templomok Deir el-Bahri közelében
● Sziklába vájva
● Thébától nyugatra hegy+völgy: Királyok Völgye (65 sír...)



  

● Hatsepszut királynő (Kr. e. 1479 – 1458) 
● Deir el-Bahri, II. Mentuhotep király középbirodalmi sírtemploma 

mellé 
● teraszos kiképzés (mint Mentuhotep temploma)
● tágas udvar → két, pillérekkel tagolt homlokzatú terasz (rámpák)
● pillérsorok mögött domborművek (obeliszkpár szállítása a 

Níluson Thébába, Punt-expedíció, királynő isteni születésének 
és trónra lépésének fiktív jelenetei). 

● felső teraszon Ámon-szentély, balra az ősök kultuszára szolgáló 
helyiségek, jobbra pedig napudvar



  

● Völgyünnep (Théba, halottak tisztelete)
● Karnak (Ámon-templom) →

Ámon isten szobra bárkán → Nílus → körmenet
● Hatsepszut királynő terasztemploma a 

Völgyünnep célállomása



  

● Punt (ma Szomália): tömjén, mirrha, arany, 
ezüst, fahéj, gyanta, egzotikus állatok

“Punt fejedelme megérkezett és magával 
hozta az adót. Punt országának törzsfői 
megjelentek és üdvözlésként meghajoltak, 
hogy fogadják a királynő katonáit. 
Dicsőitették és magasztalták Amont, az 
istenek királyát. A hajókat teljesen megrakták 
Punt országának értékes termékeivel... jó 
illatú gyantával és friss tömjénnel, nagy 
mennyiségű ébenfával, elefántcsonttal... 
szemfestékkel és kutyafejű majmokkal és 
agarakkal, továbbá leopárdbőrrel és 
benszülöttekkel és gyermekeikkel...”
– Felirat Hatsepszut fáraónő halotti 
templomában.



  Hatsepszut katonái Punt földjén



  

Tömjén- és mirhafák, 
amilyeneket Hatsepszut 
expedíciója hozott Puntból



  

Thébai templomépítészet: Karnak, 
Luxor, Medinet Habu

● Karnaki Ámon-templom 
● Hozzáépítés
● belülről kifelé bővült



  



  

Karnak

● A templom magja: I. Szeszósztrisz (Kr. e. 1958 – 1914) szentélye 
(középbirodalom)

● Nagyobb templom: I. Thotmesz király (Kr e. 1504 – 1492) két pülón közé 
oszlopcsarnok, obeliszk

● Hatsepszut királynő (Kr. e. 1479 – 1458) körbeépítés: + új bárkaszentély, 
pülón, obeliszkek, udvarok (kelet-nyugati főtengelyére merőlegesen)

● III. Thotmesz király (Kr. e. 1458 – 1425) lebontatta a középbirodalmi 
szentélyt, → templom közepén udvar, mögé új szentély (központi része, 
Ámon isten lakóhelye egy növényeket ábrázoló képekkel díszített terem, 
a „botanikus kert”) Hatsepszut bárkaszentélyét leromboltatta, helyére 
saját bárkaszentélyt emelt. 

● III. Amenhotep király (Kr. e. 1392 – 1355) új pülón



  

Karnak

● Horemheb király (Kr. e. 1321 – 1294) hüposztül 
csarnok építése

befejezés: I. Széthi (Kr. e. 1292 – 1279) és II. 
Ramszesz (Kr. e. 1279 – 1213) 

● Hüposztül csarnok (134 papiruszoszlop) 
bazilikás elrendezésű: 

Főhajó (két sorban oszlop, 21 m, ) alacsonyabb 
oldalhajók kétoldalt (fény)



  

● Hüposztül 



  



  



  

● Bazilikális elrendezés

lényege, hogy a főhajó magasabb a mellékhajóknál, a főhajót a mellékhajók teteje felett nyitott 
ablakok világítják meg. 



  

● Pülón: templom  kettős kapuja; monumentális, 
négyszögletes alapzaton nyugvó, felfelé 
keskenyedő falú kaputorony



  



  

Karnak

● Csarnok lezárása pülón (ny)
● előtte lévő udvart a Harmadik Átmeneti Korban 

építették (I. Sesonk király, Kr. e. 945 – 924, XXII. 
dinasztia), majd a Ptolemaiosz-korban azt az I. 
pülónnal zárták le.

● A jelenlegi bárkaszentélyt Nagy Sándor 
féltestvérének és utódának, Philipposz 
Arrhidaiosz makedón királynak uralkodása alatt 
(Kr. e. 323 – 317) készítették.



  

Karnak

● Karnaki Ámon-templom → szent kerületben, 
(legnagyobb oldalhossza kb. 610 m), szent tó, 
Honszu isten temploma is itt

● Templom két fő tengelye: körmenetes ünnepek 
- Völgy-ünnephez az Ámon-bárkát nyugatra, a 
Nílushoz vitték

- újévi Opet-ünnep alkalmából délre, a luxori 
templom felé



  

Karnak

● http://www.bibleplaces.com/karnak.htm

http://www.bibleplaces.com/karnak.htm


  



  

Luxor

Luxori templom (Karnaktól d-re) → felvonulási út (kosfejű 
szfinxek) → karnaki Ámon-templom (összeköttetés) 

● Építtető: III. Amenhotep király (Kr. e. 1392 – 1355, XVIII. 
Dinasztia)

● oszlopokkal szegélyezett udvar →  pronaosz (nyitott 
oszlopcsarnok) →  hüposztül csarnok → áldozati asztal 
terme → bárkaszentély

● újévi Opet-ünnep: karnaki Ámon bárka → oldalajtó →  
templom hátsó termeinek oszlopcsarnoka → luxori Ámon 
szobra (leghátsó helyiség)



  

Luxor

● http://www.bibleplaces.com/luxortemple.htm
● a rómaiak erődítmény (castrum)
● ma egyik részén arab mecset

http://www.bibleplaces.com/luxortemple.htm


  

Luxor

● III. Amenhotep: kolonnád (2 oszlopsor)
● Opet-ünnep
● II. Ramszesz király (Kr. e. 1279 – 1213, XIX. 

dinasztia) újabb oszlopos udvar, pülón, 
obeliszkpár



  



  



  
Luxor, ülő Colossus



  



  



  

Medinet Habu

● http://www.bibleplaces.com/medinethabu.htm

http://www.bibleplaces.com/medinethabu.htm


  

Medinet Habu

● Théba (Nílus ny-i partja), III. Ramszesz (Kr. e. 1182 – 
1151, XX. dinasztia) királyé (Medinet Habu, a nyugati part 
déli része) szinte teljesen ép 

● Az újbirodalmi halotti templomok mind követik Hatsepszut 
Deir el-Bahirban lévő halotti templomának elrendezését, de 
a pilléres teraszok helyett hüposztül csarnokokat építettek. 

● (fennmaradt: I. Széthi gurnai és II. Ramszesz királyok 
halotti templom/Ramesszeum, III. Amenhotep király: 
Memnón-kolosszusok)



  

Medinet Habu

● Medinet Habui halotti templom külső pülón: III. Ramszesz, tengeri 
csata

● Első udvarban balról az ún. megjelenés ablaka. Mögötte kisméretű, 
rituális palota. A második pülónon és a második, oszlopos udvaron 
keresztülhaladva lehet a templom hátsó részébe belépni. 

● Három hüposztül csarnok: 

1. templomkincstár, királyi kápolna (balra), más istenek kápolnái 
(jobbra)

2. király halotti kápolnája (balra), napudvar (jobbra) 

3. oszlopos bárkaszentély előcsarnoka, mögöttük kamrák, falain 
Ámon isten titkos alakjai



  

III. Ramszesz halotti temploma



  

Ramesszida templomépítészet 
Thébán kívül

● Abüdosz (felső-egyiptom)
● Ozirisz kultuszhelye, ramesszida korban két király, I Széthi és fia, II. 

Ramszesz temploma
● I. Széthi temploma szinte épen
● Pülón → két udvar (pillérsor) →  két hüposztül csarnok →  templom 

hét egymás mellett sorakozó szentélye (I. Széthi, Ptah, Ré, Ámon, 
Ozirisz, Ízisz és Hórusz szobra) 

● Ozirisz szentélye mögött → misztériumok helyiségei (túlvilági istenek)
● második hüposztül csarnok →  hosszú folyosó (falán: „abüdoszi 

királylista”, ország egyesítése, I. Széthiig az összes jelentős 
egyiptomi király kartusa)



  

Abüdosz

● I. Széthi abüdoszi templomának szent 
kerületében, az épülettől délre:

● Ozirisz isten föld alatti álsírja: sírkamrában mély 
vizű mesterséges tó, közepén lévő szigeten áll 
a szarkofág. A sírkamra mennyezetét tíz, 55 t 
súlyú pillér tartja.



  

I. Széthi temploma



  

●Abu Szimbel

● két sziklatemplom:

1. Ámon, Hórusz, II. Ramszesz és Ptahnak szentelve

(két pilléres → áldozati asztal terme → szentély)

2. Hathornak és Ramszesz feleségének, Nofertarinak

(egy pilléres terem, nincs oldalterem)
● pilléres csarnok (hüposztül csarnok helyett)
● sziklahomlokzatok: király szobra (trónuson, ill állva)



  

● https://www.youtube.com/watch?v=HCDQikYV
nCA

● 1959, asszuáni gát →  Nílus vízszint

1964 – 1968 újraépítés (két szentély Abu 
Szimbel, II. Ramszesz)

https://www.youtube.com/watch?v=HCDQikYVnCA
https://www.youtube.com/watch?v=HCDQikYVnCA


  



  



  

Ptah, Amon-Ré, II. 
Ramszesz fáraó, és Ré-
Harabti



  

Tutanhamon sírja

● Tutanhamon király (Kr. e. 1335 – 1325) 
● Ay vezír és Horemheb tábornok (később 

királyok)
● hagyományos egyiptomi vallás visszaállítása
● politikailag jelentéktelen (gyerekkirály)
● Sírja a Királyok Völgyében (kisebb sír)



  

● Legismertebb = legépebb
● temetés után sírrablók, sírmelléklet ép



  

“…ahogy a szemem hozzászokott a 
fényviszonyokhoz, a szoba részletei 
lassan kiemelkedtek a homályból. 
Furcsa állatok, szobrok és arany – 
mindenhol az arany csillogása. 
Ebben a pillanatban – ami a többiek 
számára bizonyára végtelen 
hosszúnak tűnt – elállt a szavam a 
csodálkozástól, és amikor Lord 
Carnarvon már nem bírta tovább a 
várakozást, és kérdezősködni 
kezdett, hogy látok -e odabenn 
valamit, csak ennyit tudtam 
mondani: ‘Igen, csodálatos 
dolgokat.” (Howard Carter, 1922)



  



  



  



  



  

● Rövid, föld alatti folyosó →  sír előtere
● Folyosó végei befalazva, lepecsételve
● Előtér: három hatalmas, állatfejekkel díszített ágy 

(balzsamozáshoz)
● székek, zsámolyok, trónus, fegyverek (íjak, 

bumerángok), trombiták, mumifikált állatok, ládák 
díszruhákkal, edényekkel, vázákkal és ékszerekkel. 

● Négy aranyozott harci kocsi szétszerelt részei 
● Előtér →  mellékszoba, sírkamra



  

● Előtér →  sírkamra: ajtó befalazva, kétoldalt a király 
két faszobra 

● Sírkamra: falfestmények (gondos kivitelezés, temetési 
szertartásokat ábrázoló jelenet)

● Négy, egymásba helyezett, aranyozott kápolna, 
ebben homokkő szarkofág. Bene három, megint 
egymásba helyezett koporsó: a két külső aranyozott 
fából, a legbelső tömény aranyból készült (súlya 
1110,4 kg). A legbelsőben királyi múmia, arany maszk, 
ékszerek (143)



  

● Sírkamrából →  kincstár 
● Anubisz-szobor
● hét királyszobor, 29 istenszobor, hajómodellek, 

usébtik, íjak, két kocsi, hét láda jogarak, 
ékszerek, ruhák, kozmetikumok

● kanópusztartó láda 



  



  

A trón aranylemezekkel bevont 
fa, fajansz, üveg és áttetsző 
kalcit berakás. Háttámla: 
Amarna-stílusú jelenet 
aranyból, ezüstből, színes 
üvegpaszta-, mázas terrakotta- 
és alabástromberakásokkal 
készült. A királyi pár neve 
eredetileg Tutanhaton és 
Anheszenpaaton, átjavítva.



  



  



  



  



  



  



  

Az Amarna-kor előtti királysírok

● királysírok alaprajza/díszítése: Amarna-kor előtti és utáni korszak
● kanyarodó vagy derékszögben megtörő folyosók → sírkamra 

(olykor ovális, hiszen a túlvilág tere görbült), 1, illetve 2-2 pillér
● Elemek tovább bővülnek: sírkamrát hat pillér három hajóra 

osztja, később a felső pilléres termet folyosó, lépcső és előtér 
köti össze a sírkamrával. Sírmelléklet elhelyezésére a 
sírkamrából egyetlen helyiség, később már hét

● Díszítés: sírkamra festve, túlvilágkönyv  (Amduat) alakok 
vázlatosak, feliratok kurzív hieroglif (csak a Halottak Könyvéhez!) 
díszítés még: sírkamra előtere, akna (istenek), mennyezet 
csillagos ég



  

Amduat, 7. óra: az Apóphisz-kígyó legyőzése.



  

Amduat, 12. óra: napfelkelte. Sírkamra



  

● Jelkép, szimbólum
● 1. Elvont fogalom megszemélyesítésére 

alkalmas, hagyományosan így használt dolog 
(képe)

● 2. Az, aki/ami szinte megtestesít vmely 
tulajdonságot



  

Az Amarna-kor utáni királysírok

● változás a királysírok alaprajzán: egyenes folyosó az ívelt 
vagy derékszögben megtört helyett (ld Ehnaton király 
amarnai sziklasírja), egyetlen díszített helyiség: sírkamra

● ramesszida kori királysír:  bejárat → három folyosó → 
akna → felső pilléres terem → két folyosó →előtér →  
sírkamra

● eltérés (II. Ramszesz sírjában) derékszögben megtörő 
folyosó

● sírkama pillérei: nyolc, később pillér nélküli vagy négy



  

Az egyenes tengelyű 
elrendezés a XIX.-XX. 
dinasztia sírjaira jellemző

A 'megtört tengelyű' 
Amarna-kor utáni sírok 
jellegzetes elrendezése: 
I. Széthi sírja



  

● Horemheb király (Kr. e. 1321 – 1294), uralkodói sírja 
Királyok Völgyében 

● ramesszida királysír típusát (három folyosó, akna, felső 
pilléres terem, két további folyosó, előtér, sírkamra), 
kifestett alacsony domborművek

● új túlvilágkönyv, a Kapuk Könyve, halotti isteneknek 
áldozatot bemutató király 

● faldíszítés munkafolyamata: a jelenet és a feliratok 
felvázolása vörös tintával, véglegesítés fekete tintával, 
kifaragás, kifestés



  
Kapuk Könyve, 3. óra, 11. jelenet (vázlat)



  

Horemheb bort 
áldoz Hathornak. 
Akna, Horemheb



  

Horemheb bort áldoz 
Ozirisznek. Előtér, Horemheb



  

A Nappal és az 
Éjszaka Könyve. VI. 
Ramszesz sírja



  Asztronómiai mennyezet. I. Széthi sírja



  

Thébai magánsírok

● Théba és Memphis mellett
● memphiszi előkelők Szakkarában (óbirodalmi 

hagyományok)
● Masztabáik domborművekkel, oszlopokkal 

tagolt udvar mögött kultuszhelyiségek



  

● A thébai előkelők sziklasírok, alaprajza fordított T alakú
● Bejárat → keresztirányú- → hosszanti helyiség → 

fülke (elhunyt szobra)
● Sír 1-2 udvar, pülónnal, udvarról akna (szarkofág, 

betemetve)
● Udvar → betemetett akna, alján a szarkofág
● Sírbejárat felett, a hegyoldalon téglapiramis
● Díszítés: mindennapi élet jelenetei



  

● Amarna-kor után megváltozik a sírok 
díszítése:Halottak Könyvéből vett jeleneteket és 
más túlvilági események

● A szarkofág: a fordított T hosszanti helyiségéből 
egy hosszú, gyakran kanyargó, lefelé haladó 
folyosó nyílik, amely a sírkamrába vezet

● Menna írnok: mocsári halászat és madarászat 
jelenete, legnagyobb felület elve, bumeránggal 
mocsári madarak, szigonnyal, papiruszcsónak



  

Mocsári vadászat és halászat, Menna írnok sírja



  

Haldokló róka. Sivatagi 
vadászat részlete. Uszenhat 
sírjából



  

Zenészlányok, Halotti tor 
részlete, Naht csillagász: három 
zenészlány,  legnagyobb felület 
elvét feladva félig a néző felé 
fordulnak, a középső lányt 
mozdulat közben láthatjuk, 
amint társnőjéhez fordul. széles 
gallér, lantjátékos meztelen, 
halotti tor.



  

Halotti tor részlete, Ramosze vezír sírja (Kr. e. 1350 körül, III. Amenhotep és Ehnaton kora, 
XVIII. dinasztia) befejezetlen költözés miatt, halotti tort ábrázoló relief, kifinomult stílus, 
finom rajzolatú az arcél, az alacsony domborműként megmunkált alakon csak a szemeket 
festették ki.



  

A XVIII. dinasztia szobrászata az 
Amarna-kor előtt

● Merev → oldott
● III.Thotmesz király (Kr. e. 1479 – 1425) szobra 

(típusa: trónon ülő uralkodó, óbir.) A király két 
kezét térdén nyugtatja, ureuszos nemesz-
fejkendőt és kötényt visel. 

● nyugodt, laza, telt arc, derűs mosoly, 
kiegyensúlyozottság



  

III. Thotmesz szobra



  

Az Amarna-kor szobrászata

● Az Amarna-kor rövid életű vallási reformja gyökeres fordulatot hoz az 
emberábrázolásban. Az eszményesítés megszűnik: Ehnaton királyt (Kr. 
e. 1355 – 1337) a reform korai szakaszában groteszkül eltorzult 
alakkal, megnyúlt nyakkal és koponyával, beesett mellkassal, petyhüdt 
hassal, szinte nőies csípővel ábrázolják.

● Amarna több magánházában királyi családot ábrázoló oltártábla (új 
Aton-vallás dokumentumai) 

● Nincs legnagyobb felület elve, megnyúlt koponya, nyak és kezek, nem 
realista. (isteni erő) A királyi pár egymással szemben ül, balra Ehnaton, 
egyiptomi kék koronát és merevített kötényt visel (lelógó has) 
Jobboldalt felesége, Nofretéte, fején a csak rá jellemző, egyenes kék 
koronával. Aton – a napkorong, az új vallás egyetlen istene – kezekben 
végződő sugarai az élet hieroglifájával mutatnak a királyi családra.



  

Ehnaton családjával



  

● Amarna-kor késői szakasza: groteszk már nem 
(Ehnaton portréja, Thotmesztől, jellegzetes 
keskeny arc és a telt ajkak, torzítás nincs

● Nofretéte királyné portréja (Thotmesz), egyenes 
kék korona, (színes szalag, ágaskodó ureusz) 
Karakteres arc, élénk színek (smink)



  

Nofretéte portréja



  



  

A Nefertiti teste projekt (2003) sikere egy 
lepecsételt műalkotás felnyitásában rejlik. 
Megzavarta a tárgy szokásos és bevett 
identitását, felszabadítva a mellszobrot a 
kortárs újraértelmezés számára. Nefertiti 
visszanyerte saját személyes történetét, 
megszabadult szakrális fényétől a 
létezésében váratlanul bekövetkező új 
esemény által. (Kis Varsó, Gálik András és 
Havas Bálint)



  

Ramesszida szobrászat

● hagyományos egyiptomi vallás visszaállítása
● visszafordulás a szobrászatban
● II. Ramszesz király (Kr. e. 1279 – 1213, XIX. 

dinasztia) 
● trónon ülő uralkodó, nem félmeztelen, fején kék 

korona, kezében a hatalmat szimbolizáló heka-
jogar. Széles gallér, testhez simuló hosszú ruha, 
merevített kötény, szandál, görbe orr, jóságos, 
mosoly,komolyság



  

II. Ramszesz szobra



  

● Aton

= nap (égitest)
● napkorong
● napkorong kezekkel
● teremtés
● férfi, nő is
● Amon átveszi helyét

● Amon

=”elrejtett, egyetlen”

kettős tollkorona, kos

teremtés

levegő istene (kék)

férfi, nő is

Ré+Hórusz+Amon



  

● Aton ● Amon



  

● Aton ● Amon



  

Fajansz

egyiptomi fajansz: kvarckeverékből (főleg kék vagy zöld színekben), üvegszerű 
mázbevonattal



  



  



  



  



  



  

Táblajáték

● Senet=átlépés " Hogy beléphessen az Alvilágba s kijuthasson 
onnan
Itt kezdõdnek  a hódolat himnuszai, melyek akkor 
mondandók el, mikor az elhunyt, miután megvált 
testétõl, belép a dicsõséges Alvilágba a gyönyörû 
Amentibe;
akkor mondandók el, midõn kilép a nappal teljes 
világosságába és bármely tetszõleges forma 
felöltésére képessé válik.
Ezután Senet játékkal múlathatja az idõt egy 
csarnokban ülve, vagy eleven lélekként hosszú 
utazásokat tehet." Halottak Könyve XVII



  



  



  

Életrajzok

● Ámon Egyiptomi isten. Ember alakú, fején kettős tollas 
korona. Théba főistene.

● Átum Egyiptomi isten. Ember alakú, fején koronával. 
Teremtőisten. Fő kultuszhelye Héliopolisz.

● Ehnaton király, (Kr. e. 1355 – 1337, XVIII. dinasztia): 
Egyiptomi király, III. Amenhotep fia. Felesége 
Nofretéte. Neve eredetileg IV. Amenhotep volt, az 
eretnek az Áton-kultusz bevezetésekor változtatja meg 
nevét. Új fővárost alapít Amarnában. Üres sírja is ott 
található. Ő a híres Aton-himnusz szerzője.



  

● Ehnaton király, (Kr. e. 1355 – 1337, XVIII. 
dinasztia): Egyiptomi király, III. Amenhotep fia. 
Felesége Nofretéte. Neve eredetileg IV. 
Amenhotep volt, az eretnek az Áton-kultusz 
bevezetésekor változtatja meg nevét. Új 
fővárost alapít Amarnában. Üres sírja is ott 
található. Ő a híres Aton-himnusz szerzője.



  

● Hathor: Egyiptomi istennő. Fején tehénszarvak és 
napkorong, vagy tehén alakú. Nők istennője és a temetők 
istennője.

● Hatsepszut királynő (Kr. e. 1479 – 1458, XVIII. dinasztia): 
Egyiptomi királynő, I. Thotmesz lánya. Férje, II. Thotmesz 
halála után átveszi a hatalmat a kiskorú trónörökös, III. 
Thotmesz helyett. Uralkodásának kimagasló eseménye a 
legendás Punt országba (valószínűleg a mai Eritrea, 
Etiópia vagy Dzsibuti lehetett) küldött expedíció. Halotti 
temploma Deir el-Bahriban van, Thébában; sírja a Királyok 
Völgyében. Halála után nevét törölték a királylistákból.



  

● Honszu Egyiptomi isten, Ámon fia. Múmiaalakú, 
ifjúságfürttel, kezében holdsarlóval. Fő kultuszhelye 
Théba.

● Horemheb király (Kr. e. 1321 – 1294, XVIII. 
dinasztia): Egyiptomi király. Felesége Mutnedzsmet, 
Nofretéte nővére. Katonai pályafutás után 
házasodott be a királyi családba. Két sírt készített 
magának: Ehnaton és Tutanhamon uralkodása alatt 
Memphiszben masztabát, királyként a Királyok 
Völgyében sziklasírt.



  

● Hórusz: Egyiptomi isten. Sólyomfejű vagy 
sólyomalakú. Ozirisz fia. Az egyiptomi királyt 
életében Hórusszal azonosították.

● Amenhotep, III., király (Kr. e. 1392 – 1355, XVIII. 
dinasztia): Egyiptomi király, IV. Thotmesz fia. 
Felesége Teje. Uralkodása alatt Egyiptom hatalma 
teljében áll, békés és virágzó korszak. Halotti 
templomából csak a Memnón-kolosszusok 
maradtak meg, sírja a Királyok Völgyében található.



  

● Ízisz: Egyiptomi istennő, Ozirisz felesége. 
Anyaistennő. Férje meggyilkolása után 
elmenekül, és felneveli Hóruszt.

● Mentuhotep, II., király (XI. dinasztia, Kr. e. 2040 
– 1791) Egyiptomi király, a XI. dinasztia 
megalapítója, Egyiptom újraegyesítője. Elődei a 
thébai királyság felett uralkodtak az Első 
Átmeneti Korban. Sírtemploma Thébában, Deir 
el-Bahriban található.



  

● Ozirisz: Egyiptomi isten. Múmiaalakú, fején 
koronával. Testvére, Széth meggyilkolja. Miután 
fia, Hórusz, bosszút áll érte, az alvilág istene 
lesz. Az egyiptomi királyt halála után Ozirisszel 
azonosították.

● Ptah:Egyiptomi isten, Memphisz főistene. 
Múmiaalakú, fején a koponyához simuló 
sapkával.



  

● Ramszesz, II., király (Kr. e. 1279 – 1213, XIX. 
dinasztia): Egyiptomi király, I. Széthi fia. 
Uralkodásának fő eseménye a hettitákkal vívott, 
döntetlen Kádesi csata, majd az utána 
következő békekötés a Hettita Birodalommal. 
Halotti temploma a Ramesszeum Thébában, 
sírja a Királyok Völgyében található.



  

● Ramszesz, III., király (Kr. e. 1182 – 1151, XX. 
dinasztia): Egyiptomi király, Szétnaht fia. 
Uralkodásának fő eseménye a Tengeri Népek 
támadásának kivédése. Meggyilkolták. Halotti 
temploma Medinet Habuban, sírja a Királyok 
Völgyében található.



  

● Ré: Egyiptomi napisten. Különböző alakokban 
ábrázolták, általában sólyomfejű, fején 
napkoronggal. A felkelő nap a skarabeuszként 
ábrázolt Hepri, a lemenő napot Átummal 
azonosították. Rét azonosították más istenekkel 
is (Héliopoliszban Ré-Harahti, Thébában Ámon-
Ré).



  

● Szeszósztrisz, I., király (Kr. e. 1958 – 1914): 
Egyiptomi király, I. Amenemhat fia. Apja 
meggyilkolása után lépett a trónra. 
Meghódította Núbiát. A középbirodalmi 
héliopoliszi templomot ő építette, obeliszkje ma 
is ott áll. Thébában bárkamegállója maradt 
fenn. Piramisa el-Listben, a Fajjúm-oázisban áll.



  

● Széthi, I., király (Kr. e. 1292 – 1279, XIX. 
dinasztia): Egyiptomi király, I. Ramszesz fia. 
Halotti temploma Gurnában, sírja a Királyok 
Völgyében található.



  

● Thotmesz, III., király (Kr. e. 1479 – 1425, XVIII. 
dinasztia): Egyiptomi király, II. Thotmesz fia. 17 
hadjáratot vezet Palesztinába és Szíriába. 
Hódításai révén Egyiptom nemzetközi 
nagyhatalommá válik. Megtámadja, eredmény 
nélkül, Mitannit. Háborúiról évkönyvei 
számolnak be. Halotti temploma Thébában volt, 
sírja a Királyok Völgyében található.



  

● Tutanhamon király (Kr. e. 1335 – 1325, XVIII. 
dinasztia): Egyiptomi király, esetleg Ehnaton fia. 
Felesége Anheszenpaaton (Ehnaton lánya). 
Neve eredetileg Tutanhaton, nevét az Aton-
kultusz bukás után változtatja meg. 
Valószínűleg kilenc évesen lép a trónra, és 
helyette ténylegesen Ay vezír és Horemheb 
tábornok kormányoz. Sírja, a két épen megtalált 
királysír egyike, a Királyok Völgyében található.
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