
Egyiptom, későkor



• Kései kor: Kr.e. 712-332

• Görög-római kor: Kr.e. 332-Kr.u.395



Ptolemaiosz-kori templomépítészet:
Építés évszázadokon keresztül (eredeti tervek alapján)
Alaprajzok: átláthatóság, arányosság
Falak: vallásos szöveg (hieroglif írás)
legjelentősebb Ptolemaiosz-kori templomok Felső-
Egyiptomban
(Philae szigetén, Kom Ombo-ban, Edfuban, Esznában 
és Dendarában)



● Egyiptomi Ptolemaiosz kor
● A Ptolemaida dinasztia, 

másképpenLagida dinasztia egy
hellenisztikuskirályi család volt, mely 
majdnem 300 éven keresztül irányította 
Egyiptomot, Kr. e. 305–30-ig. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hellenisztikus_civiliz%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptom
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._305
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._30


• I. Ptolemaiosz, Lagosz fia, egyike volt 
Nagy Sándor makedóntábornokainak. 
Kr. e. 323-ban Nagy Sándor halála előtt 
kinevezte Egyiptom szatrapájának. 
Kr. e. 305-ben I. Ptolemaiosz királynak 
kiáltotta ki magát, később felvette a Szótér 
nevet (jelentése: megmentő). Az 
egyiptomiak hamar elfogadták a 
Ptolemaioszokat a független Egyiptom 
fáraóinak utódaként.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ptolemaiosz_ptolemaida_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Alexandrosz_maked%C3%B3n_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maked%C3%B3nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._323
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szatrapa
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._305


● A dinasztia férfiuralkodói közül mind a 
Ptolemaiosz nevet viselte. A ptolemaida 
királynőket, akik közül jó néhány férjeik nővére 
volt, Kleopátrának, Arszinoénak vagy 
Berenikének nevezték. A leghíresebb királynő, a 
dinasztia utolsó királynője, VII. Kleopátra volt, 
aki a Julius Caesar és Pompeius közötti, 
később Octavianus és Marcus Antonius közötti 
politikai harcokban betöltött szerepéről ismert. 
Öngyilkossága jelölte Egyiptom 
behódolását Róma előtt és a Ptolemaioszok 
uralkodásának végét Egyiptomban. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/VII._Kleop%C3%A1tra_ptolemaida_kir%C3%A1lyn%C5%91


Edfu, Hórusz templom
 Edfu már az Óbirodalomban jelentős 
kultuszhely
• Hórusz templom építése Kr. e. 237. 

augusztus 23.-tól Kr. e. 71
• A pülón mögötti oszlopos udvar → előre 

nyitott oszlopcsarnok (=pronaosz) 
Homlokzatát szekrényfallal összekötött 
oszlopok alkotják.

• Könyvtár: keleti szekrényfal kis 
fülkéjében, katalógus a falon hieroglif 
írással 

• A pronaosz mögött hüposztül csarnok 
→ áldozati asztal terme 

• A szentélyrész közepén bárkaszentély, 
körben kápolnák 

• Leghátsó szentélyben Hórusz szobra
• A templom mellett  liget: Hórusz szent 

sólymának fészke





Edfu, Hórusz templom



















David Roberts - Temple of Horus, Edfu, from ''Egypt and Nubia''; engraved by Louis 
Haghe (1806-85)





















Az edfui és a dendarai templom (alaprajz) 



Dendara: Hathor templom

A dendarai Hathor-templom + edfui templom = hasonlóság
Kapcsolat: edfui Hórusz szobor → bárkán Dendarába Hathorhoz
Szentélyrészt a Ptolemaiosz-kor végén (esetleg Kr. e. 54-ben, XII. 
Ptolemaiosz), a pronaoszt már a római korban építették.
A pronaosz (előterem) homlokzatán az oszlopokat szekrényfal köti 
össze. 
Néró császár (Kr. u. 54 – 68) alatt tervbe vették az oszlopos udvar és a 
pülón megépítését, de az alapozáson kívül más nem készült el. 
A templom tetején kápolna: újévi ünnepkor körmenet ide



1. Nagy oszlopcsarnok (pronaosz)
2. Megjelenések csarnoka
3-5. Műhely, raktár, áldozathozók bejárata
6-8. Kincstár, kijárat a kúthoz,  lépcsőhöz
9. Áldozati csarnok
10. Az enneád csarnoka
11. Szentély
12-15. Dendera nomosz kápolnája, Ízisz 
kápolnája, Szokarisz kápolnája, Harszomtusz 
kápolnája
16-20. Hathor szisztruma kápolnája, Alsó-
Egyiptom isteneinek kápolnája, Hathor 
kápolnája, Ré trónjának kápolnája, Ré kápolnája
21-25. A menat-gallér kápolnája, Ihi kápolnája, 
az Uabet, nyitott udvar, folyosó































Cleopatra Cesar



az egyiptomi naptári év mind a harminchat dekádjának teljes állatöve

















Walter Garn,
bécsi villamosmérnök









Szobrászat
• Bronzöntés technikája: 

viaszveszejtéses eljárás
• Karomama királynénak, II. 

Takelóth király (kb. Kr. e. 850 – 
825, XXII. dinasztia) feleségének 
bronzszobra

• Kézmozdulata alapján eredetileg 
szisztrumot, Hathor istennő 
kultuszához kapcsolódó templomi 
csörgőt tartott kezében (a szobor 
a templomban elhelyezett 
fogadalmi tárgy)

• Paróka, személyes vonásoktól 
mentes, enyhe mosoly, karcsú 
testhez simuló ruha redőzetei, 
ruhadíszek arany- és 
ezüstberakás







Későkor kőszobrászata: 
a.) realista, b.) archaizáló
Montemhat thébai kormányzó 
(Tanutamon király uralkodása, Kr. 664 
– 656, XXV. dinasztia) szobra a realista 
irányzat kimagasló példája. A 
kopaszodó férfi arcáról idős kora 
ellenére tettvágy sugárzik.
Egy XXVI. dinasztiabeli (Kr. e. 664 – 
525) király szobrán ezzel szemben az 
archaizáló irányzat figyelhető meg. A 
részletes kidolgozás ellenére minden 
személyes vonás hiányzik az arcról. A 
király nemesz-fejkendőt visel, 
homlokán ureusz-kígyóval. Ajka enyhe 
mosolyra húzódik.



• A Memphisből származó, pontosan 
nem datálható későkori (vagy korai 
Ptolemaiosz-kori, Kr. e. IV. sz.) 
remekmű a realista irányzat egyik 
legjelentősebb emléke. Stílusában 
közel áll egy kék bazaltból készült, 
Szakkarában talált, Kr. e. IV. 
századból származó férfifejhez 
(Boston, Museum of Fine Arts). A 
felirat hiánya ugyan egyikük 
esetében sem teszi lehetővé a 
pontos időbeli meghatározást és az 
ábrázolt személy kilétének 
megállapítását, de a kopaszra 
borotvált fej és a magas színvonalú 
kivitelezés alapján valószínű, hogy 
mindkettő előkelő papot ábrázol.



A Zöld Fej nevét a kő színéről 
kapta. A szobrász lenyűgöző 
szakértelemmel érzékeltette a bőr 
alatt lévő csontokat, és gondosan 
faragta meg a koponyatetőt és a 
bőr ráncait. A markáns arc az 
enyhén tokás idősebb férfit szigorú 
és határozott embernek mutatja.



Macska - Básztet

• későkori bronzszobrászat, gyakori téma
• Básztet állata (szerelem istennője)
• Básztet kultuszhelye az alsó-egyiptomi Bubasztisz (templomi 

fogadalmi tárgy)

• Ül, egyenes tartás, összezárt mellső lábak, szem 
arany+kristály berakás

• figyelmes tekintet, büszke arc, izmok feszessége →  élethű
• homlokán skarabeusz (helye), füleiben arany fülbevalók 

(mások orrkarika) (élők?) 



Bronz macskaszobor 
(Budapest, Szépművészeti Múzeum)
Viaszvesztéses eljárás 



A tániszi királysírok 

• Az alsó-egyiptomi Tánisz a Harmadik Átmeneti Korban, a XXI. 
és XXII. dinasztia alatt volt Egyiptom fővárosa (Kr. e. 1070 – 
945 ill. Kr. e. 945 – 715). 

• Egy nagyméretű szent körzetben: Ámon temploma 
• Az I. pülóntól délre két dinasztia királyainak temetkezése
• A kripta érintetlen III. sírjában I. Pszuszennész és 

Amenemope (XXI. din), illetve II. Sesonk (XXII. din) királyok 
múmiái

• Tutanhamon sírja mellett ez a másik, eredeti állapotban, 
teljesen érintetlenül fellelt egyiptomi királysír.







Hasonló, templomban lévő királysír: alsó-egyiptomi Szaisz
(Későkorban, a XXVI. dinasztia alatt főváros, Kr. e. 664 – 526)
Nem maradt fenn semmi
Hérodotosz görög történetíró leírása (Kr. e. 450 utazás) 
A város fő istenségét, Néith istennőt Athéna (Athéné) görög 
istennővel azonosította.



I. Pszuszennész
 (Kr. e. 1044 – 994, XXI. dinasztia)

 arany halotti maszkja,
Kidolgozás részletes
Szemek berakással
Nemesz kendő, álszakáll,
Ureusz kígyó

I. Pszuszennész (Kr. e. 1044 – 994) 
rózsagránit  szarkofágjában  két 
koporsóban, feketegránit  külső és ezüst 
belső koporsóban király múmiája, 
arcán aranymaszkkal, testén számos 
ékszerrel.  A feleségének épített 
sírkamrába utólag vitték át 
Amenemope király (Kr. e. 996 – 985) 
múmiáját, belső koporsóját és 
kanópusz-edényeit eredeti 
nyughelyéről, a IV. sírból, 
ahol kvarcit szarkofágja állt. 





https://www.youtube.com/watch?v=N0Osjgd4Qns

https://www.youtube.com/watch?v=N0Osjgd4Qns


II. Sesonk koporsója 
II. Sesonk (Kr e. 890 körül, XXII. dinasztia) ezüst koporsóját sólyomfejjel mintázták meg.
Az ezüst az ókori Egyiptomban az aranynál is drágább fémnek számított.
A múmiaként megformázott test a királyi hatalmi jelvényeket tartja a kezében;

a koporsó oldalán hieroglif feliratok és vallásos jelenetek láthatók. 
 A III. sír előterében II. Sesonk (Kr. e. 890 körül) ezüst koporsóját fedezte fel Montet, 
benne a király múmiáját, aranymaszkját és számos ékszerét. 
Az előtérbe nyílik az az akna, amelyen át a felszínről le lehetett ereszkedni a sírba. 
Az előtérben és a két sírkamrában több mint ezer usébtit, 
továbbá arany és alabástrom edényeket találtak. 











IX. Ptolemaiosz port 

Kerekszobrászat hagyományos kánona:
kultuszszobrokon
A portréműfaj: görög hatások, lazuló formák
ptolemaioszi arctípus:
telt, kerek arc, húsos, mosolygó ajkak



Vallás, halottkultusz

● Ember = test + lélek

● Ka: életerő
● Ba: személyiség
● Ah: elhunyt túlvilági formája



● Ba, mint madár



● Ka, mint két kar



● Ah, mint íbisz, vagy főnixmadár



Kanopusz edények

 Duamutef     Kebehszenuf      Hapi          Imszet

  sakálfej          sólyomfej      majomfej        férfifej

  gyomor             belek             tüdő              máj



A szív megmérése


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83
	Slide 84

