
Egyiptomi templomok



Jellemzők:

● Támaszgerendás szerkezet
● Kis fesztávolság
● Sűrű oszlopok



Oszlop és pillér részei

● Lábazat
● Törzs
● Fejezet



Egyiptomi oszloptípusok



● III. Ramszesz temploma, Medinet Habu, Théba



● 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



Egyiptomi templomtípusok

● Túlvilági élet templomai

völgytemplom

halotti templom
● Kultusztemplomok

(felvonulások)



Karnak, Honszu templom



● Bazilikális elrendezés

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

Karnak



Karnak, Amon-Ré templom



● Hüposztil 



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



?



masztaba





Karnak

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

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




A Nilus istene, márvány (Roma, Vatican)





Luxor







Luxor, ülő Colossus









III. Ramszesz halotti temploma

Medinet Habu, Théba



I. Széthi temploma



● 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



?



 Ba, mint madár, személyiség



?



 Ka, mint két kar, életerő



?



 Ah, mint íbisz, túlvilági lélek 



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

Tutanhamon sírja



“…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)

Tutanhamon sírja



Tutanhamon sírja



Tutanhamon sírja





?



 Anubisz





● 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.

















● 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








	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

