
  

Egyiptom művészete - 
Középbirodalom

● I. átmeneti kor Kr. e. 2155-2040)
● Középbirodalom Kr. e. 2040-1785)
● II.átmeneti kor Kr. e. 1785-1552)



  

● Kr. e. 2000 körül bukás, új uralkodó 
Amenemhet (Théba)

● 12. dinasztia = egyiptomi középbirodalom 
virágzása

● Nevek: Amenemhet és a Szenuszret (gör. 
Sesostris) 

● Nem fáraóideálok (központi kormányzat), helyi 
fejedelmek (invesztíciójukat a fáraóktól kérik)



  

● thébai dinasztia (Kr. e. 2100 körül). (nevek: 
Antef és Mentuhotep) Kormányzás:Théba, 
majd Felső-Egyiptom déli része

● Hórusz, és Ré nevek használata
● Gazdasági erősödés, hódítások
● A 12. dinasztia utolsó tagja nő, Szebeknofruré 

(4 évig)
● 13. dinasztia: széthúzás, belső háborúk



  

● Kormányzás - gazdasági szempontok, adószedés, 
adminisztráció

● Fáraó vagyona nem elegendő, helyi hatóságok
● Gazdasági erő fokozása (földszerzés, csatornázás, 

mocsárcsapolás)
● A középbirodalom piramisai jelentéktelen 

emlékművek a gizei piramisokhoz viszonyítva
● Sírépítészet (+balzsamozás) alacsonyabb 

rangúaknak is



  

● Városi polgárság: kereskedés, ipar, 
művészetek (független)

● Cél: az általános jólét emelése, a fáraók régi 
tekintélyének a helyreállítása (hivatásos 
katonák, sorkatonák, fegyelmezett hadsereg)

● A Színai-félsziget, Szíria, Palesztina, Líbia és 
Núbia (védekezés, határvédelem)



  

● Jólét –-  művészetek, irodalom újbóli fejlődése
● kolosszusok régi stílusban készülnek
● kisebbméretű alkotásokban új szín
● Reliefek: sávokra való elosztás mellett 

természethűség
● Kifejezni az akarat feszültségét – az egyiptomi 

középkor emberének egyik fő sajátosságát



  

● Egyiptom művészete: egyszerűség, realizmusra való 
törekvés

● Építészet emlékek:
● Templom, Faiyum, III. Amenemhat (oszlopcsarnok, nagy 

kapu,  előcsarnok, három kápolna. Falak: istenek, királyok, 
áldozati jelenetek színes domborművei.

● Magánépítészet emlékei Káhúnban: téglaházak kerttel
● Piramisok: kisebb, tégla, belső kamra borítása kő, 

magánsírok téglából
● Oszlopos sírok sziklába vájva, falfestmények



  



  



  

Építészet

● II. Mentuhotep király halotti temploma, Théba
● Az Első Átmeneti Korban (kb. Kr. e. 2155 – 2040) több kisebb 

királyságra szakadt Egyiptomot a felső-egyiptomi Thébából 
származó XI. dinasztia (kb. Kr. e. 2040 – 1989) egyesítette újra. Az 
egyesítést végrehajtó király, II. Mentuhotep, Thébában, a Nílus 
nyugati partján építtetett halotti templomot magának. A várost 
nyugatról határoló hegyvonulatban egy nagyobb beöblösödés 
található, ezt az egyiptomiak a „Völgy”-nek nevezték, a mai arab 
neve Deir el-Bahri. Ennek bejáratától északra temetkeztek II. 
Mentuhotep elődei, és a király ezeknek az udvarral kibővített 
sziklasíroknak hatalmas méretűre kibővített mását építette fel a 
Völgyben. Az épület a király kultuszának otthont adó halotti 
templom, amelynek belső udvarából nyílik a király sziklasírja.



  



  

● A templom előtt lévő udvaron fákkal szegélyezett út 
vezetett egy teraszig. A terasz oldalát pillérek szegélyezték, 
mögöttük a falat reliefek borították. A teraszra rámpa 
vezetett fel. A teraszon oszlopcsarnok állt, protodór 
oszlopokkal. Az oszlopcsarnok közepén tömör felépítmény 
helyezkedett el. Az oszlopcsarnokból kiemelkedő építmény 
vagy piramis, vagy masztaba, vagy mesterséges domb 
lehetett. Az oszlopcsarnok mögött található a belső udvar, 
amelyhez a kultuszhelyiségek csatlakoznak. Ebből a belső 
udvarból nyílik egy hosszú, a Völgy sziklájába fúrt folyosó, 
amelynek a végén a király sírkamrája található.



  

● I. Szeszósztrisz király obeliszkje
● Héliopolisz (mai Kairó északi része) vallási központ (napkultusz), 

szent kerület (oldalhossza több mint 700 m) közepén 
mesterséges domb: világ teremtésekor a szárazföld először itt  
bukkant ki a tengerből. Itt állt Ré napistennek és Átum 
teremtőistennek temploma. 

● Héliopoliszt a Középbirodalomban a XII. dinasztiához (Kr. e. 1989 
– 1791) tartozó I. Szeszósztrisz király (Kr. e. 1958 – 1914) 
jelentősen átépítette. A templom kapuját szfinxek és obeliszkek 
őrizték. Az Újbirodalom korában újból átépítették, és további 
obeliszkeket állítottak elé. Mára a hatalmas létesítményből 
csupán I. Szeszósztrisz obeliszkje maradt meg.



  

● Az egyiptomi obeliszk karcsú kőpillér, 
csúcsa piramisszerűen keskenyedik. 
Akárcsak a szfinx, a napistent, továbbá a 
teremtést jelképezi. Mindig párosával 
állították a templom kapuja elé. I. 
Szeszósztrisz obeliszkje 20,41 m magas, 
párja Kr. u. 1161-ben feldőlt és 
darabokra tört. Az obeliszk oldalán 
hieroglif írással a király kartusai és első 
szed-ünnepét megemlítő felirata 
olvashatók.



  



  

Szeszósztrisz büsztje, a berlini 
Altes Museumban, és egy 
méh az obeliszkről



  

● Fáraó hatalmi jelképei: a két országrész 
koronájának egyesítével létrehozott kettős 
korona (ünnepi alkalmakra)

● Hétköznap: királyi fejkendőt hordta, csatában 
kék színű bőrsisak, hadikorona. Kezében 
korbács (lófarokból készült légycsapó) és 
pásztorbot
nemesz kendő (nms): az anyaga négyszögletes 
vászon, melyet a homlokra helyeztek, majd 
hátra, a fülek mögé hajtottak és a haj alatt 
megkötötték. Van két hajtókája, mely a vállak 
előtt lelóg. Gyakran vízszintes csíkokkal díszített, 
de ábrázolják sima felülettel is.



  

IV. Thotmesz rózsaszín gránitszobrának töredéke, Louvre, Párizs



  

Piramisok

● Középbirodalmi piramisok: 12. dinasztia királyai
● Faiyum-oázisban (5): I. Amenemhat, I. Szeszósztrisz és II. 

Szeszósztrisz piramisa
● Dahsúrban II. Amenemhat és III. Szeszósztrisz piramisa, III. 

Amenemhat (Kr. e. 1852 – 1807) mindkét helyen
● Magasság: 60 és 80 m, anyaga: tégla, kővel megerősített átlós 

támfalak, tégla töltés, borítás kőlap
● piramisok mellett halotti templom: központi rész udvar, folyosó, 

terem, keresztfolyosó, egyoszlopos terem, kultuszhelyiség
● Piramiskerületek: király családtagjainak föld alatti sírjai 

(ékszerlelet)



  

● Faiyum (Hawara)



  

III. Amenemhat faiyúmi piramisában (58 m magas) többszintes, titkos 
ajtókkal védett, bonyolult labirintuson át lehet csak a sírkamrába jutni. Ezt 
egyetlen, 110 tonnás kvarcit kőtömbből faragták ki, benne két-két kvarcit 
szarkofág és kanópusztartó láda áll.



  



  



  



  



  

viaszfestési 
eljárás, 
enkausztika, 
kötőanyaga 
méhviasz, 
olvasztás által 
válik a 
pigmenteket 
hordozó anyag 
eloszlathatóvá 
bármilyen 
felületen.

https://www.youtube.com/watch?v=VaJm6tj6pjA

https://www.youtube.com/watch?v=VaJm6tj6pjA


  



  



  



  

Amenemhat

Dahsúr

III. Szenuszert

105 × 105 × 75

105 × 105 × 78



  

● III. Amenemhat dahsúri piramisa (81,5 m) 
csúcsát képezte a feketegránitból készült 
piramidion. A szárnyas napkorong alatt a király 
kartusai, ez alatt pedig hieroglif felirata 
olvashatók.



  

Szobrászat

● Két tendencia:
● Memphisz (észak):  óbirodalmi példák, de hiányzik az a 

monumentalitás. Lágy vonások (I. Szeszósztrisz, III. Amenemhat 
szobra) 

● Thébai csoport (dél): nyers, szinte brutális realizmus, erőteljes 
arcvonások jellemezték, részleteket bámulatos erővel alakították 
ki (Mac Gregor-fej, III. Szeszósztrisz-fej). Jellemzők a mélyen 
árkolt szemek, erősen ívelő ajkak, kiálló pofacsont, bevésett 
ráncok. A legjellemzőbb szobrok Medamud, Dejr-el Bahri, 
Karnak, Tanisz lelőhelyekről kerültek elő. A magánszobrok 
színvonala erősen alulmarad, többnyire az uralkodói szobrok 
gyenge másolatai.



  

Szobrászat

● Királyszobrok
● II. Mentuhotep király 
● III. Szeszósztrisz király
● III. Amenemhat király szfinxe
● Kawit hercegnő szarkofágja



  

● II. Mentuhotep király (XI. 
dinasztia)

● Théba, halotti templom, Deir 
el-Bahri

● trónuson ül, kezét mellbe 
fonja. Ünnepi fehér ruha, 
alsó-egyiptomi korona, 
álszakáll

● Robusztus test, arc komoly, 
titokzatos, nem egyéniesített



  

● 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.



  

● III. Szeszósztrisz király 
(Kr. e. 1872 – 1853, 12. 
dinasztia) Deir el-Bahri

● királyi jelvény: nemesz-
fejkendő, 
homlokrészen 
ágaskodó ureusz

● Időskori, fáradt, de 
büszke, portrészerűbb



  

● III. Amenemhat király

(Kr. e. 1852 – 1807) szfinxe
● Tánisz (Alsó-Egyiptom)
● oroszlánsörény és álszakáll

arrogancia, gonosz



  

● Amenemhat, III., király (Kr 
e. 1852 – 1807, XII. 
dinasztia) Egyiptomi király, 
III. Szeszósztrisz fia. A 
Fajjúm-oázisban 
nagyszabású vízszabályzó 
rendszert építtetett. 
Fennmaradtak a núbiai 
Szemna erőd egyiptomi 
védőinek uralkodása alatt 
az udvarhoz küldött levelei. 
Piramisai Dahsúrban és a 
Fajjúm-oázisban, 
Hawarában állnak.



  

Szobrászat

● Kawit hercegnő szarkofágja (XI. dinasztia) Théba, Deir el-Bahri
● Finoman kidolgozott mélydombormű (az alakok belsejét mélyítették 

különböző mértékben) 
● Tehénfejés: borjút anyja lábához kötötték, hogy ne férjen hozzá a 

tőgyéhez. A tehén szeméből könnycsepp gördül, mert tudja, borja éhen 
marad. A síró tehén megható, de nem egészen valósághű motívuma 
már az óbirodalmi domborműveken megjelent.

● Hercegnő, reggeli szépítkezés közben. Karosszékben ül, egyik 
kezében tükröt tart. Hosszú ruhát, nyakláncokat, boka- és karpereceket 
visel. Egy szolgálólány a parókáját igazítja. Egy szolgáló italt tölt a 
hercegnőnek, és a feje előtt lévő hieroglif felirat közli, hogy mit mond 
eközben: „en ká-etj, henut – egészségedre, úrnő”.



  



  

● Domborművek típusai:
● Mélydombormű (szabadban, rajzolat kimélyítve, 

határozott körvonalak: fény-árnyék)
● Magasdombormű (belső terekben, háttér 

levésve, formák kiemelkednek, festés)



  

Szobrászat

● Szolgaszobrok (Óegyiptomban is)
● Feladat: kíséret a túlvilágra 
● Valósághű hajómodellek (vitorlák, legénység), 

hadseregmodell (Meszehti kormányzó aszjúti sírja, XII. 
dinasztia, Egyiptomi Múzeum, Kairó)

Meketré sírjában (Deir el-Bahri, Théba, XI. dinasztia) 
hajómodellek mellett egy jószágszámlálást ábrázoló famodellt 
is találtak. A tarka marhákat botokkal hajtják el a tornác előtt, 
amelyen Meketré ül. Mellette írnokai kuporognak, akik 
számba veszik az állatokat, és jegyzőkönyvbe veszik az 
eredményt.



  

Szolgaszobrok Meketré sírjából



  



  

Festészet

● Magánsírok díszítése: Beni Hasszán
● Az Óbirodalom végétől kezdve a nomoszok 

nagyhatalmú kormányzói már nem a király piramisa 
mellett, hanem saját városaikban építették meg 
díszes sírjaikat. Ez a temetkezési szokás folytatódott 
a Középbirodalom korában is, Egyiptom számos 
helyén található gazdagon díszített középbirodalmi 
sír: Aszjút, Meir, Deir-el-Bersa. Falfestményei miatt a 
leghíresebb nomoszkormányzói sírcsoport Beni 
Hasszánban található.



  

● Sziklasírok: Nílus völgyének falában
● egy helyiség, lapos mennyezet, olykor mennyezetet 

tartó oszlopok 
● később protodór oszlopok, három hajós osztás, 

dongaboltozat, terasz, homlokzaton oszloptagolás

szarkofág a sír belsejében: betemetett akna mélyén 
● falak vakolva, falfestés, téma: vallásos témájú (az 

áldozati asztal előtt ülő halott, abüdoszi zarándoklat), 
mindennapi élet (vadászat, birkózás)



  

● III. Baket kormányzó sírja, északi fal:

kézművesek: két festő, akik egy kápolnát 
festenek be élénk színű sávokkal. Jobb 
kezükben tartják az ecsetet, baljukban a 
festékes tégelyt. 

● Legnagyobb felület elve



  

Két festő munka közben, III. Baket kormányzó sírja



  

● II. Hnumhotep polgármester sírja:
● nílusi akácfán ülő madarak, fa a vízparton, 

hullámok, élénk színek, aprólékos pontosság
● Az akácfa egy nagyobb jelenet része, amelyen 

a sír tulajdonosa madarakra vadászik.



  

Akácfán ülő madarak



  Halastó, Thébai sír (falfestmény), Kr. e. 1400 k. (London, British Museum)



  

● Amenemhat kormányzó sírja:

59 birkózó pár: más-más fogás, szorítás, 
dobás, és egy erőd ostroma 

● III. Baket sírja: 220 birkózópár



  



  



  

Nevek

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

● 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.

● Szeszósztrisz, III., király (Kr. e. 1872 – 1853, XII. 
dinasztia): Egyiptomi király, II. Szeszósztrisz fia. Három 
hadjáratot vezetett Núbia ellen, és többször háborúzott 
Palesztinában. Felszámolta a nomosz-kormányzók 
uralmát. Piramisa Dahsúrban áll.



  

Fogalmak

● Abüdoszi zarándoklat: a templomban őrzött 
Ozirisz szobrot temetési menetben az isteni 
sírhoz viszik

● Obeliszk négyoldalú, felfelé keskenyedő, 
piramis alakú, csúcsban végződő magas 
emlékoszlop



  

● Dongaboltozat: a boltozat legegyszerűbb 
formája, mely elsősorban hosszanti terek 
lefedésére alkalmas. Egyszerű hengerfelületű 
boltozat, mely keresztmetszete szerint lehet 
félköríves, szegmensíves vagy csúcsíves.



  

● Usebti: múmia alakú kis szobrocska. Az 
egyiptomiak a középső birodalom óta 
sírmellékletként használják.



  

● Kanópusz edények, kanópusztartó láda:
● emberfejű Imszet, a máj védnöke
● majomfejű Hápi tüdő védnöke
● sakálfejű Duamutef gyomor védnöke
● sólyomfejű Kebehszenuf az egyéb belső 

szervek (belek) védnöke



  

● Canopus(lat.): az ókori egyiptomi 
temetkezéseknél használt alabástrom vagy 
agyagedény. A múmiák belső részeit 4-4 
canopusban helyezték el a sírokban. Fedeleiket 
a 4 védőszellem fejszobra díszítette. Ezeket az 
edényeket az Alexandria melletti Kanóposz 
városában készítették. Innen az elnevezés, 
amelyet átvittek az etruszkok emberfej-fedeles 
hamvedreire is.



  

● Szarkofág (Egyiptomban): (ógörög, 
sarkophagos – húsevő) kőből vagy fából 
készült koporsó. Az ember formájú szarkofágok 
csak az Újbirodalomban terjedtek el, addig 
Egyiptomban is ládaalakú szarkofágokba 
temetkeztek.

 Kefren 



  

● Pillér: sokszög vagy kör keresztmetszetű, teher 
alátámasztására szolgáló építőelem.



  

● Protodór oszlop: ókori 
egyiptomi sziklasírokból ismert 
oszloptípus, korongszerű 
lábazaton álló, négyzetes 
fejlemezzel ellátott, sokszög 
keresztmetszetű pillér.



  

Hathor istennő fejével 
díszített fejezetű 
oszlop

Domborművestörzsű, 
lótuszvirág fejezetes 
oszlop

 Lótusznyaláb oszlop

Prótodór oszlop



  

● Naptemplom: az Óbirodalomban az V. dinasztia 
királyai által emelt épületek. Részei: 
völgytemplom, felvezető folyosó, templom. A 
templom nyílt udvarán oltár állt egy magasra 
megépített, piramisformájú tömör torony előtt.

● Nekropolisz: -sírváros: Egyiptomban kialakult 
temetkezési forma, ahol az uralkodók 
temetkezési helye körül az előkelők 
sírépítményeiből város alakult ki.



  

● Szed-ünnep: (óegyiptomi, sd – feldíszít, 
felöltöztet) a király trónralépése után bizonyos 
időnként megismételt, a király erejének 
megújítására szolgáló szertartás. Felirataik 
szerint az egyiptomi királyok haláluk után is 
folytatni kívánták a szed-ünnep megünneplését.



  

● Ureusz: Az ureuszkígyó támadó kobrát formázó 
óegyiptomi jelkép. A kobra fontos királyi 
szimbólum, és védelmezőként (Uadzset istennő 
ábrázolásaként) megtalálható a fáraói koronán, 
a keselyűistennő, Nehbet ábrázolása mellett. 



  

● Frontalitás: a nézővel szembeforduló, vonallal 
szimmetrikusan kettéosztható képzőművészeti, 
az ókori Közel-Keleten kedvelt ábrázolásmód. 
Először az ún. daedalikus nagyszobrászatban 
kérdőjeleződött meg, ahol ezt a pózt a mozgás 
kiindulópontjának tekintették, és apró 
részekben eltértek a két félrész szimmetriájától.



  

● Hieroglif írás: (ógörög, hieros – szent, glyphe – metszet, 
véset) egyiptomi írás. Az egyesítés korában jelenik meg, 
domborműként faragják, vagy ritkábban festik. A másik két 
egyiptomi írással ellentétben megőrizte piktografikus 
jellegét.

● Démotikus írás: (ógörög, demotikos – népi) egyiptomi írás. 
A XXVI. dinasztia alatt jelent meg. Általában papiruszra 
írták.

● Hieratikus írás: (ógörög, hieratikos – papi) egyiptomi írás. 
Az archaikus korban jelenik meg, ecsettel és tintával 
általában papiruszra írták.



  

● Paletta: fából vagy más anyagból készült, 
általában ovális alakú és egy nyílással ellátott 
eszköz, amelyet a festő festés közben a 
kezében tart. A palettán helyezi el azokat a 
színeket, amelyekre szüksége van, így az szót 
átvitt értelemben is használják a festő által 
használt színek együttesére.



  

● Pecséthenger: az ókori Mezopotámiában 
használt, hosszanti tengelye mentén átfúrt 
henger alakú pecsétlő, amelyet a 
pecsétnyomóhoz hasonlóan, a tulajdon 
megjelölésére használtak. Később az aláírást is 
helyettesíthette. A pecséthengert 
végiggörgették az agyag felületén, így annak 
lenyomata a táblára került.



  

● Nomosz: (ógörög, nomos – tartomány, terület, 
vidék) Egyiptom közigazgatási kerületeinek 
elnevezése. Alsó-Egyiptomot 20, Felső-Egyiptomot 
22 nomoszra osztották.

● Szfinx: (ógörög sphigx – emberfejű, oroszlántestű 
lény) emberfejű, oroszlántestű lény. Héliopoliszban 
a napistent és annak templomát védelmező 
istennek tartották a szfinxet, ugyanakkor 
azonosították magával a napistennel is.



  

● Sztélé: domborműves jelenetet és/vagy feliratot 
tartalmazó faragott kő. A domborműves 
jeleneteket tartalmazó sztélék képmezőit 
regiszterekre, azaz sávokra osztották, vagy a 
teljes képmezőn egyetlen összefüggő 
kompozíciót ábrázoltak.

 II. Ramszesz

 I. Nektanebosz 



  

● Masztaba: (arab, 
mastaba – pad) 
téglatest vagy 
enyhe dőlésszögű, 
téglalap alapú 
csonka gúla alakú 
sírépítmény.



  

● Piramis: (ógörög, pyramis – gúla) sírépítmény. 
Négyzetes alapra épített, gúla alakú, kőből 
vagy téglából készült királysír.

● Piramidon : arany bevonatú gránit tömb, a fáraó 
Ré gyermeke.



  

● Templom (Egyiptomban): az isten lakhelyének 
tartották. Az egyiptomi templom mindig fallal 
körülvett szent kerületben áll. A szent kerületben 
lehetnek más épületek is, szent tó, stb. 

Az Újbirodalomtól kezdve a templom részei, kívülről 
befelé: pülón (magas bejárat), oszlopos udvar, 
hüposztül csarnok (lehet több is), áldozati asztal 
terme, szentély (szfinxek, obeliszkek). A 
templomban más istenek kápolnái is sorakozhatnak.



  

● Motívum: a képzőművészetben az ábrázolás 
témáját adó elem.

● Legnagyobb felület elve: az egyiptomi 
művészet ábrázolási hagyományainak 
alapelve. Az ábrázolandó tárgy egyes részeit a 
legnagyobb felületet nyújtó nézőpontból 
ábrázolják. Pl. az ember fejét oldalnézetből, de 
a szemet szemből.



  

● Neolitikum: újkőkor; legkorábban a Kr. e. 8. 
évezredben kezdődő korszakot nevezzük így. 
Ennek legfőbb jellemzője nem a kőszerszámok 
finomabb megmunkálása, hanem a letelepedett 
életformának, a földművelésnek és 
állattenyésztésnek, ezzel együtt a társadalom 
összetettebbé válásának megindulása.



  

● Szereh: (óegyiptomi, srx – királyi név) királynevet 
keretező téglalap. Az egyiptomi királyok hivatalos 
címében az első nevet (a Hórusz-nevet) keretező 
téglalap. Tetején a Hórusz-sólyom ül, alsó felét 
stilizált palotahomlokzat tölti ki.

● Kartus: (francia, cartouche – hüvely) névgyűrű. Az 
egyiptomi királyok hivatalos címében a negyedik 
és az ötödik nevet (a trónnevet és a 
személynevet) keretező ovális jel.



  

● Perspektíva: (latin: perspicere: tisztán látni, átlátni) 
háromdimenziós tárgy ábrázolásának módszere sík 
felületen, a térábrázolás tudománya. A perspektíva 
ókori görög és római változata a lineáris, vagy 
ortogonális perspektíva volt, ahol az enyészvonalak 
egy függőleges mentén, több enyészpontban 
találkoznak. A centrális (lineáris) perspektíva a XV. 
század eleji Firenzében alakult ki, megalkotója 
Brunelleschi volt. A barokk, illúzionisztikus 
perspektívát Andrea Pozzo fejlesztette ki.



  

Linkek

● Hawara régészete 
http://www.casa.ucl.ac.uk/digital_egypt/hawara/

● Illahun (Kahun) 
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/lahun/index.ht
ml

http://www.casa.ucl.ac.uk/digital_egypt/hawara/
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/lahun/index.html
http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/lahun/index.html


  Asszuáni sír belseje



  

Iparművészet

● Az iparművészet emlékei a királyi családok 
sírjaiból ismeretesek: gyűrűk, láncok, 
amulettek, diadémák, karperecek).



  

Irodalom

● Irodalom fénykora a 12. dinasztia ideje
● Művek: Szinuhe palesztinai utazásának s kalandjainak 

története, a kígyókirály meséje, az ékesszóló parasztról 
szóló elbeszélés, mondásgyűjtemények, erkölcsbölcseleti 
művk, himnuszok, dalok stb. 

● Közös jellemző a pesszimista beállítottság (általános jólét 
ellenére): „Nincs igaz ember s a föld a gonosztevők 
martaléka” – mondja az életúnt a saját lelkével folytatott 
párbeszédben. A megváltás pedig a halál: „A halál úgy áll 
ma előttem, mint amikor valaki otthona viszontlátására 
vágyik, miután sok évet fogságban töltött el”.



  



  

● Budapest Múmia Projekt - dokumentumfilm a 
vizsgálatokról (12')

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

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