
  

Egyiptom, Óbirodalom



  

Időrendi tábla

● 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)



  

Dinasztiák az Óbirodalomban

● III. (meidumi piramis)
● IV. (gízai szfinx)
● V. (Ré-kultusz, abuszir naptemplom)
● VI. (hanyatlás)



  

●III. dinasztia Kr.e 2778-2723

● Hat fáraó uralkodása
● Legjelentősebb Dzsószer fáraó, aki új 

székhelyre költöztette udvarát, a Meni által 
alapított Ineb Hedzs (= Fehér Falak, később 
Men-nefer-Pepi, görögül Memphisz) városába. 
Ő építette az első lépcsős piramist. 

● Huni fáraó Mejdúmban építtetett piramist.



  

● Átmeneti időszak
● Egységes állam, despotikus istenkirályság
● Mitológiák
● Monoteizmusok (fétis, totemkultusz)
● Keletkezéstörténet (káoszból Ré=Nap)
● Istencsoportok
● Szinkretizmus (egyesülés, pl Amon-Ré)
● Halál utáni élet (mumifikálás)



  

● IV. dinasztia Kr.e 2723-2563

● piramisépítő fáraók 
● Az első uralkodó Sznofru (kalandozások Núbiába, 

Líbiába és a Sínai félszigetre) Még nem tökéletes a 
piramisépítés, két sikertelen után Dahsurban sikeres.

● Fia Kheopsz: piramis a gízai fennsíkon
● Kheopsz egyik fia, Dzsedefré hatalmon (megölte 

idősebb fivérét, bosszúból a fiatalabbik testvére, 
Khephrén meggyilkolta). Khephrén építette a gízai 
Szfinxet, mögé pedig a piramisát.



  

● Első papi címek, papság = műveltség, tudomány 
(csillagászat)

● Halottkultusz, mumifikálás (70 nap)

Menete: lágyrészek eltávolítása, tisztítás, nátronsózás 
40 napig. Test megtöltése gyantába áztatott vászonnal, 
nátronnal és illatos fűszerekkel, nyílások lezárása, 
gyantás bedörzsölés. Vászoncsíkokkal bepólyázás 
(vallási amuletteket, talizmánok). Koporsó (több 
egymásban), legkülső: kőszarkofág. Belső szervek 
kanópuszedényekben (védelmező Hórusz négy fia).



  

A négy Hórusz-fiú és a kísérő istennők:

Az emberfejű Amszet és Iszet (gör. Ízisz), a máj védnökei;
A majomfejű Hápi és Nebethet (gör. Nephtüsz), a tüdő védnökei;
A sakálfejű Duamutef és Neith, a gyomor védnökei;
A sólyomfejű Kebehszenuf és Szerket (vagy Szelket), az egyéb belső szervek védnökei.



  



  

● Király, 10 kormányzó (lakosság 8 millió)
● Nyugalmas fejlődés, közműhálózat (töltés, 

csatorna, gát)
● Katonaság fegyverei: buzogány és tőr
● Adózás: növényi terményben (áradási sávok 

szerint=nilométer:folyóba vezetőlépcsősor)
● Nílus vize tárolómedencékben, házak 

újraépítése évente



  

●V. dinasztia Kr.e 2563-2423

● Ré kultuszának dinasztiája 
● Innentől kezdve a fáraók Ré fiának számítottak, 

erre utalnak a neveik is, például Szahuré, 
Noferikaré, Noferefré, Niusszerré. Núbiában és 
a Sínai-félszigeten hódítottak.

● Ekkor volt az Óbirodalom a leggazdagabb.



  

Ré ókori egyiptomi napisten, 
Egyiptom történelmének egyik 
legjelentősebb istene. Története 
során több más istennel is 
egybeolvadt, köztük Hórusszal, 
Atummal és Ámonnal. 
Hatásköre kiterjedt az égre, a 
földre és az alvilágra is, több 
teremtésmítoszban is fontos 
szerepet tölt be, és a király 
isteni atyjának is tekintették.

Az egyik szerint az ő könnyeiből lettek az emberek, napkorongot magát Ré fizikai 
megtestesülésének, máskor a szemének tartották.



  

●VI. dinasztia 2423-kb. 2300

● Állam meggyengül, nemesei erősödnek
● Az első jelentős uralkodó I. Pepi. Templomépítés, 

kalandozás Núbiában, Ázsiában. Két feleség, 49 évi 
uralkodás

● Fia, I. Meriné uralkodott 14 évig. Ő már Szudánba is 
betört seregével.

● A következő uralkodó II. Pepi volt. Trónra lépésekor 6 
éves, 94 évig uralkodott. Kereskedelmi kapcsolatok 
Föníciával, Punt királysággal. Óbirodalom hanyatlása.



  

Építészet

● Első piramis: Szakkara, Dzsószer sírja. Sás- és 
agyagelemek, majd kő

● Tervező: Imhotep, a világtörténelem első név 
szerint ismert építésze. Előbb négyzet, majd 
téglalap alapra épült, hat lépcső alkotja. 
Lépcsős masztaba. 



  

Imhotep szobra a Louvre-ban

Imhotep (ii-m-ḥtp; neve jelentése: 
„aki békében érkezik”; i. e. 2750 
körül) ókori egyiptomi tudós, aki a 
III. dinasztiabeli Dzsószer fáraó 
alatt szolgált. A fáraó tanácsosa és 
Ré héliopoliszi főpapja volt. A világ 
első ismert mérnökének, 
építészének és orvosának tartják. 
Halála után az istenek sorába 
emelték. A papirusz és a gyógyítás 
feltalálójának tartották.



  
Dzsószer szakkarai piramisa



  

● Piramisépítéssel Dzsószer utódai sokáig 
próbálkoztak, míg végre megszületett a 
tökéletes piramis. Sznofru fáraó lépcsős 
masztabát építtetett Meidumban, majd piramist 
Dahsurban. A meidumi épület építés közben 
omlott össze, mert túl meredek volt; a dahsuri 
terveit szintén nagy meredeksége miatt félúton 
meg kellett változtatni (Tört piramis). 



  
Meidumi piramis



  

A mai állapotot is feltüntető metszetrajz Huni piramisáról, 
Meidum-ban:
1: törmelékdomb a piramis körül,
2: a végleges körvonalak a lépcsők kitöltése után,
3: sírkamra a hozzá vezető folyosóval,
4: A ma is meglévő építmény



  



  Tört piramis, Dahsur



  



  



  Dahsuri piramis



  

● Piramis tagolása:

A piramis járatai

 A: Bejárat 
B: Ereszkedő folyosó 
C: Emelkedő folyosó 
D: Nagy Galéria 
E: Előkamra 
F: Királyi Kamra 
G: "Teherelosztó kamrák" 
H, I:"Szellőzőaknák"
 J: "Királynő Kamrája"
 K: "Kút-akna" 
L: Földalatti Kamra



  

● Az első tökéletes piramis a dahsúri Vörös 
piramis lett, mely nevét belső vörös mészkő 
borításáról kapta. 



  A Vörös piramis belseje



  

Épült i. e. 27. század
Típusa valódi piramis
Magassága 104 méter
Alap élhossza 220 méter
Oldalak dőlésszöge 43°22′
Anyaga mészkő



  

● A IV. dinasztia piramisai (Hufu, Hafré, 
Menkauré) négyzet alapúak, a gízai 
gránitplatón épültek. Bejáratukról jobbra 
bonyolult folyosórendszer, zsákutcák és aknák 
vezettek a halotti kamrához. A királyok halotti 
kultuszát szolgáló templomok övezték őket. 
Ezeknek az épületeknek a díszítését különféle 
lótusz- és papiruszfejezetes oszlopok alkották. 



  

● Legépebben Hafré gízai halotti temploma maradt fenn, 
melynek csarnokait egy tömbből kifaragott 
gránitpillérek tartják, padozatát alabástrom, falait gránit 
alkotja. A templomtól északra áll a Nagy Szfinx szobra, 
ami bár nem építészeti alkotás, szervesen 
hozzátartozik az együtteshez és a templomkerülethez. 
(Állítását az egyiptomi hagyomány a piramisoknál is 
régibb időkre tette.) A piramisok körül terül el a halottak 
városa, ami számos masztabát foglal magában, a 
sírok szabályos utcákat alkottak. 



  

Hafré szobra dioritból, trón háttámláján sólyom



  

● A gízai nagy piramis 
(Hufu- vagy 
Kheopsz-piramis 
épült Kr.e.26.szd

● Építtető: Hufu
● piramis+halottak 

városa+szatellit 
piramisok



  



  



  

● A görög mitológiában a Szphinx szárnyas oroszlán, női 
fejjel azzal tartotta rettegésben Thébai városát, hogy aki 
nem tudott felelni a kérdésére, azt kegyetlenül megfojtotta. 
Tüphón, a százfejű óriás, és a félig kígyó, félig ember 
Ekhidna gyermeke. Testvérei Kerberosz (a háromfejű kutya, 
a Sztüx őre, latin Cerberus), Hüdra és Khimaira. Híres 
vendégszereplése Oidipusz tragikus történetéhez köthető, 
mivel a Szphinx Thébai városa mellett, a Szphingia nevű 
hegyen élt. A monda szerint a hős Oidipusznak sikerült 
kitalálnia , hogy mi is a megfejtés. A feladvány így hangzott: 
Reggel négy lábon, délben két lábon, este pedig három 
lábon jár.

A megfejtés az ember. Oidipusz rájött ,hogy a Szphinx az 
ember életét egyetlen napszakhoz hasonlította. 
Gyermekkorában az ember négy lábon mászik, az élete 
közepén, felnőtt korban két lábon jár, élete alkonyán, pedig 
már bottal jár. A Szphinx a helyes válasz hallatán elpusztult.



  

Jean-Léon Gérôme: Napóleon a Szfinx előtt



  

Gizehi piramisok



  

● Az V. dinasztia idején megjelentek a 
naptemplomok. Rendeltetésük a dinasztia 
napkultuszával függött össze, Abuszir 
közelében állnak. Eredetileg egy nagy nyitott 
terasz közepén obeliszk állt, előtte áldozati 
oltárral.

● Halottkultusz 

Napisten imádata, tájolás



  

Villa a negyedik dinasztia korából



  

Szobrászat

● emlékei sírokból, templomokból
● frontális beállítás, kisebbek az életnagyságnál 

(kivéve az uralkodó: egyedül, vagy feleségével)
● Élethűség (testi fogatékosság, öregkor). Szem 

életszerűsége: a szemtest festett kvarcból, a 
pupilla ébenfából, a keret bronzból készült. 
Testfestés: férfiak bőrszíne vörös, nőké 
okkersárga.



  

● Egyedül álló szobrok:

1. az alak áll, jobb lábbal kilép, vagy ül és kezeit 
combjára helyezi, vagy guggol (írnokszobrok)

2. családi szoborcsoportok (a házaspár áll vagy 
ül, a feleség átöleli férje nyakát, gyakran 
gyermekeik is mellettük állnak)

3.egy személy különböző életkorokban 
megörökített képmásai egy sorba rendezve. 



  



  

Rahotep alakja



  

Nofret (Rahotep felesége) alakja



  
Menkauré szoborcsoport



  

Festészet

● Emlékek a masztabákban: festmények, 
domborművek

● Téma: vadászat, halászat, tánc, adóbehajtás, 
lakoma, munkaábrázolás stb. 

● A rajzolat finom, kompozíció magas 
színvonalon 

● Legnagyobb felületek törvénye



  

Meidumi ludak



  



  

Iparművészet

● Az iparművészeti ágak fejlettségét egy 
Hierakónpoliszban talált tollkoronás Hórusz-fej 
és a Hotepheresz sírjában talált ékszerek, 
amulettek, bútorok és toalett-tárgyak mutatják.



  

Szék Hotepheresz sírjából



  



  



  

A bútorok a királyné, Hotepheresz palotájából származnak, és Hotepheresz férje, Sznofru, 
valamint fia, Hufu idejében készültek.



  

Az ókori világ 7 csodája

● Nagy-piramis, görögösen Kheopsz fáraó piramisa. 
gránit és mészkő tömbökből épült, közel 150 
méter magas. A kőtömbök 2,5 tonnásak általában, 
kb 2,5 millió tömböt használtak fel az építéséhez. 
Hérodotosz óta sokan azt állítják, hogy 100 ezer 
rabszolga építette, de napjainkban egyre többen 
úgy gondolják, hogy mesteremberek készítették, 
ezek településeit, temetkezési helyeit a régészek 
megtalálták a közelben.



  

● Szemirámisz függőkertje = babilóniai függőkert. 
Babilon a mai Irak (Mezopotámia, Folyamköz) 
területén található. Számos görög történetíró mutatta 
be a kertet (pld. Sztrabón), de ennek ellenére ma 
sem tudjuk biztosan, hogy valóban létezett-e. 
Feltételezhetően Nabukodonozor építtette a felesége 
számára i.e. 600 körül, a leírások szerint akár az ókor 
híres botanikus- és állatkertjének is nevezhetnénk. Az 
egyik agyagtábla arról tudósít, hogy a kertnek saját 
öntözőberendezése is volt.



  

● Artemisz istennő (Diana) temploma Kis-
Ázsiában, Epheszoszban épült i.e. a 6. 
században, a mai Törökország területén. 
Állítólag több mint száz évig készült, hatalmas 
volt az alapterülete (51/105 méter). Az 
impozáns tetőszerkezetet 18 méter magas 
oszlopok tartották, a szentély belsejében az 
istennő arannyal és ezüsttel borított, viszonylag 
kisméretű szobra állt.



  

● Zeusz szobra 

Zeusz (az apja, Kronosz felett aratott győzelem) 
tiszteletére rendezték Olimpiában az első 
sportversenyeket. A szobrot Pheidiasz készítette 
i.e. az 5. században, monumentális, jobb kezében 
a győzelem istennője, Niké szobra, bal kezében 
jogar. A trónja elefántcsonttal, arannyal, 
ébenfával, drágakővel volt díszítve. Az ülő szobor 
szinte a teljes templomhajót betöltötte, uralta.



  

● Halikarnasszoszi mauzóleum
● Az épület a mauzóleum nevet Mauszólosz után 

kapta. Mauszólosz Kária uralkodója i.e. a 4. 
században, Halikarnasszosz a mai Törökország 
területén volt. Ez az épület lett Mauszoleosz és 
felesége, Artemiszia közös síremléke. 43 m magas, 
36 ion oszlop övezte, piramisszerű csúcsát négyes 
fogat díszítette. Néhány részlete (az uralkodópár 
szobra, az egyik kőoroszlán, oszlopok fejezetei stb.) 
ma a British Múzeumban látható.



  

● A Rodoszi Kolosszus 

Kb 30-35 méter magas, monumentális 
bronzszobor Rodosz kikötőjében, Héliosz 
napistent ábrázolta. A szobor belsejét kövekkel 
töltötték meg, hogy viharnak, szélnek ellent 
tudjon állni. Mindez i.e. a 4. században történt, 
i.e. a 3. században földrengés dönti le a 
szobrot.



  

● Az Alexandriai világítótorony 

Egyiptom területén, az alexandriai Pharos 
szigeten épült, hozzávetőlegesen 120 m magas, 
hármas tagolású épület. Képe szerepelt a római 
pénzérméken. A tükrökkel felerősített fényét 
éjszaka 50 km-es távolságra is lehetett látni. A 
14. századig több földrengés rongálta meg 
szerkezetét, a 15. században a megmaradt 
kövekből erődítményt építettek a helyére.
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