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Fáraók, piramisok 
és az istenek világa
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A „fáraó” szó egy 
egyiptomi kife-
jezés görögös 
formájából ala-
kult ki, a je-
lentése „nagy 
ház” (per-aa). 
A kifejezést 
az uralkodó 
öt királyi ne-
vével együtt 
használták. 
A fáraókat 
az istenekkel 
egyenrangú-
nak tekintet-
ték, országuk 
és a benne élő 
emberek telj-
hatalmú urai vol-
tak. 
Az ő felelősségük volt az élet 
rendjének fenntartása a földön. 
Ugyanakkor gondoskodniuk kellett 
róla, hogy az Egyiptomban lakó em-
berek tiszteljék az isteneket, és hogy 
az istenek elégedettek legyenek az 
emberekkel. Ezért a fáraók voltak fe-
lelősek a templomokért, nekik kellett 
biztosítaniuk berendezéseiket és az 
áldozati felajánlásokat. A fáraó köte-
lessége volt biztosítani népe jólétét 
ebben az életben és a következőben 
is. 
Bár a fáraó abszolút hatalommal 
rendelkezett, államszervezetre tá-
maszkodott, amely hivatalnokokból, 
papokból és kormányzókból állt. Az 
uralkodót koronázásától, az öt uralko-

dói neve felvételétől kezdve il-
lették meg jogai és hárultak 

rá kötelességei. Haláluk 
után a fáraókat gyakran 
fiuk követte a trónon, 
de nem mindig ez kö-
vetkezett be. 
A fáraó koronáit kü-
lönböző alkalmak 
esetén viselte, és 
a „fehér” korona 
képviselte Fel-
ső Egyiptomot, 
míg a „vörös” Al-

só-Egyiptomot. A 
koronák kialakítá-
sa lehetővé tet-
te, hogy a fáraó 
együtt tudja visel-
ni ezeket. Ebben 
a formában kettős 

koronának nevez-
zük.  Az uralkodói 

felségjelvények ré-
szét képezte a jogar és 

a légycsapó is, amelyek a 
fáraó hatalmát jelképezték. 
Az ókori egyiptomiak Ménész fáraót 
tartják az első uralkodónak, aki egye-
sítette Felső- és Alsó-Egyiptomot Kr. 
e. 3000 körül. Ez jelentette a fáraók 
uralmának kezdetét, amely fennma-
radt több mint 30 egymást követő 
dinasztia ideje alatt. A történészek 
Egyiptom történelmét Óbirodalom-
ra, Közép- és Újbirodalomra és Ké-
sőkorra osztják fel, köztük átmeneti 
időwzakokkal. Az Egyiptom fölötti 
korlátlan uralom szoros kapcsolatban 
állt a különböző istenekbe vetett hit-
tel. Dzsószer (Kr. e. 2700 körül) volt 
az első fáraó, aki piramist építtetett 
magának síremlékül. 

1. A fáraó
A) szöveg  
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Ma is nagyon keveset tudunk Tutan-
hamon fáraóról. Ehnaton fáraó fia volt 
és az Újbirodalom idején ő volt a Ní-
lus ura (XVIII. dinasztia Kr. e. 1550 és 
1070 között). A XVIII. dinasztia (Újbi-
rodalom) Jahmesszel kezdődött, aki 
véget vetett a hükszoszok Egyiptom 
feletti uralmának. Kiűzte őket Egyip-
tomból, és utódai további területeket, 
például Núbiát is meghódították. 
A hükszoszok a Közel-Keletről érkez-
tek és a Nílus deltájából irányították 

Egyiptomot a Második Átmeneti kor-
ban. A ma Luxor néven ismert Théba 
lett a fáraók székhelye. A birodalom 
a Nílus mentén, a Földközi-tengertől 
Núbián át egészen Mezopotámiáig 
húzódott. 
A Királyok Völgye a halottak váro-
sában (nekropolisz) a Nílus bal part-
ján terül el, az ókori Théba városával 
szemben. Ez lett az Újbirodalom szin-
te minden uralkodójának a temetke-
zési helye.

A) feladat

Olvasd el az A szöveget és keresd meg 
a térképen az ókori egyiptomi városokat. 
Használd az iskolai anyag D feladatának 

a térképét vagy nézd meg Egyiptom 
térképét egy atlaszban vagy az Interneten.
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b) szöveg 
Az Ozirisz legenda 

Az ókori egyiptomiak mesélték a kö-
vetkező legendát: Ozirisz, Széth, Ízisz 
és Nephtüsz istenek testvérek voltak. 
Ozirisz feleségül vette lánytestvérét, 
Íziszt, Széth pedig Nephthüszt. Ozirisz 
megörökölte Egyiptom trónját, apjától, 
Geb istentől. Az emberek elégedettek 
voltak vele, Ozirisz számukra kedvező 
törvényeket hozott. De féltékeny öcs-
cse, Széth fellázadt ellene. Megölte a 
bátyját, testét feldarabolta és a Nílus-
ba szórta. Ízisz, Ozirisz gyászoló öz-
vegye lánytestvérével, Nephthüsszel 
megkereste férje maradványait. A le-
genda szerint megtalálták teste egész 
Egyiptomban szétszórt darabjait, és 
Anubisz, a balzsamozás istenének a 
segítségével összeillesztették. Ez volt 
az első múmia Egyiptomban. Ozirisz-
nek és Ízisznek ezután gyermeke fo-
gant. A Széth haragjától tartó Ízisz el-
bújt a Nílus delta mocsaraiban, amíg 
kihordta gyermekét. Ott adott életet 
Hórusz istennek. Amikor felnőtt, Hó-
rusz előbújt a rejtekhelyéről, hogy 
bosszút álljon apja meggyilkolásáért. 
Szörnyű csatában legyőzte nagybáty-
ját, Széthet, de közben elvesztette az 

egyik szemét. Thot isten gyógyította 
meg Hórusz sérült szemét, és azóta 
Hórusz szeme (egyiptomi nyelven az 
Udzsát – „egész”, „sértetlen” Udzsát-
szem, amelynek gyógyító és védő ha-
talmat tulajdonítottak. Míg Hórusz lett 
a föld új ura, addig apja, Ozirisz lett 
az Örökkévalóság Királya, aki a halot-
tak birodalmát kormányozza. A vég-
ső ítélet idején ő döntött az elhunyt 
sorsáról. Ozirisz legendája hamarosan 
valamennyi ember sorsát szimbolizál-
ta. Mindenkinek meg kell tapasztalnia 
a halál élményét, ahogyan Ozirisznek 
is, de utána ők is elnyerhették az örök 
életet. Az ókori egyiptomiak abban 
hittek, hogy a szív mérlegelése után 
minden elhunyt eggyé válhat Ozirisz-
szel. lt kihúznom semmi információt...”

2. Az ókori Egyiptom istenei

b) feladat

1. Írj izgalmas színdarabot, amely elmeséli Ozirisz legendáját.

2. Játszd el Ozirisz történetének egy
 részét színdarabotok rövid jeleneteként
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az istenek világa 
Néhány egyiptomi istenről részletesebben: 

2. Fáraók és az istenek világa 

Ozirisz 
A túlvilági lét ura, ő ítél a halottak 
felől. Rendszerint koronát viselő 
fáraóként ábrázolják, kezében az 
uralkodói jelvényekkel. 

Amon-Ré 
Az egyiptomiak számára a napis-
ten, Amon-Ré volt a világ terem-
tője. Gyakran ábrázolják sólyom-
fejjel és napkoronggal. 

Hathor 
A szerelem istennője. Gyakran áb-
rázolták tehén formájában, szarvai 
közt napkoronggal.

Ízisz 
Ozirisz felesége, minden anya pél-
daképének és a gyermekek védel-
mezőjének tekintették. Íziszt a fe-
jén látható trón hieroglifáról lehet 
felismerni. 

Anubisz 
A balzsamozás istene, a halottak 
megítélése során ő felügyeli a szív 
mérlegre tételét. Sakál képében 
ábrázolják. 

Hórusz 
A legendák szerint ő Ízisz és 
Ozirisz fia. Sólyom képében ábrá-
zolják, fején a királyi kettős koro-
nával. Hórusz a fáraó védőistene. 
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c) feladat

1. Vágd ki a képeket és a szöveget, és ragaszd 
őket megfelelő sorrendben egy papírlapra.

2. Magyarázd meg, hogy miért ábrázolják 
az isteneket gyakran részben emberi, részben 
állati alakban. Tudj meg többet az alábbiakban 

felsorolt istenekről és istennőkről. 

A lexikon vagy az Internet használata segíthet neked.  

3. Másold át az istenek és istennők képeit átlátszó fóliára. 
Vetítsd ki őket egy nagyobb faliújságra, és színezd ki őket. 

4. Mutasd be osztályodnak az egyes isteneket 
és istennőket, írd le a megjelenésüket és a funkcióikat.

Istenség Megjelenés Funkció

Atum

Hápi

Geb

Nephthüsz

Szahmet

Ptah
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Hérodotosz

 

A görög tudós, Hérodotosz (kb. Kr. e. 
484-425) Kisázsiában, Halikarnasz-
szoszban született. Sokat utazott, és 
megismerte Mezopotámia földjeit, a 
keleti parttól a Fekete-tengerig, Szi-
cíliát és Afrika partjait. Jó megfigyelő 
képességgel rendelkezett, és mindig 
nagyon odafigyelt arra, amit a helyiek 
elmondtak neki, bár néha kissé túl hi-
székenynek bizonyult. A Görög-per-
zsa háború címen megjelent művét 
a valaha írt első történelemkönyvnek 
tekintik, őt pedig a „történelem aty-
jának”.
 Kr. e. 450 körül Hérodotosz átuta-
zott Egyiptomon. A Görögországból 
érkezett embert számos dolog le-
nyűgözte, amit látott és hallott. 
Kheopsz fáraó rendelte el, hogy még 
életében építsenek hatalmas pira-
mist neki nyugvóhelyül (kb. Kr. e. 
2585). Ő az Óbirodalom egyik fáraó-
ja volt. Kheopsz piramisa ma nép-
szerű idegenforgalmi látványosság. 
A világ hét csodája körül egyedül a 
gizai piramisok maradtak fenn. Hér-
odotosz felidézi, hogy utazása során 
mit mondtak neki a helyi egyiptomi 
lakosok Kheopsz piramisáról több 
mint 2000 évvel ezelőtt: 

„Kheopsz lett 
az uralkodó-
juk, és minden 
gonoszságot 
megtapasztal-
tatott velük: az 
összes temp-
lom bezárását, 
az áldozatok 
f e l a j á n l á s á -
nak megtiltá-
sát, végül pe-
dig parancsba 
adta, hogy 
minden egyiptomi neki dolgozzon 
[…] Magának a piramisnak a meg-
építése húsz évet vett igénybe; és a 
piramis négyszög alapú, mindegyik 
oldala nyolcszáz láb (230 m) hosszú, 
és a magassága is ugyanekkora. A le-
hető legtökéletesebben lecsiszolt és 
összeillesztett kövekből készült, a kö-
vek között nincs harminc lábnál (9,15 
méternél) rövidebb kő. Ez a piramis 
azzal a módszerrel készült, amelynél 
a lépcsők egy részét „soroknak”, míg 
a többit „alapoknak” nevezték...” 
A Középbirodalom időszakának vé-
gét követően a fáraók már nem épí-
tettek piramisokat, hanem sziklába 
vájt kamrákba temetkeztek. Míg a 
tényleges sírok a föld alatt és elrejtve, 
magányos sziklás völgyekben voltak, 
az elhunytak tiszteletére tartott ha-
lotti kultusz színteréül a Nílus völgyé-
nek ragyogó templomai szolgáltak. 

3. A piramisok
c) szöveg Görög 
utazó, akit lenyűgözött 
Egyiptom  



8

d) feladat

1. Könyvek vagy az Internet segítségével 
tudj meg többet Kheopsz piramisáról.

2. Rajzold be Egyiptom térképére 
Kheopsz piramisát és a többi gizai piramist.
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d) szöveg 
Az Ozirisz legenda 

Viszonylag biztosan tudható, hogy 
Tutanhamon Ehnaton fáraó fia volt, aki 
Kr. e. 1353 és 1337 között uralkodott. 
Ehnaton bevezette a monoteista hi-
tet, ezzel akarta helyettesíteni az óko-
ri egyiptomi vallást, annak számtalan 
istenével együtt. Aton, a napkorong 
lett az egyetlen isten. Számtalan ta-
lálgatás látott napvilágot Tutanhamon 
anyjának kilétéről. A legújabb DNS 
vizsgálatok azt mutatják, hogy Tutan-
hamon szülei testvérek lehettek. De 
mostanáig egyetlen egyiptomi forrás 
sem erősítette meg, hogy Ehnaton sa-
ját lánytestvérét vette volna feleségül. 
Ehnaton első számú felesége a híres 
Nofertiti volt. Tutanhamont eredetileg 
Tutanhatonnak hívták („Aton élő kép-
mása”), az Aton kultuszra utalva. Még 
gyermek volt, amikor fáraóvá koro-
názták.
 Uralkodása második évét követő-
en változtatta nevét Tutanhamonra, 
„Amon élő képmására”. Tutanhamon 
Anheszenamont vette feleségül, Eh-
naton és Nofertiti harmadik leányát, 
más szavakkal a nővérét vagy féltest-
vérét. Tutanhamon kilenc évig uralko-
dott. Uralkodása alatt Memphisz vált 
a birodalom fővárosává. Visszatért a 
régi istenekhez, és megtagadta apja 
egyetlen istenbe vetett hitét. Karnak 
templomában hatalmas sztélét állítot-
tak fel, amelyen Tutanhamon bejelen-
tette visszatérését a régi valláshoz, és 
Théba lett Egyiptom vallási központja. 
Tutanhamon volt a jól megszervezett 

állam feje. Számtalan hivatalnok gon-
doskodott az adminisztrációról. Egy 
Ay nevű pap – aki talán Nofertiti apja 
volt – Tutanhamon egyik legfontosabb 
tanácsadójaként szolgált. Horemheb 
volt a fegyveres erők főparancsno-
ka. Tutanhamon uralkodása alatt az 
ország visszatért korábbi hagyomá-
nyaihoz, és ez a restauráció fontos 
lépésnek bizonyult a birodalom újbó-
li stabilizálása irányába. Amikor Kr. e. 
1323-ban Tutanhamon 18 éves korá-
ban meghalt, Ay követte őt a trónon. 

4. Tutanhamon fáraó 

Tutanhamon aranytrónjának háttámlája
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e) feladat

1. Egyiptom térképére rajzold be 
Tutanhamon sírját a Királyok Völgyében.

 
2. Lexikon vagy Internet segítségével 

tudj meg többet Tutanhamonról. 
Állítsd össze a fáraó életrajzát.

 3. Nézd meg a kiállításon Tutanhamonról 
szóló képeket, tárgyakat és olvasd el a róla 

szóló szövegeket. A Tutanhamon sírjából előkerült 
egyik híres tárgy az aranytrón. A kiállításon 
megnézheted az aranytrónt Tutanhamon 

és felesége képével. Anheszenamon illatosított 
olajjal dörzsöli be férjét. A kiállítás felkeresése 
után írd le, hogy a temetkezéshez felhasznált 
tárgyak közül melyik ragadott meg leginkább. 
Csoportként állítsatok össze egy új faliújságot 

egyéni benyomásotok bemutatására.


