
AZ ÓKORI EGYIPTOM

KULTÚRÁJA



Az ókori Egyiptom
Fekvése, gazdaság, társadalom

Korszakok

Óbirodalom (i. e. 3200-2280) 

Középbirodalom (i. e. 2052-1770)

Újbirodalom (i. e. 1580-1085)

Késői kor (i. e. 1085-332) 

Hellenisztikus Egyiptom (i. e. 332-30) 

Római Egyiptom (i. e. 30- i. sz. 395)



Vallás
• A vallás az egyiptomi kultúra egészét 

áthatotta, a hétköznapokat éppúgy, 

mint az szellemi életet. 

• A fennmaradt írásos emlékek zöme 

az egyiptomi vallás emlékei közé 

sorolható.

• A fáraó az isten leszármazottja -

maga is isten -halhatatlan-hatalma 

korlátlan

• Az egyiptomi vallásnak három ősi 

rétege: 

1. a halottkultusz 

2. az állattisztelet 

3. a fetisizmus 

okt1112osz/mama2/Asztal/eloadasok/muvelodestortenet/egyiptomi_kultura.htm
okt1112osz/mama2/Asztal/eloadasok/muvelodestortenet/hieroglif_iras.htm


Egyiptomi istenek

ÁMON = Nevének eredeti jelentése “Az elrejtett” vagy “Aki 

rejtve van”, de hívták “Egyetlen”-nek is. Leggyakrabban 

emberként , illetve kos formájában ábrázolták. A kos a teremtő erőt 

jelképezi. 



Egyiptomi istenek

OZIRISZ = az  egyik legfontosabb isten, az élet, a halál, az 

alvilág ura, a holtak bírája. 



Egyiptomi istenek

IZISZ = az egyik legjelentősebb istenség, anyaistennő, a

varázslás istennője, Ozirisz felesége, Hórusz anyja.



Egyiptomi istenek

HÓRUSZ = az egyiptomi istenek fő alakjai közé tartozik.

Embertesttel és sólyomfejjel ábrázolták.



Egyiptomi istenek
HATHOR = istennő, a szépség, termékenység, anyaság, a 

vidámság, a részegség és a zene istennője, égistennő.  



Egyiptomi istenek

MAAT = az igazság és a rend, valamint a törvények 

istennője. Ré napisten lánya.



Egyiptomi istenek

ANUBISZ = az alvilág és a holtak oltalmazója, sakál- vagy

kutyafejű ember alakjában jelenítették meg.



Nevelés

• A nevelés célja: felkészítés az 

állami szolgálatra

• Írnokiskola 5- 20 éves korig

írás, másolás

módszer: utánzás

• Pap és orvosképzés



Írás, írnokok,

• Az egyiptomi írás = szavakat és 

fogalmakat jelöl, nagyszámú 

jelet tartalmaz. (hieroglif, 

hieratikus, démotikus)

• Az írnokok és feladataik

• A papirusz, mint íráshordozó

• Könyvtárak, 

• levéltárak



Tudomány-Technika
• Csillagászat

• Számolás, mérés

• Orvostudomány



Irodalom
• Vallási szövegek: a halállal, a 

túlvilággal kapcsolatosak 

(Halottak könyve)

• Intelmek: a kor etikai, 

filozófiai nézeteinek 

összefoglalása 

• Szépirodalom:

- elbeszélő irodalom

- lírai alkotások

- drámai művek

Halottak könyve (részlet)



Építészet
• Legjelentősebb emlékei az 

istenek tiszteletére emelt 
templomok, és a 
halottkultusz szolgálatában 
álló monumentális 
sírépítmények.

- templomok 

- piramisok, 

- lakóházak, paloták

- emlékművek



Az egyiptomi építészet emlékei

Óbirodalom kora: a szakkarai és a gizehi 

piramisegyüttesek;

Középbirodalom kora: a beni-hasszáni sziklasírok s 

Kahun városának maradványai;

Újbirodalom kora: luxori Amon templom, a karnaki Amon 

templom, a thébai Ramesszeum,  Abu Szimbel, Ramszesz 

sziklatemploma.

A késői birodalom kora: az edfui Hórusz templom.



SZAKKARA



GIZEH



KAHUN



Luxor - AMON TEMPLOM



Karnak - AMON TEMPLOM



Theba - Ramesszeum



Abu-Simbel



Edfu -HÓRUSZ TEMPLOM



Szobrászat
Jellemzői:

• Szimmetria

• Frontalitás

• Merev tartás 

• Kísérő állat

Emlékek: pl.

• Kephren fáraó szobra

• Nofretete

• Ehnaton szobra



II. Ramszesz szobra

British Museum, London



Nofertiti királynő mellszobra

Agyptisches Museum, Berlin



Írnok szobra

Louvre, Párizs



Festészet

• Emberi alakok -

arc profilban, 

test 

elölnézetben

• Távlat, 

mélységábrázo-

lás nincs

• Színek 



Khnumhotep sírkamrája



A médiumi ludak
i. e. 2550 körül



Ken Amon sírja, Theba
i.e. 1500 körül



Iparművészet

• Kerámia

• Ötvösmunkák

• Bútorművészet



Ushebti figurák



Zene, tánc

• Hangszerek, zene

• Tánc, táncosok képzése


