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ELÖSZÓ. 

A keleti népek östörténetének kutatása az 
ókori emlékek alapján egészen új világosságot 
vetett az ókor kulturvilágára. Az érdeklődés e 
téren kftJönösen a XVIII. század második felé
ben kezdett ébredezni, de tulajdonképen a 
XIX. század elsö felének volt fönntartva meg
találni a helyes kulcsot, hogy a régi Kelet 
emlékeihez férközhessünk és azoknak nyeh-ét 
meg is értsük. 

India és Persia emlékei inkább nyeh·észeti 
és milhologiai szempontból birnak jelentőség
gel; a történelem sokkal többet köszön az 
egiptomi és asszirbabiloni emlékek tanulmá
nyozásának, melyekböl két külön tudomány
szak fejlődölt ki, az egiptologia és az asszi
riologia. 

Ami a távcső alkalmazása a csillagászatban, 
az az egiptologia és assziriologia az ókori 
népek történetében. A távcsö új ''ilágokal tárt 
föl a kutató szemei elött azáltal, hogy a tér
ben távollevőt szemléletünk tárgyá\'á teszi; az 
egiptologia és asszíriologin szintén ismeretlen 
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4 ELŐSZÓ 

világba vezettek azáltal, hogy az időben távol
fekvőröl leemelték a feledés leplét. 

Ez a két tudományág azonban az oknál 
fogva is bir különös jelentőséggel, mert a 
szentirás magyarázatához sok fölvilágosítással 
szolgálnak. Midön az egiplomi és asszíriai régi 
emlékeket tanulmányozni kezdték a túlzó ra
cionalizmus követői, ebből a fegyvertárból 
szedték - és szedik ma is - fegyvereiket, 
melyekkel a biblia isteni tekintélye ellen for
dulnak. 

Eddig azonban ezek a támadások csak arra 
az eredményre vezetlek, hogy szorgosabb és 
behatóhb kutatás arról győzte meg az elrnékel, 
hogy a látszólagos ellentétek csak abból szár
maznak, hogy vagy a szentirást, vagy az em
lékeket nem értelmezték helyesen. 

Minél jobban tudjuk a régi emlékek szöve
geit olvasni és megérteni, annál hangosabban 

eszélnek a biblia könyveinek jól értesültsége 
és hitelessége mellett és sok dolog, amit az
előtt bizonyos homály borított, most világosan 
áll előttünk. De emellett a bibliában foglalt 
vallási igazságoknak koncepciója oly magasan 
áll a szomszédos népek ilynemű kisérietei 
fölött, hogy önkéntelenül is arra a meggyőző
désre kell jutnunk, hogy a bibliában talúlható 
eszmék nem nőhettek ugyanabból a talajból, 
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mint az egiptomi és asszir-babiloni papok theo
logikus bölcselkedése vagy az ottani népek 
mitologikus mondái. 

Mindezeknél fogva az egiptologiának és asszí
riologiának bibliai vonatkozásai manapság már 
nemcsak a szakszerű biblikus figyeimét von
ják magukra, hanem mindenfelé a művelt kö
zönség érdeldődésével találkoznak. Világításuk 
melletl az ószövetség könyveit jobban meg
érteni és értékelni tanuljuk. Ez indította a 
budapesti m. kir. tudományegyetem hittani 
karát már több, mint húsz esztendő előtt, 

hogy pályázatol tüzzön ki oly munkára, cmely 
megismerteh·én az egiptologia és assziliologia 
fejlődését és főbb vívmányait, azokat oda érté
kesítse, hogy ezáltal az ószövetségi szent iratok 
hitelessége még nagyobb fényben tündököljön, 
kimutatván egyszersmind azt is, hogy ama 
nehézségek, melyeket a racionalizmus a szent 
iratok hitelességének megdöntésére a tudo
mány fölvetett, e tudomány haladásával ha
lomra dőlnek». Ennek a pillyázatnak az ered
ménye volt az a munkám, mely 1887:8. é'•ekhen 
két kötetben e cím alatt: «Mizraim és Assur 
Tanúsága» megjelent. 

Az egiplologia és assziriologia e fontossága 
a lefolyt két évtized alatt csa!' nyert. Azért 
határoztam el magamat, hogy e munkát a 
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jelen kor szinvonalának megfelclően átdolgoz
zam, úgy azonban, hogy külön füzetekben 
tárgyalom az egiptomi és külön az asszir
babiloni vonatkozásokat. Jelen füzetünk neve
zetesen csak az egipiologikus általános részt 
öleli föl, egy második füzet majd Abrahám, 
József és Mózes történetének egiptomi vonat
kozásaival foglalkozik, aztán következik az 
assziriologia adatainak összehasonlítása a szent
irássaL 

Most, midőn e sorokat irom, jövünk annak 
a férfiúnak temetéséről, aki már évtizedeit 
előtt - mint Mag)·arországban az első - az 
itt értékesített tudományágak nagy jelentősé
gél méllatta s aki tudvalevőleg a pályatétel 
kitüzését szorgalmnzta s így engem e kedves 
munkára ösztönzött és utóbb munkám töké
letesílésében jó szivének egész készségével 
segítségemre volt. Azért ajánlom ez új kiadást 
kegyeletes hálával néhai <k Berger János 
egyelemi tanár emlékének. 

Budapest, 1909. év julius hó 6-án. 

A s:er:ö. 



l. FEJEZET. 

Az egiptologia tet•én tett kutatások és 
fölfedezések történetének vázlata. 

Ki cselekszi azt velem, hogy föl
irassanak bes=édeim ~ ki teszi azt 
nekem, hogy könyvbe írassanak 
11asvesszővel és ón táblára, vagy 
vésővel köre metszessenek ~ Jób: 
19, 23, 24. 

A régiek ismerete Egiptomról. - Alex. Kelemen, 
Horapollo, l{ircher Athanb a hieroglifekrőL - Az egip
tomiak nyelve. - A rosette-i kö. - Champolllon. -
A hie1·oglif lrásmód rendsze1·e. - Champollion iskoláJa. -

A régi Eglptom irodalmi emlékei. 

A Nilus \'Ölgye piramisaival, obeliszkjeivel, 
nagyszerű palotáival és templom aival, szfinxei
vel és sajátszerű népével már az ókori klasz
szikus népek előtt is bámulat tárgya volt. De 
bár Hellász vállalkozó fiai Egiptomot a Kr. e. 
VII. századtól kezdve mind sűrűbben látogat
ták s az később a görög-macedoni s még 
utóbb a római birodalom tartománya lőn, sem 
a görögök, sem a rómaiak nem birtak alapos 
fogalommal az egiptonliak kulturájáról. Ennek 
egyik oka az egiptomiak elzárkózottságában 
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rejlik, melynél fogva az idegent nem a'•atták 
be szh·esen valláserkölcsi és politikai életük 
titkaiba ; másrészt pedig abban a kicsinylés
ben és megvetésben, melyet a görögök és 
rómaiak az idegenek iránt tanusítottak, kiket 
ök csak egyszerüen barbároknak néztek, ám
bár azok régibb és alaposabb müveltség
gel dicsekedhettek, rnint ök maguk. Egip
tornot olyformán szemlélgették, mint valami 
gyermek az illusztrált díszrnunkát, melynek 
képei annyira elragadják öt, hogy a magya
rázó szöveget, mely különben is érthetetlen 
előtte, figyelmen kívül hagyja. Ilyen volt a 
régi Egiptorn utóbb saját fiai elött és az összes 
müvelt világ elött is, míg a XIX. század elejé
vel hosszas fáradság után sikerült az emberi 
észnek feltörni a pecsétet, mely az egiptorni 
Szfinx talánykönyvét elzárá. Számos hiú talál
gatás és kisérlet után végre sikerült Cham
pollionnak meglelni az egiplorniak titokzatos 
írásmódjának a kulcsát s most már a Nilus
völgy romjaiban nem titkos csodákat bámu
lunk többé, hanern ismerjük azok hajdani 
rendeltetését, célját és történetét 

A fáraók Egipioroa óriási múmiához hason
lított, melyet a puszta homokja és Egiptorn 
égaljának száraz, tiszta levegője megóvtak az 
enyészettöl, de melyet a titok leple borított. 
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S amit a régi Egiptom népe múmiáiról hitt, 
tudniillik, hogy azokba évezredek multával az 
elköltözött lélek ismét visszaszáll, - az betel
jesedett ezen az óriási múmián. Új élet szállt a 
régen eitemetelt vagy legalább reánk nézve 
érthetetlen emlékekbe. Az emberi gondolat, 
mely évezredeken át a hieroglifekbe foglalva 
mint egy bebalzsamozott múmia élettelenül 
feküdt, föltámadt és most beszél nekünk a 
régen elmult és elfeledett időkről. Most már 
tudjuk a fáraóknak történetét - néha tüzete
sebben, mint valamelyik középkori fejedele
mét - azokét a fáraókét, kiknek előbb csak 
kolosszális emlékszobrait csodáltuk, anélkül, 
hogy csak nevüket is tudtuk ''olna. Ismerjük 
a régi Egiptom népét, ismerjük vallását, szo
kásait, irodalmát, politikai szervezetét, családi 
életét. 

Egy félszázad kutatásai megváltoztatták ama 
gyakran téves nézeteket, melyekkel többnyire 
görög irók felületes följegyzései után Egiptom 
régi történelméről bit·tunk. S e forradalmat az 
ókori történetírás terén nem más idézte elő, 
mint a hieroglifjegyek megfejtése; mert ezek 
ismerete nélkül az összes egiptomi emlékek 
és papirusz-okmányok számunkra holt és egé
szen hasznaYehetetlen kincset képeznének .. 

Miután jelen müvünkbcn az egiptologia vív-



10 DR. GIF.SSWEJN SÁNnOR 

mányait szándékunk értékesíteni, mindenek 
előtt szükségesnek látjuk röviden előadni, 

hogy miképen sikerült az emberi észnek azt 
a megfejthetetlennek látszó rejtélyt megoldani, 
melyet a hieroglifjegyek oly sokáig képeztek; 
mert csak úgy viseltethetünk e tudományág 
iránt bizalommal, hogyha látjuk, hogy az alap, 
amel)-re az fektetve van, szilárd és biztos. 

A hieroglifjegyek megfejtése nehéz föladat 
,·olt a tudós világ számára - de megfejtése 
mindennek dacára is sikerítlt. Nehéz föladat 
volt azért, mert éYSzázadok során mindennek 
híjáYal volt a tudósvilág, ami csak némiképen 
is útbaigazítást és tájékozást adott volna a 
hieroglif írásmód természele felől. Mert azol<, 
::~.kik könnyü szerrel elsajátíthatták volna a 
hieroglifek titl<át, a görög és római irók, ezt 
tenni elmulasztották. A görög irók, kik egip
tomi tapasztalásaikat följegyezték, e kérdésre 
nézye néhány fölületes megjegyzéssel beérték. 
Herodot elégségesnek tartja megjegyezni, hogy 
az egiptomiak kétféle irásjegyeket használnak, 
melyek egyik nernél szenlnek, a másikat pedig 
közönségesnek nevezik."' Diodor hasonlóan 
nyilalkozik s csak azt csatolja még hozzá, 
hogy a szent betüket csupán a papok ismerik, 

* Herodot II. 36. 
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akiknél e titok apáról fiúra száll, míg a kö
zönséges írásmód ismerete általánosan el van 
terjedve. +c 

E dolog legtüzelesebb leírását alexandriai 
Kelemennek köszönhetjük, aki maga is egip
tomi levén, legilletékesebben szólhalolt hozzá. 
Ez egyházi iró honfitársainak írásmódjáról 
következöképen ír: uAzok, kik az egip
tomiaknál oldatásban részesülnek, először is 
a levélírásnál használatos írásmódra taníttat
nak, azután a hieratikus módra, melyet a 
szent könyvek irói használnak; végre pedig 
még a hieroglifikus írásmódot tanulják meg. 
Ennek egyik neme a tár~·akat az alapelemek 
által határozottan kifejezi; másik neme ellen
ben szimbolikus, amely a tárgyakat részint 
utánzás által határozza meg, részint képlege
sen, részint pedig rejl\·ényszerüleg fejezi ki. 
Ha például napot akarnak írni - kört r~jzol
nak, ha holdat - holdalakú ábrát, amint t. i. 
a tárgy megkívánja, amit kifejezni akarnak. 
Képlegesen úgy jelölik a tárgyakat, ha bizo
nyos jegyeket jellemző tulajdonságaiknál fogva 
(x(l:t' o!Y.5t~"''") más dolgok kifejezésérc hasz
nálnak s emellett az áhrákat némileg meg
változtatják vagy egészen átalakítják. Ha pl. 

"' Diodor I. 18. és III. 3. 
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vallási mithuszaikban királyaik dicsőségét hir
detik, anaglifokat (félig kidomborodó képeket) 
használnak. A harmadik, vagyis rejtvényes 
írásmódot a következő példa világosítja meg : 
a többi csillagokat tétovázó pályájuk miatt 
kigyó képével jelzik, a napot pedig szkarabeusz 
által, minthogy ez marhatrágyából golyót ké
szít és azt maga előtt tolja. Azt állítják tudni
illik e bogárról, hogy hat hónapot a föld alatt, 
hat hónapot pedig a föld fölött tölt és hogy 
ama golyót megtermékenyíti s így szapo
rodik.•"' 

Igy beszél Kelemen az egiptomiak írás
módjáróL Az egiptologia jelenlegi álláspontja 
mellett könnyü belátni, hogy az alexandriai 
egyházíró hazájának ősrégi írásmódjáról helye
sen beszél. Ö t. i. a hieroglifek két főnemét 
különböztcti meg, melyck egyike fonetikus 
irás, vagyis a szóhangoknak kiírása, másika 
a fogalomírás. 

De Kt>lemen szavainak értelmét sokáig félre
értették s ebben nagy része volt ama mü
nelt, mely sokat igérő eimével a hieroglifek 
magyarázóit tévútra nzelte. E mü Horapolló
nak Hieroglifikája, amelyet állítólag egiptomi 
eredeti után bizonyos Philipposz nevü író gö-

* Clemens Alex. Stromata V. 4. 
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rögre lefordított.il E mü mintegy 200 hiero
glifikus jegyet értelmez, melyek közül sok 
helyesen értelmezettnek bizonyult be az újabb 
fölfedezések által is, de sok helytelen, sok 
abszurd értelmezés is foglaltatik benne, mert 
Horapollo oly hieroglifjegyeket is említ, melyek 
ábrázolása el sem képzelhető, minö pl. az 
órákat faló ember stb., úgy hogy méltán 
föltehető, hogy Horapollo maga sem tudta 
a hieroglifeket olvasni, hanem csak másoknak 
fölületes tudósításai után szerkesztette könyvét. 

Mindennek dacára azonban e mü sokáig 
fötekintély volt a hieroglifikában, jóllehet a 
hieroglitjegyek megfejtését megnehezítette, ahe
lyett, hogy elősegítette volna. :Megnehezítette 
azt, mert azt a téves nézetet keltette a tudósok
ban, miillha a hieroglif írásmód kizárólag kép
leges fogalomírás volna, azaz, hogy a hieroglif
jegyek nem belühangok vagy szótagok jelölé
sére szolgálnak, hanem a fogalmakat, amennyire 
lehet, szemléltetve fejezik ki. 

Midön azonban késöbb a klasszikus müvelt
ség újjáébredésekor Egiptom östörténete és 

* Horapollót azelőtt többen Homérosz-korabeli egiptomi 
klrál~·nak tartották; valószinü azonban, hogy e mü szer
zöje ugyanaz a Horapollo, aki Suidas szerint egiptomi 
származású hirneves grammatikus volt, s előbb Ale
xandriában, késöbb pedig Theodosius korában (3i9-S96) 
Konstantinápolyban tanított. 
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régi emlékei iránt is érdeklődni kezdtek, akadt 
nem egy tudós, aki a hieroglifek titkának föl
fedezését tüzte ki föladatául. De minthogy 
eleinte csak Horapollo elvei voltak előttük 

irányadók, kutatásaik semmi érdem\eges ered
ményre nem vezettek. l\lindeme próbálgatások 
közölt mégis legjelentékenyebb Kireher Athanáz 
tudós jezsuita atyáé, aki különösen a római 
obeliszkek hieroglif föliratait tette tanulmánya 
tá1·gyává. Tanulmányainak gyümölcse a négy 
folio-kötetböl álló munka : Oedipus Aegyptia
cus.~ A sok hieroglif-értelmezés közül azon
ban egy sem bizonyult helyesnek, amin épen 
nem csodálkozhatunk, ha meggondoljuk azt, 
hogy ö a Hornpolio által inaugurált téves 
alapból indult ki. 

Azonban bár Kirehernek a hieroglifek értel
mezése körül tett tanulmányai téves alapjok 
miatt eredményre nem vezettek s fejtegetései 
most nlintegy nevetségeseknek tünnek föl előt
tünk, az egiptologia fejlődésére mégis nem 
csekély befolyással voltak. Kirehernek érdemei 
tehát épen ezért nem kicsinylendők, mert ha 
más érdeme nem volna is - ö érdeklődést 

keltett az ügy iránt és másrészt roppant anyag-

* Kireher Athanasius : Oedipus Aegyptiacus, Romae 
1652-5·L 3 rész, 4 kötetben. 
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halmazt gyűjtött össze. Az érdeklődés fokozó
dott, midőn az európai kabinetek a kelettel 
való összeköttetésüknél fogva több egiptomi ré
giség, többi között papirusztekercsek és hosszú 
hieroglif-feliratokkal ellátott szárkofágok birto
kába jutottak. 

A föliratok megfejtését eleinte még az a 
körülmény is megnehezítette, hogy a tudósok 
között igen eitérők voltak a vélemények az iránt, 
hogy minö nyelven irták a hieroglif-föliratoknt. 
Akadtak, akik a héber, chald, sőt a kínai 
nyelv segélyét vették igénybe. Dc a jelen szá
zad elején már mindinkább tért nyert az a 
nézet, hogy a régi egiptomiak nyelve a kopt, 
vagyis az egiptomi keresztények nyeh'ében 
maradt fönn. E nyelv tanulmányozása nagyon 
sokat segitett a hieroglifszövegek magyarázá
sánál, sőt elmondhatjuk, hogy ennek segítsége 
nélkül az nem is lett volna lehetséges. A kopt 
nyelv nem azonos ugyan a régi egiptomiak 
nyelvével, de ahhoz igen hasonló, mert leánya 
annak s körulbelül olyan a viszony köztük, 
mint az olasz és latin között. Valamint a késő
kori latin köznyelv léteit adott az olasznak, 
úgy az egiptomi köznép nyelve a koptnak. 

A régi egiptomi nyelv, mely fényes és ki
terjedt irodalommal birt, Nagy Sándor kora 
óta mindinkább tért engedeU a görög nyelv-
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nek s a müveltek nyelve ez időtől fogva Egip
tomban általánosan a görög lett, de a nép 
beszélt tovább is atyái nyelvén. Hanem ter
mészetesen nem maradt meg a régi irodalmi 
nyelvvel való összeköttetés és azért bomlás
nak indult e nyelv és régi alakjaiból sokat 
veszített, épen úgy, mint a latinból fejlődött 
olasz és a Hellász nyelvéből fejlődött új-görög 
nyelv. 

Az ó-egiptomi nyelv ismerete a hieroglifek 
ismeretéhez volt kötve s miután ezeknek tit
kaiba későbbi időkben már csak a papok 
voltak beavatva, a kereszténység térfoglalásá
val a hieroglifek és az ó-egiptomi nyelv isme
rete is feledékenységbe menU A kereszténység 
azonban, mely az igazság igéit minden népek
nek s nemcsak a müvelt osztályoknalt, hanem 
az alacsonyaknak is hirdeti, az egiplomi köz
nép nyelvét, vagyis az úgynevezett kopt (való
szinüleg az •A e g y p t u s• megrövidítése) nyel
vet vette pártfogásába és azt irodalmi nyelvvé 

• Alexandriai Kelemen szerint az ö korában már 
nem tudták a hieroglifirást olvasni. Ez azonban csak a 
görög kultu.-a által erősen bellenlzált Alsó-Egiptomra 
vonatkozbatik; mert ''annak adataink, melyek bizonyit
ják, hogy még a Kr·. u. VII. században is voltak Felsö
Eglptom kolostoraiban szerzetesek, kik a hieroglifirásokat 
olvasták. L. Améllneau, La Morale Egyptienne quinze 
slécles avant notre ére. Paris. lntrod. 7. l. 
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tette. A szentirást a hetven fonliió gör.:.ig szö
vege nyomán már valószinüleg a III. század
ban Kr. u. ültették át eme nyelvbe. Ezen
kivül még néhány theologikus,liturgikus, orvos
tani és misztikus tartalmú könyvet rontat töl 
e nyelv h·odalma. A koptok a régi egiptomi 
írásmód mellözésével a görög alfabet ldssé 
átidomílott betüit használták; csak ama han
gok jelölésére, melyek a görög nyelvben hiá
nyoztak, vettek át néhány jegyet a demotikus 
írásmódbóL 

Midön Arábia félig vad törzsei az izlam fa
natikus lelkesültségével elözönlötték a Nilus 
völgyét, a hajdan ,·irágzó egiptomi egyház 
fénye akkor már régen letünt volt s helyét a 
monofizitizmus foglalta el. Ez nem birt annyi 
erö,·el, hogy védöbástyát emeljen a pusz
tító ár ellenében, mely fékezhetetlen erővel 

tört be Kelemen Origenes, remete szent Pál, 
szent Antal, és szent Athanáz hazájába, le
rontva mindent, ami útjába esett, csak itt-ott 
kimélvén meg egy-egy emelkedettebb pontot. 
Egiptom lakóinak csak kicsiny része maradt 
hű atyái vallásához és őrizte meg egyszersmind 
atyái nyelvét is; a többiek vallásuk és nem
zetiséglik árán vállották meg veszél:yeztelett 
életüket, Mohamed zászlója alá szegödtek és 
arabokká lettele De a keresztények kisded 

E~iptom 41s a biblia. 2 
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csapata sok üldöztetés, sanyargatás és nyomor 
közepette egy ezredéven át fönntartotta nem
zeti nyelvét s noha a XVII. század óta a kopt 
nyeh· megszímt élő nyelv lenni, Isten dicső
ségét még most is e nyelven zengedezik, ez 
lévén az egiptomi keresztények liturgikus 
nyelve, kik magukat most is koptoknak neve
zik. Számuk jelenleg mintegy 600.000-re tehető, 
akik közül újabb időben mintegy 30.000. régi 
liturgiájuk megtartásával, a l{atholikus unióra 
tért vissza. 

Ép abban az időben, midőn a kopt nyel\· saját 
hazájában mint nemzeti nyelv haldoklófélben 
volt, lőn az Európában ismeretessé és akadt 
ápolókra, amiben legnagyobb érdeme a Propa
gandának vagyon ; és csakis e nyeh·nek isme
rete tette l{ésőbb lehetövé a hieroglif fölírntok 
le[ordítását. 

A hieroglifjegyek olvasása azonban előbb 

remélhető nem volt, míg az ismeretlen jegyek
kel és nyeh·en irt föliratokat azoknak valami 
mellékelt fordításával egybevetni nem lehetett. 
Ilyen, a tudósok által várva-várt fölirat az 
1798-1800-iki francia-egiptomi háború alkal
mával került szerenesés vélellen által nap
fényre. Bonaparte tábornoknak nem sikerült 
ugyan Egiptomot a francia köztársaság szá
mám véglegesen mcghódilani, de katonái meg-
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találták azt a kulcsot, melynek segélyével az 
ös Egiptomot és annak mü,·elödési emlél<eit 
a tudomány hódította meg magának. Midön 
ugyanis 1799-ben Rosette (Rasid) erödítése 
céljából a St.-Julien-erődnél sáncokat ástak, 
Bouchanl tüzérhadnagy háromféle fölirattal 
ellátott kőtáblára bukkant; ez a hires rosettei 
kö \'agy kulcs, mely utóbb a francia csapatok 
kapitulációja alkalmával az angolok kezébe 
került s jelenleg a British 1\fuseum egyik nagy
becsű kincsét képezi. E kőtábla fekete gránit
ból készült, sarkairól azonban jelentékenyebb 
darabok letöredeztek. Fölületét háromféle, de 
egyforma te1jedelmü szöveg foglalja el, az 
egyil< hieroglifikus jegyekkel, a másik a kö
zönséges egiptomi (demotikus) írásjegyekkel 
van ín·a, a harmadik pedig görög nyelYen 
Yan szerkeszl\·e. Ez utóbbi szöveg azonnal 
rölvilágosítást adott a kőtábla céljáról, ebből 

tudjuk ugyanis, hogy a rosettei kö szövege 
nem egyéb, minl a papoknak az a határo
zata, melynek értelmében Ptolemaeusz Epi
fanesznek elismerésüt ama jótékonyságáérl, me
lyet a papság és az egész ország irányában tanu
sított, minden templomban a legfeltünöbb 
helyen emlékszabor állítandó, mely a királyt 
abban a helyzetben ábrázolja, amint neki a 
szentély föistensége a kardot álnyujtja, mely öt 

2* 
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győzelemre segitse. Eireodclik to\•ábhú, hogy 
a királynak, valamint szobminak is, születése 
napján isteni tisztelet ad~ssék s hogy e hatá
rozat kemény köböl készült táblára szent, 
honi (azaz a közönséges) és görög betükkel 
följegyezve az ország minden első-, másod- és 
harmadrangú templomáhan fölállíttassék."' 

A rosettei kő fölfedezése valóságos forduló
pont az egiptologia történelmében. A hieroglif
jegyek egy ideig megtartották ugyan még titok
zatos természetüket, főképen azért, mert a 
tudós világ még mindig annak a nézetnek 
hódolt, hogy azok fogalmakat jelölnek; de a 
demolikus írásjegyek jelentését Sylvester de 
Sacy és a dán Akerblad fáradozásai folytán 
már néhány énel a kö fölfedezése után meg
állapí tották. 

E közben Philae szigetén is találtak két
nyelYÜ felirattal, t. i. hieroglif és görög föl
iratlal ellátott kőtáblát, melyen a Cleopatra 
név fordul elő; míg a rosettei kövön «Ptole
maeuszn neve olvasható. Alexandriai Kele
men útmutatása után rájöttek, hogy az egip
tomi emlékeken a kirúlyok nevei hosszúkás, 
kerülékalakú gyűrübe vagy keretbe vannak 

• L. G. Ebe.-s, Aegypten und die Bllche•· :\loses'. Leipzig. 
1868. 6. l. 
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foglah·a s igy a két tábla hieroglif szöyegében 
könnyii volt föltalálni a «Ptolemaeusz-o és 
((Cleopatra>> ne,·el;et s azok jegyeinek össze
vetéséből a hieroglif alfabel néhány jegyét 
meg lehetett határozni. Más emlékeken elő

forduló ismeretes nevek elemzéséből aztán 
sikerült még több ismeretlent meghatározni. 

A2. első, ki e módszert alkalmazni próbál
gatta, Young Tamás volt, aki nevezetesen a 
természeltudományok terén jeles nevet vivott 
ld magának. Kisérlelei azonban a hieroglifika 
terén nem vezettek teljes sikerre és pedig 
azért, mert ö a hieroglif írást nem hetüirás
nak, hanem szótngírásnak tm·totta. Csak bizo
nyos nemzeti sovinizmus volt az az angolok 
részéről, ha régebben Young Tamásnak Yindi
kálták a hieroglifok megfejtésének dicsőségét. 
Jelenleg mindenki elismeri, hogy Young kisér
Ietei más érdemmel nem bírnak, mint leg
fölebb annyiYal, hogy a közérdeklödést fo
kozták.i< 

A sok hiú kisérlet után végre Champollion 
éles elméjének és fáradhatatlan szorgalmának 
sikerült a titok leplét fellebbenteni. Rövid élete 

* Igy maga az angol Le Page Renouf: Vorlesungen 
über den Ursprung und die Entwickelung der Religion 
erlii.utert an der Religion der alten Aegypter. Deutscbe 
autoris. l:ebersetz. Leipzig. 1881. 12. l. 
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folyása alatt oly szolgálalot telt a tudomány
nak, mellyel kiérdemletle, hogy neve Columbus, 
Kopernik, Kepplet·, Newton, Cuvier és Lavoi
sier neve mellett említtessék. Champollion 
János Ferenc született 1790. évben Figeac nevü 
helységben, nem messze Grenobie-tóL Ifjú
korában nagy hajlandóságot árult el a nyelvek 
tanulmányozására, főképen a keleti nyelvekel 
müvelte és a kopt nyelvben különösen ki
képezte magát. Igy kiképezve kezdeU a nagy 
föladat megoldásához. Eleinte ugyan ö is 
ahhoz az általánosan elterjedt nézethez csat
lakozott, hogy a hieroglifjegyek fogalmak jelö
lésére szolgálnak ; de csakhamar belátla e 
nézelnek tarthatatlanságát. 

Kutalásainak alapjául Champollion is, mint 
Young, a gyűrükbe foglalt tulajdonneveket 
vette föl, csakhogy ö azokat betük szcrint ele
mezte s elemzése sikerre \'ezetett. Legelőször 
is a rosettei kötáblán előforduló Ptolemaeusz 
és a philaci táblán levő Cleopatra név hierog
lifikus átiratai szolgáltak neki kiindulási pontul 
arra, hogy a hieroglif alfabet néhány jegyét 
meghatározza. A görög szövegben előforduló 

két névnek ugyanis a hieroglif szövegben a 
következő két csoport felelt meg :~< 

• A hieroglifjegyek majd felülről lefelé, majd jobhról 
bl,I,~I:a. majd balról jobbra ol\"asandók; a két utóbbi eset-
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A. ~fl~~~~ 
p o i (e) sz 
t m 

B. 

K e o p a a (t) 
l r 

E két hieroglifcsoport összehasonlításánál 
szembeötlik, hogy azokban több egyenlő jegy 
foglaltatik, amint tényleg a Ptolemaeusz és 
Cleopatra neveknek öt betű, t. i. p, t, l, e, o 
közös alkotórésze. Ennélfogva világos volt, 
hogy a derékszögű egyenközény, mely az A) 
csoportban első helyen áll, a B! csoportban 
pedig az ötödiken, a p betűt jelöli, mely ha
sonlóan a Ptolemaeusz névnek első, Cleopatrá
nak pedig ötödik betűjét képezi. Hasonló 
módon azonos az AJ csoport harmadik és a 

ben az olvasásra nézve az állatok ábrái it·ányadók, az 
ol\'asónak ugyanis mindig oly irányban kell haladnia, 
bogy a· állatok ábráival szemközt legyen. 
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B) csoport negyedik jegye, melyet Champollion 
meghajtott kocsányú virágnak tart, mások el
lenben csomónak mondanak, ép úgy, mint a 
megfelelő nevekben a harmadik, illetve a ne
gyedik helyen oz «O» beLÜ. Ez az alak tehát 
kétségkivül az «O» hang jelölésére szolgál. Az 
oroszlán az A) csoportban a negyedik, a B) 
csoportban pedig a második helyen áll, ép 
úgy, minL a megfelelő nevekben az «l» betü s 
igy világossá lett, hogy ez az alak az «l)) han
got jelöli. Az A) csoportban a hatodik és hete
dik helyen egy sáslevél alakja látható s ugyan
ezzel találkozunk a B) csoport második helyén. 
Ez tehát - igy vélte Champollion - nem 
más, mint a rövid és hosszú «e)) hangnak 
jegJ•e.+: A B) csoportban továbbá a hatodik és 
kilencedik helyen a sas képével találkozunk, 
ép úgy, mint a Cleopatra némek hatodik és 
kilencedik betűje a. S igy ismét egy új jegy
nek jelentése lelt nyilvánossá. Ezekből az 
ismert mennyiségekből most már könnyü volt 
a többi ismeretlen értékét is meghatározni. 
Miután ugyanis most már l;.étségbevonhatatlan 
volt, hogy az A/ csoport Ptolemaeusz, illetve 
Ptolmesz, a B,' csoport pedig Cleopalra név-

"' A kettös sáslevellel rendszet·int az i hangot frták 
át, az egiptomi nyelvben a zsidó jadnak megfelelöleg, 
eredetileg mássalhanglói jelleggel birt. 
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nek átirata, az elsőben a második helyen elő
forduló félkör nem lehet más, mint «l». 

Sajátszerűnek látszik, hogy a Cleopatra név 
utolsó jegye ugyanaz a félkör, s ez ehelyütt 
nem más, mint a nönemű végzet, at vagy t. 

Az A/ csoport ötödik helyén álló könyök 
ennélfogya nem lehet más, mint fl:ffl». A végső 
jegynek (Champollion szerint széklámla) «SZ» 

hang jegyének kell lennie. Hasonlóan a B! 
csoportban a derékszögű háromszögnek «h, 
a hetedik jegynek: a kéznel<, cl»; a nyolcadik
nak: a szájnak pedig «l'» hangértékkel kell bii·nia. 

A két hieroglifcsoport egybevetéséből kitünik 
továbbá, hogy egy és ugyanannak a betűnek 
a jelölésére többféle jegy is szolgálhat, amint 
látjuk, hogy a «i» hangot majd a félkör, majd 
a kéz jegye fejezte ki. Champollion ennek 
okát is megmagyarázza. A kopt nyelvnek 
megfelelő szavaiból ugyanis arra a meggyőző
désre jött, hogy mimlen hieroglifjegy, amennyi
ben az betűírásra szolgál, azt a betűhangot 

jelöli, mellyel a neki megfelelő szó kezdődik. 
Igy pl. a sasnak kopt neYe achóm s ennélfogva a 
sas ábrája az «a• betűt jelöli (helyesebben a 
héber alefnek felel meg) ; az oroszlán - koptul 
laboi-jegye «1-1», a kéz koptul elót., megfelelő 
jegye «l>> betitt jelent; a száj koptul •ro» jegye 
ugyanezen oknál fogva "'"belü értékével bir. 
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E két csoport segélyével már nem kevesebb, 
mint tizenegy hieroglifikus jegynek értékét 
meg lehetett határozni, amely jegyek tíz külön
böző betűnek jelölésmódjait képezik. Más gyű
rükbe foglalt tulajdonnevek elemzései, amikre 
a Napoleon hadjárata alkalmával Egiptomban 
járt tudósok által kiadott kolosszális mű: 

«Description de l'Égypte» bő anyagot nyujtott, 
egyrészt a már meghatározott hieroglifjegyek 
értékét kétségbevonhatatlanná tették, másrészt 
pedig több és több új jegynek meghatározá
sára szolgáltak. 

Igy például a következő csopot1okban : 

c. 

D. 

A 

B 
r 

n 
i 

k n 
sz e t 

k c 

r 
sz 

(t) 
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már több ismeretes jegyre akadunk. A C/ 
csoport ismeretes jegyei: A l .. e. tr. után 
bizonyos volt, hogy ez az «Alexandros• név 
átirata s így jegyeinek a következő hangérté
kek tulajdonítandók: Alkszentrsz, tehát c cso
portból ismét három hieroglifjegy értékét lehe
telt meghatározni. A csésze a uk» betű, a 
závár pedig az <~SZ» belü második alakjának 
bizonyult, míg a zögzugos vonal az <~n» betüt 
jelzi. 

A D csoportban ismerjük a második (r), 
harmadik (n), neg)•edik (e vagy i), ötödik (k) 
jegyeket, az utolsóról pedig tudjuk, hogy az a 
nőnemű végzet jele. Igy tehát az egész csoport 
által jelzett név nem lehelett más, mint Brnike 
(t), vagyis Berenice (görögül BaFav:xlj). Ezáltal 
ismét két eddig ismeretlen jegynek értéke 
derült ki. 

Champollion ezen az uton tovább haladva, 
számos ily gyűrübe foglalt hieroglifcsoporlot 
vett elemzés alá s azokat, mint római császárok, 
Lagida-házbeli királyok, fáraók, városok és 
istenek neveit értelmezte. Ez az eljárúsmód az 
ismeretes jelentésű hieroglifjegyek számát min
dig szaporítá, úgyhogy már lassankint a köz
nevek is olvashatókká váltak s ennek folytán 
teljes bizonyságra emelkedett az a nézet, hogy 
az ó-egiptomi nyelv kulcsa egyedül a kopt 
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nyeh•ben kereshető. Igy a meghatározó jegyek
ből pl. követkE'ztetni lehetett, hogy az a jegy
csoport, melynek megállapítolt hangzása, uerp», 
bort jelent; s ennek megfelelőleg a kopt nyelv
ben a bor neYe szintén erp; hasonlóan a hie
roglifikus «eh» szónak, melynek az utána raj
zolt alakból következtetve, ökröt kellett jelen
tenie, a kopthan megfelel a hasonló jelentésű 
«ehe» szó. 

E fáradságos és nagy elmeélt igénylő kuta
tások alapján Champollion megállapította a 
hieroglifolvasás fő alapelveit s azokal 182-I-ben 
megjelent s az egiptologia terén korszakot 
alkotó munkújáhan közzéleUe.-~<Egiptomban tett 
egyik utazása alkalmával ismereteit annyira 
böYítette, hogy halálakor, mely a tudomány 
nagy kárára 1832-ben, negyvenkét éves korában 
érte utol, a hieroglifek nyeh·ének grammati
káját, mely még mindig a legtökéletesebbek 
közé tartozik, örökségül hagyhalta );éziratban 
az utókornak. A francia kormóny e Lecses 
ereklyét örökösei től megvette és Guizot köz
oktatásügyi miniszler azt Champollion Figeac, 
a megholt fivérének közremüködése mellett 
fényes kiállításban kiadatta. Ami a gőzerő 

alkalmazása a mechanikára, az volt a Cham-

• Précis du s~·steme hieroglyphique. Paris, 1824. 
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pollion által kitalúil hieroglifolvasás az cgip
tologiára nézve. S valamint James Watt talál
mánya csak némi tökélelesítést tett kivá
natossá; úgy Champollion hieroglifrendszere 
is csak kisebb jelentőségű helyreigazítást igé
nyelt. Ö ugyanis a hieroglifjegyeket majd ki
zárólagosan alfabetikus jegyeknek s az ó
egiptomi nyeh·et a kopttal majdnem azonos
nak tekintette, aminek következménye az, hogy 
müvében némi, utóbb helyreigazított tévedések 
foglaltatnak. De valamint a nagy skót mecha
nikus fölfedezésének köszönhető, hogy néhány 
évtized alatt az előbb egymástól távoleső s 
alig érintkező népek egymással sürűen köz
lekcuni kezdtek s úgyszólván szomszédokká 
letlek : ép úgy tették Champollion fölfedezései 
lehetövé szúmunkra, hogy az időknek elmo
sódó messze távolába visszatekinthetünk s az 
ős egiptomiakkal mintegy szellemben közle
kedhetünk. 

Eddig csupán a hieroglifjegyek egyik ne
mét, az alfabetikus értékű jegyeket taglal
tuk, mint amelyek a megfejtés alapjául szol
gáltalc Vannal{ azonban ezeken kívül más
nernit jegyek is ama 3000 kép között, melyek 
mint az állat- és növényvilág vagy külőnhőző 
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eszközök ábrái, az obeliszkek, templomfalak, 
emlékek és szent kön:yvek szövegében találha
tók. Hogy az olvasó tisztább fogalmat szerezhes
sen magának a hieroglifrendszer természetéről, 
rövid Yonásokban a többi, nem alfabetikus 
jegyek értékéről és szerepéröl is kívánok szá
lani s azt hiszem, e tárgy annál is inl<ább 
érdekelhet bennünket, mcrt a hieroglifjegyek 
különbözö nemei az irás mesterségének föl
találását és fejlödését tükrözik Yissza. 

Az irás legáltalánosabb érlelemben a gondo
latnal< maradandó látható jelekkel Yaló kifeje
zése. Az által, hogy az irás látható jelekkel 
történi),;, különbözik a közönséges beszédtől; 

azáltal. hogy maradandó látható jelel;:et hasz
nál, különbözik a némák beszédétől s a tag
lejtéstöl, mely a gondolatot csak futólagosan 
fejezi ki látható jelel<kel. A jelek azonban 
melyek írásra használtatnak, kor és Yidék 
szerint, nagyon különbözők. A gondolalnak 
látható jelekkel Yaló jelzésénél két eljárásmód 
képzelhető, t. i. Yagy a fogalmat magát állít
ják elő a látható jegyek, \'agy pedig az annak 
jelölésére szolgáló szót. 

Az irásnak első neme, melyben az irásjegyek 
a fogalmat közvetlenül állitják elő, részint ábrá
ban szemJéltelvén azt, részint - amennyiben 
az elvont fogalom - képlegesen, jelképek által 
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tüntetvén föl azt, fogalomirásnak neveztetik. 
Természetes, hogy e fogalomirás vagy ideogra
fikus irás nincs nyelvhez kötve s azért azt 
megértheti a világ népe egyaránt, föltéve, hogy 
az ideografikus jegyek titkába be van avatva. 

Ily írásrnóddal birnak pl. az amerikai indián 
törzsek. Ezek a jelölendő tárgyakat egyszerüen 
lerajzolják ; de rnivel az elvont fogalmak s igék 
rajz által le nem irhatók s Jegfölebb jelképileg 
fejezhetők ki, az ily írásrnód rnindig bizonyos 
magyarázatra szorul s ennélfogva tökéletesnek 
nem rnondható. 

Az irásnak tökéletes neme csakis a hangirás, 
a fonetikus írásrnód lehet, rnely nem a fogal
mat magát },özvetlenül, hanem csupán a neki 
megfelelő szót jelöli. Ez :tzonban ismét három
féle módon eszközölhető, amennyiben az irás
jegyek vagy rnindjárt egész szót fejeznek ki, , 
vagy csak egy szótagol, vagy a szók tulajdon
képeni elemeit, a belühangokat 

A hieroglifjegyek ez irásrnódok rnind
egyikét magukhan foglalják, mert noha a 
hierogliijegyek l~gnagyobb része csak egy 
hangot jelöl, úgyho[y ez írásmód lényegében 
belüirásnak tekintendő, akadunk mégis szárnos 
olyan jegyre is, melyek a szótagirás, szóirás, 
vagy fogalomirás rendszerébe tartoznak. A fo
g:1lomirás a hieroglifjegyek közölt elég bőven 
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van képviselve, amennyiben számos jegy léte
zik, mely a fogalmat ideografice jelöli, azaz 
vagy a megfelelő tárgyal ábrázolja, vagy pedig, 
ahol ez nem lehetséges, a megfelelő szót kép
legesen fejezi ki. Ilyenek pl. ~ (boltozat)= az 
ég; r-:-' = az éjszaka ; 8 = a nap, mint égi 
test és időszak; ) = a hold; -7- (félhold csil
laggal) = hónap; három hullámvonal = víz; 
futó borjú s a víz jele = a szomjúság stb."" 
E jegyek l<étségkivftl az irás legősibb alakjú
nak maradványai, ezek képezik a legelső kísér
leteket, melyekkel az ember gondolatait mara
dandó formába öltöztetni igyekezett. 

Az elvont fogalmakat azonban minden szim
bolizmus dacára is leheletlenség lett volna 
mind ily módon jelölni ; az egiptomiak tehát 
kényszerítve voltak oly jeleluöl gondoskodni, 
melyek a kifejezendő fogalommal semmi össze
köttetésben nincsenek, hanem csak a megfelelő 
szót fejezik ki, képtalányszerüleg idézvén annak 
hangjait egy-egy jegy állal az olvasó emléke
zetébe. Ennek a kifejezésmódnak bővebb alkal
mazását az egiptomi nyelv számos homonimjai, 
azaz hasonló hangzású, de kulönbözö jelent
ményü szavai tellék lehetségessé. Van példa 

* Maspero: Histoii·e ancienne des peuples de l'orient. 
Paris, 1893. ~. éd. 728. k. 11. 



EGIPTOM ÉS A BIBLIA 33 

rá, hogy az egiptomi nyelvben ugyanannak a 
szónak öt egészen különbözö jelentménye van. 
Igy pl. e szó nofer vagy nefer (koptban nofre) 
jelenthet ·lantot, jóságot vagy jót. Az egiptomi 
tehát, ha nefer-t akart írni, a lant alakját raj
zolia le s e jegy most már nem a lantot magát 
fejezte ki, hanem csak a nefer szót, melynek 
jelentményét a contextus határozza meg. Innen 
van, hogy a parallel szövegben az egyik helyen 
a lant alakja áll, a másikon pedig nfr (a magán
hangzókat az egiptomiak rendszerint nem 
írták ki) betük jegyei a jóság fogalmának 
jelölésére. Hasonló módon a ház képe késöbb 
nemcsak a házat magát jelentette, hanem a 
háznak egiptomi neve eper» levén, egyáltalán 
a «per» szótagot; a kos, melynek egiptomi 
neve ~~:bá» és «szer», ugyanezen szótagokat is 
jelölhette. Söt vannak összetett jelek is, melyek 
a szónak hangjait egészen úgy fejezik ki, mint 
a mi képtalányaink. Igy a lazurkönek egiptomi 
neve kheszdeb s ez a szó a hieroglifjegyekben 
gyakran maiacol huzó ember alakjával van 
kiírva, azért, mert húzni az egiptomi nyelvben: 
khesz, malac pedig: deb. Ily irásmód azonban 
tökéletesen keresztülvihető és használható csak 
oly nyelvben volt, amely, mint a kinai, csupa 
egytagú szókból áll és a ragozást nem ismeri. 
Az egiptomiak, hogy a kinaitól nagyon külön-

Eeiptoru és a biblia. 3 
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bözö nyel v üknek szavait kifejezhessék, kény
telenek voltak megelégedni az7.al, hogy az ábrá
zolt tárgynak csak kezdő szótagját olvasták le 
s így keletkezett a szótagos irás, melynek szin
tén nem csekély szerepe van a hieroglifjegyek 
között. 

Ennek egyszerüsítése azután az volt, hogy 
az ábráwlt tárgy megfelelő szavának csakis 
első belüjét olvasták, mert míg pl. az oroszlán 
(laboi) előbb a «la» szótagot, a bagoly (muladzs) 
a «mm szótagot jelentette, addig később ugyan
ez alalwk csak az l és m betük jelölésére 
szolgáltak. Ide vonatkozó példákat már a 
tulajdonnevek hierogliljegyeinek fejtegetésénél 
láttunk. 

A leggyakrabban előforduló hieroglifbetük 
hangértékét a túloldali tábla tünteti föl. 

Ezeken kívül azonban van a hieroglifjegyek 
l<özt még egy más neme az irásjegyeknek, 
melyek az olvasásnál nem hangzanak, hanem 
csak a jelölt fogalom közelebbi meghatározá
sára szolgálnak s azért ezeket determinativ 
vagy határozó jegyeknek is nevezik. Eme jegyek 
alkalmazását az egiptomi nyeh· sok homonim 
szava tette szükségessé. Ezek vagy különösek 
vagy általánosak. Különösek azok, amelyek a 
hangjaiban kiirt fogalmat ideografice jelzik, 
úgyhogy gyakran a tárgynak rajza van a hiero-
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glifikus belüjegyek után téve. Igy az M Sz H U 
betük jegyei után, melyek ernszahu-nak olva
sandók és a mely szó krokodilt jelent, még a 
krokodil maga is le van rajzolva. Máskor azon
a determinativ jegyek csak általánosságban az 
előbb már betük által kiirt fogalom nemét 
fejezik ki. Ilyenek az úgynevezett faji jelzők, 

mint az emlős állatok nevei után álló jegy, 
mely a négylábú állat hátsó részét ábrázolja ; 
hasonlóképen a növények neveit a fa ábrája 
követi, a madarakét ludé, a folyadékokéit kor
sóé stb. Sőt még az igék után is alkalmaztak 
határozó jegyeket. Emberalakot, mely kezét 
száján tartja, használtak mindama igék után, 
melyek a száj ésgondolkozótehetségműködésére 
vonatkoznak. Kardot tartó kéz pedig az erő
szakot, erőkifejtést jelentő igéket határozza meg. 

A hieroglifek kivitele azonban nagyon kölön
böző. Míg a monumentális föliratokon az ábrák 
gondosan és hű utánzással vannak kiállítva, 
részint vésett munkával, részint szinekben ki
festve ; addig a szent könyvek szövegei csu
pán a tárgy körrajzát adják. Ez körrajzokban 
adott jegyek egyszerűsítéséből keletkezett a 
hieratikus irásmód, melynek legrégibb alkal
mazása egészen a Kr. e. 3-ik évezredbe vihető 
vissza. Itt a hieroglifjegyek már konvencionális 
belüjegyekké váltak és azoknak eredeti alakja 
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csak szorgos összehasonlítás útján ismerhető 
föl. A Kr. e. VIII. században divatba jött demo
tikus írásmód még tovább ment és a hieroglif
jegyek ábráit vonalakká redukálta. A bagoly 
képe a hieroglif-írásmódban az «m» betüt je
löli. Ebből a hieratikus írásmódban oly alak 
lett, amelyben már alig ismerünk az eredetire; 
a demotikus írásmódban pedig e jegy hármas· 
számalakú betüvé változott. A három jegy 
ősszefüggő voltát átmeneti alakok bizonyítják. 

A sémi népek, nevezetesen a föniciaiak 
és zsidók az egiptomiaktól tanulták az irás 
mesterségét, csakhogy ezek azt még annyiban 
egyszerűsítették, hogy minden betü elöállítá
sára a sok közül csak egy ábrát választoltak; 
míg az egiptomiak egy belü jelölésére számos 
alakot használtak,melyek nevei azonban mindig 
a megfelelő belüvel kezdődnek, addig a főni
ciaiknál minden mássalhangzónak jelölésére 
csak egy tárgynak meglehetősen eltorzított 
alakja alkalmaztatott. Ez Yolt az ábécé kezdete. 

E kitérés után, melyet a hieroglifjegyek 
eredete s az egiptomi irásmód rendszerének 
fejtegetése kedveért, a tárgy érdeke és fontos
sága iránt való tekintetből tettünk, térjünk át 
ismét az egiptologia fejlődésének toYábbi ismer
tetésére. Champollion hagyatéka méltó utódokra 
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szállt, kik az általa hátrahagyott kincset - a 
hieroglifek ismeretét - nem hagyták holt kincs 
gyanánt heverni. A világ összes müvelt nem
zeteinek tudósai hatványozott buzgalommal ver
senyeztek abban, hogy az ös Egiptomnak arcá
ról félrelebbentsék a fátyolt, mely azt eddig be
födé. Champollionnak közvetlen utódai Francia
országban Lenormant Károly és L' Höte Nestor 
valának; Olaszországban Salvolini, Ungnrelli, 
Rosellini; kevéssel későbben Németalföldön 
Leemans, Angolországban Osburn, Birch és 
Hincks; Németországban pedig SeyiTart, Uh le
mann és Lcpsius fáradoztak a nagy föladat 
megoldásában. Az általuk alapitolt iskolák 
csakhamar virág1.ásnak indultak és fáradozá
saik folytán az egiptologia félszázad alatt bámu
latos haladást tőn. Ez iskolákból azután szá
mosan kerültek ki, kik az egiptologia terén 
fényes nevel vivtak ki maguknak. Ujabb idő
ben fö képviselői e tudományúgnak Francia
országban : Emmanuel de Rougé, ~Iarictte, 

Chabas, Devéria, Leféhure, Pierret, .Ja<JUCS de 
Hougé, Grebau l, Na,·illc, Amdineau; Némelhon
ban: Brugsch, Dümichen, Lau th, Ebcrs, Stern, 
Erman, \Viedemann; Németalföldön: Pleylc; 
Nonégiában: Lieblcin; Angolországhan: Good
win, Le Page Henouf, \V. Budge, Flinders 
Petric; hazánkban: l\'lahler Ede; Olaszország-
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ban: Lanzone, Rossi és E. Schiaparelli; Ausztriá
ban : Reinisch és Bergmann ; Oroszországban 
Golénischeff és Lemm. 

E férfiak fáradozásai folytán az egiptologia 
méltán teldntélyes helyet vívott ki magának a 
tudományok közt s manap már nem szabad 
bizalmatlansággal viseltetnünk annak vívmá
nyai irányában. Dacára a nehézségeknek, me
lyekkel az egiptologusoknak meg kelle küzdc
niök, munkájuk sikere fényes, az egiptologia 
biztos alapon áll. A világ minden országának 
egiptologusai ugyanazok az elvek szerint járnak 
el; a kairói, pétervári, berlini vagy párizsi 
tudósok fordításai legfölebb lényegtelen pontok
ban térhetnek el egymástól és épen azért nem 
túloznak egy hires egiptologus szavai, ki ama 
reményének ad kifejezést, hogy néhány év 
mulva az egiptologus a történelmi és irodalmi 
szövegek fordításánál ép oly biztossúggal jár
hat el, mint a latin filologus Cicero és Livius 
fordításánáL 

S ha még akadtak, kik az egiptologia vív
mányait szánalommal és vállvonogatva meg
mosolyogták, kiknek nem nagy bizalmuk volt 
az egiptologia meslerei által nyujtott szöwg
forditásokhoz, azt lü,·én, hogy a hieroglifjegyek 
értelmezése csupán csak találgatás: még ezek 
is kénytelenek voltak egy ujabb hieroglifirású 
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emlék felfödözése után kételyük alaptalanságá
ról meggyőződni. Ez a Lepsius által 1867-ben 
Tanisz (Szoan) romjai közt talált, háromnyelvű 
fölirattal ellátott kőtábla, mely a kanopusi 
határozat neve alatt ismeretes. Eddigelé az 
egiptologusok hierogliffejtegetései és fordításai 
majdnek kizárólag egynyelvű szövegek alapján 
készültek, mert a roselte-i kőtábla e tekintet
ben a tulajdonneveken kívül nem sok anyagot 
nyujtott az összehasonlításra, minthogy azon 
a hieroglif-szövegnek eleje, a görög szövegnek 
pedig vége hiányos. Végre azonban a taniszi 
tábla alkalmat nyujtott arra, hogy az ügyes 
kombinációk útján nyert eredményt ellenőriz
hessük az által, hogy egy eléggé tetjedelmes 
hieroglif-szöveget egykorú görög fordításával 
egész terjedelmében összehasonlíthatunk. S ez 
összehasonlításból kitünt, hogy a hieroglifek 
magyarázalában eddig követell rendszer töké
letesen helyes, mert a taniszi fábiából az egip
tologia ujat már alig tanult. Az eddig megálla
pított elvek szerint a hieroglif-szöveget épen 
úgy kellett volna fordítanunk, amint az a 
taniszi kö görög szövegében lefordílva van. 
A benne előforduló szavakat és a grammatikai 
formákat az egiptologusok már előbb épen 
úgy magyarázták, amint ezt a görög szövegben 
magyarázva találták. 
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A taniszi fölirat fölfedezésével, úgymond 
Erman- jelenleg az egiptologia tanára a berlini 
egyetemen -az egiptologia első korszaka, mely 
a föliratok megfejtésével foglalkozott, befeje
zését nyerte. Ma már nem veszödünk meg
fejtésekkel, ma olvassuk az egiptomi szöveget, 
ép úgy, mint egyéb, nehezebb keleti nyelveken 
szerl{eszlett szövegeket."' 

Nem csekély azoknak a szövegeknek a száma, 
amelyek már az egiplologusok boncoló kése 
alá kerültek; de még nagyobb azoké, amelyek 
még elolvasásra és megfejtésre várnak; mert 
a világtörténelem alig képes fölmutatni népet, 
melynek irodalmi tevékenysége nagyobb lett 
volna, mint az egiptomié. Az irást·a fölhasznált 
anyag pedig, valamint Egiptom száraz éghaj
lata és a Szahara homokja, mely alá temelve 
voltak, ez irodalmi emlékeket jobban megőriz
ték, mint bárhol másutt megvédve \'ollak. Míg 
másutt azok az emlékek esnek a romlás vesze
delmébe, melyeket a gondos emberi kéz nem 
óv meg az idö és elemek viszontagságai ellen 
és elő nem von a feledés sitjábál; addig 
Egiptomban a feledés és a természet elemei 
mentettek meg sokat a romboló emberi kezek 

* El'man: Acgypten und aegyptischcs Leben lm Altcr
~hum. Tübingen, 1885. li. l. 
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elöl, noha még több az, amit ezek elpusztítot
tak. E szerenesés természeti viszonyoknak kö
szönhető, hogy ama sok viszontagság, rombo
lás és dúlás dacára, melyet ez országban a 
betörö győztes ellenségek elkövettek, mégis 
lépten-nyomon találunk irodalmi emlékeket. 

l\1inden irodalmi emlékek l<özött első helyen 
említemlök ama hatalmas foliánsok, melyel<et 
az óriási templomoknak hieroglifjegyekkel tele
írt falai és oszlopai l>épeznek. Továbbá a sír
kamrák, szobrok, obeliszkek, sírkövek, kopor
sók, oltárok is mindmegannyi ,·askos kötelek, 
mert ezeknek minden szabad helyét föliratok
kal látták el az egiplomiak. A Nilusvölgy lakói 
mintegy büszkélkedve abban a találmányul<han, 
melynek segélyével képesek voltak gondola
taikat és viselt dolgaikat megörökíteni, nem 
mulaszloltak el fölhasználni egy alkalmnt sem, 
mely ene kinálkozott. 

Igy Jön Egiptom maga mintegy sürűen tele
írt óriási könyné. S hogy mennyi van ina e 
könymek csak egy-egy lapjára s hogy mennyi 
irodalmi anyag foglaltatik csak egy-egy épület
kolosszuson, arról fogalmunk lesz, ha meg
gondoljuk, hogy i\Jariette Bey n denderai temp
lom falainak jelcn!él{enyehb töliratait lemú
solv:ln, azok nem kevesebb, minl négy hatal
mas fólio-kötctel tellek ki; de ha minden egyes 
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föliratot Ie akart volna másolni - úgymond -
e munka több évet vett volna igénybe. Ezóta 
még Dümichen közölt ujabb kalászalot a den
derai templom fölirataiból, mely szi1lfén vaskos 
kötetet tesz ki, anélkül, hogy a Mariette által 
kiadott szövegek e munkában helyet foglalná
nak. Joggal mondhatta Ebers már minlcgy 
negyven év előtt, hogyha mindazokat a fölira
tokat, mclyek Tanisztól Abuszimbelig a temp
lomok és sírkamrák falain talúlhatól{, lemá
solnók, e másolatok füzetekben összegyi'tjtve 
oly nagy tömeget tennének ki, minöt a vilúg 
legnagyobb könyvlárai sem volnának képesek 
befogadni.+: Pedig azóta még igen sol<, Ehers 
elölt akkor még ismeretlen szöveg keri1lt nap
fényre. Rengeteg tehát az irodalmi anyag, mely 
Egiptom nyilvános épületein összegyült. Év
ezredek gyüjteménye ez, mert a legrégibb föl
iratok kelte a Kr. e. negyedik évezredbe tehető. 

De Egiptom népe vallásos érzelmeinek ldfa
kadásait és viselt dolgainak emlékezelét nem
csak sziklafalakra, kőtáblákra és nyilvános 
épülelek falaira vésle és festette, hanem gon
dolalait és eszméit azon kivül szám os papyrusz
tekercsen örökítelle meg. Az egiptomiak nem
csak az irásjelek föltalálásában előzték meg a 

* Ebers: Aegypt. u. d. Büchcr :lloses. Leipzig, JS6ll. 12. I. 
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többi népeket, hanem abban is, hogy a leg
alkalmasabb könyvanyagat ök tudták először 
készíteni. A papirusz-sás (Cyperus papyrus) 
szalmájából oly jeles anyagot készítettek, hogy 
velük e tekintetben az ó-kor egyik nemzele 
sem volt képes versenyezni. Az egiptomi pa
pirusz keresett volt az egész ó-kori világban s 
e kitünő anyag és Egiptom száraz levegője 

tette lehetségessé, hogy több ezer éves papirusz
tekercseket bírunk. A Lepsius-féle papirusz
töredékek korát ugyanis 4500 é\Te teszik. Nem 
sokkal ifjabb a Prisse-féle papirusz, mely jelen
leg a Louvre birtokában van s melyet a világ 
legrégibb könyvének tarlhatunk. Leírták pedig 
ezt a XII. egiptomi dinaszlia idejében, vagyis 
körülbelül Kr. e. a XX. században (Ábrahám 
korában) ; eredetije azonban még régebbi 
és Sznefru fáraó idejéből (III. dinasztia 
csaknem 3000 évvel Kr. e.) keltezhető. Né
mely papirusz-tekercsek bámulatos terjedel
műek ; így a Harris-féle 48 méter hosszú
sággal bir. 

Ily körülmények közt Egiptomban az iroda
lom hamar nagy virágzásnak indulhatoltS való
ban amily buzgalommal jegyeztek föl mindent 
az egiptomiak, ép oly szenvedéllyel gyüjtötték 
a könyveket. A fáraók udvarában már a tör
ténelmi korszak első pitymallatával könyvtárak 
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állottak fönn, amelyeknek felügyelete királyi 
tisztviselökre volt bízva. A Gizeh melletti sirok 
közt akadtak ilyen tisztviselönek nyughelyére, 
ki a VI. dinasztia idejében, vagyis körülbelül 
a Kr. e. XXV. században élt. Azonkívül minden 
nevezetes templomnak volt könyvtára. Csakis 
az egiptomiak e nagyon kiterjedt irodalmi 
müködéséböl magyarázható meg, hogy a Pto
lemaeusz-házból származó királyok az általuk 
alapított alexandriai könyvtárba néhány év 
alatt 400.000 papirusz-tekereset gyüjthettek 
össze. 

Amit e könyvtárak magukban foglaltak, azt 
az arab invázió mind tönkretette, hacsak az 
épületek romjai egyet-mást el nem temettek s 
így a megsemmisülés ellen nem biztosítottak. 
Amit mi a régi Egiptom irodalmi emlékeiből 
bírunk, azt leginkább a már említett kö- és 
falföliratoknak, azonkívül a siroknak és mú
miáknak köszönhetjük. Az egiptomiak ugyanis 
papirusz-tekercseket is szoktak halottjaik mellé 
a sírba tenni, még pedig nagy gonddal a holt
testet légmentesen körülzáró burok alá rejtvén 
azokat és egyrészt épen e körülménynek tulaj
donítandó azoknak épségben fönnmaradása. 

Természetesen, csalatkoznék az, aki azt hinné, 
hogy az egiptomi irodalmi emlékek mind a 
klasszicitás jellegével bírnak. Ép az a körül-
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mény, hogy az egiptomiak mindent irásba fog
laltak, hozta magával, hogy az irott emlékek 
mindenre, még a legközönségesebb dolgol.:ra 
is kiterjeszkednek. Reánk nézve azonban még 
ezek a dolgok is érdekesek, mert ezek enged
nek bepillantást az egiptomiak minden viszo
nyaiba, szokásaiba, állami és családi életébe. 

A tulajdonképeni irodalom pedig az egip
tomiaknál a tudományok és müvészetek minden 
ágaira kiterjeszkedik. Vannak történelmi, csil
lagászati, orvosi,költészeti tartalmú papiruszaink 
és fölirataink. A túlnyomó többséget azonban 
a vallási irodalom teszi, amit természelesnek 
fogunk találni az egiptomiaknál, kiknél a val
lásos érzület a társadalom minden rétegél át
járta. 

Az enemü emlékek közölt pedig legneveze
tesebb ama vallási kodex, melynek többé
kevésbbé töl.:életes példányát majd minden 
mumiánál megtaláljuk. A legtökéletesebb a 
turini 15 méter hosszú papirusz, melyet először 
Lepsius adott ki s fordított le;"" s e tudós után 
közönségesen a «Halottak könyve» (Todten
buch) elnevezés alatt ismeretes eme kodex, 
noha a francia egiptologusok jobbadán a 

" Das Todtenbuch der Aegypter nach dem hieroglyphi· 
schen Papyrus in Turin, mit einern \'orwort zum e1·sten 
Male hcrausgegeben von R. Lepsius. Leipzig, 184.2. 
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Champollion által használatha hozuil clnen!
zést: «Halottas szerkönyvn (Rituel funéraire) 
használják. A «Halottas könyvn nem egységes 
egész, hanem különbözö időkből származó 
imák, himnuszok és magikus formulák gyüj
teménye, melyek főkép a lélek jövendő sorsára 
vonatkoznak s innen van, hogy a különböző 
időkből származó mumiák mellett más-más 
szövegü kodexeket találunk. Vannak bizonyos 
szakaszok, melyek csak a régi példányokban for
dulnak elő, míg mások ujabbkori gyártmányok
nak hizonyulnak. A hires turini papirusz, mely 
I. Pszarntik idejéből való (XXVI. dinasztia, V ll. 
századhan Kr. e.), 165. szakaszra van oszl\·a. 
Ezek közül egyes fejezelek röYidebh s egy
szerühh alakban már a XI. dinasztia korából 
származó szarkofágokon előfordulnak; .. a 130-ik 
fejezet magának a szöyegnek, talún nem egészen 
megbizható állitása szerint, Usaphais fáraó 
idejéből, a 64. fejezet pedig ~lenkera (a piramis
építő Mykerinos) idejéből származik. Ujabb 
időben több oly szakaszt is találtak, mely a 
turini kodexben hiányzik."'"' Az úgynevezett 

* L. R. Lepsius. Aciteste Tcxte des Todtenbuchs nach 
Sukophagen des altaegyptiscben Reichs im Bel'linet· :\fu· 
seum. Bet·lin, 186i. 

** A halottale könyvének legtökéletesebb szö,·egét leg
ujabban 1\:aville Ede állitotta össze ily cím alatt: Das 
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halottak könyvén kívül még egyéb, a túlvilági 
dolgokra vonatkozó szent könyvek is léteztek, 
mindezek mintegy túlvilági Baedecker akartak 
lenni, mely az elhúnytnak az ö túlvilági sor
sáról hasznos útbaigazításokat kíván adni. 

Az egiptomi vallásos költészetnek, úgy régi
ség,. mint emelkedettség tekintetében legbecse
sebb darabjai a himnuszok. Ilyenekre nem 
ritkán a templomfalak föliratai közt akadunk, 
úgyszintén ama lapos kőoszlopokon (sztélé), 
melyeket az egiptomiak a sirokban elhelyezni 
szoktak. Legnagyobb részüket azonban vallásos 
vagy magikos jellegű papiruszokban találjuk. 
A világ legrégibb könyve, a Prisse-féle papirusz 
pedig erkölcstani traktátus, melynek szerzöje 
Ptah-hotep, a legelső dinasztiák korában élt. 

Történelmi tekintetben nevezelesek az Anas
tasy-féle (l-VII.) papiruszok, melyek a leydeni 
múzeumban öriztetnek, úgyszintén a turini 
hieratikus király-papirusz, mely több egiptomi 
dinasztia s ezek közt nevezetesen a hikszósz
dinasztia királyainak névsorát adja. 

Egiptomban a költészet is talált művelökre. 
Ennek fénykora az egiptomi nagy királyoknak, 
a Ramesszidáknak korába esik. E korból bir-

aegyptlsche Todtenbuch der 18-20. Dynastie, aus verschle
denen Urkundeu zusammengestellt u. herausgegeben von 
Ed. Navllle. Berlin, 1886. 
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juk az egiptomiak legrégibb hősköiteméayét, 

amely II. Ramszesz királynak a khéták (het~u
sok) elleni háborúban végbevitt tetteit énekli 
meg. Ez eposz, amely köríilbelül oly hosszú, 
mint az Iliász egy éneke, Penlaur költőnek 
műve, ki azt két évvel a kheta háború után 
irta. E mű, úgy látszik, igen kedvelt volt az 
egiptomiaknál és nagy hírnek örvendett. Szö
vege több templomnak és palotának falait 
ékíti, nevezetesen a karnaki és luxori (a régi 
Theba helyén) templomok falait is; a papirusz
tekercsekre írt példányok száma is jelentékeny."' 
Dacára annak, hogy az udvari költőnek fő
célja e hőskölteményben az uralkodó dicsőítése 
volt, mégis számos emelkedettebb helyet talá
lunk benne, melyek valódi költői vénára mu
tatnak s nyelvezete valóban művészinek mond
ható, még a fordításban is, noha a régi keleti 
nyelvek bájait modem nyelvű fordításainkban 
híven kifejezni teljesen leheletlen. Formájára 
nézve e költemény a parallelizmusok által a 
Szentírás költészetére emlékeztet. 

Hogy mily kifejlődött volt az egiptomiak 
műérzéke, kilíinik abból, hogy Kr. e. a XIII. szá-

* Fordította Em. de Rougé, Recueil des tt·avaux rela
tífs a la phílologie et a l' arcbéologie egyptiennes et assy
riennes, I. p. 1886. - L Fr. Lenormant, Die Anfiinge der 
Cultur. Autoris. Übersetzung. Jena, 18i5. I. Bd. 195. I. kk. 

Egi p tom és a bibl i a. 4 
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7.adban megvolt náluk a mű!Jirálat, a krilika. 
Egy eme kors7.akból való papirus7. ugyanis 
mübirálatot tartalmaz valamely költői műről 
s a birálat hangjából kivehető, hogy a krili
kusok akkor sem voltak kiméletesek. A birálat 
alá vett költeményt kritikusunk nagyhangú 
szólamok halmazának mondja; megrójja benne 
továbbá, hogy leírásaiban nincs költői való
színűség s nevezetesen, hogy a. cselekmény 
szinhelyének leírása elárulja, hogy a költő azt 
soha sem látta. A hibák részletezésc után 
végül kimondja a kritikus lesujtó ítéletét, mcly 
szerint a szerző nem ért a költészethez s oly 
munkába kapott, mely erejét túlszárnyalja; 
gondolatai köznapiak s az egész költemény 
zürzavaros."' Ebből láthatjuk, hogy az egiplo
miak is hasonló krilikai szabál)·okat követtek, 
mint mi s hogy részben már a technikus ki
feje7.ések is a mieinkhe7. hasonlók. 

Az egiptomi irodalom jelentékeny ágát képezte 
továbbá még a ){öltöi elbeszélés, amennyiben 
több olyan művet hagytak hátra, melyek leg
inkább a modcrn regényekhez vagy nm·ellák
hoz hasonlítanak. Igaz ugyan, hogy ezekben a 
nagyszerű és csodálatos nagy szerepet játszik, 

* Brugsch, Geschichte Aeg~·ptens unter den Pbaraonen 
553-561. l. 
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de másrészt a köznapi életböJ vett részleteket 
és vonásokat is tartalmaznak s ennélfogva 
mint valamely korrajz, élénk világosságot de
rítenek az egiplomiak magán és családi életére. 
Legnevezetesebbek ezek közül a Kél fivér cím 
alatt ismeretes rege, melyre még többször fogunk 
hivatkozni. Ez az Orbiney-féle papiruszon fog
laltatik és a XIX. dinasztiából, vagyis Mózes 
korából származik, ilyenek továbbá még a 
J(ijelölt (praedeslináltj fejedelem, a XX. dinasz
tia idejéböJ ; a legrégibbek a XII. dinasztia ide
jéböJ (Ábrahám korából) Yalók, mint: Sinuhil 
kalandjai, A hajótörés stb. 

4* 
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lsten a világ teremtője. 

Kezdetben teremté Isten a 
mennyet és a földet. Gen. 1, 1. 

A naturalisztikus bölcselet elmélete a monotbeizmus ere
detéröl. - Animizmus. - Az ösölt kultusza. - Fétisiz
mus. - Az egiptomiak ösvallása.- Az cgiptomi emlékek 
eredeti monotheizmust tételeznek föl. - Himnusz 
Ammon-Ra Istenhez.- Imák Ammonhoz. - Az egiptomi 

panthcon a szimbolizmus sziilöttje. 

A pogúny népek kozmogoniája, amint azt a 
klasszikus irók följegyzéseiböJ ismerjük, m~gán 
hordozza a pantheizmus bélyegét. A világ alko
tója (Demiurgos) mellett ott találjuk az öröktől 
fogva létező anyagot (ű),'l)) ; sőt a gorog theo
gonia még az isteneket is az öröktől fogm 
létező kaoszból származtatja. 

Éles ellentétben van e fölfogással a Genezis 
egyszerű de magasztos tana a világ teremlésé
rőL Azt mondja erre az a vallásbölcseleti iskola, 
amely akár a pozitivizmus, evolucionizmus, 
racionalizmus ''agy naturalizmus alapelveit 
követve, isteni kinyilatkoztatást semmiféle alak
han el nem fogad, hogy a Szentirás teremlés
tana csak egy későbbi kor bölcseleti reflexiójá-
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ból származhatott, míg szerinte a pogány koz
mogoniák pantheisztikus fölfogása az öntudatra 
ébredő emberi elme első kisérletét képezi a lét 
kérdésének megolgása körül. 

Az ujabbkori naturalizmus megalapilója, 
Hume David (1711-1776.) volt az, aki fölálli
totta ama tételt, hogy a monotheizmus a poli
theizmusból fejlődött. «Észszerűen nem tehetjük 
föl - így okoskodik Hume - hogy az emberek 
előbb palotákban laktak s csak azután guny
hókban és sátrakban, vagy hogy a mértant 
tanulmányozták, mielőtt még földmíveléssei 
foglalkoztak volna; de ép oly kevéssé állít
hatjuk, hogy az istenséget előbb mindentudó, 
mindenható és mindenütt jelenlevő tiszta szel
lemnek ismerték, mielőtt azt ugyan hatalmas, 
de mégis véges, emberi szenvedélyekkel és 
vágyakkal, tagokkal és szervekkel biró lénynek 
tekintették. Az ész ugyanis fokozatosan emel
kedik az alsóbbrendűről a felsöbbrendű kép
zetekhez».'~' E tétel a természetfölötti kinyilat
koztatás tagadásának következménye. Ha nincs 
isteni kinyilatkoztatás, akkor \•alóban azt kel
lene föltételeznünk, hogy az istenségről való 
fogalom és a valláserkölcsi tanok ép oly foko-

* D. Hume, Natural History of Religion. Pnilosophical 
Works London, IV. 420. l. 



54 DR. GIESSWEIN SÁNDOR 

zatos egymásutánhan fejlödtek, mint azt a 
többi ismeretágaknál tapasztaljuk. 

A Hume által megvetett alapon toYább hala
dott a franciaenciklopedistákáltalnépszerüsített 
vallásbölcselet Ebben az irányban különösen 
De Brosses és Dupuis fejtettek ki nagyobb
mérvü irodalmi tevékenységet. Az utóbbi iró 
fölelevenítette Lucretiusnak azt ~ tanát, hogy a 
félelem és rettegés volt sziilöjc az isteneknek. 
Jelen századunkban pedig a pozitivista bölcselet 
karolta föl a vallás természetes fejlődésének 

eszméjét. Emez iskolának képviselői mind meg
egyeznek abban, hogy szerintiik az emberiség 
ösállapota a természetes vadság volt s hogy 
ennélfogva az Isten s a valláserkölcsi tanok 
ismerete fokozatos fejlődésnek gyümölcsei, ám
bár a vallás eredetét különbözö módon igye
keznek megmagyarázni és pedig oly hatá
rozottsággal s oly körülményesen írják le 
annak keletkezését és fokozatos fejlödését, 
mintha csak maguk is ott lettek volna, midön 
az ember a vallást ~o:föltalálta 1» Igy pl. Miiller 
Miksa azt ,·itatja, hogy a nap szemtélele volt 
az, mi az emberben a végtelenség s ennek 
kapcsán a végtelen lény eszméjét fölkeltette. 
E fényes csillagzat jótékony, termékenyítő 

hatása, annak folyton ismétlödö fölkelése és 
lenyugvása a vad állapotban élö ösembert 
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bámulatra ragadták s azt a gondolatot keltet
ték föl benne, hogy e csodálatos égitestben 
titokzatos természetfölötti erő rejlik - s ez volt 
esirája a végtelen lény eszméjének. Késöbb az 
ember a többi természeti tfmeményeket is ily 
titokzatos lények müködésére vezette vissza s 
minthogy ezek jólétének vagy szerencséllen
ségének kútforrásai lehettek, azt hitte, hogy 
azokat megkérlelnie szükséges, hogy jóindu
latukat biztosítsa. Ily alapon magyarázza meg 
Müller Miksa a természeti erők istenítését s 
ezt tartja minden vallás alapjának, úgyhogy 
nem kételkedik kimondani, hogy manap már 
nincsen tudományosan képzett theológus (!?), 
aki nem volna meggyőződve arról, hogy a zsidó 
monotheizmust polytheizmus előzte meg.+: 

Mások - a többi közölt TieleH - az úgy
nevezett animizmusban találják a vallás ös
alakját. Az ember, úgy vélekednek, az öt 
körülvevő természetet személyesítette, nlinden 
tárgyba egy-egy lelket beleképzelt, mert csak 
igy tudott számot adni a természetben minde-

* M. :\lüller, \'o1·Iesungen über den Ursprung und die 
Entwicklung der Religion. Strassburg, 1885. 150. v. ö. u. o. 
299. l. 

** Tiele, Manuel de l'histoire des Heligions. Traduit 
du hollandais par M. \'ernes. Paris, 1881. és Geschiedenis 
van den Godsdienst in de Oudheid. Amstca·dam, 1891. 
5. és 6. l. 
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nütt uralkodó mozgásról s miután az ember 
az elemek uralmának ellentállani gyakran nem 
képes, e szellemeket felsőbb lényeknek tekin
tette, melyek előtt hódolattal meg kell hajol
nia s azokat, ha irányában kedvezők, segít
ségül kell hívnia, ha pedig veszedelmethozók, 
ártalmatlanná kell tennie. Ez vezette volna az 
embert egy felsöbb lény ismeretére. 

Vannak, kik H. Spencer után az ősök kul
tuszából származtatják az Isten és a vallás 
eszméjét. Spencer az ösök kultuszát az álmok
ból származtatja. Azt hiszi, hogy a vad álla
potban élő ember elhunyt őseit álmában látta 
s ezeknek természetfölötti létet tulajdonítván, 
irántuk bizonyos félelemteljes lisztelettel visel
tetett. Az ember azután arra a gondolatra jött, 
hogy az elköltözött szellemek az öt körülvevő 
természeli tárgyakban lakoznak, így történt, 
hogy ama tisztelet, melynek tárgyai eredetileg 
az ösök voltak, most a természeti tárgyak felé 
irányult. Ez lett volna a fétisimádás eredete. 
Miután az emberben a természetfölötti lények 
eszméje fölkeltetett, így füzi tovább a poziti
vista bölcselő okoskodását, a természet erőit is 
személyesileni kezdette és e személyesitett ter
mészeti erők, mint fölötte uralkodó szellemek 
iránt, nagyobbfokú tiszteletet tanusitott; ezek 
voltak az első istenek, ez volt a politheizmus 
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eredete. Bölcseleti abstrakció folytán azonban 
az istenített természeti erők mindinkább el
vont fogalmakká lőnek és magasabb egységbe 
foglaltattak össze, ami azután a monotheiz
m us ra vezetett. 

Bár a pogány népek vallásaiban úgy az 
animizmusnak, mint a fétisimádásnak és az 
ösök kultuszának kisebb-nagyobb rész jutott, 
lélektani és logikai szemponlból mégis tartha
tatlan az a nézet, hogy ezek lettek volna a 
''allásnak kezdetleges fot·mái, mert sehogy sem 
magyarázható meg, hogy mikép jutolt az ember 
ama gondolatra, hogy akár elköltözött őseinek, 
akár a természeti lágyaknak s erőknek termé
szetfölötti létet tulajdonítson, hacsak az ember 
már azelőtt nem birt a természetfölötti lény 
ismeretével. Az ember nem isteníthet semmit, 
hacsak már előzetesen nem bir az istenség 
fogalmával. 

Egyébként Isten és a vallás eszméjének jel
zett származtatása minden történeti alapot 
nélkülöz. Századunk a keleti népek régi szent 
könyveit a százados por és a titokzatosság 
leple alól napvilágra hozta s amennyiben ezek 
az emberiség őshagyományának maradványait 
magukban foglalják, azok nyomán az ókori 
népek vallásos gondolkozásmódjának és eszméi
nek fejlődéséről többé-kevésbbé határozott képet 
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alkothatunk. Igy tehát főkép az ókori koltur
népek vallásos irodalmi emlékeiböJ várhatjuk 
ama kérdés megoldását, hogy minö lehetett az 
emberiség ösi, eredeti vallása. Ez volna az 
igazi pozitivista eljárás, mely nem előre meg
állapított sémák szerint konstruálja a maga 
tetszése szerint a történelmi fejlődést, hanem 
adatok nyomán állapítja meg a lényeket. Ter
mészetesen, minél régebbiek a vallásos iroda
lom termékei, annál nyomósabbak a belőlük 
merített érvek. Régiség tekintetében azonban 
egy nép irodalma sem vetélkedhetik Egiplomé
val s azért annak, aki a vallási eszmék eredetét 
és fejlödését történelmi alapon akarja kutatni, 
először is Egiptom ősi emlékeinek tanuságát 
kell kihallgatnia. Az egiptomi irodalom e tekin
tetben páratlan becsű és fontosságú; mert míg 
az indusok, perzsák s más keleti pogány népek 
vallásos irodalmánál csak nagy fáradsággal s 
a kritikai élelmesség teljes igénybevétele mellett 
vagyunk képesek kiválasztani az eredetit, az 
ösrégit a későbbi idök termékeitől s mind
emellett még számos kételynek van helye, mert 
itt a kutatás alapjául szolgáló legrégibb ok
mányok is alig haladják felül az ezeréves kort; 
addig Egiptomban csaknem minden irodalmi 
terméknek eredetéig mehetünk vissza, számos 
ősrégi iratnak autografját birjuk; még a pa-
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pírosztekercsek közötl is találhatók olyanok, 
melyek 4000-4500 éves korral dicsekedhetnek, 
a kőbe vésett föliratok között pedig még ré
gebbiek is vannak. 

E körülmény teszi lehetségessé, hogy Egip
tomban a vallásos érzület nyilatkozatait minden 
árnyalatában lépésröl-lépésre követhetjük. 

S ime e téren is az a rendkívüliség lep meg 
bennünket, amely mindent, minek Egiptom 
hazája, többé-kevésbbé jellemez. Az egiptomi 
vallásnak az emlékek alapján való tanulmányo
zása oly eredményre vezetett, melyet akárhol 
inkább várhattunk volna, mint Egiptomban. 
Ki is hitte volna, hogy Egiptomban, hol az 
istenek serege oly számot ért el, hogy még a 
görög és római irók is gúnyolódtak Mizraim 
fiainak mindent istenítő vallásrendszere fölött,-~< 
hogy ott, hol nemcsak a nap, hold és csillagok, 
hanem mindennemü állatok és növények is 
tiszteletben részesültek, hol a pogányság minden 

* Juvenalis satyr. XV.: 
Quis nesci t ... qualia demens 
Aegyptus portenia colat? Crocodilon ado1·at 
Pars haec; illa pa,·et saturam serpentibus ibin. 
Efflgies sacri nitet aurea cercopitheci, 
Dimidio magieae resonant ubi lllernnone chordae 
Atque vetus Thcbe centum jacet obruta portis. 
Hic coeruleos, hic piscem fluminis, illic 
Oppida tata canern venerantur, uemo Dianam. 
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neme: politheizmus, pantheizmus, természet
imádás, csillagimádás, állat- és fétisimádás a 
legnagyobb virágzásban volt, hogy ugyanazon 
a földön, ugyane népnek legrégibb emlékein a 
vallásos érzület oly nyilatkozatah·al is talál
kozzunk, melyek arról tesznek tanuságot, hogy 
e népnek ősei a legrégibb történeti időktől 

fogva az istenségnek oly tisza fogalmával bir
tak, hogy öket oly magasztos valláserkölcsi 
eszmék lelkesítették, minöket pogány népnél 
egyebütt nem találunk. 

Az egiplomiak vallása. 

Az egiptomí puntheon azelött - midón azt 
csak a klasszikus irók Jeirásából ismerték -
az istenek seregével és bizarr alakjaival való
ságos útvesztöt képezett, melyben irányt vesztve, 
elbódult a kutató ; de j<>lenleg az ó-egiptomi 
emlékek vezérfonala mellett már e labirint 
középpontján lévő szentélyig juthatunk s e 
szentélyben legnagyobb meglepetésünkre az egy 
és személyes Isten trónusát, a világ minden
ható alkotójának, bölcs kormányzójának és 
igazságos birájának fönséges és imádandó alak
ját szemlélhetjük. 

Egiptom vallásának tanulmányozásánál min
denekelött az a sajátságos körülmény vonja 
magára figyelmünket, hogy abban két oly 
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világnézet van összeelegyítve, amelyek egy
mással homlokegyenest ellentétben állanak. Az 
ó-egiptomi emlékek ugyanis egyrészről hatá
rozottan kiemelik az istenség egységes és sze
mélyes voltát, másrészt pedig több istenség 
nevét említik és panthesztikus világnézetre 
vallanak. 

E sajátságos paradoxont több tudós úgy 
vélte megmagyarázhatni, hogy Egiptomban 
kétféle vallást tételeztek föl ; az egyik a népé 
lett volna - az úgynevezett exoterikus vallás -
amely tele érzékies fölfogással, számos Istent 
és mithuszt ismert; a másik pedig, az úgy
nevezett ezoterikus vallás, a papok tulajdona 
lett volna. Azt tariják ugyanis, hogy a papok 
bölcseleti reflexiók által az egy istenség és 
tisztább vallási eszmék ismerelére fölemelked
tek, de ebbe a magasabb vallási titokba csak 
saját kasztjuk tagjait avatták be, de nem törőd
tek vele, hogy a nép tovább is megmaradjon 
a maga \'allásos együgyűségében és ragaszkod
jék babonás szokásaihoz. 

Aki csak néhány ó-egiptomi vallásos tar
talmú szöveget olvasott, azonnal belátja ez 
elméletnek az alaplalanságát, mert e szövegek 
legnagyobbrészt maguk is nem az egyik vagy 
másik fölfogásnak tolmácsolói, hanem mind
kettöé együttesen. A bekezdésben legünnepé-
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Iyesebb konlesztációját találjuk annak, hogy 
csak egy, önmagától létező, örök és változha
latlan Isten van s alig néhány sorral alább 
már több istenségnek nevét olvassuk és a nap 
vagy természetistenítés ki fejezésével találkozunk. 

E tüneményt csak úgy tudjuk megmagya
rázni, ha föltételezzük, hogy az egiptomi vallás
rendszer mintegy a két egymással ellentéles 
világnézetnek harctere ; majd a monotheizmus 
fönséges eszméi vesznek erőt a kebleken, majd 
ismét a panthcisztikus természetistenítés kere
kedik felül. Kérdés tárgya csak az lehet, hogy 
melyik világnézet az eredeti, az ősrégi s melyik 
a későbbi ; melyik nyer napról-napra tért s 
melyik kénytelen helyet engedni s mindinkább 
háttérbe szorulni? 

E kérdésre pedig az ó-egiptomi emlékek tel
jesen határozolt választ adnak; ezek ugyanis 
összhangzólag arról tanuskodnak, hogy a 
monotheisztikus világnézet a legrégibb időben 
nyilatkozott legtisztábban és leghatározottabb 
alakban, míg később - midön különben Egip
tom hatalmának és müvelödésének legfényesebb 
korát élte - e viiiignézet mindinkább elmo
sódik, az egy és személyes Isten ismerete mind
inkább határozatlanabb alakot ölt s helyet 
enged a pantheisztikus világ- és természet
imádásnak. 
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A legrégibb emlékek a legfőbb lényt gyakran 
egyszerűen Nutar-nak, azaz Istennek nevezik. 
Ez az istenségnek elvont, minden mithologikus 
szinezettöl ment és minden látható megjelení
téstől eitekintő szemlélete."" 

Nutar az egiptomiak nyelvén tulajdonnév is, 
meg köznév is, de lehet még melléknév is ; 
annyit is tehet, mint az Isten,"'"" annyit is, mint 
isten, istenség, vagy pedig melléknévképen 
isteni. Nutar, miként a latin deus, gorog 
theosz nem mithologikus alak, hanem az absz
trakt istenségnek, az önmagától való tisztán 
szellemi lénynek a kifejezése, neld azért sem 
temploma, sem külsö kultusza nem volt, sem 

* L. H. Ikugsch, Religion und l\lythologie de•· alten 
Aegypter nach den Denkmálem. Leipzig, ];,8.t l. HáHte. 
90. J.: Es ist eine schon liingst edtannte und dureh eine 
~lenge von Beispielen erwiesene Thatsache, dass ln den 
ágyptischen Inschriften háufig mitten in dem Gewi1T der 
mythologischcn Redensarten, das entsprcchende Wort fü1· 
Gott in Vc•·bindungcn erseheint, welche iluern ganzen 
Zusammenhange nach jede Vorstellung und Erinnc•·ung 
an ein mythologisches Wesen vollstiindig ausschliessen. 
Die zahh·eichcn Fiille, in welchen mit aller Klarheit und 
Deutlichkeit des Vc•·sliindnlsses der Aeg~·ptcr von Gott 
sp1·icht, oder sich an Gott wendet, erwecken den Glauben, 
als sei be•·cits in den friihsten Zeiten der agypiischen 
Geschichte dc1· eine, namenlose, unerfassliche, ewige 
Gott ln sciner höchsten Heinheil von den Bewohoern des 
Nilthales bekaont und verelu·t wordcn. 

**Ily jelentményben fönnmaradt e szó még a kopt nyelv
ben is, melyben nuti = lsten. 
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bálványképe nem akaút az egyptomi pantbeon 
változatos és bizarr alakjai közölt. 

Annál nagyobb azonban ama szövegek száma, 
melyek Islem·öl szólva, minden mas mitholo
gikus istenség megemlítését mellözve, egy
szerűen csak a Nutar nevet használják. Igy pl. a 
világ legrégibb könyYe, a Prisse-féle papirusz, 
mely Ptah-hotep egiptomi bölcs erkölcsi intel
meit tartalmazza, soha sem beszél istenekröl, 
sem milhologikus istenekröl, hanem mindig 
csak lsten (Nutar) nevét említi. E négyezeréves 
papirusz azonban nem autograf, hanem má
solat régibb eredeti után, tulajdonképeni szer
zöje Ptah-hotep Kr. e. 2900 körüli korszak
ban élt s még e bölcs is régibb hagyomá
nyokra hivatkozik irataiban. 

Ptah-hotep erkölcsi oktatásai fölötte érde
kesek, mert arról tesznek tanuságot, hogy 
Egiptom őskorában a valláserkölcsi eszmék és 
nézetek sokkal emelkedettebbek s tiszlábbak 
voltak, mint a későbbi korszakban. Az egiptomi 
Salamon példabeszédei közölt a következöket 
olvassuk: «A kevélyt megalázza az Isten, aki 
kútfeje az ö erejének. Ha bölcs vagy, ne,•eld 
fiadat úgy, hogy az Istent szeresse. Az enge
detlenség pedig Isten gyülölete»"" stb. Szóval 

* L. Cbabas, Je plus ancien livre du monde. Revue 
archéol. 1858. 1-25. J. - Le Page-Renouf, Vorlesungen 
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Ptah-h~tep iratai Nutar-t, a legfőbb lényt úgy 
tüntelik elö, mint tisztán szellemi lényt, egye
düli és minden mithologikus szinezetet nélkü
lözö Istent, ki a világ teremtője és fönntaliója, 
teremtményeinek gondviselője, ki az erények
ben kedvét leli, a bűnt utálja, a jókat meg
jutalmazza, a gonoszokat megbünteti. Hasonló 
fölfogással találkozunk Khonszu-hotep papnak 
morális traktatusában, mely ugyan már a thébai 
korszakból (Kr. e. XV. századból) való. Ennek 
axiomái is mindig csak Istenről (Nutar) beszél
nek s a mithologikus istenségel<et soha sem 
emlitik. Ez axiomák némelyike elég emelkedett 
erkölcsi érzékről tanu!>kodik. Igy pl. a többi 
közölt így elmélkedik : «Az Isten szentélye 
utálja a lármás ünnepségeket; ha hozzá sze
retö szívvel esedezel titokzatos szavakban, meg
hallgatja szavaidat, teljesíti kérelmedet és el
fogadja áldozatodat».+= 

Az egiptomiak különben a fö istenséget még 
több más konkrét név alatt is tisztelték. Ptah, 
Ammon, na, Oziris, Knef stb. tulajdonképen 
csak különbözö helyi elnevezései és szemiéi
lelései egy és ugyanannak a legfőbb lénynek. 

über t:rsprung und Entwicklung de•· Religion, erlautert 
an der Religion der alten Aegypte1·, aut. Cebers. Leipzig, 
1881. 95. l. Brugsch Rel. u. ~lythol. \JI. l. 

* Amélineau La morale égyptienne 3i. l. 

Eeiptom és a bibli~. 5 
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«Az egiptomi panthevnnak küiönféle személyi
ségei - úgymond a nagynevű egiptologus, 
Pierrel - az istenségnek különbözö szerepeit 
és müködéseit fejezik ki, úgy azonban, hogy az 
istenség mindezekben az alakokban, bármily 
számosak és alacsonyak legyenek is, megtartja 
azonosságát és attributumainak összességét.•i< 

Mind e körülmény kétségtelenné teszi, hogy 
az ó-egiptomi vallás alapját az emberiség ös
hagyományából merített monotheizm us képezte, 
ebből alakult, vagyis helyesebben mondva ez 
fajult el politheizmussá. Az egiptomiak vallásá
ban van valami olyasféle is, amit 1\füller Miksa 
henotheizmusnak nevez, az az átmeneti stádium 
a monotheizmus és politheizmus között, mely 
több istent ismer, de azért mindegyiket egye
dülinek ne\'ezi. De az egiptomiak vallási emlé
kei kimutatják azt is, hogy a henotheizmus 
átmenet volt a monotheizmusból a politheiz
musba, nem pedig, mint a hires szanszkrit 
filologus véli, a politheizmusból a monotheiz
musba. Egiptomban ezt az átalakulást a pan-

* Pierret, Le Pantlléon égyptien. Pa1·is, 1881. lntrod. 
VII. Hasonlókép Flinders Petrie: The Religion of Ancien t 
Egypt. 1906. 4. l. «\\'hal we actually find is ... mono
theism is the first stage traceable in theology>> és u. o. 5. l. 
Wilenever we can trace back polytheism to its earliest 
stages we find that it rcsults from combinations of mo
notheismo. 
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tbeiszlikus világnézet befolyása mellett főkép 
két körülmény hozta létre, Egiptom politikai 
egyesítése és az egiptomiak szimbolikája. 

Egiptom a legrégibb időllen sok apró feje
delemségből állott, midön ezek egy állammá, 
népeik egy néppé tömörültek, az istenségnek 
vidékek szerint némileg kölönböző megjelení
téseit egy rendszerbe foglalták, de ahelyett, 
hogy a különbözö alakokat az ös tiposra vissza
vezették volna, azokat inkább egymás mellé 
vagy pedig egymás fölé s alá helyezték. De 
azért Mizraim fiai még nem felejtették el 
egészen, hogy a különbözö nevek és megjele
nítések egy s ugyanarra a lényre vonatkoznak, 
ami abból tünik ki, hogy két vagy több isten
ségnek nevét kombinálták, mint pl. Ammon· Ra, 
Ammon-Ra-Harmakhi, Ozirisz-Ra, Ptah-Szo
kar-Oziris-Ra stb. alakokban. Ann:yit tesz ez, 
hogy a thebai Ammon, heliopoliszi Ra, slb. csak 
egy lénynek más-más neve. 

A következökben csak röviden akarjuk az 
egiptomi pantheonnak néhány főbb alakját 
,·izsgálatunk tárgyává tenni, hogy azok össze
hasonlítása által egységes eredetük annál élén
kebben szemünk elé állít~assék. 

Az ösi Memfisz (egiptomi néven Mennefer, 
azaz Jólak) városában a legfőbb lényt Ptah 
néven tisztelték. Ez istenségben főképen a 

5* 
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teremtő, világotallwtó Isten van föltüntetve. Ezt 
már neve is mutalja, mert Ptah annyit tesz, 
mint «Alkotó».-~' S ugyane jelentménnyel bir 
rendes mellélmevc is Totunen vagy Tanen;~<-~< 
Ez értelemben dicsőíti Ptah istenséget egy jelen
leg a berlini múzeumban őrzött emlékkő a 
következő szavakkal : <<Egyedüli nem teremtett 
teremtője az égnek és földnek, Isten, ki ön
magától lett Istenné és önmagától létezik». 
Költőileg, ámbár anthropomorfisztikus alak
han írja le a világnak teremtését egy régi 
himnusz, melyben ezeket olvassuk: uPtah 
ereje emelte föl a vizeket az ég fölé (v. ö. Gen. 
l, 7. Es erősséget aJkola Isten és elválasztá a 
vizeket, melyek az erősség alatt valának, azok
tól, melyek az erősség fölött valának), feje 
fölött vagyon az ég, lábai alatt pedig az alvilág; 
szájának bömbölése hangzik a viharban, minden 
ami létezik, kezeinek mih·e; orrából veszi ere
detét a levegő, a viz pedig szájából». És Ptah 

* E törzsből P t h, mely közös birtoka a sémi és egip
tom i nyelveknek s «nyitnin meg «alkotni·> jelentőséggel 

bh·, az elöbbi jelentményben fökép a sémi nyelvekben 
használatos, a kopt nyelv pedig csak az utóbbi jelent
mén)·ébcn ismet•i. Pöth vagy phöth a kopt nyelvben a. m. 
alkotni vagy alakító, pl. alakító müvész, szoln·ász, érc
öntö stb. v. ö. Brugsch. Rel. u. Myth. 85. l. 

•* Tielc, Hístor·y of Egyptian Religion. London, 1882. 
91. J. 
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istennek, mint Teremtőnekakultusza visszan y ul 
a legrégibb időbe, Hat-ke-ptah szentélyében, 
ott, ahol késöbb Memfisz emelkedett a leg
régibb időktől fogva tisztelték ezt az alkotót ; 
Plah volt az, ki a világ összes lényeit alkotta 
és alkotja, azért tisztelték öt a müvészek és 
mesteremberek is védnök ük gyanánt."' Sz ó val 
az ösi Memfisz istene kétségkívül a világtól 
különbözö személyes Isten, kit nem tekinthe
tünk pusztán a természeti erők, vagy pedig a 
nap személyesítöjének. Ptah a természetnek és 
az egiptomiak által különben isteni rangra 
emelt napnak teremtője. Kétségtelenné teszik 
ezt a régibb föliralok, melyek egyike így szól: 
or.Ö (Ptah) a kezdetek atyja, aki a napnak és 
holdnak csiráját teremté•. "'"' Ezenkívül Ptah 
még az igazságosság istene, o:ld az embereknek 
üdvös törvényeket ad»H"' s az alvilág istene, 
ki az elhunytak lelkeit összegyűjti. 

Ugyanazon legfőbb Istent Thebában Ammon 
vagy Amun, On-Heliopoliszban Ra név alatt 
tisztelték. E két istenség, vagy mondjuk inkább 
az istenségnek e kétféle megjelenítése, igen 
közel áll egymáshoz. Innen van, hogy a kettő 

* Erman, Die aegyptische Religion. Berlin, 1905. 19. l. 
u Brugsch, Geschichte Aegyptens un ter den Pharaonen 

Leipzig, 18i7. 30. l. 
*** Bmgsch, Reiseherichte Ili. l. 
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gyakran tényleg egy lénnyé olvad s mint ilyen, 
Ammon-Ra név alatt ismeretes. Valóban saját
ságos képzödménye az eszméknek, az egy 
Isten eszméjéből Thebában Ammon, Onban 
Ra származott s e kétféle fölfogásmód késöbb 
ismét egyesül; olyan ez, minlha egy forrás 
kétfelé szakad, ágai egy darabig más-más irányt 
vesznek, ezek ''izei különbözö földrétegeken 
keresztül haladva, különböző szint és ízt nyer
nek, de azután csak ismét találkoznak s egy
mással összeelegyednek. 

Ammon vagy Amun neve annyit jelent, mint: 
«az elrejtett, a láthatatlan»,.,. Ra ellenben a 
napnak neve, de ha e szó etimologikus jelent
ményét vesszük tekintetbe, beláthatjuk, hogy 
nem az istenség veszi nevét a naptól, hanem 
a nap az istenségtől, mert a ra törzs annyit 
jelent, mint: ckészíteni, lenni, alkotni» ... .,. Ra 
tehát, etimologiáját tekintve, egy jelentőségű 
Ptah-val, t. i. az alkotó, teremtö istenségnek 
neve. Ha tehát Ra istenséget napistennek mond
ják, ez oly érlelemben veendö, hogy az egip
tomiak fölfogása szerint a nap a teremtő Isten
nek szimboluma vagy pedig lakóhelye, amint 
e fölfogásrnód még Plutarcb idejében is fönn-

* Brugsch, Rel. u. Myth. 87. l. 
** Igy ra a kopt nyeh·ben a. m. cselekvés (actio) s 

egys-ei·smind a 11ome11 aclio11is képzésére szolgáló elörag. 
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maradt, ez író ugyanis a Ra-kultuszról így 
nyilatkozik: cAz egiptomiak a napot a jóté
kony hatalom testének és a csak ésszel fölfog
ható lény látható alal•jának tartjáh.i< A régibb 
emlékek pedig Ra-t elrejtett lénynek nevezik, 
melynek alakja ismeretlen, i<i< vagy pedig a 
naphoz hasonlónak mondják.i<i<+: Egy turini 
papirusz (a XX. din. idejéből), mely Ra és Izisz 
legendáját tartalmazza, így szól Ra istenről: 
uA fönséges Isten, ki önmagát alkotta, terem
tője az égnek és földnek, az élet lehelletének, 
az isteneknek, embereknek, vadaknak és bar
moltnak, csúszó-mászó állatoknak, madaraknak 
és halaknak ; emberek és istenek királya, ki 
előtt a századok órák, kinek sok a neve, kit 
senki sem ismer~>.t Máskor megint a föliratok 
a napot a szkarabeuszban jelképezett istenség 
szemének mondják. Ra tehát nem lehet a 
nap, minl az isteneszmének alapja, hanem a 
panlheisztikus világnézet befolyása alatt a 
nappal azonositott istenségnek tekintendő. 

Ammon és Ra, vagy összetéve Ammon-Ra, 

" Plutarch, De ls. et Osit·. c. 51. 52. 
"* R. Lepsius, Denkmiiler aus Aegypten und Aethiopien. 

Bel'lin. 1849. - H!51l. \'1. k. CXX. t. 66-77. 
*** Karnaki fölit·at. l. Brug~ch, Reiseber. 139. l. 

t A. Wiedemann, Religion of the Ancient Egyptiaus. 
London, 1897. 54. I. 
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különben ép úgy, mint PLah, a személyes és 
egységes Isten minden tulajdonaival bir. Ó az 
istenek feje, a nagy Isten; az égnek, földnek, 
ah·ilágnak, a viznek s hegyeknek ura; ö az 
istenek atyja, ki önönmagát alkotta, az alko
tások kezdete, aki maga nem alkottatott»,-~< 

«Ö a Fönséges Isten, ki az igazságból él.»"'-~< 
A föistenséget - legyen neve Ammon, Ra 

vagy Ammon-Ra stb. - az egiplomiak nem
csak a vilúg teremtőjének, hanem egyszersmind 
a világ fönntarlójának, kormányzójának, teremt
ményei gondviselöjének is tarlotlák, kitünik 
ez az egiptomiak himnuszaiból és imáiból, 
melyekből néhányat itt mutatványul közlünk. 

Himnusz Ammon-Ra Istenhez. 
(A XX. dinasztia idejéből - I{r. e. XI-XII. századból
származó papiruszon, jelenleg a kairói mú•eumban.) 

Hálaadils legyen neked mindencknek alkotója, 
Te ki egyes-egyedüli vagy számos kezekkel, 
Ki ébren vagy, midön örködöl az alvók fölött, 
Hogy alkotm:inyaid javát keressed. 
Oh Ammon, mindeneknek fönntartója, 
Tum és Horus"*~ a Iáthat:iron, 
Téged magasztalnak minden szavaikban ! 
Üdv neked, mert köztünk Iakozoii 
Imádás neked, mert minket teremtettéli 

* Lepsius, Denkmaler IV. 30. 
*" Louvre A. 68. sz. a. emlékkövön. l. Pierret. Le 

Panthéon Égyptien. 97. l. 
*"* A felkelő és lenyugvó nap. 
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Hálaadás legyen neked egész nyájadtól ; 
Udvözöljön téged minden ország 
Az egek magasságáig, s a föld egész széltében 
S a ienger mélységeig, 
Az istenek imádják Fönségedet, 
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S magasztalják szellemedet, mely öket létre hozta, 
Örvendezve alkotójuk jövetelénél, 
S kiáltanak: Jövel békében 
Az Istenek atyáinak atyja, 
Ki fölemeled az eget és tartod a földet. 

Minden dolgok Alkotója s minden lények 
Teremtője, 

Uralkodó, kié az élet, jólét és egészség, az 
istenek Feje l 

Imádjuk szellemedet, mh:el te vagy Alkotónk, 
Teremtményeid vagyunk, mert te nemzettél 

bennünket. 
Magasztalunk téged, mivelhogy köztunk lakozol. 

Hálaadás legyen neked, mindeneknek Teremtője, 
Az igazság ura s az istenek atyja, 
Ki az embereket alkottad, 
Az állatok teremtője s a gabona ura, 
Ki a mezö állatai számára eleséget adsz.* 

Penlaur hires époszában II. Ramszesznek 
imáját olvassuk, melyet a veszedelemben forgó 
fáraó a harc közepette Ammonhoz intéz. A költö 
a következö szavakat adja a nagy király szá
jába: 

* Wiedemann, Religion of the Anc. Egypt. lll. l. 



74 DR. GJESSWEIN SÁNDOR 

Ki yagy te Atyám, Ammon? 
Megfeledkezhetik-e az atya fiáról? 
Bizonnyára borzasztó sors vár arra, aki akaratod

nak ellene áll. 
De áldott az, ki téged ismer, mert cselekedeteid 

a te szeretetteljcs sziyedböl származnak. 
Téged hivlak segélyiil, oh én atyám, Ammon! 
Tekints reám a sok nép közcpelte, tc ismeretlen! 
Minden nép cllenem szövetkezett, 
S én egyediil állok! senki sincs velem. 
Harcosaim, kiknek száma oly nagy, elhagyának 

engem, 
S lovasaim közül egyik scm jött felém ; 
Midön kiálték, senki sem hallgatott szavamra. 
De azt hiszem, hogy Ammon számomra többet 

ér, mint százezer lovas és tízezer fiú és testvér, 
Még ha ezek mindnyájan kóriiiöttem lennének 

csoportosul va. 
Sok embernek müve semmi előtted, 
Ammon győzedelmeskedni fog fölöttük! 

Még emelkedettebb hangulat nyilvánul egy 
igaztalanul üldözöltnek imájában, melynek 
eredetije a British Museum papiruszainak egyi
kén foglaltatik. A mindenkitöl elhagyatott a 
mindentudó és mindenható Istentöl kér és 
remél vigaszt és segélyt és így kiált töl Ammon
hoz: «Te vagy az, ki kenyeret adsz annak, aki 
abban szükölködik s te nem engeded elveszni 
azokat, akik neked szolgálnak, én uram, én 
védelmem l Ismerem hatalmát, védelme erös. 
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Senki sem hatalmas, hanem csak ö. Ammon 
erős, ö kész a válaszra és teljesíti annak óhaját, 
aki hozzá fordul.»~ 

Tumról (a lenyugvó nap istenéről) pedig a 
Halottak könyvében ezt olvassuk: «Az istenek 
teremtője a létezök alkotója, ki az isteneket 
létrehozta, önmagától való, az élet ura, ki új 
erőt ad az isteneknek». 

Ha e szövegeket olvassuk, melyek Ptah-t, 
Ammont és Ra-t egyaránt egyediili, minden
ható, mindentudó Istennek nevezik, azt kell 
kérdezniink, mi kiilönbség van tehát ez isten
ségek között? Nem egy s ugyanannak a leg
főbb lénynek kiilönböző nevei-e ezek? Igen, 
ez istenségek az egiplomiak fölfogása szerint 
lényegiikben azonosak, csak kiilsö megjelení
tésiikben kiilönbözők, mindegyik az egyeduli 
Istennek más és más szimboluma. 

Ugyanez mondható az egiptomi pantheon 
egyéb alakjairól is. Ezek közölt jelentékeny 
szerepe van még Ozirisznak. Ozirisz egyike az 
egiptomi pantheon legrégibb és legsajátságo
sabb alakjainak, amelyben az isteneszme foko
zatos elhomályosulását tanulmányozhatjuk. 
Ozirisz eleinte a mindenható Isten kép,·iselöje, 
az ég és föld teremtője, kinek állandó jelzöje: 

• Le Page·Renouf, L .. m. 211. és k.). 
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«Az örökkévalóság Ura, az élet királya•. Ozi
risznek ez eredeti jelentőségéről tanuskodik 
neve is, melynek az emlékeken gyakran elő
forduló legegyszerübb alakja «Vs zr» és uSzm» 
annyit jelent, mint erős, hatalmas vagy feje
delem."" A bővitett alak Vsz-ar vagy Vsz-iri, 
sőt később Vsz-ra pedig annyit jel-ent, mint: 
uA szemgolyó ereje», vagy «A nap ereje». Ami 
kétségkivül a mithologiai értelmezés eredménye. 
Ozirisznek rendes mellékneve: uVnnefer», pedig 
annyit tesz, mint «jóságos lény•. Ozirisz tehát 
nemcsak a hatalmas, hanem egyszersmind a 
jóságos Isten, a legt"őbb jó. 

Késöbb azonban Ozirisz összeolvad Ra-val; 
ö az isteni lény, mely a napban kinyilatkoz
tatja magát, amiért a nap lelkének nevezik őt 
az emlékek. Mint napisten, Ozirisz nőül birja 
Iziszt,"""" a hold istennőjét. Végre Ozirisz még 
emberi alakot is ölt s mint félisten, Egiptom 
királyi székét foglalja el ; de másrészt ismét a 
Nilus istenévé lesz, Izisz pedig a föld isten
nőjévé válik. 

A teremtő Istenségnek egyéb megjelenítései 
még Knef vagy Num és Su. Knef vagy Num 

,. Brugsch, Rel. u. Myth. d. alt. AegJ·pt. 81. l. 
** Izisz eglptomi n_yelven Uszr-t vag~· Usz-t, Vszr-Ozirisz 

nönemü alakja. Brugsch. Rel. u. Myth. 83. 1. 
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tulajdonképen annyit lesz, minL szdlem.-~< 

Benne tehát Egiptom népe az istenséget mint 
tiszta szellemet tisztelte : «ki az eget felül, a 
földet pedig alul helyezte eb és uki a vizek 
fölött uralkodik». Ha Knef-Numnak e kettős 
szerepét figyelembe vesszük, önkénytelenül is 
eszünkbe jutnak a szentírás e sza,·ai: uA z 
Isten lelke <C~:"i~~ M~,) lebeg vala a vizek fölött. 
(Gen. l. 2.) Su pedig az emlékek szerint: «el
választá az eget a földtől ..... ő fölemelte az 
eget s két kezével föntartja». Különben 
Num-ot Amunnal, Sut pedig Rával azonosít
ják, tehát ezek is csak Ug)'anazon istennek 
különböző nevei és alakjai. 

De vannak az egiptomi pantheonnak oly 
alakjai is, melyek már nem a teremtő szemé
lyes Isten l\épét tükrözik \'issza. Ezek vagy a 
természet-istenítő pantheisztikus világnézet 
szülöttjei, vagy a szimboli?.mus alkotásai. 
A pantheizmus folytán lett istenítve az ösanyag, 
a csillagok, a föld, Nilus stb., szimbolizmus 
által pedig az állatok. Az ősanyagot az isten
nők - az úgynevezet t nagy anyák - szemé
lyesítik, kik, bár számuk nagy, mégis csak 

*Igy értelmezték má1· e nevet Plutarch (de Js. et Osir. 
c. 26.) és Diodor (1. 12.). Champollioo az ó-egiptomi of 
(kopt nef, nibe) törzsböJ származtatja, mel~·nek jelentése 
(({ríni» (v. ö. :tviÜf.L<X)· 



78 DR. GIESSWEIN SÁNDOR 

egy dolognak különbözö elnevezései. Baszt, 
Neith, Izisz, Hathor, Tefnut stb., mindnyájan 
az ég urnöinek neveztetnek s mindnyájan az 
összes természet személyesítései. Némely szö
vegek ezeknek is örök létet tulajdonítanak, 
mint a föistennek, más szövegek ellenben csal( 
a föisten teremtményeinek tekintik öket. 

Miután az istenségek száma Egiptomban a 
helyi kultuszok egyesítése által már jelenté
keny összeget ért el s ezekhez még a termé
szet, nap, hold, föld, csillagok istenített alakjai 
járultak, végül a szimbolizmus, vagyis az isteni 
tulajdonságoknak jelképes szemléltetése a pan
theiszlikus világnézet által befolyásoh·a és 
ferde irányba terelve, oly elemet hozott az 
egiptomi pantheonba, mely idővel az isten
eszmének teljes elhomályosulását vonta maga 
után. Az egiptomi kultusz eme legvisszataszí
tóbb eleme, az állatimádás, a rosszul fölfogott 
szimbolizmusnak szörnyszülöttje. 

A jelképes kifejezésmód, az elvont eszmék 
személyesitése mintegy nemzeti géniuszát ké
pezi az egiptomi népnek. A hieroglif írásmód 
jó részét szintén a szimbolizmus képezi s 
ugyane nemzeti sajátság nyilvánul a müvé
szetek minden ágában. Ezzel - vagy mint 
Pierrel igen találóan nevezi, a hieroglifizmus
sal - találkozunk lépten-nyomon az egiptomi 
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kulluszban is; s ebhöl és pedig csakis ebből, 
magyarázható meg e kultusz legvisszataszítóbb 
részének, az állatimádásnak eredete; mert az 
ó-egiptomi emlékek tanuskodnak amellett, hogy 
az állatimádás nem volt az egiplomi vallás 
kezdetleges alakja - amint ezt az animisz
tikus elmélet vitatja- hanem hogy e kultusz
forma az egiptomi vallásrendszernek leg
későbbi képződménye. Maga Tiele, a leydeni 
egyelemen az összehasonlító vallástudomány 
tanára s az animisztikus elmélet fő előharcosa, 
kénytelen beismerni, hogy az állatimádás 
Egiptomban folyton növekvőben volt, mindig 
nagyobb tért hódított, ahelyett, hogy háttérbe 
szorult volna.+: Még határozottabban nyilat
kozik Breasted, aki egiptomi történetében arra 
a konkluzióra jut, hogy az állatkullusz Egip
tomban már csak egy későbbi dekadens kor 
szellemi produktuma.-+<-~< 

Az állatkultusz ez oknál fogva nem az isten
eszme kezdetleges stádiuma, hanem inkább 
annak elfajulása volt. Az egiptomi emlékek 
több világos példáját mutatják ama fokozatos 
sülyedésnek, mely az állatok imádására veze
tett. Eleinte az állatok csak szimbolumai valá-

* D1·. C. P. Tiele, History of the Egyptian Religion. 
Transl. from tbe Dutch. LoudJn, 1882. 101. l. k. 

** 13reasted, A history of Egypt. London, 1906. 60. l. 
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nak az istenségnek, késöbb :::.z ö neki szentelt 
állatokká lőnek - s végül már az állatokat 
tekintették isteneknek. Valamint az egiptomi 
köllök hőseiket oroszlánoknak, tigriseknek, 
sakáloknak stb.+: nevezték s ezekkel, a mai 
fogalmak szerint nem épen hizelgő ldfejezés
módokkal, hőseiknek kiváló bátorságát jel
képezték, úgy tett az egiptomi nép is, midön 
az istenség tulajdonságait, müködését érzékí
teni kivánta, az állah·ilághoz fordult szimbo
lumokért s bár ez érzékítés a modcrn ízlés 
követelményeinek nem felel meg, de a szelle
mességet tőle elvitatni nem lehet. 

Igy pl. Ptah istennek jelképe a szkarabeusz 
(ganajturó, Ateuchus sacer) volt és pedig a 
következő szimbolizmusnál fogva. Midön az 
egiptomiak azt akarták mondani, hogy Ptah, 
a világot alkotó Isten, önmagától való lény, 
ezt így fejezlék ki: «Ö petéjét önmaga alkotta•. 
A szkarabeuszról pedig azt hitték l\fizraim fiai, 
hogy e bogár maga készíti petéit, mert azt 
tartották, hogy az a golyó, melyet e bogár 
irágyából készít és maga elölt tol, az ö pf'leje. 
Ez oknál fogva e bogárhan az önmagátalkotó, 
megújító istenség jelképét látták s ennek alak-

* fgy tesznek különben a szanszkrit költők is, kik 
hőseiket tigris embereknek (naraszardulasz) nevezik. 
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ját szemelték ki arra is, hogy Ptah isten nevét 
hieroglifikus jelképes írásmóddal kifejezzék.-~< 

E szimbolizmusnak további fejlödése az ,·olt, 
hogy az alakító müvész, midőn Ptah istent 
ábrázolni kivánta, emberi testre szkaraheusz
fejet illesztett. Így Jön azután e bogár Piah
nak szentelve; az egiptomi vallás teljes sülye
désével pedig az isteni tisztelet magát az 
állatot is illette. 

A bikában pedig a termékenyítő erö jel
képét látta Egiptom népe, azért lőn ez a ter
mékenységet hozó napistennek jelh:pe s az
után személyesítője. Apisz, Mnevisz, Bakisz 
- az egiptomiak három szent bikája - ere
detileg csak az isteneknek szentelt állatok 
valának, késöbb azokat ai ö megtestesülé
seinek tekintették. Ugyanez okból volt a 
kos Mendeszben Ozirisznek, Thehában pedig 
Khnumnak és Ammonnak a szimholuma. A 
természeti erőket képviselö istennöket (Hat01·, 
Izisz) az egiptomiak majd tehén-, majd pedig 
macskafővel ábrázollák. A tehén a tápláló 
anyatermészetet jelképezi, a macska a termé-

* A szkarabeusz különben még a legrégibb hieroglifikus 
kifejezésrnódja a chpr (choper) tö1·zsnek, rnely annyit 
tesz, mlnt lenni; az e~iptomi emlékek, és pedig m:ir a 
legrégiebbek az istenséget igen gyakran nevezik e szóval, 
az <<Önmagától létezönek'' ,'clwper t'esel'· 

E~plom és a biblia. 6 
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kenység jelképe. Az~Srt voll ez utóbbi a Baszt, 
Szeehet és Tefnut istennők szent állata s mint 
ilyen, fölötte nagy tiszteletben állott. Minthogy 
a pusztai sakál a sirok körül szokott tanyázni, 
ö lett Anubisznak, az ahilág istenének a jel
képe, úgy hogy ezt az istenséget rendesen 
sakálfejjel szokták ábrázolni. Szóval az iste
neket jelképező állatok és az istenségek tulaj
donságai közölt mindig találunk bizonyos 
hasonlatosságot, amely tertium comparationis 
gyakran mély gondolkozási és bensőséges nép
pszichologiát tételez föl. 

Egiptom sokezeréves emlékei, mint meg
elözö fejtegetésünkben láttuk, azt bizonyítják, 
hogy az isteneszme s a vallás eszméje az em
beriség ősrégi, drága kincse, melyet azonban 
a földi por mindinkább belepett. Több, mint 
ötezer év előtt a Nilus völgye oly himnuszok
tól visszhangzott, melyek Isten egységét és a 
lélek halhatatlanságát zengedezték.1< 

Ha ezeket a gyöngyszemeket kihalásszuk 
abból a rengeteg zagyvalékból, melyet az egip
tomi milhologia és theologia emlékei maguk
ban foglalnak, csaknem azt hisszük, hogy a 
szenlirást olvassuk, de nem szabad megfeled-

* E1-ről bővebben szól : Scbiaparelli, Del Sentimento 
religiasa degli ::tnticbi Egiziani. Torino, 18ii. 
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keznünk egy lényeges különbségről. Egiptorn, 
így szól Flínders Petrie, egymás mellett meg
türi az egyrangú isteneket, a mozaizmus volt 
az első vallás, hol Isten nem tür meg maga 
mellett versenytársakat Innen van Mizraim 
vallásában, minden magaszfos vonásai mellett, 
az a bizarr konfuzió, míg Izraelnél a vallásos 
eszme tiszta és egyszerű kifejezését találjuk. 
Az egyikben az isteni gondolatot az emberi 
szenvedélyek harca fokozatosan megzavatja és 
elhomályosítja, a másikban azt az isteni segít
ség és közremüködés fokról-fokra fölemeli és 
tökéletesíti. 

6* 



III. FEJEZET. 

A paradicsom és az emberis~g ősállapota 
Egiptom emlékei nyomán. 

A:l talcillam, /rogy Isten a: 
embert igaz:<i teremtette és ö 
véglelen kérdéselebe bonyolí
totta magát. Préd. i. 30. 

Az egiptomiak paradicsommondi1ja. - Az egiptomi kul
tura régi volta.- :\lit mond a Szentirás az emberi nem 
k01·á•·ól? - Az egiptomiak hite a lélek halhatatlanságá
han és a föltámadásban. - A Halottak ltönyve. - Egip-

toml vonatkozások a gö•·ög eszkatologiában. 

A szentirás tanitása szerint Isten tökéletes 
állapotban teremté az embert, mind testére, 
mind lelkére nézve és a boldogság helyére 
tette öt, hol gond és baj nélkül nyugodt, tiszta 
örömben élte napjait. Hasonlóképen rninden 
nép hagyományában él a boldogabb arany
korszak emléke, rnelyben az istenek az ernbe
rekkel társalogtak s az emberiség még nem 
volt alávetve a földi nyomorúság mindenféle 
nemének. E tanítás s e hagyomány természe
tesen hornlokegyenest ellentétben van azzal a 
fölfogással, melyet a kolturtörténészek egy 
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része úgy szólván dogmául állítolt föl, t. i., 
hogy az emberiség első föllépését a földön 
állatias vadság jellemezte. 

A paradicsomról vagy az ősi aranykorról 
szóló mondának általános elterjedtsége eléggé 
bizonyítja, hogy ez az összes emberiségnek 
mintegy gyermekkori emlékét képezi. 

Az egiptomiaknak is megvolt az aranykorról 
szóló legendájuk. Ök ezt a boldog időt ama 
történelem elötti korszakba teszik, midön 
Horusz szolgái vagy kö,·etöi éltek Egiptom 
földén, kik Horusz vezénylete alatt Szel ellen 
küzdöttek Ozirisz jogainak védelmében. Midön 
valami dicsöt, magasztalót akarlak mondani 
királyaik uralkodásáról, összehasonlították azt 
Horosz követőinek korával. A boldogság helyét 
az egiptomiak Szoclrei-Aalu-nak, azaz Aalu 
(máskép Aaru vagy Jaru) virúnyainak nevez
ték. E névvel azonban nemcsak a boldog ös
emberek tartózkodási helyét, hanem egyszer
smind a túhilági boldogság helyét is jelöllék ; 
ép úgy, mint mi is p a r a d i csom n énel 
nemcsak azt a kertet, ahol ös szüleink lak
tak, hanem a mennyek országát is jelöljük, -
csakhogy az egiptomiaknál a földi és mennyei 
paradicsom fogalma g)·akran egybeol\'adt. 

~linden nlószinüség szerint Aalu Yirányai 
után alkották meg a görögök az ö Eliziumu-
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kat,-~< me rt már e szó maga is nem más, mint 
az Aalu szónak görögös képzése. 

Az Aalu szónak etimologiáját azonban az 
egiptomi nyelvben is hiába keressitk. Annak 
értelme, úgy látszik, már az egiptomiak elölt 
is homályba volt burkolva, mert a legkülön
félébb irásjegyekkel és determinativjegyekkel 
adják azt vissza;-~<-~< leggyakrabban azonban 
fa vagy k i g y ó alakja szokott az A alu szó
nak meghatározó jegye lenni. 

* 'Hi-ú~LO~ r.E!M~ (Odyss. IV. 563.) egészen megfelel a 
Szochet Aalu kifejezésnek. Fick értelmezése (Wb. der 
indog. Spr.) ebből a képzelt alakból ij).~lh:~v = Aufslieg 
teljesen elhibázott. Scm a gü•·ög nyelv, sem a többi 
indogermán nyelvek nem adják az Elysium etimologiáját, 
ami nyilván azt bizonyítja, hogy maga a szó is idegen 
kölcsön,·étel. 

** Brugsch (Geog•·· Lexicon) ugyan a kopt aro szóra 
utal, ami egy cyperus (sás) és babfaj neve, s arra támasz
kodva, hogy az aalu szó dete;·minati,·jaként többször a 
növényjegy szolgál, azt következteti, hogy e1·edetileg sás· 
,·agy babföldet jelenthetett. Hangtani tekintetben nem 
esik ugyan kifogás alá e származtatás, mert •· és l az 
t•giptomi nyelvben fölcse•·élhetök; dc másrészt - el
teldnl\·e attól, hogy a sás- vagy habföldnek igen kevés 
az összefüggése a boldogság hcl}·ével - meghatúrozó
jegy gyanánt a kigyó ábr:\já,·al is tul:\llwzunk ugyane 
szónál, eszerint tehát kig}·ó-földet is kellett ,·olna anna!; 
jelentenie. Brugsch magyar:ízatát tehát nem teldnthetjük 
hel}·esnek s le kell mondanunk a remén}TÖI, hogy az 
egiptomi nyelv szókincsében annak ldelégítö magyarú
zatát megleljük. 
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De megtaláljuk e szónak etimologiáját a 
sémi nyelvekben, melyekkel az egiptomi nyelv 
távolabbi fokban rokon s amelyekből már a 
legrégibb korban igen sok szót vett kölcsön. 
Az Aalu szónak e nyelvekben tökéletesen meg
felel a zsidó El, babiloni Ilu = Is t e n szó,+: 
amely közkincse lehetett az egiptomi és sémi 
nyelveknek - minthogy az egiptomi nép való
szinüleg egy sémi és egy libyai törzs keveré
kéből származott - amely szó azután az 
egiptomi nyelvben mint köznév kihalt és csak 
e kifejezésben: Szochei-Aalu, azaz Aalu mezeje 
maradt fönn. Ennélfogva tehát Szochei-Aalu 
annyit tesz, mint Isten mezeje, vagyis körül
belül megfelel annak, mit a biblia a Gan-Eden, a 
gyönyörűség paradicsoma néven ismer. S ezzel 
egyszersmind fölfogjuk ama magyarázó jegyek 
jelentőségél is, melyek az Aalu szónak meg
határozására szolgálnak, t. i. a növény vagy 
kigyó. A növény az élet fáját jelenti, mely az 
egiptomi paradicsomban sem hiányzik s mely
nek még neve is, am-en-anch (élet fája) telje
sen megegyező a szentirás által használt ki
fejezéssel.+:-~< A kig-yó pedig az Apep óriás 
kigyót hozza emlékezetünkbe, melynek sze-

* Lauth, Aus Ae!Q•ptens Vorzeit. 52. l. 
** Ebers. Ae!Q·pt. u. d. l:lücher Moses 30. l. Jegyz. 
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repe ugyanaz a Genezisz paradicsomi kigyójá
nak szerepével. mert ezt a kígyót tekintették 
az egiptomiak a gonosz szellem megteslesülé
sének. Az egiptomiak több ily életfát is ismer
tek ; a legnevezetesebb volt a heliopoliszi szi
komorus, amely olt nölt, ahol a napistenség 
az Apep kígyót megölte. Ennek a leveleire 
írta a tudomány istennője a nagy Ramszesz 
fáraó nevét, ami állal a király az örök élet 
részesévé lesz, amint ezt a jelenelet a kttrnai 
templom falának relifmüvei ábrázolják. 

A szentirás paradicsomát továbbá négy ágra 
szakadó folyam vize öntözi, ép így Aalu virá
nyait is, melyekröl az egiptomiak azt vélték, 
hogy szigeteken vannak. 

-It 

A XVIII. század enciklopédistái akkor, midön 
az egiptomi emlékeket még csak igen felüle
tesen ismerték, különösen az edfui és dcnderai 
templomoknak rosszul értelmezett ábrázolá
saiból mesés kort számílottak ki az egiptomi 
kultUI·a számára és azt a bibliának szintén 
ro!lszul értelmezett kronologiájáYal ellentétbe 
állították. Nem mellözhetjük ennéllogya annak 
a kérdésnek a tárgyalását, mit kell az egip
tomi és a szentirás kronologiájának egymás
hoz való viszonyáról tartanunic 

Az egiptomiak, nemzeti büszkeségtől vezérel-
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tetve, mesés kort tulajdonítottak államuknak. 
Herodot elbeszéléséből tudjuk, minö módon 
törekedtek az egiptomi papok hazájuk törté
netét az évezredek hosszú sorozatára kiterjesz
teni. A thebai papok Herodoinak megmutatták 
a Menesztöl (Egiptom elsö királyától) kezdve, 
összesen 331 állítólag egymásután uralkodó 
király névsorozatát Herodot ezek alapján meg
kísérli az egiptomi állam korát meghatározni; 
ö középszámitással minden király uralkodá
sára egy emberöltöt, 331ía évet vesz föl s ennél
fogva Menesztől Amaziszig, az utolsó független 
egiptomi királyig, 11.500 évet számít. Menesz 
előtt azonban Egiptomban Ozirisz s ezt meg
előzőleg a tizenkét isten uralkodott, úgy, hogy 
az egiptomi állam összesen 17.000 évig állott 
volna fönn, vagyis, minthogy a perzsa hódolt
ság 525-ben vette kezdetét, Egiptom története 
a Kr. e. 17.500. évben kezdödött volna.+< A tör
ténelem atyja azonban maga sem adott hitelt 
az egiplomi papok relációjának és azt véli, 
hogy az annak alapján nyert kronologia na
gyon is túlhajtott. 

Ennél mérsékeltebb Diodor számítása. Sze
l'inte az egiplomi papok Heliosz, azaz Ra, 
istenkirály uralkodásátólltezdye Nagy Sándorig 

* Herod. JI. 100, 142, 143. 
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23.000 ével számítanak,"' de miután az isten
királyok uralkodása, vagyis a mithikus kor
szak 18.000 évig tartott, a történelmi korszak 
kezdetétől, vagyis az elsö egiptomi királynak, 
Menesznek korától Nagy Sándorig 5000 év lelt 
volna el. 

Körülbelül ugyanazon eredményre jut Ma
netho (man-Thot, azaz Thot kedveltje) egip
lomi iró, ki a Kr. e. III. század közepe táján 
hazájának történetét görög nyelven írta meg. 
A mü maga ugyan elveszett, de Julius Africa
nus és Eusebius kivonatolták, Josephus Flayius 
pedig hosszabb részleteket idéz belőle. Ezek
ből tudjuk, hogy Manetho szerint az istenek 
24.857 egiptomi évig uralkodtak Egiptomban, 
utánuk halandó királyok következtek, akik 
harminc dinasztiában, Meneszlöl Nektanebos 
haláláig (340 Kr. e.), 5366 éven keresztül 
uralkodtak. Ennélfogva Menesz az egiptomi 
királyságot körülbelül Kr. e. 5700. évben ala
pitotta volna meg. Az egiptomi papok azonban 
kronologiájuk készílésében azt a hibát kövellék 
el, hogy ök a királyokat és dinasztiákat mind 
egymásután következöknek vették, holott azok
nak nem csekély része egymás mellett, egyide
júleg uralkodott. Egi p tom ugyanis nem volt min-

* Diodor, I. 13, 44. 
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dig egységes állam, s így történt, hogy az ország 
különbözö részeiben más-más dinasztiák ural
kodtak. Míg például az idegen pásztor-királyok, 
nz úgynevezett hikszoszok, Alsó-Egiptom urai 
voltak - s ez több évszázadig tartott - addig 
Thebában belföldi királyok székeltek. Ez az 
időköz tehát már kétszer van Manetho krono
logiájában heszámítva; így más időszakok is, 
melyekben Egiptom több állam•·a volt oszolva. 

Ennyit már az egiptomi emlékek és okmá
nyok kétségtelenné tettek, mindazonáltal eddig 
nem vagyunk képesek az egiptomi öskorra 
vonatkozólag biztos kronologiát megállapítani. 
Menesz k01·ám vonatkozólag a legjelesebb 
egiptologusok számításai 3000 év különbséget 
tesznek ki. Jelenleg azonban mégis némi való
színűséggel annyi föltehető, hogy a birodalom
alapító Menesz mintegy a Kr. e. XXXV. szá
zadban uralkodott. Előtte azonban Egiptom 
népe már talán több ezredéves kulturával birt; 
ugyanis mathematikai bizonyossággal meg
állapítható, hogy a Nil-Delta csillagászai már 
a Kr. e. 4241. esztendőben a 365 napból álló 
évet vezették be, amelyet aztán Julius Cézár 
vett át az egiptomiaktól. Ez a körülmény 
azonban már fejlett kulturát tételez föl. En
nélfogva föl kell tételeznünk, hogy a Nilus 
völgyében legalább is 5000-6000 évYel Krisztus 
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előtt civilizált állami élet folyt. Ekkor az egyes 
városok és kerületek különálló fejedelemsége
ket alkottak, mint pl. a görögöiméi Homérosz 
idejében. 

Nagyon téved azonban az, aki azt hiszi, hogy 
ezek a történeti adatok rést ülnek a szentirás 
hitelességén. Mert noha régebben a világ lerem
tésétöl Kriszlusig te1jedő korszakot rendesen 
4000 évre szoldák tenni, sem a szentirás, sem 
az egyház hagyománya nem kényszerít minket 
arra, hogy ehhez az időszámításhoz ragaszkod
junk. A szentirás nem, mert egyrészt bizonyos, 
hogy a szentirás jelenlegi szövegének szám
adatai nincsenek meg eredeli épségükben, 
másrészt pedig a szentirásnak céljában nem is 
foglaltalik az, hogy rendszeres kronologiát 
állapítson meg.+: Arra néZ\·e, hogy a szen!irás 
számadatai a leirók han)·agsága folytán meny
nyit szenvedtek, elegendő bizonyíték ama 
körülmény, hogy a különböző kódexek adatai 

* Igy nyilatkozik: \'alroger, L'iige du monde et de 
l'homme. B•·ucl;e•· J. S. J. La chronologic des pl'emiers 
ages de l'humanité d'aprés la Bible et la Science. La 
Contl'overse et le Contemporain. 188H. T. \'1. 375-39a. 
T. \'ll. 1-2i. Ezen végeredmén~-re jut: Nous nous arre
terons done ici, heurcux si nous avons pu démontrer 
que l'a p o l o g é t i q u e n'a aucune raison de s'enfermer 
dans l'inte•·prétation tl·op étroite qu'un grand nombre 
d'exégetes, ma is non cependant la t a· a d i t i o n, s'est 
cru obiigé de soutenir. 
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e tekintetben nagyon is ellérök. Igy pl. a víz
özönelötti korszak tartamára vonatkozólag a 
szamaritánusok pentateuchusának szövege és 
a LXX. fordításé közölt több, minl 900 év a 
különbség. Az Ádámtól Krisztusig terjedő korra 
nézve pedig majdnem 2000 évi különbözet van 
a szentirás különféle szövegei közt. 

Ezek után le kell mondanunk arról a remény
ről, hogy a szentirás alapján az emberiség 
korát meghatározhassuk ; sőt még abban az 
esetben sem volnánk képesek ezt meglenni, ha 
az egyes számadatok mind eredeti épségükben 
volnának előttünk és pedig azért, mert a szent
irásban magában sem foglaltatik rendszeres 
kronologia. A szentirás akárhányszor meg
elégszik azzal, hogy egyik eseménynek a másik 
után való törléntét előadja, anélkül, hogy 
súlyt fektetne arra, mennyi idő folyt le az egyik 
és másik között. Maguk a patriarkák nemzelségi 
lajstromai, melyek a kronologia megállapítá
sánál leginkább szóba jöhetnek, nem adnak 
erre nézve biztos támasztó pontot, mert mint 
parallel helyek egybevetéséből kitünik, azok 
többször hézagosak. A szt>ntiró ugyanis ezek 
szerkesztésénél csak azt a célt tartotta szeme 
előtt, hogy a messiási igéret folytonosságát, 
szakadaHanságát bebizonyítsa s e célra nézve 
elegendő volt konstatálnia az egyik patriarká-
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nak a másiktól való leszármazását, de vajjon 
az közvetlenül vagy közvetve történt-e, azt 
figyelmen kívül hagyhatta. Még a «fia» és 
«nemze» kifejezéseket sem kell e genealogiá
ban mindig szó szerint venni. Így pl. a Gene
zisz ll., 12. szerint Arfaxad nemzé Szálét; 
szent Lukács evangéliuma (3, 36.) szerint pedig 
Szále Arfaxadnak nem fia, hanem unokája 
volt; s így a Genezisz jelenlegi szövegében 
kétségkivül ki van hagyva egy nemzetségtag."' 
Ugyanily hézagok máshol is fordulhatnak elö 
s ennélfogva teljesen igazoltak egy jeles kath. 
apologétának következö szavai: «A bibliában 
kronologia nincsen. A szentirás nemzetségfái 
melyek kronologiai adatokat nyujthatnának, 
hézagosak. Senkisem tudhatja, hány évet ugrik 
eme nem teljesen összefüggö láncolat. Szabad
ságában áll tehát a tudománynak a vizözönt 
annyi századdal hátrább vinni, amennyirc 
szükségesnek találja:a.-~<i< 

Ez oknál fogva az egyház sohasem hozolt 
határozatot az emberi nem korára vonatkozó
lag s e tekintetben a szent atyák és egyházi 

* A LXX. szövegében azonban a Gen. megfelelö helyén 
szent Lukács evangéliumával egyezöleg a hiányzó nem
zetségtag, <<Kainán» elöso1·o!tatik. 

** Güttler, Naturfm·schung und Bibel. Freiburg. 1877. 
316. l. 
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irók tu~zelei is igen ellél"Ök. Julius . .:"dúcanus 
a világ teremtésétől Krisztusig 5562 évet számít, 
Eusebius 5300, a római marlirologium 5199 
évet; s hogy mily szabadság uralkodik e téren. 
bizonyítja az a tény, hogy eddigelé mintegy 
160-féle ldsérlet tétetett a szentinís kronologiá
jának összeállítására, melyek eredményei az 
Ádámtól Krisztusig terjedő korra nézve 3700 
és 7000 év közölt vállakoznak; az egyház 
pedig ezek közül egyet scm helytelenített. 
Ennélfogva tehát senki sem mondhatja, hogy 
az emberi nem korát illetőleg a tudomány 
akár a szentirással, akár az egyház hagyomá
nyával ellenkezésbe jönne, miután az egyház 
az emberiség korának kérdésével szemben 
soha állást nem foglalt. 

1< 

Ami pedig az emberiség ősállapolát illeti, az 
egiptomi régi leletek azt igazolják, hogy míg 
Európában a történelem elötti l\Ö- és bronz
korszak emberei az iramszan·assal és barlangi 
medvé\·el egyült tanyáztak, addig Egiptomban 
magas műveltségű és a tudományok és művé
szetek mindennemű ágában jártas népek álla
mokat alapítottak. Igaz ugyan, hogy föképen 
Egiptomban nagymennyiségű köeszközöket ta
láltak, de ezek egyidejüek az egiptomi művé
szet és építészet legszebb remekeivel ; szóval 
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Egiptomban a kö-, bronz- és vaskorszak egy
más mellett létezett s az emberi nem legrégibb 
emlékei is arról tesznek tanúságot, hogy ilt 
az emberiség kezdettől fogva társadalmi élettel 
birt. Az állatias vadság állapotáról a történe
lem legrégibb népe nem tud semmit. 

Egiptomban, hol az emberi gondolkozás leg
régibb kifejezéseit olvashatjuk, találjuk egy
szersmind a lélek halhatatlanságának legfénye
sebb kontesztációját. 

Ismeretesek Diodor szavai, ki az egiptomiak 
e hitéről így szól: •Az egiptomiak e földi éle
tet kevésbe veszik, de annál inkább nagyra 
becsülik a túlvilági életet, melyben erényeik 
emlékezete élni fog. Ezért az élőknek lakásait 
vendéglöknek nevezik, mert azokban csak 
rövid ideig tartózkodunk, a holtaknak sírjait 
ellenben örök lakásoknak hh·ják, mert a hol
tak az alvilágban örök életet élnek. Házaik 
építésére ez oknál fogva kevés gondot fordí
tanak, sírjaikat azonban rendkivüli módon 
fölékesít ik>>. 

És csakugyan az egiptomi müvészet leg
csodálatosabb alkotásai inkább a túlvilági létre 
vonatkoznak, mint a földi életre. 

A Nilus völgyének müvészeti és építészeti 
remekei mintegy örök időkre szántaknak tet
szenek nekünk, az éveZI·edek viszontagságai 
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oly kevés nyomot hagytak rajtuk; azok való
ban nem is annyira a földi lét igényeinek 
szolgáltak, hanem a túlvilági életnek emlékez
tető jelei valának s azok most is. A piramisok, 
azok a rengeteg és impozáns kőtömegek, a 
lélek halhatatlanságának és a test föltámadá
sának néma hirdetői; bennük a királyok élet
'elen testei várják a pillanatot, melyben lelkük 
régi lakhelyébe visszatér: a sziklák falaiba 
vésett sirok és a gondosan megőrzött múmiák, 
a síriratok nagy sokasága és az egiptomi szob
rászat komoly alakjai mind azt mutatják, 
hogy e nép gondolkozása és cselekedetei inkább 
a túlvilági létre irányultak, mint a földi mu
Iandó dolgokra. Ez oknál fogva a halál az 
egiptomiak előtt nem volt oly rémületes, 
mint a görögök vagy rómaiak elölt, kik azt a 
kioltolt fáklya szimbolumával jelképezték. 
Egiptom népe előtt a halál egy második élet 
kezdete, ök a halált caz égbe való fölvételnek; 
az istenek lakásába való belépésneh nevezik."' 

Az egiptomiak eszkatologikus tanainak leg
világosabb átnézetét a már emlitett chalottak 
könyve» adja. E könyv főképen a léleknek 
jövendó sorsáról beszél; azt talán legtalálób
ban a holtak kalauzá-nak nevezhetnök, mert 

• R. Lepsius, Aelteste Texte des Todtenbuchs. 4. l. 

Egiplom és a biblia. 7 
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mintegy a testtől elvált léleknek túlvilági útját 
h:ja le. 

A halottak könyvének tartalma röviden a 
következő. A testétől elköltözött lélek először 
is Ozirisz kegyelmeért esedezik, hogy öt orszá
gába fölvegye. Ozirisz a már megdicsőült lel
kek közbenjárására megengedi, hogy az elhunyt 
lelke a halottak országába beléphessen. 
Midőn a lélek az Arnenti (alvilág) küszöbét 

átlépi, a napnak soha nem látott fényében 
gyönyörködhetik s elrebegi a •Naphimnuszt», 
az egiptomiak lirikus költészetének legreme
kebb és legmeghatóbb müvét. 

De a lélelmek öröme nem tart sokáig. Csak
hamar irtózatos szörnyetegek állják útját, 
melyek elnyeléssei fenyegetik; az elköltözöll 
léleknek úgyszólván minden talpalatnyi terü
Ietet küzdelemmel kell elfoglalnia, mielőtt az 
istenek lakásához eljutna. NeCtisz istennő segít
ségére jön és az élet fájáról az élet és üdvösség 
nedüjét nyujtja neki, mely lankadó erejét ről
eleveniti s öt győzelemre segíti. Igy jut el a 
lélek az ég első kapujához, melyen belépve új 
megpróbáltatások várnak rá. A lélek egymás
után a vércse, lotuszvirág, gém, darú, ember
fejű madár, fecske, kigyó s krokodil alakjait 
ölti magára s ez átváltozásokban különféle 
szenvedéseken megy keresztül. 
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Végre eljut az istenek alvilágába, Cher-nuter 
vagy Acher-nuti országába (amiből a görögök 
Acherónt és Acherusiát csináltak); ennek 
folyóján keresztül Charon bárkája szállítja 
Ozirisz, a lelkek birája elé. 

Ekkor kezdetét veszi az itélet, mely a lélek 
jövendő sorsát eldönti. 

A királyi székén ülö űziriszt negyvenkét 
szigorú ítélőbiró veszi körül, mindegyik más
más bűn fölött hoz itéletet s a léleknek mind
egyik előtt igazolnia kell magát."' 

Az igazságosság és igazság istennői által be
vezetett lélek először Ozirisz elölt teszi hódola
tát, imígy szólván : «Dicsöség legyen neked, 
nagy Isten l az igazság és igazságosság ura l• 
Ezután a negyvenkét birónak ad számot. 
A halottnak ki kell nyilvánítania, hogy a bűn
nek negyvenkét fajától tisztán tartotta magát; 
s miután a halottak könyvének 125. fejezete 

w Kétségkh•ül hallott erről Diodor is, sőt Iátbatta ennek 
ábrázolását is, csakhogy ö rosszul értvén magyarázójá
nak szavait, a dolgot úgy adja elö, mintba az egipto
miaknál a temetés előtt a koporsó körül negyvenkét biró 
félkörben összeül s akkor mindenki panasszal állhat elö 
az elhunyt ellen s ba igy bebizonyul, hogy az elhunyt 
gonosz életet folytatott, a birák kimondják az itéletet, 
melynek erejénél fogva, ba Igaztalannak találtatott, a te
metést megtagadják tőle. 

711 
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mindezeket elősorolja, ezáltal betekintést nye
rünk az egiptomiak erkölcstani kódexébe. 

Az elhunyt így nyilatkozik bírái előtt: Rosz
szal nem cselekedtem. Nem voltam erőszakos. 
Másnak nem okoztam szívfájdalmat. Nem lop
tam. Nem öleltem meg embert orgyilkos mó
don. Az áldozatokat nem rövidítettem meg. 
Másnak kárt nem okoztam. Az isteneknek 
szentelt dolgokat nem raboltam el. Másnak 
jószágát nem tulajdonítottam el. Másnak sírásra 
nem adtam okot. Paráznasággal nem vétkez
tem. Haragot nem tartottam. A szent állatokat 
nem öltem meg. Hűtlenséget nem követtem 
el, stb.+: 

Sőt még a polgári kötelességek teljesítését 
is kell igazolnia; kijelenti, hogy a vizimü,,ek
ben és csatornákban kárt nem tett, továbbá, 
hogy az istentisztelet szabványait és az imák 
szövegét meg nem változtatta, stb. 

Miután az elhunyt mindezekre nézve számot 
adott, a teljes igazság kiderítése végett szivét 
mérlegre teszik. 

E jelenetet több sírkamra falain és a o: Halottak 
könyvé»-nek több példányában képpel illuszt
rálva találjuk. 

A rnérleg egyik serpenyőjében az elhúnytnak 

* Todtenbuch 125. f. l. Pierret, i. m. 3i2. l. 
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szive fekszik, a másikban structoll foglal helyet. 
A structoll ugyanis az igazságosságnak és az 
igazságosság istennőjének (Ma, Mei, névelövel 
T-mei = Themis) jelképe volt. A mérleget 
Horusz, Annbisz és Thot istenek veszik körül; 
ez utóbbi táblájára hiven följegyzi a mérlegelés 
eredményét. 

Ozirisz királyi székén ül, előtte a halál geniu
szai és a pokol utálatos kutyája foglalnak helyet. 
Ozirisz a mérlegelés í'redménye szerint mondja 
ki döntő itéletét. Ha a lélek megüti az igaz
ságosság mértékét, fölvétetik Aalu virányaiba, 
hol zavartalan boldogságnak örvend. 

A cHalottak könyve• igy magasztalja a meg
dicsőült lelket: 

((Az élőknek lakásában vagyon : nem hal 
meg soha. Hasonló a győzedelmes Istenhez, 
semmi baj nem éri;» és ((Ragyog, mint a csil
lagok az ég tetején». 

A ((Halottak könyvein» kívül voltak az egip
tomiaknak még egyéb hasonlóan a túlvilági 
élettel foglalkozó könyveik,· ezek köz ül leg
jelentékenyebbek az alvilágról (Am-Tuat) és 
az alvilág kapuiról szóló könyYek."" 

* W. Budge, The Egyptian Heaven and Heli. Vol. l · lll. 
London, 1905. E két könyv tartalmát fiiként az l. Szeti 
sírjának és Oimenephta kopo1·sójimal; szö,·ege ut:ín adja 
~s kommentálja. 
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Az ó-egiptomi emlékek tanusága szerinl tehát 
annyi kétségtelen, hogy a lélek halhatatlan
ságában és a túlvilági igazságszolgáltatásban, 
valamint a test föltámadásában való hit Egip
tom népének legrégibb napjaiban már a vallás 
egyik alapdogmája volt; ezt bizonyitják a sirok, 
koporsók s a piramisok föliratai, a halotti 
papiruszok s az emlékek ezrei. Ezekből kitünik, 
hogy Diodor ama szavai, melyek szerint az 
egiptomiak a sirokat örök lakásoknak nevezik, 
a szó legszorosabb értelmében veendők. A leg
régibb korszakból származó föiratok a sírt az 
örökkévalóság házának nevezik: s ez a szó 
anchiu, vagyis uaz élők- igen gyakran az el
húnytak lelkeit jelenti. A koporsó nevei a többi 
közölt neb anc/1 uaz élet ura», Yagy hen en 
anclliu uaz élő szekrénye». Már Menltera (Müke
rinosz) fáraó koporsóján olvassuk e kifejezést: 
anch i'éla, «Örök élet». A lélek halhatatlan
ságának tana tehát Egiptomban a legrégibb 
történeti korig YisszaYihető."' 

De különbözők voltak a nézetek, hely és 
idő szerint, az iránt, hogy minő sors Yár az 
emberre a halál után. A különböző theologikus 

** Le Page Renouf, \'orlcsnngen über d. Ursprung und 
Entwickelung der Religion erliiutert an der Religion der 
allen Aegypter. 120. Breasted i. m. 6í. l. Wicdemann, The 
Ancient Egyptian Doctrine of Immol·tality. London, J.S!J.i. 
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iskolák s a népszerű hiedelmek utóbb össze
olvadtak egy egésszé - és pedig legalább is 
már a XVIII-XX. dinasztia idejében, vagyis kö
rülbelül a Kr. e. XVI-XII. szá7adban - amely
ben azután a különbözö fölfogások szerint -
kifestett alvilágok, az alvilág mindmegannyi 
külön részeivé váltak. 

Az egiptomiak ősrégi és általános véleménye 
szerint a lélek a testtől való elválás után az 
alvilágba lép. Ennek az 6-egiptomi emlékeken 
számtalan neve van, amelyek közül sok meg
lep eredetisége- és elmésségéveL A sok közül 
álljon itt néhány mutatványul : 

Amenti, az elrejtett ország, vagy a napnyugat 
országa, i< hegy, hegyes ország,""" a mélység 
terme, a fölséges, a jóságos (t. i. föld), a böl
csesség országa, a megismerés, a tudás országa, 
a szüntelenség városa, az örökkévalóság megyéje, 
Ozirisz terme, az istenek lakása, az elhúnytak 
nyugvóhelye, a megdicsőültek városa, kikötője 
a nyugvó helyükön fekvőknek, az élet, az élet 
kapuja stb.i<t<i< Ezek csak az általános nevek, 

* Amen annyi, mint rejtőzködn!, a napra néne lenyu
godni. 

*" ~live) a nap Egiptomban a libyai hegylánc ormai 
között nyugszik le, ezek mögött kereste a nép képzelete 
a halottak országát. 

*** Brugsch, Relig. u. Myth. d. a. Aegypt. 227. l. 
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de ezeken kívül még minden egyes résznek 
voltak nevei. 

De nagyon különbözö szinekben festik az 
emlékek és halottas papiruszok az igazak 
életét a túlvilágban. Az egyik fölfogás szerint 
az igazaknak találtak élete hasonló volt a földi 
élethez, csakhogy minden baj, betegség, gond 
és nyomor nélkül, hol mindent, amit az ember 
szeme, szája megkíván, a Jegnagyobb bőségben 
és legjobb minöségben föltalálhat Szóval az a 
fogalom, melyet az egiptomiak az Eliziumhoz, 
vagy mint ök nevezték, Aalu mezeihez kötöttek, 
hasonló volt ahhoz, amil Eldorádónak nevezünk. 

Mint a «Halottak könyvé»-nek tartalmából 
látjuk, az elhúnyt az alvilágban visszanyeri 
Ozirisztól szájának és nyelvének használatát, 
gondolkodótehetségét, szivét visszahelyezik keb
lébe, lelke újból egyesül a testtel, amint ezt a 
~~Halottak könyvé»-nek_89. fejezete és azonkívül 
számos egyéb emlék és szöveg, szóval és kép
pel tanítja. 
Megjegyzendő azonban, hogy az egipto

miak az emberben több halhatatlan részt 
különböztettek meg. Az egyik a ka, tulajdon
képen az ember hasonmása (le double, Doppel
gfmger), amelyet körülbelül olyannak képzel
tek, mint a spirilisták az aszlrálteslet, vagyis 
az ember testéhez egészen hasonló lénynek , 
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melynek összetétele azonban nem oly durva 
anyagi, mint a testé, szóval aetherikus testnek 
mondhatnók ezt. A ka az életben, miként az 
árnyék kiséri az embert, a halálnál elválik a 
testtől."" A tulajdonképeni lelket ba (szellem) 
néven jelezték; ennek jelképe egy emberi fej
jel és kezekkel biró sólyommadár. A halál 
alkalmával ez elrepül, de az egiptomiak fő 

kívánsága volt, hogy ez a lélek meglátogassa 
elhagyott porhüvelyét s végre vele egyesüljön. 
Ezt az eszmét az emlékek és papiruszok több
féle alakban érzékítik. Koncepció és kidolgozás 
tekintetében figyelemreméltó a kairói múzeum 
egyik szobormüve, mely mumiát ábrázol, olda
lán a lélekmadárral, amelynek feje egészen az 
elhúnyt vonásait viseli, kezével pedig mintegy 
keresi az elhúnyt szivét, mintha oda vissza 
akarna térni. 

Aalu mezeinek lakói azonkívül még azzal a 
tulajdonsággal birtak, hogy tetszésük szerinti 
alakot ölthettek magukra s megjelenhettek a 
földön is emberi alakban. A tökéletessPg e neme, 
mely mellett nz egyediség fönnmarad, lénye-

* V. ö. Cic. Quaest. Tusc. I. 16. «Corpo1·a cremata dum 
scirent, tamen ea fieri apud infe1·os fingeJ"ent, quae sinc 
corpodbus nec fiei'Í possent, nec intelligi. Animos enim 
per se ipsos Yi\'entes non poterant mente compiceli : 
formam aliquam, figurarnque quaere!Jant. 
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gesen különbözik az indusok lélekvándorlásától 
s ha Herodot (II. 123.) az egiptomiaknak tulaj
donítja az elsőséget abban, hogy ily értelemben 
vett lélekvándorlást tanítottak, ezt csak félre
értésnek tulajdonithatjuk. 

A túlvilági boldogságnak Eldorádó-féle -
valószinűleg régi népitiedelmen alapuló - kissé 
nai v fölfogása me ll ett volt még egy másik, 
amely talán egy különös theologikus iskolából 
kiindulva, Egiptomban általánosan eltetjedtté 
lőn. E szelint az elhúnyt, igaznak találtatván 
Ozirisz itélöszéke előtt s áthaladván az alvilág 
különbözö helyiségein, fölvétetett az istenek 
társaságába, beszállhatott Ra-nak, a napisten
nek bárkájába s ebben Ra-val és kisérőivel 

együtt naponkint végigevezett az ég óceánján. 
E fölfogás kétségkívül összefüggésben ''an az 
egiptomiak napkultuszával. 

Egy másik vélemény szerint az elhúnytak az 
égen, mint csillagok ragyogtak. Az égen tün
döldik Ozirisz is, kinek teste az Orion csillag
zatot képezi. Nem oly értelemben veendő ez, 
minlha a lelkeket a csillagokkal azonosították 
vagy pedig a csillagokat a lelkek lakóhelyeinek 
tekintelték ''olna, hanem, mint az emlékekből 
kitünik, azt vélték, hogy a boldogok lelkei 
mintE>gy arra rendeltetvék, hogy a csillagok 
lángját fönntartsák . .Mert a csillagok, az egip-
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tominép fölfogásaszerint nem égitestek, hanem 
az égen ragyogó lámpák."' Míg tehát Ozirisz 
az Orion csillagjait ragyogtatja, Izisz pedig a 
Sothis (Sirius) lángját gyujtja föl, addig alalt
valóik, az elhunyt lelkek közelükben, a tejút
ban tündökölnek, mint fényes csillagok. 

De bármily különbözők legyenek is hely és 
idő szerint az egiptomiak eszkatologikus tanai, 
azok mindig egy és ugyanabból az alapeszmé
ből indulnak ki: hogy az elhúnylak a túlvilág
ban az istenek társaságában örvendeznek. 
«Hozzád jövök, ó Uram l elédbe vezettetem, 
hogy lássam jóságodat» - szól a lélek a o: Halot
tak könyvében» Oziriszhez. (125,1.) Midön pedig 
ugyanott e szavakat olvassuk: •Megújulnak 
tagjaim, hogy lássam jóságod ragyogását»,"'"' 
(15, 6.) csaknem Jób e szavai jutnak eszünkbe: 
cAz én testemből látni fogom Istent, én magam 
fogom látni, szemeim szemlélik és nem más». 
(Job 19, 26.) 

Aki az istenek társaságába fölvétetett, an
nak az istenek bizonyos előjogot adtak. Ö mint-

*V. ö.l\laspero, Les Hypogées ro~·aux de Thébes. Revue de 
l'histoire des rcligiolls. 18118. T. X\'11. 26~. I. 
** Igen szépen jelképesiti ezt a gondolatot a LOU\Te 

D. 3!1. b. fekete bazalt kopoi·sófedele (Teut-hapi-féle). 
A mellnek megfelelö részén a napk01·ongot látjuk ábi·á
zol\"a, mely suga1·akat lö\"el egy kiterjesztett szárnyú 
sólyomra, a lélek szimbolumára. 
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egy résztvett az isteneknek bemutatoll áldo
zatokban, az istenek kedveltjévé válik. 

Azonban e Paradiso mellett ott találjuk 
az ó-egiptomi emlékekben a Purgatorio és 
Inferno Jeirásait is. Voltak az egiplomi alvilág
nak olyan helyiségei is, ahol kínzatás, gyötre
lem és megsemmisülés vár az elhúnytra. Az 
alvilágnak sokféle helyiségében mindennemü 
kigyók és krokodilusok leselkednek az el
húnytra. 

Ott vannak még Ozirisz bakói és hóhérai, 
kik a búnösöket lefejezik, testükből kitépik 
szivüket, vagy tüzes kemencébe dobják öket. 
Mások ismét sötét helyre záratnak el, ahol 
éhséget és szomjúságot szenvednek. Ott van 
az al\'ilágban a tűzzel égő folyó és a tüzes tó 
(medence), amelyen az elhúnytnak keresztül 
kell eveznie. De, akinek szive nem üti meg az 
igazságosság mérlegét, azt e lángoló tóba dob
ják, melynek kijáratát ebfejü majmok őrzik, 
s itt kell marannia mindaddig, míg igaztalan
ságaitól meg nem tisztul. Ez egiptomi pnrgato
riumról szól a «Halottak könyvé:.-nek 126. feje
zete. Az elhúnyt így szól a tüzes medencét őrző 
majomgéniuszokhoz: e~Távoztassatok el tölem 
minden mocskot, válasszatok el minden vétkeh 
(3. s.); mire e géniuszok így felelnek: «Mi el
távolítunk minden hibát, megsemmisítünk min-
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den mocskot, mely a földön rád ragadt, elosz
latjuk a tisztátalanságokat, melyek rajtad ma
radtak». Az alvilági tü:uöl, tüzes medencéről 
vagy lángfolyóról, melyen az elhúnyt áthaladt, 
több izben is tesz említést a cHalottak könyve>>. 
E szövegekböl egész világosan kitünik, hogy 
az egiptomiak szükségesnek tartottak bizonyos 
tisztulást, mielött az elhúnytak az istenek tár
saságába juthattak. 

Azonban e megtisztulás az egiptomiak fo
galma szerint nem mindig a tűz által történt, 
hanem történhetett a víz által is; ök tehát azt 
hitték, hogy az alvilágban nemcsak tisztítótűz, 
hanem tisztítóvíz is létezik. 

Nem hagyhaljuk érintetlenül azt a kérdést: 
minő hatással voltak az egiptomiak eszkato
logikus tana i a görög nép hiedelmeire és a görög 
bölcseleire? Nem csatlakozhatunk ugyan a1.ok 
véleményéhez, akik, Herodotra és Diodorra" hi
vatkozva, a görögök eszkatologiáját egész teljes
ségében egiptomi forrásra vezetik vissza, mert 
az összehasonlító vallás- és nyelvtudomány 
azt igazolja, hogy a görög mithologia eszka
tologikus részeiben is megtalálhatók az árja 
népek régi hagyományainak emlékei. De azért 
kélségtelen dolog, hogy a görög nlilhusz eszJ,a-

* Herodot. 11. 53, 81, 123. Diador. I. 92. 
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tologiai részében számos egiptomi vonatkozásra 
akadunk. 

Az ösgörögök eszmeköréhen meg volt már 
a túlvilági lét képének alaprajza, de kitestésére 
Egiptomból kölcsönzött szineket, tonus t is hasz
nált. A görök bölcsek, törvényhozók és költők, 
a görög történetirók tanusága szerint sokat 
köszönheltek Egiptomnak. Herodot szerint Or
feusz és Melampusz Egiplom tanítványai voltak. 
Diodornak pedig az egiptomi papok azt mond
ták, hogy Orfeusz,Melampusz,Daedalusz, Homé
rosz, Lükurgosz, Szolon, Plato, Püthagorasz, Eu
doxosz mathemalikus, Demokritosz, mind az ö 
tanítványaik voltak.i< Plutarchosz és Porfüriosz 
ugyanezl állítják Püthagoraszról, •i< továbbá Tha
lesz, Kleohulosz, Bia sz és Pitlakosz bölcsek röl.-~<t:i< 
S a görög irók mindezeken mit sem kételkedtek. 
Azt hiszem, túlságos szerénységet tételeznénk 

* Diod. l. 96-98. 
** PiutarclL de Isid. et Osir. c. 10. és 62. Porphyrius 

Jamblichusnál, de vita Pythag. II. p. 18. v. ö., még Diog. 
Lae1·t. VIII. 3. Ezek szel'int Amazisz (564-526.) idejében 
lett volna Püthagorasz Egiptomban. Ellenben Plinius Hist. 
nat. XXXVI. il. szeriut ez J. Pszamtik (664-610.) idejé
ben történt volna. A püthagoreuszok misztikus arilhmeli· 
kájához hasonló misztikus tan az egiptomi emlékeken 
csakugyan föllelhetö. I. Brugsch Myth. u. Relig. i2. J. 
""'* Plut. Symposion. 8. de recla audiendi ralione 2. de 

gBITU.Iitate 8. in Hesiod. frg. 41. 
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föl a görög történetírókról, ha ők a legnagyobb 
férfiakat és bölcseket Egiptom tanítványainak 
tartották, anélkül, hogy ennek valami alapja 
lelt volna. Nevezelesen a milhikus Orfeusz az, 
aki a többi közölt állítólag az alvilágról szóló 
tant is Egiptomból merítette. 

A monda nyelvezete prózába átfordítva annyit 
jelent, hogy az úgynevezett Orfikus költők, 

Hellász legrégibb ''allásbölcselői, egyet-mást 
EgiptombN kölcsönöztek. Az egiptologia ki
mutatta, hogy Egiptom meg a görög szigetek 
és Peloponezosz lakói közölt, kiket az egip
tomi emlékek Hau-nebu néven ismernek,"' régi 
összeköttetés állott fönn ; sőt a fáraók már a 
Kr. e. XVII. század óta ügynököket tartottak 
a Közé p-Tenger partvidéki népei közötL Igy 
tehát magában véve semmi lehetetlenség sincs 
abban, hogy a kolturailag fejlődött Egiplom 
vallási nézetei az akkor még félig barbár pe
laszgohellének gondolkozásmódjára hatással 
voltak. S hogy ez csakugyan így volt, azt nyel
·vészeti és mithologiai érvek teljesen igazolják. 

A boldogok honának görög neve e:Eiiziumi 
mezőség•, miként már föntebb kifejtettük egi p-

* Azon népek között. kiket MerneJ)lah, az Fxodus 
fáraója (Kr. e. XIV. század) legyözött, Aquaiusa és Daanu 
nevü népek is emlittetnek, ami valósziniileg az 'Axa:~o( 
és .1a:va::;( nevek egiptomi átirata. 
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omi eredetre vall.~ Pindar a boldogok szige
teiröl beszél, melyeken Kronos tornya emel
kedik. E szigetekre (f.La:xcípwv VYí~ot) jönnek Pláto 
szerint is azok, kik igaz életet folytattak, haláluk 
után.~~ A «Halottak könyvé»-nek 120. fejezeté
ből és a megelőző képből tudjuk, hogy az 
egiptomiak Aalu mezeit szigeten képzelték, 
melyet keresztül folyó csatornák, több részre 
osztanak. 

Egiptomi eredetű valószinűleg az alvilág 
fol~·ójának, Acheron-nak neve is, melyre át
vitetett az egiptomi alvilágnak neve, Cller
nuter vagy Acher-nuter, az ujabb kiejtésszerint 
Chernuti;l<~-1< A thesprotiai folyó és tó ilyformán 
az alvilág képzelt folyója után neveztetett el, 
nem pedig megfordítva. A latin Ac/uruns csak
ugyan elsősorban az alvilágot, a halál országát 
jelenti innen: acherunlius, a halálhoz közel 
álló; aclJerusius ahilági, AcheJ'usia tó Cam
paniában s barlang Bithüniában. 

Egy másik alakja a görög mithologiának, 
mely egiptomi tipusra vall, a révész Charon, 

* Lieblein, Gammelaegypt. Religion. III.Vdoedellgheds
laeren. 22. l. 

** Gorgias. 53. a. b. 
*** Xuter (islen) a demotikus és kopt nyelvben : n uti. 

Axspwv törzsében Ar.e~(;v~. a mássalhangzók teljesen meg
egyeznek az egyptomi Cllernuti-ban clöfordulókkal. 

EiipLom és a biblia. i 
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ki a lelkeket az alvilág folyóin átviszi. Sőt azt 
hisszük, hogy maga a Charon név is - mint 
már Diodor megjegyzi-~< - egiptomi eredetű. 

Sem a görög, sem általában az indogermán 
n~·el v ek szókincséböl eddig magyarázatát nem 
leltem (sem Fick, sem Curtius nem említi), 
ellenben az egiptomi nyelvből könnyen lehetne 
leszármaztatni ; Cher volt az egiplomi neve 
annak a bárkának, melyen a holttetemeket sir
jukhoz szállították, Charp-ua pedig a. m. a 
hajó kormányosa, nevezetesen ez volt neve a 
napbárka kormányosának. Akár az egyik, akár 
a másik alapul szolgálhatott a Charon név 
képzéséhez. 

A «Halottak könyvé~>-nek számos helye említi 
az alvilág folyóját és az elhúnytakat tova
szállító bárkát, melynek neve: a lelkek össze
gyüjtöje s a révész neve e:Nun bárkájának kor
mányzója». Söt a «Halottak könyvé»-nek és 
egyéb emlékeknek képei is többször bárkában 
ewzve ábrázolják az elhúnytat. 

Egiptomra emlékeztet továbbá a Hádesznak 
tűztől lángoló folyója, a Püriflegeton is, mert 
ki ne gondolna e név említésénél a cHalottak 
könyvének e helyére: «Az ö vize (az alvilág, 
13-ik regiójáé) tűz, folyója láng». S ha Homérosz-

* Diodor I. 92. 
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nál az alvilágban járt Odüsszeusz elmondja, 
hogy Hádesz tágas bejáratú házában Minoszt, 
Zeusz dicső fiát is lálta, amint aranyjogart 
tartva kezében s királyi székben ülve igaz
ságot mond az elhúnytak fölött, kik körülötte 
csoportosul va, itéletüket várják;"' néhány vo
nással a cHalottak könyve>> 125. fejezetének 
iléletszcenáját látjuk ábrázolva. 

Az egiptomi eszkatologia reminiszcenciái 
észrevehetők Pláto eszkatologiájában is. Nem 
akarjuk ezzel azt mondani, hogy Pláto közve
tetlenül egiptomi fonásból merített: de ha nem 
tette ezt, akkor az a mithus, melyre Plátó 
támaszkodik, egiptomi befolyás alatt fejlődött 
ki. A túlvilági itélöbiráknak - Minosz, Ra
damanthisz és Ajakosz - Plátónál is nagy 
szerep jutott."'"' 

De még inkább emlékeztet az egiptomi 
Amentira az alvilágnak ama leírása, melyet 
Plátó Phaidonában olvasunk. A görög bölcselő 
az alvilágnak sok folyója közölt különösen 
négyet tart említésre méltónak : az Okeanoszt, 
mely valamennyi között a legnagyobb, ezzel 
szemközl folyik az Acherön, me ly puszta helye
ken keresztül folyva az Acheruziasz-tóba (i-ff.1V7) 

"' Odys. XI. 568. 
•• Gorglas, 524-526. 

8* 
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Axepoua{O!:~) ömlik, «ahová sok elhúnytnak lelke 
érkezik és miulán bizonyos meghatározott, 
(némelyek hosszabb, mások rövidebb) időn át 
tartózkodtak, ismét kiküldetnek, hogy új lények 
keletkezzenek belőlük» : a harmadik folyó a 
Püriphlegethon, oly helyre folyik, melyen nagy 
tűz ég s mint Plátó mondja, a mi tengerünknél 
is nagyobb tavat képez, melynek vize és iszapja 
forr; innen, iszappal és sárral vegyítve körben 
folyik s az Acheruziasz-tó szélső végéhez ér 
anélkül, hogy vizeik összefolynának, hanem 
még több kanyarolatot téve, a Tartaruszba 
ömlik. A negyedik folyó, a Sztügion - a köl
töknél Kokiitosz - mely a Sztüx tavat alkotja, 
hasonló utat tesz meg. Az elhúnytak jövő 
sorsáról pedig így szól: uMiután az elhúnytak 
ama helyre értek, ahová mindegyiket a szel
lem (ca;[J.Lwv) viszi, mindenekelőtt itélet mon
datik ki, hogy kik éltek jól s kik nem. Akikről 
azt vélik, hogy középszerü életet folytatlak, az 
Acherónhoz mennek s mindegyik bárkájába 
száll, ezután a tóba (Acheruziasz) érnek s ott 
tartózkodYán, megliszt ul nak igazságtalanságaik
tól s miután eleget tettek azért, amit igazság
talanul cselekedtek, föloldatnak s jócselekede
teik fejében jutalmat kapnak, kiki érdeme 
szerint. Akiket azonban gyógyíthatatlanoknak 
véleményeznek bűneik nagysága miall, mint 
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akik gyakori és nagy templomrablást vagy 
igazságtalan és törvényellenes gyilkosságot el
követtek, azokat az öket megillető sors a Tar
taruszba dobja, ahonnan soha ki nem szaba
dulnak. Ellenben, akikről azt tartják, hogy 
ámbár nagy, de mégis gyógyithaló bünöket 
követtek el, mint akik atyjukat vagy anyjukat 
haragból tettleg bántalmazták s ezt megbánva, 
más életet folytattak, avagy más valami módon 
gyilkosokká lettek, azoknak is a Tartaruszba 
kell esniök, de miután oda beleestek s egy 
évig olt maradtak, kiveli öket a hullám, a 
gyilkosokat a Kokütoszon, a szüleiket bántal
mazókat a Püriflegethonon keresztül. Ezután 
az Acheruziasz-tóhoz vitetnek, ahol kiabálnak, 
hiván azokat, akiket megöltek, illetve bántal
mazlak s kiabálva engedelemért könyörögnek 
és esedeznek, hogy a tóba mehessenek s ott 
befogadtassanak; ha ezt megnye1ik, bemennek 
s bűneiklől megszabadulnak, de ha nem nye
rik meg a z engedélyt, ismét a Tartaruszba 
mennek s onnan a folyókba ; s e szenvedésük 
előbb véget nem ér, míg csak ki nem engesz
telték azokat, akik iránt igazságtalanságot el
követtek, mert ezt a büntetést szabták ki reá
juk a birák. Akikről pedig azt az iléletet hoz
ták, hogy kiválóképen jámborul éltek, azok 
megszabadulnak eme földalatti helyiségektől 
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és fölmentetnek e fogságtól, fölfelé mennek a 
tiszták lakásába és a föld fölött laknak». i< 

A lelkeket hordozó bárka, a tüzes folyó, a lelkek 
fölölt itéletet mondó birák, az Acheruziasz-tó, 
melyben a lelkek megtisztulnak, mindannyian 
az egiptomiak eszehatologikus tanaira emlé
keztetnek. 

Mind e körülmények nagyon vnlószinüvé 
teszik, hogy az egiptomiak és a görögöle kö
zött már a legrégibb időkben eszmecsere állott 
fónn. Nem akarjuk ezzel épen azt mondani, 
hogy történelmileg megállapitott tény volna 
az, hogy a görögök bölcsei egyenesen Egip
lomba mentek bölcsességet tanulni - ámbár 
magában vé,·e ez sem lehetetlenség - de nem 
egy eszmét találunk Hellász földjén, fökép ami 
az eszchatologiát illeti, amely úgy látszik, a 
Nilus parljáról vándorolt át a Danaok hazá
jába. 

Egiptomnak tehát kétségkívül jelentékeny 
kulturmissziója ,·olt. Ez ősrégi müwltség cmlé
kei nemcsak önmagukért érdemlik ki figyel
münket és érdeklödésfmket, hanem ama jelen
tékeny szerepnél fogva is, melyet azok az emberi 
gondolkodás fejlödésének láncolatában képvi-

* Phaedon, 61, 62. c. 
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selnek. A modern kutatás általánosságában 
igazolja Cicero ismert szavainak alapos voltát, 
hogy minden nép összhangzó véleménye sze
rint az emberi lélek halhatatlan;-~< de az ókor 
valamennyi népe közölt az egíptomi ragadta 
meg leginkább ez eszmét s a Nilus völgyének 
emlékein olvassuk annak legrégibb nyilvánu
lását. E tiszteletreméltó emlékek évezredek óta 
kiáltják világgá e vigaszteljes szót : «Föltáma
dunk J,, 

* Cic. Quaest. Tusc. I. 16. Permaoere animos 31'bitra
mu•· consensu nationum omnium. 
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