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Imregh Monika – Vassányi Miklós (ford.)

Hórapollón: Hieroglüphika
(Az V. század végi szöveg teljes címe: A nílusi Hórapollón Hieroglüphikája, amelyet ő maga 

egyiptomi nyelven [=koptul] szerzett ugyan, Philipposz azonban lefordított hellén nyelvre.) 

Részletek
I:3 (Iszisz), I:6 (isten), I:7 (a lélek), I:14 (a kutyafejű majom), I:17 (az „indulatlélek” 

és Hórosz), I:34 (a lélek), I:36 (az íbisz) és II:1 (csillag).

I:3 [Iszisz]
Amikor pedig évet kívánnak ábrázolni, akkor Isziszt – tehát egy nőt – festenek, és 
ugyanezzel jelölik az istennőt is. Iszisz mármost náluk egy csillag, melyet egyipto-
miul Szóthisznak neveznek, hellén nyelven pedig Asztroküónnak [‘Kutyacsillag’],1 
amely – úgy látszik – uralkodik is a többi csillagon, aszerint, amint hol nagyobbnak, 
hol kisebbnek mutatkozik, amikor feljő, és hol fényesebbnek, hol pedig nem; és még 
azért is, mert e csillag feljövetelének megfelelően készítünk feljegyzéseket mindama 
dolgokról, melyeknek az illető évben meg kell történniük, ezért nem ok nélkül ne-
vezik Iszisznek az évet...

I:6 [Isten]
Amikor istent akarnak jelölni vagy magasságot vagy alászállást vagy kiválóságot vagy 
vért vagy győzelmet [...],2 akkor sólymot rajzolnak. Istent [azért jelöl ez az állat], 
mert igen szapora és hosszú életű, meg bizony azért, mert a Nap képmásának is lát-
szik, amennyiben minden más madárnál élesebb szemű, amikor a Nap sugaraiba 
néz; minélfogva még az orvosok is a sólyomfüvet használják a szemek gyógyításá-
ra; amiből kifolyólag a Napot is – minthogy a látás ura – időnként sólyom formá-
júnak ábrázolják. Magasságot [azért jelöl ez az állat], mert a többi állat, ha magasra 
akar repülni, oldalazva körberepül, mivel képtelen egyenesen haladni [felfelé], és 
egyedül a sólyom repül egyenesen felfelé. Alászállást [azért jelöl ez az állat], mert a 
többi állat nem függőlegesen halad ebbe az irányba, hanem oldalirányban megy 
lefelé, a sólyom viszont nyílegyenesen száll lefelé. Kiválóságot [azért jelöl ez az állat], 
mert úgy tűnik, hogy minden madártól különbözik. Vért [azért], mert – azt mond-
ják – ez az állat nem vizet iszik, hanem vért. Győzelmet pedig [azért], mert – úgy 
tűnik – ez az állat minden madarat legyőz.

1 Asztroküón: hapax legomenon.
2 Ebből a passzusból a görög szöveg szerkesztője zárt ki egy részt.
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I:7 [A lélek]
Még bizony a lélek helyett is sólymot írnak a nevének értelmezése alapján; mert az 
egyiptomiaknál baiéthnak hívják a sólymot; ez a név pedig kettéválasztva lelket jelent 
és szívet. Mert egyfelől a bai [ba, ‘lélekmadár’]3 annyi, mint ‘lélek’ [ψυχή], másfelől 
pedig az éth annyi,4 mint ‘szív’; a szív mármost az egyiptomiak szerint a lélek tar-
tózkodási helye; úgyhogy az összetett név ‘szívben lévő lelket’ jelent; minélfogva a 
sólyom a lélekkel való hasonlósága miatt egyáltalán nem is iszik vizet, hanem vért, 
amivel a lélek is táplálkozik.

I:14 [A kutyafejű majom]5

Amikor Holdat írnak [= akarnak írni] vagy lakott világot [οἰκουμένη] vagy ábé-
cét vagy papot vagy haragot vagy alámerülést, akkor kutyafejű majmot ábrázol-
nak. A Holdat azért [jelölik kutyafejű majommal], mert ez az élőlény bizonyos 
szümpatheiával rendelkezik az isten [= a Hold] együttállása [σύνοδος] iránt;6 mert 
valahányszor csak az év meghatározott idejében a Hold, együttállván a Nappal, 
megvilágítás nélkülivé válik, akkor a hím kutyafejű majom se nem lát, se nem eszik, 
hanem leverten viselkedik, amennyiben a föld felé görnyed, mintha siratná a Hold 
elraboltatását, a nőstény pedig, azzal együtt, hogy nem lát, és ugyanabban az ál-
lapotban van, mint a hím, a saját természetéből kifolyólag még vérzik is; minél-
fogva a szentélyekben mind a mai napig tartanak kutyafejű majmokat, hogy tőlük 
tudják meg a Nap és a Hold részesedését [μέρος] az együttállásból. A lakott vilá-
got azért [jelölik kutyafejű majommal], mert azt mondják, hogy a lakott világnak 
hetvenkét régi területe [vagy: országa] van; a kutyafejű majmok pedig, melyeket 
a szentélyekben táplálnak, és amelyek gondozásban részesülnek, nem úgy halnak 
meg, mint a többi állat, amelyek egyetlen nap leforgása alatt pusztulnak el, hanem 
miután minden nap elhal egy részük, azt a papok el is temetik, miközben a tes-
tük többi része természetes állapotában marad, mindaddig, míg a hetvenkét nap 
el nem telik; akkor teljes egészükben meghalnak. Betűket azért [jelöl ez az állat], 
mert az egyiptomiaknál a kutyafejű majmoknak van egy fajtája, amely ismeri az 
írást, minélfogva amikor először hoznak egy ilyen majmot egy templomba, akkor a 
pap elétesz egy írótáblát és egy nádszálat és fekete tintát, amelyek révén kipróbálja, 
hogy vajon az írást ismerő fajtából való-e, és hogy ír-e. Továbbá ez az állat Hermész-
hez tartozik, akinek minden írásban [vagy: írásműben] része van. Papot [azért jelöl], 
mert a kutyafejű majom a természeténél fogva nem eszik halat, de még hallisztből 
készült kenyeret sem, amiként a papok sem; és fityma nélküli nemi szervvel szüle-
tik, ugyanúgy körül van metélve, mint a papok. Indulatot [azért jelöl], mert ez az 
állat a többihez képest a legindulatosabb természetű és lobbanékony. Alámerülést 
pedig azért, mert a többi állat, amelyik él a fürdéssel, piszkosnak látszik, és csupán 

3 Vö. Kákosy 307. o. – Fehér Bence szerkesztői megjegyzése: egyiptomi átírással b3.
4 Fehér Bence szerkesztői megjegyzése: egyiptomi átírással h. 3tj.
5 Idegen szóval babuin, görög künokephalosz, κυνοκέφαλος.
6 A Nap és a Hold asztronómiai együttállása.
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ez az egy olyan, hogy amelyik helyre el akar jutni, odaúszik, úgy, hogy † a piszok 
egyáltalán nem változtatja el †.

I:17 [Az indulatlélek és Hórosz]
Ha a szívet [indulatlelket – θυμός] akarják megjeleníteni, akkor oroszlánt ábrá-
zolnak; mert nagy feje van ennek az élőlénynek, tüzes szembogara, a pofája kerek, 
és körülötte sugarasan szőrzet helyezkedik el a Nap hasonlatosságára, minélfogva 
Hórosz trónja alá is oroszlánokat tesznek, amelyek arra utalnak, hogy ez az élőlény 
az isten szimbóluma; a Nap pedig Hórosz, mivel uralkodik az évszakokon [ὥραι].7

I:34 [A lélek]
Amikor itt hosszú időt eltöltő lelket akarnak írni vagy bőséget [πλήμυρα = ‘kiára-= ‘kiára-
dás’ vagy ‘bőség’], akkor a főnixmadarat ábrázolják. A lelket azért [jelöli ez a ma-
dár], mert a világon lévő összes élőlény közül ez létezik a leghosszabb ideig; bőséget 
pedig azért, mert a főnix a Nap szimbóluma, aminél az egész világon semmi sem 
nagyobb; mert mindenek fölött jár, és mindeneket megvizsgál a Nap, és ezért ha-
talmasnak nevezik.8

I:36 [Az íbisz]
Ha szívet akarnak írni, akkor íbiszmadarat ábrázolnak; mert erre az élőlényre Her-
mész, minden gondolkodás [καρδία] és érvelés [λογισμοῦ] ura tart igényt, mivel az 
íbisz is önmagában tekintve a szívhez hasonlatos; amiről igen hosszú magyarázatot 
tudnak adni az egyiptomiak.

II:1 [Csillag]
Ha az egyiptomiak csillagot írnak, akkor az hol istent jelent, hol nappalt, hol 
éjszakát, hol időt, hol pedig a férfiember lelkét [ψυχή].

7 Valószínűleg a Hórosz ~ hórai népi etimológia alapján.
8 Lacuna a kéziratokban.


