
Címlapsztori

Az ókori egyiptomiak gazdag képzeletét sokféle lény népesítette be. A különféle növények és állatok 
mellett rendkívüli képességekkel és hatalommal rendelkező kisebb-nagyobb istenségek sora hatá-
rozta meg álmaikat és világképüket, köztük olyanok, akiket mai szóhasználattal démonoknak vagy 
túlvilági őröknek neveznek, attól függően, hogy milyen feladatkörben találjuk őket.

Ezek igen nagy részét akkoriban az emberi és az isteni 
világ mindegyikében elhelyezték, de voltak speciálisan a 
túlvilághoz köthető istenségek/démonok is. Ezek a lények 
az emberi világtól függetlenül élték mindennapjaikat, de 
az emberek képesek voltak velük kapcsolatba lépni, sőt 
esetenként pozitív, avagy negatív irányban befolyásolni 
az életüket. Ezek a keveréklények gyakorta átlépték az 
emberi határokat, s túlléptek a természet adta lehetősé-
geken is, ugyanakkor sokszor nagyon is emberi módon 

viselkedtek. Ezek között voltak állatfejű, ugyanakkor em-
bertestű lények, de állati testtel felruházott istenségek is. 

Az állatfejek többnyire bizonyos állati elemek meg-
létére utaltak, de úgy, hogy az ábrázolt lényben az isteni 
jelleg is előtérben maradhatott. Már csak azért is, mert az 
egyes isteneknek többféle állatalakjuk is lehetett, amit az 
egyiptomiak az úgynevezett ba lélekformájukkal azonosí-
tottak, utalva ezzel az istenségek különböző aspektusaira. 
Ugyanakkor a keveréklényekben felidézett állatokban is 
érzékelni véltek valamilyen isteni jelleget, a kései korban 
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lát az istenek ilyen típusú manifesztációjában: „a mély 
belső tartalom szimbólumát, hogy fokozzák ünnepélyes és 
fenséges jellegüket”. A történetíró Plutarkhosz és az ugyan-
csak fi lozófus Porphüriosz arra a következtetésre jutott, 
hogy az állatalakokat eredetileg a különböző egyiptomi 

Keveréklények az ókori Egyiptomban 1.

ezért is váltak olyan elterjedtté az állattemetők [bennük 
akár mumifi kált macskákkal, madarakkal, krokodilokkal és 
más állatokkal – a szerk.]. 

Annál furcsábbnak találták viszont a görög–római 
világból Egyiptomba érkező emberek e keveréklények-
nek a helyi istenvilágot betöltő sokaságát. Cicero például 
megemlíti, hogy többen nevettek az egyiptomi istensé-
gek szobrain, ábrázolásain, mások viszont észszerű ma-
gyarázatot kerestek az egyiptomi istenek állat formájú 
vizuális megjelenítésére. Jól szemlélteti ezt a kettőssé-
get a fi lozófus Philosztratosz például az Apollóniuszról 
(Kr. u. 1. század) írt 3. századi életrajzában. A világjáró 
Apollóniusz egyenesen nevetségesnek, az igazi istenek-
hez méltatlannak tartotta az istenek állati alakban történő 
megmintázását, mivel „az állati forma csökkenti az istenek 
méltóságát”. Az egyiptomi Theszpeszion ellenvetésében 
ezzel szemben éppen, hogy mély tiszteletet és hódolatot 
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csoportok totemállatként alkották meg. Később a kirá-
lyok – akiket utódaik isteni ősként tiszteltek – vadállatfe-
jes maszkban indultak csatába, innen ered az állatfejes 
ábrázolás. Felvetik egy gátlástalan király létét is, aki a né-
peket azért vette rá az állatok isteni tiszteletére, hogy a 
szent állatokon keresztül egymás ellen tudja őket uszítani. 
Akármilyen magyarázatot is találtak, ezek az istenségek 
az antik emberek fantáziáját megragadták és komolyan 
foglalkoztatták. Ékes bizonyítéka ennek, hogy a Kr. u. 2. 
században élt Artemidórosz a többi álomfejtő számára 
írt álmoskönyvében megállapította, hogy ha valakinek 
álmában „kutya, ló, szamár vagy más négylábú lény feje van 
a sajátja helyén, az rabszolgaságot és nyomort jelent”. 

Sokáig tehát ezen antik szerzők alapján ítélték meg 
az egyiptomi ábrázolásokat. Változást Jean-François 
Champollion felfedezése hozott 1822-ben. A hieroglifák 
megfejtésével elolvashatóvá vált, hogy mit is írtak le ma-
guk az egyiptomiak a saját isteneikről, és a többféle ele-
met ötvöző „köztes” lényekről. Nyilvánvalóvá vált, hogy 
az egyiptomi panteon isteneinek különféle szent állataik 
voltak, és az ábrázolásokon maguk is gyakran tűnnek fel 
ilyen állatfejű emberek alakjában. A kutatások alapján 
feltételezhetően az ősi állatalakos fétisek nyerték ezzel 
aktualizált isteni alakjukat, mivel az őskori kultúrákban 
még jól elválnak az emberi és állati ábrázolások. A teológi-
ai átalakulásnak ez a keveredéssel járó fázisa a 2. dinasztia 

Keveréklények az ókori Egyiptomban 1.

A karnaki kosfejes szfi nxek sora, CC 

Sólyomfejes szfi nx az edfui Hórusz-templom falán, CC 
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a sakálfejű istenség maszkjában ábrázolták, de a hildeshe-
imi Roemer- und Pelizaeus-Museum őriz egy ténylegesen 
használt Anubisz-maszkot is. Hnum istent, akitől a Nílus 
áradása függött, és aki fazekaskorongján megformálta az 
embert és (ka) képmását [a ka az egyiptomi halhatatlan 
lélek egyik megjelenése – a szerk.], is kosfejjel jelenítették 
meg. Mahesz hadisten viszont oroszlánfejű volt. Szobek, 
a termékenység és az idő istene, akit azért is meg kel-
lett békíteni, hogy szent állata ne ragadja el az embert, 

korától [Kr. e. kb. 2890 – Kr. e. kb. 2686 – a szerk.] a római 
korig nyomon követhető, az egyiptomi szinkretizmus jel-
legzetes vonásaként. 

Íbiszmadárfejjel látjuk például megjelenni Thot is-
tent, aki az egyiptomiak képzete szerint az írás feltalálója 
volt, és bölcsességéről volt híres. Sólyomfejjel ábrázolták 
Hórusz istent, aki magát a fáraót védelmezte, s aki lénye-
gében az ő szerepében irányította a Nílus két partjának 
az életét, illetve egyes időszakokban a Földközi-tenger 
keleti partvidékének nagy részét is. Az ábrázolásokon 

egy sólyomfejre helyezték 
az ország két felét rituáli-
san egyesítő kettőskoronát. 
Máskor a sólyomfejű isten 
napkorongot visel a fején, 
ami egyértelműen mutatta 
az ókori egyiptomiaknak, 

hogy Ré napisten képét 
látják. A balzsamozás vi-

szont jellemzően Anubisz 
isten feladata volt, akinek 
emberi testén sakál- vagy 
kutyafej díszelgett. E fela-
dat pedig annyira összenőtt 

Anubisz alakjával, hogy a 
halotti papokat is néha 

Keveréklények az ókori Egyiptomban 1.
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is helyezve jelent meg, és ezek a fejek, a mesék hétfejű 
sárkányától eltérően, nem külön-külön nyakból nőttek 
ki, hanem mint a sziámi ikreknél néha előfordul, teljesen 
összenőttek. Ábrázolták úgy is, hogy két elölnézete volt, 
de úgy is, hogy akár négy. Máskor pedig Bész szembe néző 
feje körül még több helyezkedett el, kisebb méretben, 
akár két sorban. 

Az ő esetükben az sem ritka, hogy más testrészekből 
is nőttek ki állatok, vagy azok fejei, így például oroszlánfej 
a térden, avagy sakálfej a lábfejen. Ez is jól mutatja, hogy 
ez az istenség panthos theos, vagyis „valamennyi istent” 
magába foglalta. Az istenség emberi törzse is többször 
átalakult, ugyanis kiképezhették elöl skarabeusz formá-
ban, hátul pedig egy madár alakját vehette fel, földig érő 
farktollakkal, de gyakran kitárta a szárnyait is – ezek néha 
meg is duplázódtak. A túlvilági élethez szükséges isme-
reteket tartalmazó Halottak Könyvének a 163. fejezetében 
egyik speciális formáját úgy írták le, hogy „a karját felemelő 
képe, Bész arcával, egy szárnypárral és sólyomháttal”. Ezt az 
úgynevezett ithyphallikus Min alakjában megjelenő isten-
séget az udzsat „(ismét) ép” szem pupillájába rajzolták. Az 
így a napszem részévé vált istenség az általánosan védő, 
éppé tevő szem mágikus erejét volt hivatva fokozni. Az is-

ten mágikus erejét viszont az úgynevezett udzsat szemek 
fokozhatták, ugyanis bizonyos esetekben törzsét ennek, 
tehát az udzsat szemeknek a rajzai borítják be.

Ezt a sokféle elemből kialakított istenséget maguk az 
egyiptomiak is több néven megnevezték, mint például 
Amon, Min, Resep, Hórusz, Bész vagy Su, de egyik névhez 
sem tudunk általánosan megmintázott konkrét változatot 

krokodilfejjel élt. Széth különleges, állat alakú fejét már 
konkrét állathoz sem tudjuk kötni, úgy átalakult néhány 
vonása. Ugyanakkor a kutyafélék néhány vonását meg-
őrizte, így lett belőle az a kutyafejű isten, akit az antik 
szerzők gyakorta emlegettek, mint az egyiptomi istenek 
reprezentánsát. 

Kezdetben kevésbé jelentős, de a fáraókor végére igen 
hatalmas istenné vált Bész, akinek szakállas fejét oroszlán-
bőr keretezte, és törpe testének szerves részeként ábrázol-
ták a sokszor a hátára vetett párducbőrt, mellén az állat 
fejével, lábai között pedig az állat farkával. Bár elsősorban 
a gyermekek védelmezője volt, aki a gonoszokat elűzte, 
vagy súlyos büntetést mért rájuk, a többieket zenével és 
tánccal örvendeztette meg. Éjszakánként mindenki álmá-
ra vigyázott. Még később, a már keresztény Egyiptomban 

az egyik leghatalmasabb pogány istennek tartották. 
Több állati és emberi vonás keveredett a kései korra 

kiforrott panteisztikus istenség alakjában. Nem véletlenül 
utal a modern név is a sokféle isten egyesítésére, hiszen 
tudjuk, hogy az ókori egyiptomiak hite szerint ez a lény 
mindenféle isten erejét, képességét magába olvasztva 
szinte korlátlan hatalommal rendelkezett. Többféle állat-
nak a fejét összekombinálva, egymás mellé vagy akár fölé 
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lény esetében hatékonynak tartották, amit az ábrázolásain 
gyakran a kezébe helyezett késsel is kihangsúlyoztak. 

De az istennőket is szívesen ábrázolták állatfejjel, ese-
tükben a macskafélék messze a leggyakoribb alakok, ott is 
az oroszlán, bár a természethűségről gyakran lemondtak, 
hiszen a hím oroszlánok sörényével látták el őket. Így az 
oroszlánfejes istennő a környezettől függően, illetve az 
emberi szándéknak megfelelően lehet Szahmet, Basztet, 
Tefnut, Pahet, Mehit, Mafdet …, vagy akár Hathor istennő 
is, bár hozzá jellemzően a tehénasszociáció kapcsolódott. 
Ez utóbbi állat fejével is elkészítették képmását, de szinte 
elmaradhatatlan volt emberi fején a tehénfül és persze a 
két szarv között elhelyezkedő napkorong – noha ez már 
önálló koronaként szolgált. Heqet, a születést segítő isten-
nő békafejet viselt, a keselyűfej Mut és Nehkbet istennő 
emberi fejének helyébe kerülhetett, bár a keselyű a női 
fejen akár királynői koronaként is feltűnt. A macskafej leg-
inkább Basztet istennővel olvadt eggyé, és ne feledkez-
zünk meg a kígyóról se, ami leggyakrabban Renenutet, 
Mereszger vagy Uadzset istennő szent állataként testük 
részévé válhatott.

Folytatása következik!

C C C

rendelni. Az azonban egyértelmű, hogy védő istenség 
volt, akit a baj megelőzéséhez is segítségül lehetett hív-
ni, különösen éjnek idején, és ártalmas állatok marása, 
harapása vagy szúrása ellen. Mindenféle rossz szándékú 
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is helyezve jelent meg, és ezek a fejek, a mesék hétfejű 
sárkányától eltérően, nem külön-külön nyakból nőttek 
ki, hanem mint a sziámi ikreknél néha előfordul, teljesen 
összenőttek. Ábrázolták úgy is, hogy két elölnézete volt, 
de úgy is, hogy akár négy. Máskor pedig Bész szembe néző 
feje körül még több helyezkedett el, kisebb méretben, 
akár két sorban. 

Az ő esetükben az sem ritka, hogy más testrészekből 
is nőttek ki állatok, vagy azok fejei, így például oroszlánfej 
a térden, avagy sakálfej a lábfejen. Ez is jól mutatja, hogy 
ez az istenség panthos theos, vagyis „valamennyi istent” 
magába foglalta. Az istenség emberi törzse is többször 
átalakult, ugyanis kiképezhették elöl skarabeusz formá-
ban, hátul pedig egy madár alakját vehette fel, földig érő 
farktollakkal, de gyakran kitárta a szárnyait is – ezek néha 
meg is duplázódtak. A túlvilági élethez szükséges isme-
reteket tartalmazó Halottak Könyvének a 163. fejezetében 
egyik speciális formáját úgy írták le, hogy „a karját felemelő 
képe, Bész arcával, egy szárnypárral és sólyomháttal”. Ezt az 
úgynevezett ithyphallikus Min alakjában megjelenő isten-
séget az udzsat „(ismét) ép” szem pupillájába rajzolták. Az 
így a napszem részévé vált istenség az általánosan védő, 
éppé tevő szem mágikus erejét volt hivatva fokozni. Az is-

ten mágikus erejét viszont az úgynevezett udzsat szemek 
fokozhatták, ugyanis bizonyos esetekben törzsét ennek, 
tehát az udzsat szemeknek a rajzai borítják be.

Ezt a sokféle elemből kialakított istenséget maguk az 
egyiptomiak is több néven megnevezték, mint például 
Amon, Min, Resep, Hórusz, Bész vagy Su, de egyik névhez 
sem tudunk általánosan megmintázott konkrét változatot 

krokodilfejjel élt. Széth különleges, állat alakú fejét már 
konkrét állathoz sem tudjuk kötni, úgy átalakult néhány 
vonása. Ugyanakkor a kutyafélék néhány vonását meg-
őrizte, így lett belőle az a kutyafejű isten, akit az antik 
szerzők gyakorta emlegettek, mint az egyiptomi istenek 
reprezentánsát. 

Kezdetben kevésbé jelentős, de a fáraókor végére igen 
hatalmas istenné vált Bész, akinek szakállas fejét oroszlán-
bőr keretezte, és törpe testének szerves részeként ábrázol-
ták a sokszor a hátára vetett párducbőrt, mellén az állat 
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