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A nílus ajándéka
Bár az ókori történetíró, Hérodotosz egész 
Egyiptomot hívta „a nílus ajándékának”, a 
szókép tökéletesen illik a papiruszra. A papi-
ruszsás (Cyperus papyrus) 4-5 méter magas, 
évelő növény. A sásfélék (Cyperaceae) csa-

ládjába tartozik. nem nád és nem sás, hanem 
egy palka, helyesen tehát papirusz palka len-
ne a neve. Iszapban kúszó, erőteljes gyöktör-
zséből háromélű, vaskos, szilárd, de rugal-
mas, 3-5 méter magas szár fejlődik, amely a 
jól ismert náddal ellentétben nem üreges és 
nem bütykös. szárának csúcsán ernyőszerű-

en helyezkednek el keskeny levelei, ami által 
a pálmákra emlékeztet, jóllehet azoknak 
nem rokona. Apró virágai a szárak végén fej-
lődő nagy, látványos, 10-80 centiméter át-
mérőjű ernyőszerű virágzatot alkotnak, tö-
vüknél világosbarna pikkelylevelekkel. 
Hosszúkás, há rom élű szemtermése van.

BEfolyásos 
növények   A pApIrusZ

egy növény, amelyre egy egész birodalmat alapítottak. egy növény, amely forradalmasította 
az írást és megteremtette az adminisztrációt, a bürokráciát.

 egy növény, amely megtöltötte a világ legősibb könyvtárát. ismerjük meg a papiruszt, 
az ókori egyiptom legfontosabb növényét!
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Szeretjük a növé-
nyeket. Örömet okoz 

szépségük, élvezzük gyümöl-
cseiket, használjuk fájukat. De 

gondolunk-e rá, hogy egyes növények 
az emberi civilizáció, a történelem me-
netét is befolyásolták, háborúkat rob-
bantottak ki, gyarmatbirodalmakat 

virágoztattak föl, emberek éle-
tét változtatták meg? Vajon 

mi lehet a titkuk?

A papirusz 3-4 méter magasra is megnövő vízinövény

A virágzat sokszor oly nagy, 
hogy a nádhoz hasonlóan 

a szél lehajlítja
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A papiruszsás sekély trópusi vizek parti sáv-
jában él. Valamikor nagyon elterjedt volt Kö-
zép-Afrikában és Egyiptomban, a nílus völ-
gyében, valamint a Szentföldön, a Jordán 
völgyében. sekélyen az iszapban gyökerező 
gyöktörzse miatt nagyon érzékeny a változó 
ökológiai viszonyokra, például a vízszint 
csökkenésére. Mára a lecsapolások, ennek 
következtében a sós víz betörése, valamint 
az emberi felhasználás miatt szinte teljesen 
kipusztultak természetes állományai a nílus 
völgyéből. Mivel a papír megjelenése után a 
római korban még fenntartott papiruszül-
tetvények művelését is felhagyták, sem va-
don élő, sem termesztett papirusz nem ma-
radt Egyiptomban. A szentföldön egyetlen 
élőhelyen fordul elő, a Hula természetvédel-
mi Területen.

papírtekercs ragasztó nélkül
A papirusz legfontosabb tulajdonsága, hogy 
szárának szivacsos beléből írásra is alkal-
mas tekercset lehet készíteni. A szárat meg-

hámozták, 30-40 centiméter hosszú dara-
bokra vágták, majd hosszanti csíkokra sze-
letelték. A csíkokat kis fedésben, mint a tető-
cserepeket, egymás mellé helyezték, majd 
derékszögben szintén csíkokat helyeztek rá-
juk, és minden ragasztóanyag nélkül a lapo-
kat összepréselték, fakalapáccsal összedol-
gozták. Ezután szárították, majd elefánt-
csonttal vagy kővel simára fényesítették. A 

papiruszt 10-12 méter hosszú tekercsbe 
préselték és összegöngyölve tárolták. Ké-
sőbb több lapot, általában nyolcat egymásra 
helyeztek, félbehajtották, és ezekből a köte-
gekből többet egymásra rakva kódexformá-
ra varrták össze. 
Kezdetben kákaecsettel, később hasított 
nádtollal írtak, a nád hegyét az íráshoz ros-
tosra vágták. A piros tinta finomra őrölt  

 A pApIrusZ mI köZe A bIblIÁnAk A pApIrusZHOZ?
A Biblia, a világon legtöbbet forgatott és olvasott könyv neve is a papirusz nevéből ere-
deztethető. A papirusz Egyiptom fontos és drága kiviteli cikke volt, hajókon szállították 
a Földközi-tengeren keresztül a nyersanyagot vagy a készárut. Egy föníciai kikötőváros, 
a mai libanonhoz tartozó Byblos volt az egyiptomi papirusztekercsek egyik kereske-
delmi központja. A városról a papirusz szárának belét görögül biblosz, az ebből készült 
tekercset, illetve könyvet pedig biblion néven emlegették. A biblion többes száma a bib-
lia, melynek jelentése tehát „könyvek”. érdekes, hogy a görögök a növényt és a papirusz-
ból készült anyagot papirosznak is hívták, ebből származik papír szavunk. A vastagabb 
papirusz volt a khartesz, latinul carta, innen van a karton szavunk.

A papirusztekercs alapanyaga a növény felszeletelt szára

Háromélű, vastag, erős szára az iszapban gyökerező vaskos gyöktörzsből ered

A virágzat sokszor oly nagy, 
hogy a nádhoz hasonlóan 

a szél lehajlítja



bOtAnIkus kertekben
Ma dísznövényként kedvelt a papirusz. A mediterrán és trópusi vidékek 
botanikus kertjeiben, parkjainak dísztavaiban gyakran pompázik egy-egy 
papirusztő, föllazítva a tópart szigorú vonalvezetését, és légies, laza kere-
tet adva a tavirózsák és más vízinövények pompás látványának. nálunk a 
szabadban nem él meg, csak botanikus kertek trópusi üvegházában lát-
hatjuk. A papirusz egyik rokona, a vízipálma kedvelt szobanövény, Mada-
gaszkár szigetéről származik, és cserepestül vízbe állítva kell nevelni.

ókOrI „kultúrHArc”
A fáraókori Egyiptom nagy horderejű fölfedezése volt sok más mel-
lett (pl. eke, kelesztett kenyér stb.) az, hogy a papirusz szárából írás-
hordozó anyag készíthető. A papirusztekercs a kőlapoknál, agyagtáb-
láknál jóval könnyebben kezelhető, így ez lett az ókorban az írott szö-
vegek legfontosabb alapanyaga. Az egyiptomi kikötővárosban, Ale-
xandriában volt az ókor legnagyobb könyvtára, állítólag több mint 
600-700 ezer tekercset tartottak ott. Egyszer Egyiptom akkori fára-
ója, IV. Ptolemaiosz (Kr. e. 211–205) hírül vette, hogy Pergamon kirá-
lya, II. Eumenész még nagyobb könyvtárat készül létesíteni. Akkori-
ban a kisázsiai Pergamon városállam volt az egész hellenisztikus vi-
lág egyik legnagyszerűbb kulturális és szellemi központja. Hogy a 
féltékeny Ptolemaiosz megakadályozza a könyvtárbővítést, betiltot-
ta a nílus mentén akkor még bőven termő papirusz kivitelét. Mi mást 
tehetett Eumenész, megbízta tudósait, hogy papirusz helyett találja-
nak ki más, írásra alkalmatos anyagot. Így született a különlegesen 
cserzett és puhított állati bőrből készült pergamen, mely nevét 
Pergamon városáról kapta. A lapokat újszerűen nem tekercsben tá-
rolták, hanem könyv alakban fogták össze.
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Papirusz az Oxfordi Botanikus Kertben

Papirusztekercs
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piros okkerből, a fekete tinta koromból és 
gumiarábikumból, vagyis egyes akácia fajok 

ragadós méz gájából készült, ame-
lyet vízzel hígítottak. Általá-

ban csak a lap egyik ol-
dalára írtak, mert a 

másik oldal kereszt-
ben futó rostjai 

megnehezítették 
az írást. A papi-
rusz lett az ókor-
ban az írott szöve-
gek egyik legfon-

tosabb hordozója, 
hisz a kőlapoknál, 

agyagtábláknál jóval 
könnyebben kezelhető, 

az állatbőrből készült per-
gamennél pedig olcsóbb és Egyip-

tomban könnyebben elérhető anyag volt. A 
tekercsek tárolására jöttek létre az első 
könyvtárak és levéltárak.

A papirusz a kora középkorban Európában 
is elterjedt, de a 4. századtól egyre inkább a 
pergamen vette át a szerepét. Egyiptom 
641-es arab megszállása után a papirusznád 
hozzáférhetetlenné vált, ezért elvesztette 
jelentőségét, és egyéb anyagokkal próbálták 
helyettesíteni. Kapóra jött a másik értékes 
anyag, a papír elterjedése. Jóllehet papírt 
már Kr. e. 100-150 körül biztosan készítet-
tek a kínaiak, a tőlük ellesett technológia 
alapján csak Kr. u. 760 körül kezdték el az 
arabok gyártani. Az ő közvetítésükkel a 11. 
század elején jutott el a papír Európába.

A cipőtől a csónakig
Az ókori Egyiptomban a tekercskészítésen 
kívül rendkívül sokoldalúan hasznosítot-
ták a papiruszt. Erős rostjaiból vitorlát, kö-
telet fontak, szárából cipőt, kosarat, a gye-
rekeknek labdát készítettek. Látványos vi-
rágzatából díszes csokrokat kötöttek, me-
lyekkel a templomokat és a sírhelyeket dí-
szítették. Felhasználták az egyszerűbb 
építkezéseken is, és fa hiányában tüzelő-
anyagnak is jó volt. Valamikor papiruszkö-
tegeket használtak a napvédő tetőzet alátá-
masztására. A papirusz motívuma gyakran 
megjelenik az egyiptomi épületeken és az 
oszlopfőkön kőbe faragva. Csónakot is ké-
szítettek papiruszból, amellyel a níluson 
közlekedtek. 
A papiruszt élelmiszernövényként is ismer-
ték. Víz alatti, vaskos, magas keményítőtar-
talmú gyöktörzsét főzve, sütve vagy nyer-
sen ették. Szárának alsó részét izzó kemen-
cében vagy parázson sütötték meg. A gye-
rekek nyersen is rágcsálták, kiszívogatták 
a levét, majd kiköpték a rostját, mint ahogy 
ma teszik a cukornáddal. Gyógyhatása is is-
mert volt, fájó végtagokra és fekélyre készí-
tettek belőle kötést, valamint a szemre bo-
rogatást. Hamujából a kopt keresztyének 
fogport készítettek, daganatokra tették és 
borba keverve az álmatlanságot kezelték 
vele. A perzsa orvosok papiruszhamuval 
nyílt sebeket és szájfekélyt kezeltek, ecetbe 
keverve az orrvérzést állították el vele.

Fráter Erzsébet

TUdTA, 
HoGY…

…a híres norvég tengerbiológus 
és utazó, Thor Heyerdahl 1970-ben 

egy Afrikában épített papiruszhajón 
átkelt az Atlanti-óceánon és eljutott Ame-
rikába? Ezzel bizonyította, hogy lehetsé-
ges volt az ókori hajóépítő tudással is el-

jutni az Újvilágba. Persze önmagában 
ez még nem bizonyíték arra, hogy az 

egyiptomiak vagy a föníciaiak 
valóban megtették ezt a 

tengeri utat.

Vadászat a papiruszmocsárban 
(Kr.e. 1350, Luxor, a Nebamun-sírkamra 

falfestménye, British Museum)
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