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KOR-KÉP 3939

SOKARCÚ 
ISTENVILÁG

Az egyiptomi hit- és istenvilág már jóval az ország egyesíté-
se előtt kialakult, és egészen a kereszténység térnyerésé-

ig formálódott. A korai közösségek számára az őket körülvevő 
világ megértése és erőinek kordában tartása elsődleges fontos-
ságú volt, az istenek pedig ennek a környezetnek voltak a meg-
testesítői. A világegyetemet három részre osztották: égi világra, 
földi világra és túlvilágra. Az istenek lakóhelye többnyire az égi 
világ volt. Akárcsak a földi világban, az istenek fölött is király 
uralkodott: zRé, a napisten, illetve későbbi formája, Amon-Ré.  
A harmadik szféra a ztúlvilág volt, Ozirisz birodalma. Az iste-
nek feladata a világegyetem rendjének (maat) fenntartása volt, 
amelyet a földi szférában az yuralkodó biztosított. Az emberi-
ség ennek a világrendnek a szabályai szerint élt, a kívánatos koz-
mikus egyensúlyt pedig istennőként (Maat) tisztelték. Az egyip-
tomi istenvilág sokszínű volt. Kezdetben a különböző régiók és 
városok saját isteneket tiszteltek, amelyek az állam egyesítése 
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után egy egységes kultuszba 
illeszkedtek. A sólyom formá-
jú napisten, Hórusz az orszá-
got egyesítő uralkodócsalád 
helyi istenségéből a királysá-
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got jelképező istenné lépett 
elő, és kezdetektől jelentős ál-
lami tiszteletnek örvendett. Az 
istenek gyakran családokat al-
kottak, ahogy például Ozirisz, 
Ízisz és Hórusz. Hórusz hitve-
se, a tehén alakú Hathor már 
a legkorábbi időktől a termé-
szet, a termékenység megtes-
tesítője volt, a napisten leá-
nyának tartották, és Egyiptom 
egyik legjelentősebb istennő-
je volt. Az isteneket gyakran 
a tulajdonságaikat megteste-
sítő állatok alakjában ábrázol-
ták, ez azonban nem jelentette 
azt, hogy az őket jelképező ál-
latok isteni tiszteletben része-
sültek. Az istenek gyakran ösz-
szeolvadhattak, vagy egymás 
alakjában jelenhettek meg. 
Hathor istennő például, ami-
kor Ré parancsára elindult el-
pusztítani az emberiséget, ak-
kor a háború és a járványok 
oroszlán alakú istennőjének, 
Szakhmetnek az alakját öltöt-
te magára, Szakhmet békés 
formájában pedig azonosul-
hatott a női termékenység és 
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Sólyom
szobor, Kr. e. 7–6. század

a szexualitás macska formájú 
istennőjével, Básztettel. Nem 
különböztettek meg jó vagy 
gonosz isteneket, minden is-
tennek egyaránt voltak az em-
ber számára előnyös és veszé-
lyes képességei is. Elképzelé-
seik szerint Egyiptom jóléte a 
kozmikus rend fenntartásától 
függött, amelyhez elengedhe-
tetlen volt az istenek akaratá-
nak teljesítése. Az egyiptomiak  

számára a zvallásosság nem 
egy rögzített tanítás követé-
se volt, hanem az istenekkel 
való kapcsolattartást jelentet-
te, amelyre különböző, főleg 
templomokban zajló rituálék 
alkalmával került sor. 


