
Hagyományteremtõ szándékkal
indította útjára 2003 telén a
Szépmûvészeti Múzeum Antik
Gyûjteménye „Az évszak mûtár-
gya” kamarakiállítás-sorozatot.
A sorozat fõ célja, hogy rendsze-
resen a közönség elé tárja a Gyûj-
teményben folyó munka eredmé-
nyeit: egy-egy újonnan megszer-
zett, illetve restaurált mûvet, vagy
olyanokat, amelyekrõl új és be-
mutatásra érdemes tudományos
eredmények születtek.
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Kákosy László emlékére
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Miután Nagy Sándor Kr. e. 332-ben meghódította Egyiptomot, közel három-
száz éven át a makedón Ptolemaios-dinasztia, majd évszázadokon keresztül
a római császárok foglalták el Egyiptom trónját. Az ország élén többé nem

állt egyiptomi fáraó, Augustus hódítása után pedig függetlensége is elveszett: egyike
lett a Római Birodalom provinciáinak. A görögök, makedónok, majd rómaiak betele-
pülésével az ország társadalma és kultúrája is változott. A Ptolemaios-kori bevándor-
lók nem éltek elszigetelt életet: házasodni kezdtek az egyiptomiakkal, a „barbárok leg-
kiválóbbjaival”, olykor egyiptomi nevet viseltek, sírjaik díszítését pedig egyiptomi

motívumokkal gazdagították. A helybéliek közül sokan megta-
nultak görögül, s egyiptomi nevük mellett annak görög változa-
tát is használták. A hellénisztikus és római kor „globalizált” vi-
lága nem a hódítók kultúrájának uniformizmusával vonta be a
Földközi-tenger medencéjét, hanem teret adott a különbözõ ha-
gyományok találkozásának és kölcsönös egymásra hatásának.
Egyiptom régi istenei mellett megjelentek a hellénisztikus kor
új istenei, s az egyiptomi pantheon alakjait egyre gyakrabban
azonosították görög, illetve római megfelelõikkel. A mûvészet-
ben egyaránt fennmaradtak a görög és egyiptomi kifejezésfor-
mák, ötvözésük pedig új formák kialakulásához vezetett. Az
ábrázolások sokszor mindkét mûvészeti hagyomány elemeit
magukon viselték, ezért olvasatuk is lehetett kettõs, érvényes
mondanivalóval mind az egyiptomiak, mind pedig a görögök,
majd a rómaiak számára.

Ezt a kettõsséget példázza az egyedülálló kis császárkori
mészkõ dombormû, amely Kákosy Lászlónak, a magyar egyip-
tológia nemrégiben elhunyt nagy alakjának magángyûjtemé-
nyébõl került az Antik Gyûjteménybe. A kis sztélét az egyipto-
mi Thot isten szentélyfülkében ábrázolt képmásával díszítet-
ték, és a görög Hermés nevét vésték rá.

Thot az egyiptomi pantheon egyik legsokoldalúbb alakja
volt. A tudás és a bölcsesség isteneként, az írás feltalálójaként,
tolmácsként tisztelték; mint az igazság ismerõjét és védelmezõ-
jét, nagy bírának tartották, varázslóként pedig az emberek segí-
tõjének tekintették. Õ volt az istenek követe, a halottak vezetõje
a túlvilágon, holdistenként pedig az örök megújulás jelképe.

Hermés számos hasonló tulajdonsággal rendelkezett: a gö-
rögök benne látták Zeus hírnökét, a tolmácsot, összekötõt föld
és ég, evilág és túlvilág között. Leleményes feltaláló volt, az
élõk kalauza a földön, és a holtaké Hádés birodalmában.

Thot és Hermés tulajdonságai között nem nehéz felfedezni
azokat a rokon vonásokat, amelyek a görög-római kori Egyip-
tomban kettejük azonosításához vezettek. A funkcionális ha-
sonlóságok mellett azonban a két isten hagyományos ábrázo-
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lásmódja merõben eltérõ volt: Thotot szent állatai, azaz íbisz
vagy pávián formájában, illetve íbiszfejû férfiként ábrázolták,
Hermést pedig általában fiatal férfi alakjában, a gyorsaságát ki-
fejezõ szárnyas kalappal vagy szárnyas saruban, kezében hír-
nökpálcával, illetve – a római kortól, mint Mercuriust, a keres-
kedõk istenét – erszénnyel.

A kis sztélé mellett a császárkori Egyiptomból származó ter-
rakotta Hermés- és Thot-ábrázolások jól mutatják az egyiptomi
és görög-római vallás, illetve mûvészet találkozásának külön-
bözõ változatait. A terrakotta istenszobrocskák a Ptolemai-
os-korban, görög hatásra terjedtek el Egyiptomban, s mûfajuk a
római korban is népszerû maradt. A két álló Hermés-Thot figu-
ra ábrázolásmódja görög típust követ: egyetlen egyiptomi is-
mertetõjegyük a fürtös halántékot díszítõ szárnyak között meg-
jelenõ lótuszlevél: az újjászületés, a termékenység és a bõség
szimbóluma, Thot megújuló és megújító erejének jelképe. Az
ép szobrocska baljában látható hírnökpálca a görög Hermés att-
ribútuma, jobbjában az erszény pedig a római Mercurius iko-
nográfiáját követi. A páviánszobrok típusa egyiptomi: az emel-
vényen kuporgó páviánalak, nyakában melldísszel, fején hold-
koronggal vagy az igazságot szimbolizáló Maat-tollal, Thot
isten évezredek óta ismert és népszerû ábrázolása volt.

A kiállítás középpontjában álló kis mészkõ dombormû kü-
lönlegességét az egyiptomi és görög ábrázolási sajátosságok,

illetve feliratok szerves egysége adja. A kompozíciót görög tí-
pusú szentély keretezi, amelynek falába ágakat utánzó vonalká-
kat véstek. A fülkében Thot egyiptomi formája, az igazságot
jelképezõ Maat-talapzaton kuporgó íbiszmadár szobra látható,
elõtte áldozati ételekkel teli kosár. A kultuszszobrot a valóság-
ban minden bizonnyal nem a kis szentély bejáratának síkjában,
hanem arra merõlegesen helyezték el, hogy szembenézetbõl
mintegy kitekintsen a fülkébõl, a sztélén viszont a legjellem-
zõbb felületeket hangsúlyozó egyiptomi ábrázolási törvények-
nek megfelelõen oldalnézetbõl mintázták meg. Az íbiszszob-
rocska alatt görög felirat olvasható: EPMHC, azaz Hermés is-
ten neve. A kis tárgyon azonban nem ez az egyetlen felirat: az
emelvényen kuporgó íbisz ábrázolása nem csupán képként, ha-
nem hieroglif szövegként is felfogható. A hieroglif írás egy-
vagy többhangzós jegyeket felsorakoztató mássalhangzós írás
volt, amelynek képszerû megformálása a rébuszírás alkalmazá-
sát – egyfajta képrejtvény elkészítését – is lehetõvé tette. A ta-
lapzat olvasata maat, ezen nyugszik hotep her az íbiszmadár,
egyiptomiul Dzsehuti, azaz Thot. A kis kompozíció az istenség
egyik régi titulusát rejti: Dzsehuti hotep her Maat – „Thot, aki
megnyugvást lel a Maátban”. A cím az isten és az igazság szo-
ros kapcsolatára, Thotnak a helyes világrend biztosításában be-
töltött szerepére utal. A dombormû így mind az egyiptomi,
mind a görög vallás, illetve mûvészet felõl értelmezhetõ volt:
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mindkét kultúrkör ikonográfiai elemeibõl válogatott, s míg a
görög felirat Hermésként, az íbisz és a rébuszként elrejtett jelzõ
Thotként azonosította az ábrázolt istent. Az egyiptomiak szá-
mára természetes volt, hogy az istenség képmása mellett a
nevét is feltüntessék; a felirat a görögök szemében is me-
gerõsítette Hermés és az íbiszformájú istenalak azonosságát.

Ezt a kettõsséget gyakorlati szükségszerûségek is indokol-
hatták. A kései császárkorban, amikor a dombormû készült,
már csupán az egyiptomi papok szûk köre ismerte a hieroglif
írást, s az egyiptomiak többsége – egészen a kopt nyelv Kr. u. 3.
századi elterjedéséig – görögül írt. A dombormû készítõje talán
egyszerûen Thot egyik évezredek óta ismert ábrázolási formá-
ját vette alapul (akár anélkül, hogy a jelentésével pontosan tisz-
tában lett volna), az isten nevét pedig az egyetlen lehetséges

módon: görögül írta a kompozíció alá. Ami végül megszületett
– akár a hieroglif írásban és az egyiptomi teológiában jártas pap
tudatos koncepciója volt, akár az egyszeri hívõ hagyományos
elemekbõl összeállított alkotása – a két isten egymás melletti,
egymást kiegészítõ megszólítását tette lehetõvé: a görögre for-
dított név mellett – elrejtve, de mégis láthatóan – az egyiptomi
forma megõrzését.

A császárkori Egyiptomban éppen ez a sokszínûség, az iste-
nek minél több néven és módon való megszólítása garantálta
megidézésük hatásosságát: errõl tanúskodnak az egyiptomi gö-
rög varázspapiruszok, amelyek olykor elõ is írták az ábrázolás
kettõsségét. Egy gazdagságért, szépségért és mindenféle földi
jókért Herméshez fohászkodó ima sikerét például azzal lehetett
biztosítani, ha a hívõ az isten titkos nevét papiruszdarabra írta,
majd azt a Hermés szárnyas kalapját viselõ páviánszobor testé-
be rejtette, s elõtte áldozatot mutatott be. A terrakotta istenábrá-
zolások, amelyeket háziszentélyekben, vagy fogadalmi aján-
dékként a templomokban helyeztek el, minden bizonnyal szin-
tén az istenség megszólítását, a hozzá intézett ima közvetítését
szolgálták, mint ahogyan ez lehetett a célja a szentélyfülkében
elhelyezett íbiszképmás dombormûves ábrázolásának is.

Endreffy Kata
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