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A Hórusz-táblák szimbolikája

A Hórusz-táblák meghatározása és használata
A Hórusz-táblákat vagy Hórusz-sztéléket az egyiptomiak az Újbirodalomtól 
a Római korig kígyómarások, skorpiócsípések és egyéb veszélyes állatok ellen 
használták, de főleg a Kr. e. I. évezredben váltak népszerűvé. Az egyiptomiak 
hite szerint e mágikus tárgyak protektív és gyógyító szereppel egyaránt fel 
voltak ruházva.1 Méretük az amulettek esetében 10-15 cm, a házi szentélyek-
ben használt példányoknál kb. 30 cm volt, míg a templomokban elhelyezett 
táblák ennél nagyobbak voltak, méretük a híres Metternich-sztélével egyez-
hetett, amely 84 cm magas. A sztélék anyaga általában keménykő, ritkábban 
puhakő, fajansz vagy fa.2 

A Hórusz-táblák fő alakja a két vagy több krokodilon álló gyermek Hórusz 
(Harpokratész), aki kezében skorpiókat, kígyókat, gazellákat és oroszlánokat 
tart, mellette pedig gyakran megjelenik Nofertum isten lótusza menat-nyak-
ékkel, illetve egy papirusz, amelynek tetején sólyom látható. A sztélék tetején 
ábrázolásra kerülhet Bész isten feje, amelyet Hórusz ellenségeinek elűzése 
érdekében öltött magára gyermekkorában (1. kép).3 A táblák elején, illetve 
hátulján is megjelenhetnek istenek ábrázolásait tartalmazó vignetták, amelyek 
korszaktól és példánytól függően változtak. Egy brooklyni példányon (2. kép) 
a Hórusz jobb kezében levő kígyókon Ozirisz áll, baloldalon az ithyphallikus 

1 László Kákosy, Egyptian Healing Statues in Three Museums of Italy (Turin, Florence, Naples), 
Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza al Museo delle antichità egizie, 
Torino, 1999, 9.

2 Petrik Máté „Hórus-táblák és gyógyító szobrok. Veszélyes állatok elleni védekezés az egyiptomi 
mágiában”. Nagy Árpád Miklós (szerk.): Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori 
Mediterraneumban, Gondolat, Budapest, 2013, 1. köt., 122–131. 126.

3 Yvan Koenig, Magie et magiciens dans l’Égypte ancienne, Pygmalion, Paris, 1994, 100–101.
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Amon, a jobboldali lótuszon pedig egy toll látható menatokkal.4 A brooklyni 
sztélén is szereplő két krokodil sok esetben nemcsak egymásnak háttal, ha-
nem szemben is állhat.

A Hórusz-táblák fontos tulajdonsága, hogy felületük jelentős részét mágikus 
szövegek borítják (3. kép), amelyek leggyakrabban a táblák hátoldalát, időnként 
azonban mindkét oldalukat is fedhetik. A, B és C szöveget különböztetünk meg, 
amelyek közül az A szöveg („Üdvözlet neked isten, isten fia!“) Thot és Hórusz 
mágikus erejéről, valamint veszélyes állatok távoltartásáról szól; a B az „Ó, ag-
gastyán“ kezdetű, homályos értelmű szöveg, amely valószínűleg Bésszel áll 
kapcsolatban;5 a C szöveget pedig – amely az említett brooklyni sztélén is 
megjelik – Rének címezték és a két, Széth manifesztációjának tekintett kro-
kodil elleni védelemre utal. A páciens ebben az esetben Oziriszként van jelen, 
akinek teste a mítosz szerint a krokodilokkal szemben mágikus védelemmel 
volt felruházva a Nílusban.6 A Ptolemaiosz-korban gyakran nem valódi szö-
vegeket, csak az azokat jelképező másolatokat vésték a táblákra.7 

A szövegek a táblákhoz kapcsolódó mágikus praxisban kaptak fontos szere-
pet. A rítus fő mozzanata, hogy a sztéléket vízbe merítették vagy vizet csurgattak 
végig rajtuk, majd a víz a gyakran bázissal ellátott sztélék medencéjébe folyt 
(4. kép, B-vel jelölt rész), így azt a páciens megihatta vagy ráöntötték.8 Minden 
bizonnyal ezzel egyidőben recitálták a szövegeket. Az egyik Louvre-ban találha-
tó gyógyító szobor a pácienst a következőképpen nevezi meg: „ez az illető, aki 
megissza ezt a vizet“. A régre visszanyúló mágikus gyakorlat szerint a szavak 
varázsereje annak a folyadéknak a megivása által jut el a hívőhöz, amelybe 
belemerítették a szöveget hordozó tárgyat – mindezt már a Koprsószövegek 
341. fejezete is leírja. Ez a szokás a nemcsak az Ókorban létezett: a keresztény 
szentek kezével-lábával érintkező vizet is megitták a betegek, valamint a tü-
dőbajban elhunyt szentek porát szintén fogyasztották. Valószínűleg a kopt 
gyakorlatban is gyakran szereplő vízbe merítés esetében is arról lehet szó, 
hogy az adott tárgy jótékony hatása a folyadék által részesíti védelemben vagy 
gyógyulásban a beteget. Egyesek szerint az elképzelés az egyiptomi nyelvben 
is tükröződik, hiszen a klasszikus egyiptomi ˀm „nyelni“ szó az újegyiptomi 

4 Helen Jacquet-Gordon, „Two Stelae of Horus-on-the-Crocodiles”, The Brooklyn Museum 
Annual, 7, (1965–1966), 53–64. 56–57. 

5 Petrik, i. m., 130.
6 Jacquet-Gordon, i. m., 58.
7 Petrik, i. m., 130.
8 Koenig, i. m., 109.
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nyelvfázisra már „tudni“ jelentéssel bír, amelyet a kopt eime is őriz9 – a két 
gyök közötti kapcsolat azonban egyelőre szövegek által nincs alátámasztva. 
Egyéb gyógymódokat is alkalmaztak, amelyekkel az említett rítushoz hason-
lóan próbáltak segíteni az általában olvasni nem tudó pácienseken. Ezek közé 
tartozik, hogy a táblákat gyakran közvetlenül a marás által keletkezett sebhez 
érintették, vagy maguk a betegek csókolták meg a sztéléket.10 Az egyiptomiak 
a gyógyító szobrokon, Hórusz-táblákon keresztül kapott isteni segítségen kívül 
semmilyen egyéb kezelést nem véltek hatásosnak a mérgek ellen.11 A fenti 
rítusokon kívül a táblák amulettekként való viselése és a halotti felszerelés-
ben – a túlvilági biztonság érdekében – való használat is mind elterjedt volt. 
A dendarai templom szanatóriumában mágikus szövegeken végigfolyatott vizet 
locsoltak a niche-ben vagy kádban ülő alanyra. A víz használatának másik oka 
a Nunnal, az Ősvízzel való azonosítás volt, így az egyiptomi elképzelés szerint 
Széth, Ozirisz egyéb ellenségei és a Kilenc Íj ellen is védelmet nyújtott.12

A táblák használatukban szorosan kapcsolódnak a gyógyító szobrokhoz, 
amelyek isteneket, fáraókat és előkelőket ábrázolnak, funkciójuk és a hozzá-
juk kapcsolt rítusok pedig hasonlóak a Hórusz-táblákéhoz. Ahogyan a táblák 
esetében is láttuk, a gyógyító szobrok majdnem teljes felületét mágikus szö-
vegek fedik, amelyekre szintén vizet öntöttek, így az a szobrok bázisán levő 
medencébe jutott, majd a fentebb leírt eljárással egyező módon beteg megitta 
azt. A Kr. e. IV. századi gyógyító szobrok Hórusz-táblát tartanak maguk előtt.13 
A gyógyító szobrok a templomok hívek számára is megközelíthető részein 
kaptak helyet, ők pedig kívánságaik közvetítését a szobron ábrázolt személytől 
várták. Valószínűleg létezett a templomokon belül (például a luxori templom-
ban) egy Hórusz-sztélé vagy gyógyító szobor számára készült szentély is.14 

A szimbólumok eredete
A Hórusz-táblákon megjelenő gyermek Hórusz már a Piramisszövegekben 
és a Ramesszeum-papiruszokon is kígyók elleni ráolvasásokban szerepelt. 
9 Robert K. Ritner, „Horus on the Crocodiles: A Juncture of Religion and Magic in Late 

Dynastic Egypt”. William Kelly Simpson, (szerk.): Religion and Philosophy in Ancient Egypt, Yale 
Egyptological Studies 3, Yale Egyptological Seminar, New Haven, 1989, 103–116. 107–108.

10 Robert S. Bianchi – Richard A. Fazzini – Jan Quagebeur, Cleopatra’s Egypt. Age of the 
Ptolemies. The Brooklyn Museum, Brooklyn, New York, 1988, 204.

11 Kákosy, Egyptian Healing Statues..., i. m., 9.
12 Kákosy, Egyptian Healing Statues..., i. m., 16.
13 Kákosy, Egyptian Healing Statues..., i. m., 15.
14 Ritner, i. m., 106.
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A his toriola szerint többféle kígyó-és skorpiómarásból is meggyógyult, miu-
tán ve szélyes állatok támadásának esett áldozatul, miközben anyjával, Ízisszel 
a Delta mocsaraiban rejtőzött azt követően, hogy Széth Ozirisz meggyilkolása 
után fogságban tartotta Íziszt.15 Hórusz felépülését Ré és Thot segítették.16 E tör-
ténetet használták fel analógiaként, amikor a Hórusz-tábláktól remélték a túl-
élést. Hórusz történetének fő forrása a Metternich-sztélé egyik felirata. A mítosz 
szerint Széth nemcsak skorpiókkal sebezte meg Hóruszt, de krokodilként is 
rátámadt,17 így Hórusz ebben az esetben is apja gyilkosa, Széth legyőzőjének 
tekintendő, tehát alakja több szempontból is kapcsolódik a rettegett állatok 
elleni védelemhez. A karnaki Mut-körzet egy kápolnájából, I. Pszammetik ko-
rából került elő néhány, a Metternich-sztélé fejezeteit viselő kőtömb, amelyek 
szintén a megsebzett Hórusz történetét taglalják. Ez a kápolna valószínűleg 
Hórusz-sztélét is tartalmazhatott. Figyelemreméltó, hogy a történet egyik pár-
huzamának vélhető a gyermek Héraklészről szóló mítosz is, amelyben Héra két 
kígyót küldött a csecsemő elpusztítására, aki a kígyók megfojtása után életben 
maradt.18 A vignettákon Hórusz megjelenhet az ithyphallikus, kettős koronát 
viselő sólyom képében is, amint krokodilon vagy kígyón áll.19

Maguknak a tábláknak a közvetlen elődje egyértelműen az a két, Amarnában 
talált sztélé, amelyek közül az egyiken a Hórusszal összeolvadó Sed isten 
furkósbottal látható.20 Az egyiptomi šd szó „kivonni, elvenni“, majd később 
„megmenteni, recitálni, megigézni“ jelentéssel bírt.21 Az istenség neve egyesek 
szerint sémi eredetű, azonosítják a kánaánita Hauronnal is. Az ábrázolásokon 
Sed krokodilokon áll, szemből vagy oldalról jelenítik meg. Amikor profilban 
ábrázolják, a „megmentő, varázsló” szerepet társítják hozzá. Homlokán an-
tilopfej van. Harcos jellegét hangsúlyozzák, amikor szekéren, nyílvesszőivel 
látható állatok legyőzése közben, szekerét pedig gyakran lovak vagy griffek 
húzzák. Hórusz és Sed összeolvadása már az Újbirodalom alatt megkezdődött, 
ezt tanúsítja az ekkor már használatban levő a Ḥrw-šd név is. A 19. dinasztia 
idején már Harpokratészt is profilból ábrázolták, ami tipikusan Sedre jellemző, 
később váltottak csak frontális nézetre. Mivel a két típus között kronológiailag 
15 Nora E. Scott, „The Metternich Stela”, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, 

9/8 (1951), 201–217. 210.
16 Jacquet-Gordon, i. m., 58.
17 Ritner, i. m., 105.
18 Kákosy, Egyptian Healing Statues..., i. m., 11–14.
19 Keith C. Seele, „Horus on the Crocodiles”,  Journal of Near Eastern Studies, 6/1 (1947), 43–52. 44.
20 Kákosy, Egyptian Healing Statues..., i. m., 12.
21 Ritner, i. m., 109.
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átfedés állapítható meg, ezért sajnos az ikonográfia nem mindig lehet datálási 
kritérium.22

A fentebb említett Bésznek is fontos szerep tulajdonítható a táblákon. Szoláris 
értelemben Bész a lenyugvó, Harpokratész pedig a felkelő napot szimbolizálja, 
ezzel a káosz feletti uralmat együttesen képviselik, uralkodva az ártó erőkön, ame-
lyek Apóphiszhoz hasonlóan akadályozzák a napbárka éjszakai útját.23 Bész az 
ábrázolásokon gyakran kígyókat tart a kezében, amivel a sztéléken megjelenített 
Hórusz szintén összeköthető, hiszen Hórusz vagy Sed prototípusai a két kezükben 
állatokat tartó, predinasztikus alakokon kívül a Középbirodalom és a korai 18. 
dinasztia alatt elterjedt apotropaia („varázsbotok“) alakjaival is azonosíthatók. 
Közéjük tartozik a két kígyóval ábrázolt, ‘ḥȝ néven ismert Bész-szerű figura is, 
akinek feje Hórusz fölött látható a Hórusz-táblákon.24 Mivel a sztélék tetején 
megjelenő Bészt időnként „gyermek Hóruszként“ nevezik meg, az alakot in-
terpretálhatjuk a későkorban elterjedt pantheisztikus istenek egyikeként is: több 
isten egyesítésével és Bész-fejjel az ősi teremtő istent jelölik, aki minden felett 
uralkodik, így valószínűleg a legfőbb védelmet is szimbolizálja.25

A táblákon megjelenő ábrázolások közül nemcsak Hórusz és Bész esetében, 
hanem számos más alaknál is sejthető vagy megállapítható a régebbi időkig 
visszanyúló eredet. Az állatokat megragadó és ezáltal legyőző alak predinasz-
tikus előképpel rendelkezik, amelynek példája a hierakónpoliszi 100-as sír-
ban figyelhető meg először. A motívum forrása valószínűleg mezopotámiai.26 
A megjelenített állatok apotropaikus szerepet kapnak a sztéléken.

A sivatagi – tehát Egyiptomon kívüli – állatokat az egyiptomiak már a kez-
detektől fogva a gyakran oryx gazellaként megjelenő Széthtel és Apóphisszal 
azonosították, illetve az élők ellen ártó tevékenységeket végrehajtó utazó dé-
monoknak képzelték őket. A „varázsbotokon“ és szülőtéglákon szereplő ártó 
lények ikonográfiájuk tekintetében a későbbi Hórusz-táblák előzményeinek 
tekinthetők, ugyanis  céljuk szintén a gonosztevők távoltartása volt – ezúttal 
a szüléskor.27

Egyes sztéléken ábrázolják a négy kosfejjel rendelkező Amont is. Amon va-
lószínűleg abból a tulajdonságából adódóan képezi részét az alakoknak, hogy 

22 Kákosy, Egyptian Healing Statues..., i. m., 12–13., illetve ld. még Petrik, i. m., 127.
23 Petrik, i. m., 128.
24 Kákosy, Egyptian Healing Statues..., i. m., 10.
25 Ritner, i. m., 105; 111.
26 Kákosy, Egyptian Healing Statues..., i. m., 9.
27 Petrik, i. m., 122–123; 129.
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elijeszti a krokodilokat, ezért a Harris-papirusz BM 10042-es példánya is azt 
írja, hogy a ráolvasás az isten négy kosfejű, krokodilon taposó alakja felett 
végzendő Széth fia, a Mega-krokodil ellen. Ezen kívül Amon a Ḫnty-krokodilt 
is elűzi. Az ábrázolás előzménye nem ismert, de Amon ezen alakja gyakran 
megjelenik egyaránt a Hórusz-táblákon és a gyógyító szobrokon is.28 A négyes 
szám a négy égtájat is szimbolizálja.29 A vignettákon előforduló négy kosfejű 
istenség a napistent jelképező alakként is felfogható.30

A sztélék egyik leghíresebb példája a már említett Metternich-sztélé (5. kép), 
amely ma a Metropolitan Museum of Artban található, II. Nektanebosz idején 
készült és valószínűleg Alexandria környékéről származik. A sztélé megköze-
lítőleg 240 ábrázolást és 250 sor szöveget hordoz magán, amelyek tizenhárom, 
mérgező marások elleni protektív és gyógyító szöveget tartalmaznak31 és feje-
zetekre vannak osztva.32 A sztélén Ízisz és Thot áll egy-egy tekergőző kígyón, 
egy szentély falát tartva, amelyben a gyermek Hórusz és Ré-Harahti, a felkelő 
nap istene látható,33 mellettük pedig az újjászületést és regenerálódást jelképező, 
a csípések és marások gyógyulását a többi ábrázoláshoz hasonlóan elősegítő 
lótusz és papirusz került megjelenítésre.34 A sztélé felső részén a nap éjszakai 
útja látható, lunettájában a négy kosfejjel rendelkező, szárnyas istenként áb-
rázolt Ré-Harahti eléri újjászületését.35 Ezen a jeleneten, jobboldalon a király 
alakja is helyet kapott.

A Hórusz-táblákon megjelenő alakok és a gyógymód továbbélése
Hórusz-táblák Egyiptomon kívül Nippurból, Bübloszból, Hamából, 
Meroéből, az etiópiai Axumból és Rómából is kerültek elő, így lehetséges, 
hogy a kereske delem részét képezték.36 Elterjedtségük sokáig jelentős volt 
Egyiptomon belül is, hiszen még a császárkorban is készültek Hórusz-táblák, 

28 Kákosy, Egyptian Healing Statues..., i. m., 14.
29 Koenig, i. m., 104.
30 Heike Sternberg-El Hotabi, Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte der Horusstelen. 

Ein Beitrag zur Religionsgeschichte Ägyptens im 1. Jahrtausend v. Chr., 1. köt., Otto Harrassowitz 
Verlag, Wiesbaden., 1999, 166.

31 Koenig, i. m., 101.
32 Bianchi – Fazzini – Quagebeur, i. m., 204.
33 A Metropolitan Museum of Art honlapja: http://www.metmuseum.org
34 László Kákosy, „Horusstele”. Wolfgang Helck – Eberhard Otto (szerk.): Lexikon der 

Ägyptologie, 3. köt. Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1980, 60–62. 61.
35 Kákosy, Egyptian Healing Statues..., i. m., 13.
36 Koenig, i. m., 107.
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ábrázolásaik pedig ennél is tovább éltek különböző típusú tárgyakon. A korai 
császárkorban a Hórusz-táblák motívumai már annyira stilizálttá váltak, hogy 
nem lehetünk biztosak afelől, hogy készítőik értették az ábrázolások valódi 
tartalmát;37 inkább a nekik tulajdonított jótékony mágikus erő miatt voltak 
még mindig használatban.

A krokodilokon taposó Hórusz motívuma hathatott talán Lukianoszra a Kr. u. 
II. században, amikor az egyiptomi mágusról, Pankratészről azt írta, hogy kro-
kodilokon keresztül kelt át a Níluson. Hadrianus olyan pénzt veretett, amelyen 
ő maga Hóruszként krokodilt szúr le, miközben az állaton tapos. Egyes feltéte-
lezések szerint talán Szent György és a sárkány története is Hórusz mítoszának 
továbböröklődésével jöhetett létre. A keresztény Physiologus gyűjteményből 
ismert leírás szerint a kígyó fél és elfordul a meztelen embertől, aminek szin-
tén lehetséges gyökereként tartjuk számon Hórusz meztelenségét. A bizánci 
gemmák és amulettek számos esetben hordozzák magukon Harpokratész 
ábrázolását vagy olyan hasonló jelenetet, amely a „Krisztus a krokodilokon“ 
felirattal van ellátva.38 Egy Kr. u. III. századi példányon Harpokratész és Ízisz 
egy sólyomfejű krokodilon látható (6. kép), míg egy Kr. u. 4-5. századi szent 
nimbusszal, a kezében hallal ábrázolva áll egy krokodilon (7. kép).39

Hórusz, Ízisz és Bész nevének megjelenése viszonylag gyakori a – főleg ko-
rai – kopt és görög mágikus szövegekben, azonban itteni jelenlétük már nem 
csupán a veszélyes állatok elleni védelemre korlátozódik, nevük a legkülön-
bözőbb esetekben szerepel a voces magicae között. Az újbirodalmi mágikus 
és orvosi szövegekben ritkán mutatható ki az ezekre az állatokra vonatkozó 
ráolvasások használata, de a későkorban gyakrabban előfordulnak.40 A csípések 
kezelése természetesen megtalálható a kopt mágikus szövegekben, amelyekben 
még mindig fellelhető az ókori egyiptomiak által használt gyógymód. A kopt 
Yale 1792-es szöveg módszer tekintetében magában hordozza a régi elképze-
lés kontinuitását, ugyanis mágikus szavakkal kívánják gyógyítani a marástól 
szenvedő beteget.41 A szöveg marások feletti hatalmat tulajdonít Krisztusnak 

37 Sternberg-El Hotabi, i. m., 164.
38 Ritner, i. m., 114.
39 Katalin Bélyácz – Kata Endreffy – Árpád M. Nagy (szerk.), „The Campbell Bonner Magical Gems 

Database”, http://www2.szepmuveszeti.hu/talismans/, Magical gem: Saint on crocodile, with fish:  
http://www2.szepmuveszeti.hu/talismans/cbd/827?multiple_cond=and&description1= 
crocodile

40 Kákosy, Egyptian Healing Statues..., i. m., 12–13.
41 Marvin W. Meyer – Richard Smith (szerk.), Ancient Christian Magic. Coptic Texts of Ritual 

Power, Princeton University Press, San Fransisco, 1994; Princeton, 1999, 80–81. 
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és tőle várja a gyógyulást.42 A Rylands 104-es szöveg 4. része Szabaóth szájába 
adja a hüllők marása elleni invokációt.43 Fontos szöveghely a Michigan 593 
5. oldal alján kezdődő, 6. oldal tetején folytatódó, gyógymódot leíró néhány 
sor, amely szerint a szöveg víz fölött történő recitálása után a páciensnek meg 
kell innia a vizet.44

A jelen tanulmányban a teljesség igénye nélkül felsorolt szimbólumok és 
a Hórusz-táblák által képviselt gyógymód – még ha azok eredetének ismerete 
nélkül is – továbbéltek a kopt időszak alatt, a marások, csípések elszenvedői 
pedig továbbra is az ezeket tartalmazó mágikus szövegektől remélték a gyó-
gyulást.

42 Meyer – Smith, i. m., 102. 
43 Walter Erwing Crum, Catalogue of the Coptic Manuscripts in the Collection of the John Rylands 

Library Manchester, Manchester University Press, Manchester, 1909, 54.
44 William H. Worrell, „A Coptic Wizard’s Hoard”, The American Journal of Semitic Languages 

and Literatures, 46/4 (1930), 239–262. 245.
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