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Bevezetés 

Az istenekhez írt egyiptomi leveleket, amelyeket feladóik a „könyörgés” (xrw), „(segély)kiáltás” 

(aS), „megkeresés” (wxA), „irat” (bk), „beadvány/kérvény” (mkmk) vagy „levélbeli imádság” (Sa.t n Sll) 

kifejezés valamelyikével illettek, magánszemélyek küldték egy vagy több istennek, hogy segítséget 

kérjenek tőlük mindennapi problémáik megoldásában. A levélírók a legtöbb esetben jogtalan vagy 

tisztességtelen bánásmód miatt emelnek panaszt és könyörögnek védelemért, illetve ellenfeleik 

megbüntetéséért és az általuk elkövetett gaztettek megtorlásáért. Az iratokat három nagy 

tematikus csoport alkotja. Legtöbbjük panaszlevél, amelyek középpontjában a levélírók vagy 

családtagjaik ellen elkövetett gonoszságok állnak, s amelyek a panaszosok magányos és 

kétségbeesett helyzetét hangsúlyozzák. Viszonylag sok levél emel szót tulajdonjogi ügyekben, 

rablás, lopás és sikkasztás miatt, de van olyan üzenet is, amelynek küldője betegség idején 

fohászkodik gyógyulásért, gyermekáldásért könyörög, vagy ártó szellem zaklatásával szemben 

keres védelmet. A legtöbb panaszt kérés kíséri, amely pontosan meghatározza, milyen segítséget 

vár a levélíró az istentől; ritkább esetekben a kérések önállóan is szerepelhetnek. A harmadik 

csoportot fogadalmak alkotják: ezeknek a dokumentumoknak a feladói adományokat ajánlanak fel 

a megszólított istenek (illetve a templom vagy kultuszadminisztráció) számára gondjaik (általában 

betegség) orvoslásáért.  

Az istenekhez írt levelek műfaja démotikus szövegtípus, ami meghatározza a dokumentumok 

időbeli kereteit: a legkorábbi iratok a szaiszi, illetve a perzsa korban keletkeztek, a többség a 

Ptolemaios-korra datálható, egyetlen szöveg pedig a római kor kezdetén íródott. Jelenleg több 

mint negyven iratot tartunk számon a műfaj képviselői között. A szövegek terjedelme 

meglehetősen változatos, vannak néhány soros üzenetek, miközben más levelek hossza akár a 

harminc sort is meghaladja. Változatosak az íráshordozók, amelyeken a szövegek megjelennek: a 

legtöbbet papiruszra írták, de akad vászonra vagy osztrakonra lejegyzett irat is, néhányat pedig 

cserépedény külső felületére, illetve fatáblára írtak. Mindez részben a démotikus episztolográfia 

általános jellegzetességeit tükrözi, feltűnő azonban az alternatív íráshordozók, főként a vászon, 

cserépedény és fatábla használatának gyakorisága, ami az evilági levélírásra kevéssé jellemző, és 

inkább a tárgyak rituális használatára utal. A szövegek formai jellemzői és stílusa szintén változó: 

míg egyes iratokban egyértelműen azonosíthatók az episztoláris műfaj formai jellegzetességei 

(külső és/vagy belső címzés, megszólító és búcsúformák, udvarias kívánságok), más szövegek 

inkább az egyszerű kérvényekkel mutatnak rokonságot. A legtöbb szöveg hangvétele hűen tükrözi 

a szerző kétségbeesett helyzetét, és fájdalmas, szívbe markoló stílusban íródott, vannak azonban 

meglepően visszafogott és tárgyilagos megfogalmazású panaszlevelek is.  

Az istenekhez írt levelek nem köthetők egyetlen földrajzi területhez, bár többségük előkerülése 

néhány nagy lelőhely egyikéhez kapcsolódik, Felső-Egyiptomban Tuna el-Gebelhez, Thébához és 

Esznához, Alsó-Egyiptomban pedig Szakkarához, valamint a Fajum-oázis településeihez (Tebtynis, 

Euhémeria, Theadelphia). A dokumentált régészeti ásatás során előkerült darabok alapján 
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feltételezhetjük, hogy a szakkarai anyag jelentős része, valamint a Tuna el-Gebel-i iratok többsége 

is a szent állatok temetőiből származik. Egyes darabok esetén valószínűsíthető (megfelelő ásatási 

dokumentáció hiányában azonban nem bizonyítható), hogy a leveleket magánsírokban vagy azok 

közelében helyezték el; több szöveg arról tanúskodik, hogy a kéréseket a szentély belsejében is 

elhelyezhették (legalább egy levél esetében ezt a régészeti kontextus is alátámasztja). 

 

Kiindulópontok, a dolgozat szerkezeti vázlata 

A fenti áttekintés első pillantásra nyilvánvalóvá teszi, hogy az istenekhez írt démotikus levelek 

műfaja nem alkot egységes korpuszt. A dolgozat első kiindulópontja tehát az a felismerés volt, 

hogy a szövegkorpusz elemzésekor minden egyéni különbségre és jellegzetességre tekintettel kell 

lenni, mert torz eredményekhez vezethet, ha a teljes anyagból próbálunk meg egységes 

következtetéseket levonni. A másik kiindulópontom az volt, hogy érdemes ezeket a szövegeket 

tágabb keretek közé helyezni, azaz nem egyszerűen egy olyan démotikus korpuszt vizsgálni, ami 

történetesen túlvilági hatalmakhoz intézett segélykérésekből áll, hanem a túlvilágra intézett 

segélykérő levelek teljes anyagát áttekinteni, és ezen belül vizsgálni azokat a darabokat, amelyeket 

történetesen démotikus írással jegyeztek le. Ez a megközelítés – az írásmód, illetve adott esetben a 

nyelv szabta korlátokon való átlépés −	lehetőséget adott arra, hogy részben tágabb összefüggések, 

részben pedig egy nagyobb korpusz fényében vizsgáljak felül korábbi álláspontokat, és adott 

esetben új értelmezési lehetőségeket vázoljak fel, egyrészt a szövegek szintjén, azaz bizonyos 

szöveghelyek és dokumentumok értelmezésekor, másrészt pedig a hagyomány egészének szintjén. 

A dolgozatot ennek megfelelően négy nagyobb részre osztottam. Az első rész áttekinti ezt a tágabb 

értelemben vett szöveganyagot. A sort a holtakhoz írt, elsősorban késő-óbirodalmi illetve kora-

középbirodalmi levelek, illetve néhány újbirodalmi és harmadik átmeneti kori szöveg nyitja, 

amelyeket hagyományosan a démotikus korpusz előfutárainak szoktak tekinteni. Ezután 

következnek maguk a démotikus levelek, majd a démotikus korpuszt némi időbeli késéssel követő 

görög iratok, amelyek részben egyiptomi isteneket, részben holtak szellemeit szólítják meg, egy 

ókopt papirusz, valamint a késő-antik Egyiptomból származó görög, illetve kopt nyelvű 

jóvátételért való könyörgések. A műfajok bemutatását a rájuk vonatkozó kutatástörténet 

ismertetése kíséri. A második rész a démotikus anyagra összpontosít és részben a rendelkezésre 

álló régészeti adatok fényében, részben pedig maguk a szövegek alapján kísérletet tesz annak 

rekonstruálására, hogy a levelek mögött milyen – tágabb értelemben vett – rituális praxist 

feltételezhetünk. A harmadik fejezet a leveleket mint szöveges műfajt elemzi. Mivel az istenekhez 

írt levelek nagyon tudatosan megalkotott szövegek, amelyekben egyaránt érvényre jutnak 

általános formai jellegzetességek és egyéni fordulatok, itt azokat a szövegtípusokat tekintem át, 

amelyeknek az elemei kimutathatók a szövegekben. Megvizsgálom a levelek jellegzetes 

terminológiáját és retorikai sajátosságait, végül kísérletet teszek annak meghatározására, hogy 
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pontosan milyen jellegű kapcsolat köti össze egyfelől az egyiptomi hieratikus, démotikus, és kopt 

anyagot, másfelől pedig az egyiptomi leveleket és a görög jóvátételért való könyörgéseket, 

nemcsak a Nílus-völgyben, hanem azon kívül is. Meggyőződésem, hogy megalapozott értelmezést 

csak a források gondos áttekintése és az eredeti szövegek beható tanulmányozása alapján 

adhatunk, a dolgozat negyedik része ezért a vizsgált szövegek átírását, fordítását és a hozzájuk 

fűzött kommentárokat tartalmazza az újbirodalmi hieratikus anyagtól kezdve a démotikus 

iratokon át a kora-római kori görög és ókopt anyagig; a holtakhoz írt levelek, valamint a 

keresztény Egyiptomból származó görög és kopt szövegek áttekintető táblázatait a függelék 

tartalmazza. 

 

Eredmények 

 

Holtakhoz írt levelek — istenekhez írt levelek 

Bár a túlvilági címzetteket megszólító, különböző korokban íródott és különböző írásmóddal 

lejegyzett egyiptomi levelek közötti alapvető hasonlóságokra a szövegekkel foglalkozó legtöbb 

kutató felhívja a figyelmet, eddig kevesen foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy pontosan milyen 

jellegű kapcsolat köti össze a szövegeket, és nem készült el a hieratikus, démotikus, görög és kopt 

korpusz összehasonlító elemzése. Dolgozatomban arra törekszem, hogy árnyaltabb képet nyújtsak 

a holtakhoz írt ó- és középbirodalmi levelek, az istenekhez írt levelek előfutárainak tekintett 

újbirodalmi szövegek, valamint a démotikus korpusz közötti összefüggésekről. Az istenekhez írt 

levelekkel foglalkozó egyik első cikkében George Hughes kapcsolta össze a démotikus műfajt a 

holtakhoz írt levelek korábbi korpuszával.1 Hughes, elsősorban a két episztoláris műfaj nyilvánvaló 

tematikai hasonlóságaiból kiindulva felvetette, hogy az istenekhez írt démotikus levelek a 

holtakhoz írt levelek közvetlen leszármazottai, s ettől kezdve általánosan elfogadott az az 

álláspont, miszerint a két korpuszt közvetlen szöveghagyományozási folyamat köti össze. 

Dolgozatomban a tágabb értelemben vett tartalmi kapcsolódáson túl, amely lényegében az 

érintettek élethelyzetére, illetve a gondolkodási stratégiák hasonlóságára utal, nem találtam 

nyomát ennek a kapcsolatnak, azaz nem tudtam kimutatni olyan motívumokat, formulákat, 

szófordulatokat, amelyek a két csoportot ezen a szinten összekötnék. Bár mindkét típust minden 

bizonnyal hasonló élethelyzetek és szükségletek hívták életre, a két korpusz az adott társadalmi és 

történelmi helyzet függvényében, egymástól függetlenül alakultak ki.2 Hasonló eredményt 

fogalmaztam meg azokkal az újbirodalmi és harmadik átmeneti kori szövegekkel kapcsolatban is, 

amelyeket a szakirodalom hagyományosan az istenekhez írt levelek előfutárának tekint, mert 

                                                           

1 Hughes 1958. 
2 Ezzel lényegében alátámasztom azt a feltételezést, amelyet a közelmúltban Sylvie Donnat Beauquier is 

megfogalmazott a holtakhoz írt levelekkel kapcsolatban közzétett monográfiájában (Donnat Beauquier 2014). 
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szerzőik túlvilági hatalmaktól remélnek segítséget és védelmet. Alig néhány ilyen szöveg létezik, 

ezek pedig annyira eltérőek, és oly kevéssé hasonlítanak a későbbi démotikus anyagra, hogy itt is 

kénytelen voltam azt a következtetést levonni, hogy a hasonlóság valójában felszínes. Ezek a 

szövegek még csak elszigetelt kifejezései annak az elgondolásnak, amely évszázadokkal később ölt 

majd csak testet önálló szöveges műfajként, elsősorban az egyiptomi állatkultuszok elterjedésének 

hatására, illetve azoknak a lehetőségeknek a révén, amelyeket a szent állatok kultusza kínált az 

istenekhez intézett írásos segítségkérések benyújtására. 

 

Istenekhez írt démotikus levelek — jóvátételért való könyörgések görög és kopt nyelven 

Az istenekhez írt démotikus levelek népszerűségének csúcsa a Ptolemaios-kor, amikor az 

egyiptomi istenek kultuszai nem csak az egyiptomi lakosság körében tettek szert hívekre, hanem 

az országban letelepedő görög bevándorlók körében is. Az egyik legkorábbi görög papiruszon, az 

Artemisié átka néven ismert szövegben felismerhető démotikus hatásokra már Kurt Sethe felhívta 

a figyelmet.3 Az istenekhez írt démotikus levelek és a jóvátételért való görög könyörgések közötti 

kapcsolatra azóta démotisták és klasszika-filológusok egyaránt utaltak,4 s ezt a szövegközi 

kapcsolatot a jelen vizsgálat eredményei is egyértelműen alátámasztják. Ezt a pontot nem csak 

azért érdemes kiemelni, mert az eddigieknél biztosabb alapot nyújt egyes szövegek 

értelmezéséhez, hanem azért is, mert azt sugallja, hogy az egyiptomi hagyomány minden bizonnyal 

komolyabb hatást fejtett ki a jóvátételért való könyörgések görög műfajának kialakulásában, mint 

azt korábban feltételezték. Hasonlóképpen, a keresztény Egyiptomból származó kopt nyelvű 

jóvátételért való könyörgések vizsgálata rávilágított arra, hogy hogy az utóbbi műfaj nem csak a 

görög és latin nyelvű jóvátételért való könyörgések korpuszából és a késő-antik mágikus koiné 

általános nyelvezetéből merített, hanem a korábbi egyiptomi gyakorlatra is erősen hagyatkozott a 

kérvények megfogalmazásában. 

 

Levélírók és kultuszadminisztráció 

Az elmúlt évtizedekben két elmélet körvonalazódott az istenekhez írt levelek gyakorlatával és a 

levélírók személyével kapcsolatban. Dieter Kessler a Tuna el-Gebel-i ásatások régészeti és 

epigráfiai leleteire hivatkozva azt az álláspontot képviseli, hogy a szent állatok 

kultuszadminisztrációja tulajdonképpen exkluzív klub volt, amelyhez az „egyszeri egyiptomi” 

embereknek nem volt hozzáférése, sőt, betekintést sem igen nyerhettek abba a titkos tudásba, 

amelyet valójában csak a kultuszt működtető papság érthetett.5 Ezzel szemben áll a Harry S. Smith 

vezette „brit iskola”, amelynek képviselői az észak-szakkarai állattemetőkkel kapcsolatban sokkal 

                                                           

3 P. Vindob. G1. Sethe 1913. 
4 Versnel 1991; Vittmann 1995. 
5 Kessler 1989; Kessler, in Von den Driesch et al. 2005. 
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nyitottabb kultuszhelyszínt rekonstruálnak, és többször hangsúlyozták, hogy a kultuszban a 

személyes vallásosság éppoly meghatározó szerepet töltött be, mint a hivatalos, s az isteneket nem 

csupán a kultuszszemélyzet, hanem az egyszeri hívek is megszólíthatták.6  

Az istenekhez írt démotikus levelek teljes korpuszának értelmezése és a szövegek régészeti 

kontextusának vizsgálata után azt a javaslatot fogalmazom meg, hogy a két fenti elmélet távolról 

sem összeegyeztethetetlen. Az istenekhez írt leveleknek épp a sokszínűség az egyik legfontosabb 

jellemvonása: a kompozíció szabadsága, valamint az üzenet továbbításának gyakorlati hátterét 

illető változatosság. A különbségeket részben épp a dokumentumok származási helyéül szolgáló 

lelőhelyek eltérő jellegzetességei magyarázzák: még ha Tuna el-Gebelben nem is mutatható ki a 

szó szoros értelmében vett „zarándokok” rendszeres jelenléte, könnyen lehet, hogy a helyzet 

egészen más volt Szakkarában, ahol az Alexandia és a Nílus-völgy közt utazók többsége elidőzött, 

és egészen más gyakorlat körvonalazódott Deir el-Bahariban, ahol egyértelmű jeleit találjuk annak, 

hogy a megistenült Amenhotep, Hapu fia és Imhotep gyógyítószentélyét rendszeresen felkeresték 

zarándokok. Minden bizonnyal más stratégiát választott az, aki a szent állatok közvetítő erejében 

bízva fohászkodott az istenekhez, mint az, aki a két megistenült ember segítségéért könyörgött.  

A kérvények megfogalmazásában fontos szerepet játszott a levélírók személye és élethelyzete. A 

panaszosok általában valamilyen marginálizált csoport (nők, gyerekek, idősek és gyengék) tagjai 

körül kerültek ki, akik védtelennek érezték magukat az adott támadásokkal szemben. A legtöbb 

esetben a levélírók ellenfelei nem is jogi értelemben voltak vétkesek, hanem morális 

kötelességeket mulasztottak el teljesíteni, a becsapott és kisemmizett panaszosok pedig 

egyszerűen képtelenek voltak igazuk bizonyítására. A levélírók között egyaránt találunk 

egyiptomiakat és görögöket, s míg egyesek közülük nyilvánvalóan kötődtek a szent állatok 

kultuszadminisztrációjához és maguk írták meg levelüket, ők voltak kevesebben; a többség 

közvetítőkre hagyatkozott az üzenetek megfogalmazásában, lejegyzésében, és az istenekhez való 

eljuttatásában. Elsősorban a levélírók anyagi helyzetétől függhetett, hogy a kérések elhelyezésekor 

áldozati ajándékot is adományoztak, vagy csak a levelek retorikai hatására bízták a címzett(ek) 

együttérzésének felkeltését. 

 

Közvetítők 

A levelek íráshordozóinak vizsgálata, magának az írás folyamatának és a szövegek retorikai 

stratégiáinak elemzése új megvilágításba helyezte a közvetítők szerepét. Nemcsak azért volt rájuk 

szükség, mert a panaszosok nem tudták volna elhelyezni nélkülük kérvényeiket, hanem a 

könyörgések megfogalmazásában, és az isten színe előtt való felolvasásban is fontos feladatuk 

lehetett. Az istenekhez írt levelek egyszerre voltak írásos és szóbeli imádságok, s ez a kettősség 

                                                           

6 Smith 2002; Nicholson 2005; Davies 2007. 
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minden bizonnyal a hatásosságuk növelését szolgálta. A megfelelő módon megfogalmazott, a 

meggyőzés szempontjából minden szükséges elemet tartalmazó írott dokumentum biztosítékul 

szolgált arra, hogy az üzenet valóban eljutott a címzetthez, a kimondott szó pedig az istenséggel 

való közvetlen kapcsolat érzetét erősítette. Az írnok tehát nem egyszerűen lejegyezte a panaszosok 

szavait, hanem alkotó szerepet játszott, hiszen ő felelt a levél megfelelő megfogalmazásáért. 

Hasonlóképpen a pap (aki természetesen adott esetben a szöveg megfogalmazója is volt) nem 

csupán „postásként” vagy „pénztárosként” gondoskodott olyan gyakorlati teendőkről mint a 

levelek elhelyezése és a fizetség kezelése; sokkal inkább rituális szakember volt, akinek a tudása és 

tekintélye elengedhetetlen volt a kérvény sikerének szempontjából. 

 

Szövegkorpusz 

A doktori disszertációban negyvenöt szöveg (négy hieratikus, harminchárom démotikus, egy 

ókorp és hét görög forrás) fordítását közlöm. Ez a munka óhatatlanul nagyban támaszkodik a 

szövegekkel korábban foglalkozó kutatók munkájára, az egyes szöveghelyek új olvasatai és 

bizonyos dokumentumok új értelmezése ugyanakkor tovább bővíti a forrásanyaggal kapcsolatos 

korábbi ismereteinket. 

 

Hivatkozások 

Davies, S. 2007. “Bronzes from the sacred animal necropolis”, in M. Hill – D. Schorsch (eds), Gifts 
for the Gods: Images from Egyptian Temples. New Haven–London, 174–187. 

Donnat Beauquier, S. 2014. Écrire à ses morts: enquête sur un usage rituel de l’écrit dans l’Égypte 
pharaonique. Grenoble. 

Hughes, G. R. 1958. “A Demotic Letter to Thoth”, Journal of Near Eastern Studies 17, 1–12. 
Kessler, D. 1989. Die Heiligen Tiere und der König, I (ÄAT 16), Wiesbaden. 
Nicholson, P. T. 2005. “The Sacred Animal Necropolis at North Saqqara: The Cults and Their 

Catacombs”, in Salima Ikram (ed.), Divine Creatures. Animal Mummies in Ancient Egypt. Cairo–
New York, 44–71. 

Sethe, K. 1913. Sarapis und die sogenannten Katochoi des Sarapis: zwei Probleme der griechisch-
aegyptischen Religionsgeschichte. Berlin. 

Smith, H. S. 2002. “The Saqqara Papyri: Oracle Questions, Pleas and Letters”, in K. Ryholt (ed.), 
Acts of the Seventh International Conference of Demotic Studies: Copenhagen, 23−27	 August	
1999 (CNI Publ. 27), 367−376. 

Versnel, H. 1991. “Beyond Cursing: The Appeal to Justice in Judicial Prayers”, in Ch. A. Faraone – D. 
Obbink, Magika Hiera. Ancient Greek Magic and Religion. New York−Oxford,	60–106. 

Vittmann, G. 1995. “Zwei demotische Briefe an den Gott Thot” in Enchoria 22, 169−181. 
Von den Driesch, A. et al. 2005. “Mummified, deified and buried at Hermupolis Magna—The 

sacred birds from Tuna el-Gebel, Middle Egypt”, Ägypten und Levante 15, 203−244. 
 
  


