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Bevezetés 

A Koporsószövegek 154-160. fejezeteiről (CT II, 266a–388c) már régóta tudjuk, hogy egységes 

kompozíciót alkotnak, hiszen ezen szövegek mindegyike címében bák (hatalmak, dolgok 

természetét meghatározó immateriális sajátosságok) megismerését ígéri.1 Ezeket a fejezeteket 

akkor is gyakran megemlítik a szakirodalomban, amikor az ókori egyiptomiak holddal  

kapcsolatos ismereteit tárgyalják,2 azonban mostanáig a szövegciklusnak ezt a két jól 

érzékelhető aspektusát a kutatók nem kötötték szorosabban össze. A szövegek alapos 

tanulmányozása azonban rávilágít, hogy a bákra történő hivatkozásokkal megteremtett 

kompozíciós egység mögött egy másik világos szerkesztési elv húzódik meg, mely szerint ezek 

a mondások időrendi sorrendben számba veszik a holdhónap eseményeit. A hónap eredetét 

megmagyarázó bevezetés (154. fejezet) után az egyes mondások megfelelnek a holdhónap 

egymást követő fázisainak: a láthatatlan hold időszaka (155. fejezet), a növekvő hold (156. 

fejezet), a telihold körüli események (157. fejezet), a fogyó hold (158. fejezet), az utolsó 

holdsarló megérkezése a keleti horizonthoz (159. fejezet), s végül ismét csak a nap és a hold 

konjunkciója, amikor napfogyatkozás következhet be (160. fejezet). 

A mondások ilyen jelentése legtöbbször kihámozható a Koporsószövegek már létező és széles 

körben használt fordításaiból is,3 azonban doktori disszertációmban a jelzett mondások 

kommentárokkal bőségesen ellátott új fordítását készítettem el annak érdekében, hogy a 

szövegek lunáris karakterét az eddigieknél minél jobban kiemeljem. Egy ilyen munka azért is 

fontos, mert a Koporsószövegek 154–160. fejezetei alkotják az egész világon a legrégebbi olyan 

hosszabb kompozíciót, mely a holddal foglalkozik. A mondások elemzéséhez a hermopoliszi 

tisztviselő, Szen koporsóján található szövegváltozatot használtam fel (B4Lb, a CT II 

megjelölése szerint). Választásom azért esett erre a szövegre, mert – ahogy disszertációm egyik 

fejezetében is érvelek – a Koporsószövegek 154–160. fejezeteit minden valószínűség szerint 

Hermopoliszban, Thot isten kultuszközpontjában állították össze. Ismert tény, hogy az ókori 

Egyiptom talán legfontosabb lunáris istenségének otthont adó Hermopolisz (és a hozzá tartozó 

középbirodalmi nekropolisz, Deir el-Bersa) aktívan hozzájárult a Koporsószövegek 

korpuszának kialakításához,4 míg bizonyos, a helyszíni sírokból származó önéletrajzi írások 

                                                           
1 Sethe 1922: 1‒4; Lapp 1989: 181‒182; Quirke 2003: 173; Hays 2008: 190; Robinson 2008: 128. 
2 Parker 1950: 12; Derchain 1962: 24; Leitz 1994: 269‒271; Servajean 2003: 446; Lieven 2007: 199; Eaton 

2011: 236‒240; Arquier 2013: 122‒126. 
3 Faulkner 1973: 132‒139; Barguet 1986: 571‒578; Carrier 2004: 370‒397. 
4 Gestermann 2008: 201‒203. 



2 
 

arról is tanúskodnak, hogy a helyi elit élénken érdeklődött a csillagászati tudás megszerzése 

iránt.5 Nem meglepő tehát, hogy Szen szövege bővelkedik lunáris utalásokban. 

 

A disszertáció felépítése 

A disszertáció négy nagyobb részből épül fel. A bevezetés után következik az egyes mondások 

tárgyalása részletes kommentárokkal ellátva. Ebben a részben minden fejezet elején az adott 

mondás hieroglif szövege kerül közlésre (a Koporsószövegek de Buck szerinti szövegkiadásán 

alapulva), majd ezt követi a transzliteráció, a fordítás, illetve az egyes sorokhoz fűzött 

megjegyzések. A következő nagyobb rész, mely négy fejezetet ölel fel, általánosabban tekinti 

át a kompozíciót. Az első fejezet összefoglalja a Hold Könyvének fő lunáris témáit, és így 

rávilágít a mű szerkezetére és logikai felépítésére. A következő fejezet a mondások tartalmi 

elemzésén keresztül vizsgálja a mondások egymáshoz való viszonyát annak érdekében, hogy a 

kompozíció különböző rétegei elkülöníthetőek legyenek. Az ezt követő fejezet a Hold 

Könyvének Deir el-Bersából és Aszjútból származó szövegváltozatait tekinti át, hogy 

megállapítsa azok keletkezésének történetét. Az általános elemzés utolsó fejezete pedig a Hold 

Könyvének továbbéléséről szól, és azt vizsgálja, hogyan kerültek át a mondások a 

Koporsószövegeket felváltó szöveggyűjteménybe, vagyis a Napvilágra Való Feljövetel 

Könyvébe (Halottak Könyve). A disszertáció végén rövid összefoglalás zárja le az elemzést, 

mely áttekinti az elvégzett kutatás legfontosabb megállapításait, és ismét csak kihangsúlyozza 

a kompozíció eredetiségét.  

 

A mondások fő témái 

A 154. fejezet: a hónap eredete 

A 154. fejezet a hónap eredetéről szól és elmagyarázza, hogy a hónapok miért nem egyforma 

hosszúságúak a valóságban. A hold huzamosabb ideig tartó megfigyelése során ugyanis 

mindenki számára világossá válik, hogy egyes lunációk során 29 nap telik el a hold két 

ugyanazon fázisa között, míg más alkalmakkor ez az idő 30 napot tesz ki. A modern csillagászat 

nyelvén ezt a szabálytalanságot úgy fejezzük ki, hogy azt mondjuk, a szinódikus hónap – azaz 

a két egymást követő telihold, vagy bármely más azonos holdfázis között eltelt idő – átlagosan 

29,53059 napig tart. 

 

                                                           
5 Willems 2006: 437–439. 
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jw=j rX.kw jr.t Jwn.w tmm.t bsj wr-m#.w Hr=s  

Xb.t r m sn.wt D#.t o jn Htm r jwo Jwn.w jw=j rX.kw jry.t Hnk.t n T#.y Hr=s 

Ismerem a héliopoliszi szemet, melybe még a látók legnagyobbja sem nyert beavatást, a 

szenut részének csökkenését, és azt, ahogy a pusztító kiterjeszti a karját Héliopolisz örököse 

ellen. Tudom, hogyan készül egy férfi hajfonata azon.6 

 

A szövegrészlet végén felbukkanó utalás a hajfonatra párhuzamba állítható a mondás egy 

későbbi pontján megemlített kopasz emberrel (f#k),7 és ezek a kifejezések minden bizonnyal a 

növekvő és fogyó holddal állnak kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy egy ősi elképzelés szerint 

az egyiptomiak a hold különböző fázisait olyan fejhez hasonlították, mely egyszer kopasz 

(telihold), máskor pedig különböző mertékig haj borítja.8 A szövegrészlet másik 

kulcsfontosságú kifejezése a sn.wt, a hónap hatodik napjának neve,9 mely fogalom a 

héliopoliszi gondolatvilágban a hold teljességét szimbolizálta.10 Későbbi szövegekben ezt a 

kifejezést gyakran felváltva használták a smd.t szóval, vagyis a holdhónap tizenötödik napjának 

megnevezésével, mely napon természetesen az esetek többségében a telihold valóban 

bekövetkezett az adott lunáció során.11 A hatodik napot azért hozhatták összefüggésbe a hold 

teljességével, mert egy kapcsolódó mitológiai elképzelés szerint a lunáris szem hat részből 

állt.12 A szem hat részének megfelelő törtszámok – az ½-től felezéssel induló, hattagú mértani 

sorozat elemei – összeadva majdnem egy egészet alkotnak (a hiányzó apró rész 1/64-et tesz ki), 

így ezek a törtek könnyen kifejezhették a majdnem teljesség gondolatát is.13 A törtekkel 

kapcsolatos számtani kalkuláció ugyanakkor közvetlen összefüggésben állhatott a szinódikus 

hónap hosszával is.14 A „szenut részének csökkenése” tehát bizonyosan egy olyan hónapra utal, 

mely rövidebb, mint az ideális 30 nap, vagyis az a periódus, amely alapját képezte a civil naptár 

tizenkét egyformán hosszú hónapjának. A 154. fejezet egy másik része is utal erre a periódusra, 

amikor megemlíti a mob#-szigonyt;15 ezt a kifejezést a 30-as számmal írták le, minthogy a két 

szó kiejtése megegyezett.16 A szigony „Tüzében tartózkodó” tulajdona, mely teremtmény – 

determinatívuma szerint kígyó – Ré ellensége. 

                                                           
6 CT II, 272a–274b. 
7 CT II, 282c–284b. 
8 Derchain 1962: 20; Eaton 2011: 236. 
9 Parker 1950: 11; Winter 1970: 152. 
10 Smith 2002: 122. 
11 Lieven 2000: 75. 
12 Junker 1911: 101; Meeks 2006: 220. 
13 Robins és Shute 1987: 14‒15. 
14 Priskin 2002. 
15 CT II, 278a‒b.  
16 Arquier 2013: 123. 
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Ro pw Hr mdw.t Hno Jm.j-whm=f Hr psS.t Jwn.w 

oHo.n r=f j#T Xpr Xb.t pw m #bd 

Úgy történt, hogy Ré szót váltott Tüzében tartózkodóval Héliopolisz felosztásáról. 

Ezután az ő része megsérült, és ez az, ahogy a hónap csökkenése keletkezett.17 

 

Így tehát megtudjuk, hogy a hónap hosszának megrövidülése a Ré és Tüzében tartózkodó 

közötti nézeteltérés eredménye. A Tüzében tartózkodó megnevezés minden bizonnyal a 

konjunkcióban álló holdat jelöli (vagyis amikor a hold a nap és a föld között helyezkedik el.) 

Ekkor – a hold láthatatlanságának időszakában, amikor a fogyó holdsarló többé már nem 

észlelhető a keleti horizonton napfelkelte előtt, és az új lunáció első sarlója még nem tűnt fel a 

nyugati horizonton napnyugta után – a hold tulajdonképpen a nap közelében tartózkodik, vagyis 

a napisten tüzében. Más szóval a hold nem látható, mert a napkoronggal együtt mozog az 

égbolton (erre az egyesülésre az Újbirodalomtól kezdődően képi és szöveges források is 

utalnak).18 Az állítást, hogy Tüzében tartózkodó azonos a konjunkcióban lévő holddal, majd 

megerősíti a 160. fejezet, ahol a kígyó újra a nap ellenségének szerepét ölti magára egy 

napfogyatkozás idején (lásd alább). Az ókori egyiptomiak a hold láthatatlan periódusával 

kezdték a holdhónapot,19 így voltaképpen ezen időpont körül vették számba az egyes 

hónapokat. Ebből az is következik, hogy nagyon is helyénvaló a láthatatlan hold szerepeltetése 

egy olyan leírásban, mely igyekszik mitológiai magyarázatot adni a különböző hosszúságú 

hónapok tényére. A Tüzében tartózkodó és Ré közötti vita által megidézett motívum talán távoli 

előképe vagy rokona Plutarkhosz beszámolójának (i.sz. 1–2. század), mely arról tudósít, 

hogyan nyerte el Thot isten kockajátékon minden egyes nap kis részét azért, hogy megalkossa 

az öt epagomenális napot.20 

 

A 155. fejezet: a hold láthatatlansági periódusa 

A 155. fejezet címe semmilyen kétséget nem hagy afelől, hogy ez a mondás a holdciklus melyik 

fázisát írja le, hiszen ez a cím – eltérően a többi szövegtől – a bákat nem egy hellyel vagy 

égtájjal hozza összefüggésbe, hanem a psDn.tjw-val, azaz a hold láthatatlansági periódusával.21 

A szöveg elmondója dicsekszik a lunáris szemmel összefüggő feladataival kapcsolatban, és 

                                                           
17 CT II, 274c–276c. 
18 Depuydt 1998: 76‒85. 
19 Parker 1950: 9–23. 
20 Lásd Griffiths 1970: 135. 
21 CT II, 290a. 



5 
 

elsősorban azt emeli ki, hogy ő felelős a szem törtrészekkel azonosított alkotóelemeiért abban 

a tárolóhelyiségben, ahol magát a szemet is őrzik.22 Ez a kijelentés talán valamilyen valódi 

kultikus gyakorlatra utal Hermopoliszban, illetve arra a raktárra, ahol ennek a lunáris 

kultusznak a rituális kellékeit tárolták. Azonban a szöveg elmondójának bensőséges viszonya a 

lunáris szemhez nem csak az idevágó kultusz tárgyainak átfogó ismeretét jelenti, hanem olyan 

tényeket is magában foglal, amelyeket ma talán tudományos ismeretekként kategorizálnánk. 

 

jw=j rX.kw j#T.t m jr.t vby jp r.w=s 

w#S onDw r wS#.w wX.w 

r 5-nw n gs twt n jp r.w=s m jmj.t mH.t r xqs.t 

Tudom, mi hiányzik Tebi szeméből, amikor megszámlálják részeit,  

és amikor a hajnal erősebb a sötét éjszaka fényénél. 

Egy teljes egész ötödik része ahhoz, hogy összeszámlálják a részeit a kitöltődő szem és a 

gyengélkedő szem között.23 

 

A kitöltődő szem és a gyengélkedő szem kifejezések a gyarapodó és a fogyó holdra 

vonatkoznak, míg a számérték talányos definíciója, „egy teljes egész ötödik része”, annak a 

periódusnak a hosszát határozza meg, amely a két fázist elválasztja. A teljes egész a teljes 

hosszúságú hónap felével, azaz tizenöt nappal egyenlő, s így következésképpen az ötödik (ötöd) 

része három napot jelent, vagyis az egész kifejezés a hold láthatatlansági periódusára – mint 

egy három napos időszakra – vonatkozik,. Bizonyos hónapokban a növekvő hold első sarlója a 

holdhónap harmadik napjának estéjén tűnt fel,24 és minden bizonnyal ez a megfigyelés rejlik a 

Hold Könyvének eme kijelentése mögött. Más források szintén azt sugallják, hogy az ókori 

egyiptomiak három napban határozták meg annak a periódusnak a hosszát, amikor a hold 

hiányzott az égről. A Csillagok Járásának Alapelvei (Nut Könyve),25 illetve egy szöveghely a 

Delta kultuszairól szóló, i.e. 7. századi mitológiai kézikönyvben azt állítják, hogy amikor 

Hórusz visszanyeri a látását (vagyis amikor a növekvő holdsarló feltűnik a nyugati égbolton), 

az isten előjön a hónap negyedik napjának reggelén.26 Ezt az alkalmat jelöli a pr.t-sm kifejezés 

is, „a szem-pap kijövetele”, és valóban a holdhónap napjait felsoroló görög-római kori listákban 

                                                           
22 CT II, 294c. 
23 CT II, 294d–298a. 
24 Parker 1950: 13. 
25 Lieven 2007: 97–101, 177–184, 455–463. 
26 Meeks 2006: 14 (pBrooklyn 47.218.84, IV, 5–6). 
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ez a megnevezése a negyedik napnak.27 A szem-pap cselekedete rituálisan kifejezte, hogy a hold 

elhaladt a nap előtt, vagyis a néhány napos láthatatlanság után a nap bizonyosan és 

visszavonhatatlanul „elengedte” a holdat, így most már újra látható az éjszakai égbolton.  

  A szöveg elmondója a következő részben összehasonlítja tudását a balzsamozó pap tudásával, 

és a hold láthatatlanságát egyfajta anatómiai keretbe helyezi azzal, hogy a jelenséget a 

szemgolyó kinézetéhez hasonítja.28 Ezután a psDn.tjw egy újabb leírása következik, mely 

Ozirisz rejtélyes hiányára tesz utalásokat.  

 

jw m jwtt Xnt Wsjr 

Ts.n.tw H#.t=f n pH.wj=f 

m mDH.t n.t s#w 

Ez egy üresség Oziriszből, 

amikor az elejét összeillesztik a hátuljával 

a fahasáb kivájt részeként.29 

 

Ez a leírás talán valamilyen kapcsolatban áll a későbbi korokból Ozirisz-ágyakként vagy 

Ozirisz-téglákként ismert tárgycsoporttal.30 Ezek esetében Ozirisz sziluettjét vájták ki fából 

vagy kerámiából, és az így kialakult alakot megtöltötték földdel és magvakkal, hogy aztán ez 

utóbbiak kicsírázzanak; a megjelenő zöld vegetáció testesítette meg az isten újjászületését.31 A 

hold láthatatlansága Ozirisz üres alakjával hozható összefüggésbe: az isten ott van, ugyanakkor 

láthatatlan és nem létező is egyben. Csak akkor kel igazán életre, amikor a zöld növényzet 

megjelenik, éppen úgy, ahogy a hold láthatatlanul van jelen a nap előtt, és csak akkor válik 

észlelhetően létezővé, amikor megfelelő távolságra kerül tőle.  

Miután hangsúlyozásra kerül, hogy a szöveg elmondója beavatást nyert a holddal kapcsolatos 

tudásba,32 a mondás a láthatatlansági periódus végére történő utalással zárul.  

 

wn n=j ntjw m psDn.tjw 

jw m##.n=j wp.w pr(.w) m sX.w n.w Wr.t 

                                                           
27 Parker 1950: 11. 
28 CT II, 298c–300b. 
29 CT II, 302c–304a. 
30 Carter 1933: 81 és pl. lxii;  
31 Tooley 1996. 
32 CT II, 304b–d. 
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Nyíljatok meg nekem, ti, akik a hold láthatatlanságában vagytok! 

Láttam a kasztrálót kijönni a Nagy Szem vágóhídjáról.33 

 

A görög-római korból származó írásos források szerint a holdciklus két felét az egyiptomiak 

két különböző temperamentumú bikával azonosították.34 A növekvő hold tüzes, életerős bika 

volt (k# psj), míg a fogyó holdat kasztrált bikának tartották (sob).35 Tehát amikor a lunáris bika 

kasztrációjáért felelős személy (wp.w „vágó, kasztráló”) elhagyja a vágóhidat, ez azt jelenti, 

hogy a fogyás és láthatatlanság időszaka a végéhez közeledik, és a hold újra növekedésnek 

indulhat. 

 

A 156. fejezet: a növekvő hold 

Ennél a pontnál veszi fel a fonalat a 156. fejezet, mely a növekvő fázis átfogó leírását adja azzal, 

hogy ráirányítja a figyelmet ennek az időszaknak két kulcsfontosságú mozzanatára. 

 

Twn Sw.t Xnt qoH 

wbn dSr.t m mnT#.t 

A toll beledöfődik a vállba, 

majd a Vörös Korona felemelkedik a mencsat-edényben.36 

 

Más források, egyebek mellett a Koporsószövegek más mondásai (6. és 9. fejezet),37 

nyilvánvalóvá teszik, hogy a toll a napnyugta után a nyugati horizont felett megjelenő első 

holdsarló szimbóluma volt,38 és valóban ez a megegyezés vezetett a toll és a nyugati irány 

közötti szoros összefüggéshez.39 Ebben az értelmezési keretben tehát a váll minden bizonnyal 

az égboltot megtestesítő, föld fölé hajoló Nut istennő megfelelő testrészére utal, mely valóban 

nyugaton helyezkedik el. A következő sorban említésre kerülő Vörös Korona pontos jelentése 

– nem elhanyagolhatóan a mnT#.t szó homályos jelentésétől40 – kevésbé meghatározható, de 

minden bizonnyal a keleti horizonton felkelő teliholdra utal (a wbn ige konnotációi ezt a 

jelentést sejtetik). A fény atmoszférikus refrakciója miatt a horizonthoz közeli telihold – 

                                                           
33 CT II, 306a–b. 
34 Derchain 1962: 43; Leitz 1994: 268‒9; Lieven 2000: 86. 
35 Sethe és Firchow 1957: 54. 
36 CT II, 312f–314b. 
37 CT I, 16c-19a, 29a-31a. 
38 Kees 1980: 282; Goedicke 1989: 61; Willems 2005: 210. 
39 Willems 2005; Meeks 2006: 32, 292. 
40 Willems 1996: 215. 
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csakúgy, mint a kevéssel a horizont fölé emelkedő nap – vöröses árnyalatot kap (a vörös szín 

és a telihold asszociációja máshol is megjelenik a forrásokban).41 Így az idézett két sor kijelöli 

a növekvő hold kezdő- és végpontját: az első holdsarlót a nyugati horizont felett és a teliholdat 

a keleti horizonton. Ez az értelmezés megerősítést nyer a mondás végén, ahol sokkal 

egyértelműbben megnevezésre kerül ez a két ellentétes lunáris esemény.42 

 

jw=j rX.kw b#.w %mnw  

Sr.t m #bd pw o#.t m smd.t pw 

Ismerem Hermopolisz báit. 

A kis szem az a holdhónap második napján, és a nagy szem az a holdhónap tizenötödik 

napján.43 

 

A 157. fejezet: a telihold 

A Hórusz és Széth küzdelmére történő utalásokkal a 157. fejezet új témát vezet be a Hold 

Könyvébe. A szöveg arról a kétfajta sérülésről szól, amelyet a telihold – Hórusz ép szeme – 

szenvedhet el. 

 

Ro pw Dd.n=f n Or.w jmj m##=j jr.t=k Dr Xpr nw r=s 

m##.n=f s(t) Dd.jn=f dg r pf o=k Hbs(.w) m wD#.t jmj.t 

wn.jn Or.w Hr dg.t r pf Dd.jn Or.w 

mk wj Hr m##=f HD.wj Xpr m#-HD pw 

Úgy történt, hogy Ré azt mondta Hórusznak: „Hadd lássam a szemed, minthogy ez történt 

vele”. 

Ahogy ránézett, ezt mondta: „Nézz rá erre a részre, ahogy a kezed eltakarja az ép szemet 

ott”. 

És Hórusz ránézett arra a részre, és azt mondta: 

„Íme, egészen fehérnek látom azt”. És ez az, ahogy az orix-antilop keletkezett.44 

 

A Hr m##=f HD.wj és m#-HD kifejezésekre vonatkozó szójátékon keresztül az orix-antilop nagyon 

fontos szerepet játszik a történetben. Ennek az állatnak a kapcsolata a teliholddal nyilvánvaló 

                                                           
41 cf. Goebs 2008: 158‒159. 
42 Parker 1950: 12. 
43 CT II, 322c–324a. 
44 CT II, 334b–338b. 
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az orix-antilop feláldozását mutató, a görög-római időkből származó jelenetek felirataiból: „Az 

orix-antilopot elégetik és megölik, ahogy az udzsat-szem felszereltetik elemeivel. Hold, jöjj, 

hogy átvándorolhass az égbolton, és mozgásod teljes és ép legyen” (sm# m#-HD Dd-mdw mH 

nsr.tw m#-HD m ds.tw wD#.t opr.tw m r.w=s Hr.j-j#b.t m Xns=k m H#j.t nm.t=k jr(.t) m oD wD#).45 

Hórapollón – a görög szerző, aki gyakran enigmatikus kommentárokat fűzött a hieroglifákhoz 

az i.sz. 4. vagy 5. században – szintén összeköti az orix-antilopot a holddal, és minden 

valószínűség szerint a teliholddal, amikor azt mondja, hogy ez az állat meg tudja jósolni a nap 

és a hold felkelését.46 Azt is megemlíti, hogy az orix-antilop valamilyen módon ellenséges a 

holddal szemben.47 Ez a kettős tradíció a Koporsószövegek 157. fejezetében is tetten érhető. 

Az orix-antilop olyan szövegösszefüggésben jelenik meg, mely a hold időleges 

elhomályosulására utal, hiszen miután Ré figyelmezteti Hóruszt az elsötétedő égi szemére, 

Hórusz azt feleli, hogy az továbbra is fehéren ragyog. Ez az egész epizód tehát egy 

holdfogyatkozást ír le, melynek során a holdkorong, annak egésze vagy csak egy része, 

időlegesen elhalványul, ahogy a föld árnyéka rávetül. Holdfogyatkozások ténylegesen csak 

akkor történhetnek, amikor a nap, a föld, és a hold egy vonalban állnak az égitestek oppozíciója 

idején. 

A Széth állata, a disznó okozta második sérülés során Hórusz elveszti eszméletét; ez a 

fejlemény a hold rendszeresen bekövetkező fogyását vetíti előre. 

 

Dd.jn Ro n Or.w dg m-dj r(rj) pf km 

oHo.n Or.w Hr dg.t r(rj) pf km 

oHo.n Or.w Hr kjw.t Hr qd wr[.t] n jr.t=f nSn.t Dd=f 

m(k) jr.t=j mj sqr pf jrj.n ctx r jr.t=j 

Aztán Ré ezt mondta Hórusznak: „Most tekints rá erre a fekete disznóra!” 

Hórusz ránézett a fekete disznóra. 

Ekkor Hórusz felkiáltott háborgó szeme súlyos állapota miatt, azt mondván: 

„Íme, a szemem olyan, mint a sérülés, melyet Széth okozott a szememnek”.48 

 

A disznó is szoros összefüggésben állt a teliholddal, és csakúgy, mint az előző esetben, a 

későbbi korokból származó számos bizonyíték támasztja alá ezt a kijelentést. Az edfui templom 

                                                           
45 Chassinat 1928: 138‒139. 
46 Boas 1993: 65‒66. 
47 Boas 1993: 65. 
48 CT II, 338c–341b. 
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egyik felirata,49 valamint számos klasszikus szerző is leírja, hogy az egyiptomiak az éves nagy 

telihold-ünnep során disznót áldoztak, illetve disznóhúst fogyasztottak.50 Plutarkhosz azt is 

hozzáteszi ehhez, hogy Széth akkor fedezi fel Ozirisz testét, amikor a telihold fényében egy 

disznót üldöz.51 A disznó szintén a holdra fenyegetést jelentő állatként – azaz a holdkorong 

lenyelésére kész visszataszító teremtményként – jelenik meg a Kapuk Könyvében,52 és az i.e. 

7. századból, a Nílus-deltából származó mitológiai kézikönyvben.53 Következésképpen azt kell 

feltételeznünk, hogy a disznó megemlítése a 157. fejezetben szintén a lunáris szem rendszerűen 

jelentkező sérülésére, vagyis a havonta bekövetkező fogyó fázis kezdetére utal. 

 

A 158. fejezet: a fogyó hold 

A fogyó hold maga a következő fejezetben kerül leírásra további kifinomult, de azért még 

továbbra is érthető utalások által. 

 

rX b#.w NXn jw=j rX.kw sSt# n NXn 

Dr.tj Or.w pw jrj.n mw.t=f qm#.tj Hr mw 

Ismerni Nekhen báit. Ismerem Nekhen titkát. 

Hórusz kezei azok, melyeket anyja készített, s melyeket a vízbe dobott.54 

 

Egy történetből, melyet már a Középbirodalom idején is ismertek,55 de amely legteljesebb 

formájában a Hórusz és Széth küzdelmét leíró Ramesszida papiruszon maradt fenn,56 tudjuk, 

hogy Ízisz azért vágja le és növeszti újra Hórusz kezeit, mert fia azokkal gyűjti össze Széth 

spermáját, aki megpróbált szexuális kapcsolatot létesíteni vele. Az elbeszélés egy későbbi 

pontján aztán végül Hórusz magja kerekedik felül Széthen, és ez a fejlemény a Thot fejéből 

kinövő, minden bizonnyal a holdat megjelenítő korong feltűnéséhez vezet.57 Hórusznak az 

anyja által megalkotott kezei tehát erre a mitológiai történetre utalnak, és a holdciklus fogyó 

fázisát szimbolizálják, amikor a hold gyenge és sérülékeny, de mégis magában hordozza a 

megújulás képességét. A kijelentés, hogy Hórusz kezeit a vízbe vetik, metaforikusan a 

holdciklus  második felét írja le, minthogy a fogyó holdsarló – miután megtett valamennyi utat 

                                                           
49 Chassinat 1930: 354. 
50 Meeks 2006: 219. 
51 Griffiths 1970: 129. 
52 Manassa 2006: 122‒125, 137‒141. 
53 Meeks 2006: 14‒15, 218‒219. 
54 CT II, 349a–d. 
55 Quirke 2004: 181–182. 
56 A hieroglif szövegért lásd Gardiner 1932: 37–60, modern fordításért Lichtheim 1976: 219–220. 
57 Servajean 2004: 125. 
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nyugati irányba a keleti horizonton történő felkelése után – sohasem éri el a nyugati horizontot, 

és sohasem nyugszik ott le. A holdciklus második felének minden napján hajnalban a felkelő 

nap elkezdi kioltani a hold fényét, és ahogy az idő előrehaladtával a napsütés egyre intenzívebbé 

válik, a holdsarló belemosódik az égbolt kék hátterébe, vagyis lényegében „beledobatik” az égi 

vizekbe. 

 

Dd.jn Ro HD s# pn n #s.t xr jr.t.n mw.t=f r=f Ds=s 

H# (jnj) n=j cbk n pH.wj H#m=f st srd=f st dj=f st r s.t jr.jt 

cbk n pH.wj Dd=f jw H#m.n=j b#.n=j btktk m o=j Hr sp.tj mw  

H#d.n=j m pH.wj Xpr H#d pw 

Azután Ré mondta: „Ízisz eme fia megsérült annak okán, amit saját anyja cselekedett vele. 

Bárcsak idehoznák nekem Szobeket a vizek széléről azért, hogy ki tudja őket halászni, 

visszanövessze őket, és visszahelyezze őket a megfelelő helyükre”. 

Szobek a vizek széléről ezt mondta: „Halásztam, felmarkoltam, de (a zsákmány) kicsúszott 

kezeim közül a vízpartra. Végül kifogtam azt a vizek szélén egy tapogató kassal”. És ez az, 

ahogy a tapogató kas keletkezett.58 

 

Ez a részlet tovább árnyalja a fogyó hold leírását. Szobek krokodilusisten a hold eltűnését 

előidéző felkelő napot testesíti meg.59 Bizonyos, az Újbirodalom korából származó túlvilág-

könyvekben krokodil ad életet a reggel felkelő napnak.60 A jóval későbbi időkre datálható 

Fajjúm Könyvében (i.sz. 2. század) Szobek a keleti és nyugati horizontnál elhelyezkedő 

liminális zónákban tartózkodó napot jeleníti meg;61 a 159. fejezet kontextusában nyilvánvalóan 

a keleten felkelő nappal azonos (ehhez lásd alább a 160. fejezetet is). Az isten megnevezése – 

Szobek a vizek széléről – szintén azt sugallja, hogy a horizont közelében, az égi vizek partjai 

mentén lelhető fel, csakúgy, ahogy a valódi krokodilok szokásszerűen a vizek szélén ólálkodnak 

és állnak lesben áldozatukra várva. Szobek megpróbálja kihalászni a kezeket, de azok rendre 

kicsúsznak a markából. Ez annak a leírása, ahogy a fogyó holdsarlónak sikerül elkerülnie a nap 

„ölelését” a lunáció második felének egymást követő napjain, bár egyre közelebb és közelebb 

kel fel a hajnalhasadtához, és egyre rövidebb és rövidebb távolságot képes megtenni nyugat 

felé. Szobeknek végül sikerül kifognia a halat (a kezeket/holdat) egy sekély vízben használatos 

                                                           
58 CT II, 350b‒353c. 
59 Zecchi 2010: 23. 
60 Piankoff 1953: 67–69. 
61 Beinlich 1991: 319, pl. 9. 
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halászati eszközzel, tapogató kassal, mely egy alul és felül nyitott vesszőkosár, melyet a vízben 

úszó halra borítanak, hogy aztán puszta kézzel kiemeljék a zsákmányt a víz felszíne felett 

maradó felső nyíláson keresztül.62 Csillagászati értelemben ez a tett a nap és a hold keleti 

horizonton bekövetkező találkozásának felel meg, vagyis annak a mozzanatnak, ahogy a nap 

végül is elkapja a holdat, azaz a fogyó holdsarló a hónap legvégén eltűnik. 

 

A 159. fejezet: az utolsó holdsarló megérkezése a keleti horizonthoz 

A 159. fejezet visszatér a hold láthatatlansági periódusának kezdeteihez és további információt 

szolgáltat a nap és a hold keleti horizontnál bekövetkező találkozásáról. Ez az esemény az ókori 

egyiptomiak által Kákamező (sX.t j#r.w) néven ismert égi helyen zajlott le.63 

 

rX b#.w j#b.tjw rX.kw sb# pw Hr.j-jb prr.w Ro jm=f m j#b.t  

rs.j=f m S.w Xbs.w m bw sqdd Ro jm m Tow  

mH.tj=f nw.yt sr.w m bw sqdd Ro jm m xnj 

Ismerni a keletiek báit. Tudom, hogy ez a középső kapu, ahonnan Ré felemelkedik keleten. 

Ennek déli része a Xbs-ludak tavában van, mely az a hely, ahová Ré vitorlázva jut el; 

északi része a sr-ludak vizeiben van, mely az a hely, ahová Ré evezve jut el.64 

 

Míg a 155. fejezet az esti láthatatlan holdról szólt, előrevetítve az új holdsarló megjelenését 

nyugaton, addig ez a mondás kelethez és a felkelő naphoz kapcsolódik. Minthogy a fogyó sarló 

eltűnik a nap fényében, a szöveg tulajdonképpen ez utóbbi jellemzésével utal magára a holdra. 

A nap keleti horizonton megfigyelhető éves mozgásának déli és északi határpontjairól 

olvashatunk,65 és a szöveg ezen része talán azt hangsúlyozza, hogy bár az egyes lunációk során 

a hold kissé eltér a nap égen átívelő pályájától (az ekliptikától), amikor a két égitest a keleti 

horizontnál találkozik, akkor mindig elég közel vannak egymáshoz ahhoz, hogy a hold 

láthatatlanná váljon. A mondás második részében a Kákamező növényzetének óriási méretei – 

öt könyök magasságú gabona, amely aztán hét könyöknyire növekszik66 – talán a hold 

közelségére utalnak, és annak jótékony hatására a vegetáció növekedésére,67 vagy a 

                                                           
62 Lacau 1954: 137–151. 
63 CT II, 368c; Hays 2008: 177 n. 14; Taylor 2010: 243. 
64 CT II, 363c‒366a. 
65 CT II, 364a–366a. 
66 CT II, 369b–370d. 
67 Smith 2002: 126. 
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felemelkedő napkorongra, amelynek egyre nagyobb része kerül a horizont fölé a hajnal 

előrehaladtával. 

 

A 160. fejezet: napfogyatkozás 

A Hold Könyvének utolsó fejezete, azaz a Koporsószövegek 160. mondása azt a szituációt írja 

le, amikor a konjunkcióban lévő láthatatlan hold a nappal együtt utazik át a fényes nappali 

égbolton és napfogyatkozás következik be. 

 

rX b#.w jmn.tjw jw=j rX.kw b#.w jmn.tjw Dw pf n B#x.w 

ntj p.t tn rhn=s Hr=s wnn=f THn Xt 300 #w=f Xt 120 m wsX.t=f 

wnn cbk nb B#x.w Hr j#b.t Dw pf wnn Hw.t-nTr=f m Hrs.t 

wnn Hf#.w Hr wp.t Dw pf mH 30 m #w=f mH 3 Xnt m H#.t=f m ds 

jw=j rX.kw rn n Hf#.w pf tp Dw=f Jm.j-whm=f rn=f 

Ismerni a nyugatiak báit. Ismerem a nyugatiak báit, Bakhu hegyét, melyre rátámaszkodik az 

ég; kristályból van ez a hegy, hosszúsága 300 mérték, szélessége 120 mérték. 

Szobek, Bakhu ura a hegy keleti oldalán található, temploma karneolból van. 

Van egy  kígyó a hegy tetején, melynek hossza 30 könyök, s melynek elülső része három 

könyöknyi hosszan kovakőből áll. 

Ismerem a hegyen található kígyó nevét: Tüzében tartózkodó az ő neve.68 

 

A szövegrészlet megnevezi a napfogyatkozás két főszereplőjét: Szobek ismét a keleten 

felemelkedő reggeli napnak felel meg, míg a hold újfent Tüzében tartózkodó képében jelenik 

meg, minthogy itt ismét a napisten ellenségének szerepét ölti magára (Szen koporsóján neve 

kissé hibásan tűnik fel; a rendes névalakért lásd a B17C, B1C, és B3Ca jelű koporsókat).69 A 

szöveg lunáris konnotációi szintén világosak az idézett méretekből: az égi hegy 300 mérték 

hosszúságú (tízszer 30), 120 mérték szélességű (tízszer tizenkettő), és a lunáris kígyó nem 

meglepő módon 30 könyök hosszúságú. A szöveg mondanivalójának megfelelően a három 

könyök hosszúságú elülső rész pedig minden valószínűség szerint a hold láthatatlansági 

periódusát jelképezi, hiszen az egyiptomiak szerint – ahogy fentebb is említésre került – ennek 

maximum hossza három nap volt. 

 

                                                           
68 CT II, 375b‒379a. 
69 CT II, 379a. 
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jr r=f m tr n mSr.w pno.Xr=f jr.t=f r Ro 

Xpr.Xr=f oHo.w m js.t sg.wt o#.wt m-xnw sqd.wt 

Most pedig mintha este lenne, ő (a kígyó) szemét Ré ellen fordítja, 

és az evezőscsapat megállása következik be, és nagy megdöbbenés az utazásban.70 

 

Amikor Tüzében tartózkodó szemét Ré felé fordítja, vagyis amikor a hold tulajdonképpen hátat 

fordít földi megfigyelőinek, a napbárka evezősei megállnak. A bárka megállása (amikor a 

Kések Tavának homokdűnéjén megreked) szintén napfogyatkozásra utal két Ptolemaiosz-kori 

papiruszon,71 tehát az ehhez nagyon hasonló történéseknek itt is egy ilyen eseményre kell 

vonatkozniuk. A teljes napfogyatkozás idején megfigyelhető elsötétülésre utal az a kijelentés, 

hogy a kígyó és Ré találkozásakor a nappali fény elhalványul (mSr.w „este”, „szürkület”). A 

mondás többi része szerint Széth, mint a napbárka védelmezője, reagál az eseményekre, azaz 

mágikus beszéddel és erejének megmutatásával elűzi a kígyót, így a bárka utazása folytatódhat 

és Ré a horizont alá bukhat nyugaton.72 A hold nyilvánvalóan szintén nagyobb megrázkódtatás 

nélkül vészeli át a találkozót, és ezzel vég nélküli elsorvadása és megújulása továbbra is 

töretlenül folytatódhat. 

 

Összefoglalás 

A Koporsószövegek 154–160. fejezeteinek lunáris utalásai nemcsak hogy egy jól érzékelhető 

időrendi keretbe illeszthetők, de ezek a leírások felölelik a holdciklus folyamán megfigyelhető 

összes eseményt: a láthatatlanság periódusát, a gyarapodó holdat, a teliholdat, az ekkor 

esetlegesen bekövetkező holdfogyatkozást, a fogyó holdat, és a láthatatlanság idejében 

lehetségesen fellépő napfogyatkozást. Ennek  megfelelően a Hold Könyve azon kevés 

egyiptomi kompozíciók egyike, melyek egy adott téma szisztematikus leírását adják.73 Persze 

el kell ismerni, hogy a lunáris utalások gyakran meglehetősen kódoltak, és legtöbb esetben csak 

későbbi korokból – általában a görög-római korból – származó információk segítségével 

fejthetők fel. Ezek a későbbi források sokkal egyértelműbb utalásokat tartalmaznak a holdra. 

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a Hold Könyve  nem tudományos értekezés, hanem a 

halotti irodalom Koporsószövegek néven ismert korpuszának a része, vagyis egy olyan 

szöveggyűjteményhez tartozik, amelynek alapvető jellemzője a tudás zárt, nem könnyen 

                                                           
70 CT II, 379b‒380b. 
71 Altmann 2010: 91‒92. 
72 CT II, 380c–386c. 
73 cf. Baines 2007: 41. 
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elérhető jellegének hangsúlyozása.74 A kompozíció keletkezési körülményeivel összhangban a 

Hold Könyvének nem az volt a tulajdonképpeni célja, hogy tényszerű információkat adjon át a 

holdról, hanem hogy a tényszerű információkhoz kapcsolódó mitológiai utalásokon keresztül 

felruházza az elhunytat az állandó megújulás képességével, mely annyira jellemzője ennek a 

jól megfigyelt égitestnek. A Hold Könyve tehát az első világos feltűnése annak a 

hiedelemrendszernek, mely később sokkal hangsúlyosabban jelenik meg, például a Napvilágra 

Való Feljövetel Könyve néhány újbirodalmi verziójában, ahol az elhunyt magát a holddal 

azonosítja (lásd Ani papiruszát),75 vagy amikor a görög-római időkben az újjászületés 

legfontosabb alakja, Ozirisz, teljes mértékben egyenlővé válik a holddal.76 
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