
Piramisszövegek – Ráadás! 
 
Nemrégiben új szakirodalomhoz jutottam a Piramisszövegekkel kapcsolatban, ez 
James Peter Allen 2005-ben megjelent a „The Ancient Egyptian Pyramid Texts” címő 
könyve. Mindenképpen ajánlom annak, aki részletesebben szeretne foglalkozni ezzel 
a korpusszal. Az amerikai egyiptológus mővében nem dolgozta fel az összes 
óbirodalmi forrást, csak Unisz, Teti, I. Pepi, Merenré, II. Pepi és Neith királyné 
szövegeinek az angol fordítását közli. 
A könyve alapján a Piramisszövegek tartalmára vonatkozóan készítettem egy rövid 
kiegészítést a weboldalon található íráshoz, ezt olvashatjátok ebben a pdf-ben. 
 
Allen a szövegeket olyan sorrendben közli, ahogy azokat feltehetıleg olvasni kellett. 
Ez egyben tükrözi azt az utat, mely az ókori egyiptomiak szerint az üdvözült lélekké 
váláshoz vezet. 
Az Unisz piramisában található szöveg – mely a legidısebb, legrövidebb és 
legjobban fennmaradt verzió – a következıképpen épül fel: 

- Mondások a múmia védelmére. Ezek kígyók és skorpiók elleni szövegek, a 
sírkamra nyugati csúcsában találhatók. 

- Az áldozati rituálé, mely libációval és tömjénégetéssel kezdıdik, majd 
következik a száj sós vízzel történı megtisztítása, a szájmegnyitás rituáléja, a 
szájmegnyitó étkezés, különbözı – például cédrus és kiváló líbiai – olajokkal 
történı bekenés, zöld és fekete szemfesték bemutatása, vásznak bemutatása, 
ismét libáció és megtisztítás, majd az áldozati asztal elıkészítése és a száj 
megtisztítása. Ezt követik az áldozati ételek, a kenyér és hagyma, marha- és 
szárnyas hús, ismét kenyér, az italok, különbözı sörök és borok, gyümölcsök, 
zöldségek. Az áldozatokat felajánlják Unisznak, majd felszólítják az elhunyt 
uralkodót, hogy fogadja el az áldozatokat, ezt követi a királyi jelvények 
rituáléjára való felhívás, az áldozatok visszautalása az adományozónak. Ismét 
libáció és tömjénezés következik, majd pedig az áldozati edények 
összetörése. Ezek a szövegek a sírkamra és a folyosó északi oldalán 
találhatók. 

- Válasz az áldozati rituáléra. A sírkamra keleti csúcsába van felírva. 
- A feltámasztó rituálé, mely a sírkamra és a folyosó déli oldalán található, olyan 

mondásokból áll, mint a felszólítás az új életre, a kiszabadulás a Duatból és a 
földbıl, az éjszakai bárka dicsıítése alkonyatkor, Atum dicsıítése hajnalban, 
Ozirisz dicsıítése, az Ozirisszal való azonosulás litániája, a Vörös korona 
dicsıítése, Ré dicsıítése, Nut dicsıítése, istenek dicsıítése. 

- A Duatból való kiemelkedést célzó mondások: Fohász a lélekhez, amikor az 
elhagyja a sírkamrát, hajnalcsillagként való megjelenés, Nofertumként történı 
megjelenés, a napbárkában való megjelenés, fohász a csillagokhoz és a Duat 
isteneihez, megtisztulás a Sás Mezın. Az elıkamra nyugati csúcsában 
találhatók. 

- Az Akheten (horizonton) való áthaladást segítı varázsigék: az Akhet 
bejáratánál, felemelkedés az Akhetbe, áthaladás az Akheten. Az elıkamra 
nyugati és déli falára írták ıket. 

- Mondások a lelkek újjászületésére, mely a következı részekbıl épül fel: 
belépés az Akhet keleti határán, ellenséges lények elleni varázsigék. Az 
elıkamra keleti csúcsában és falán találhatók. 



- Az Akhet elhagyását biztosító mondások csoportjában található egy a 
révészhez szóló fohász, a Napisten meggyızése, valamint az ég felé 
emelkedés. Az elıkamra keleti és északi falára írták fel ıket. 

- Mondások az égbe való belépéshez: az égbe vezetı kapu megnyitása, a 
kapuır elleni mondás, belépés az égbe. Folyosó, nyugati és keleti falak. 

 
Teti piramisában az alábbiak szerint csoporthatók a mondások: 

- Varázsigék a Nut méhébe történı bejutáshoz. A szarkofágon és a sírkamra 
nyugati csúcsában találhatók. A szarkofágon Nut és Geb által elmondott 
szövegek találhatók. A Nutba emelkedést biztosító mondásokat a falakra 
vésték. 

- az áldozati rituálé 
- az uralkodói jelvények rituáléja. A sírkamra keleti falán található és a 

következı részekbıl épül fel: felszólítás az uralkodói jelvények rituáléjára; 
áldozat a király számára; a lélek Oziriszként történı megalkotása. 

- válasz az áldozati rituáléra 
- a „feltámasztó” rituálé 
- a Duat elhagyását célzó mondások 
- az Akhetbe való belépést célzó varázsigék 
- az Akheten való áthaladást biztosító mondások 
- A reggeli rituálé talán azt a szertartást tükrözi, amellyel a királyt élete során 

minden reggel ébresztették, felöltöztették és megetették. A négy piramisban, 
ahol megtalálható, mindig a keleti oldallal van kapcsolatban, akkor is ha a 
keleti kamrába vezetı folyosón található, mint Teti és I. Pepi esetében, akkor 
is, amikor az elıkamra keleti falán található, mint Merenrénél, és akkor is, 
amikor a sírkamra keleti falán, mint II. Pepinél. 

- mondások a lelkek újjászületésére 
- mondások az Akhet elhagyásához 

 
I. Pepi piramisa: 

- varázsigék a Nut méhébe történı bejutáshoz 
- az áldozati rituálé 
- az uralkodói jelvények rituáléja 
- a „feltámasztó” rituálé 
- a Duat elhagyását célzó mondások 
- - az Akhethez való eljutást célzó varázsigék 
- az Akhetbe való bejutást célzó varázsigék 
- az Akheten való áthaladást biztosító mondások 
- a reggeli rituálé 
- mondások a lelkek újjászületésére 
- az Akhet végéhez való eljutást biztosító mondások 
- az Akhetbıl az égbe jutást biztosító varázsigék 
- az ég kapuinak megnyitását célzó mondások 
- a sírba való be- és a sírból való kijutást biztosító varázsigék 
- Az égbeemelkedést biztosító mondások 
- a mindennapi életre vonatkozó és védelmezı mondások 

 
Merenré piramisa: 

- varázsigék a Nut méhébe történı bejutáshoz 
- A sírkamra rituálék 



- Válasz az áldozati rituáléra 
- Az Akhet kapuinak megnyitását célzó szövegek, 
- Az Akhetbe bejutást és azon történı áthaladást biztosító mondások, 
- a reggeli rituálé 
- mondások a lelkek újjászületésére 
- az Akhet végéhez való eljutást biztosító mondások 
- az Akhet elhagyását biztosító mondások 
- az éghez való eljutást biztosító varázsigék 
- az istenekhez történı csatlakozást célzó mondások 
- a hajnali megjelentést biztosító varázsigék 

 
II. Pepi: 

- varázsigék a Nut méhébe történı bejutáshoz 
- az áldozati rituálé és az uralkodói jelvények rituáléja 
- a „feltámasztó” rituálé 
- Válasz az áldozati rituáléra 
- a reggeli rituálé 
- a Duat elhagyását biztosító mondások 
- az Akhetbe való bejutást biztosító mondások 
- az Akheten való keresztülhaladást biztosító mondások 
- mondások a lelkek újjászületésére 
- az ég megközelítését lehetıvé tevı varázsigék 
- az Akhet elhagyását biztosító mondások 
- az ég felé való eljutást biztosító varázsigék 
- az istenekhez történı csatlakozást célzó mondások 
- a hajnali megjelentést biztosító varázsigék 

 
Neith királyné piramisában az alábbi témák fordulnak elı: 

- varázsigék a Nut méhébe történı bejutáshoz 
- az áldozati rituálé és a királyi jelvények rituáléja 
- az újjászületés rituáléja 
- az Akheten való áthaladást biztosító mondások 
- a lelkek újjászületését biztosító varázsigék 
- az égbe emelkedést biztosító mondások 
- az égbe való bejutást célzó varázsigék 

 

Forrás: 
James P. Allen: The Ancient Egyptian Pyramid Texts (Writings from the Ancient 
World Number 23 – Society of Biblical Literatur, Atlanta, 2005) 
 


