
A kis múmia
Szeresd az életet, és ne félj a haláltól!

A régi egyiptomiak életbölcsessége

A földi dolgok addig tartanak,
mint egy álom, de aki elért
Nyugatra, azt szép „Isten ho-

zott!”-tal köszöntik majd – így éne-
kelt 4000 évvel ezelõtt egy egyiptomi
lantos, akinek dalát a 20. században
újra felfedezték az egyik piramis sír-
kamrájában. Az egyiptomiak opti-
mista hitét, higgadt viszonyulásukat a
sorshoz nem lehet jobban jellemezni,
mint azzal a szuverén móddal, aho-
gyan szembenéztek a halállal. A túl-
világon – a lantos „Nyugatnak” ne-
vezte – nem valami árnyékbirodalmat
vártak, hanem paradicsomi földet,
ahol kellemesen hûs szél fújdogál.

Az elhunyt este csónakba szállt,
hogy elkísérje a napistent éjszakai út-
ján az alvilágban; napkeltekor vissza-
tért a sírjába, hogy egyék és kipihenje
magát, miközben lelke felkereshette
élõ hozzátartozóit. Ez a szép túlvilág-
ba vetett remény persze az egyipto-
miaknál is a haláltól való félelemmel
párosult, valamint elhunyt szeretteik
kétségbeesett gyászolásával. Termé-
szetesen náluk is létezett a gonoszte-
võkre váró szadista pokoli büntetések
egész palettája. A kárhozottaknak
egy sötét barlangban a fejükön kell
járniuk, és saját ürüléküket kell enni-
ük; démonok kínozzák, feldarabol-
ják, sõt szabályszerûen kibelezik
õket. A pokol kapujának egyik rette-
netes õrét Vérszívónak hívták.

A régi egyiptomiak az egész embe-
riséggel osztották az effajta archaikus
félelmeket, de nem álltak meg itt.
Volt, aki „a halál roppant tagadásá-
nak” nevezte vallásukat. Számukra
elképzelhetetlen volt, hogy az Isten
képére teremtett, Isten által éltetett
ember a semmibe zuhanjon! A halál
csak megszakítás lehet, vég semmi-
képpen sem, az élet megy tovább –
egy másik síkon, mélyebb dimenzió-
ban. „Ó ember, azért mentél el innen,
hogy élj, nem pedig azért, hogy meg-
halj!” Errõl biztosítanak újból és új-
ból a piramisok sírkamráinak falán
olvasható szövegek, végtelen sorban,
esküvel bizonyítva állításukat.

A bebalzsamozás csodálatos mûvé-
szete, a piramisépítõk hatalmas tech-
nikai teljesítménye – mindaz csak
azért volt lehetséges, mert ez a nép
pusztán az új élet küszöbének látta a
halált. Ezért volt olyan fontos, hogy

gondosan felkészüljenek erre a máso-
dik létre, és a sírt ellássák a halál utáni
kellemes élet eszközeivel: élelmi-
szerrel, ruhákkal, ékszerekkel, szol-
gák szobraival és védõistenekkel. A
híres Tut-enkh-Ámun sírkamrájában
több mint száz kosarat találtak, ame-
lyeket egykor gyümölcsökkel töltöt-
tek meg, továbbá egy vázát, tele a
testápolást szolgáló olajjal, fegyvere-
ket, egy hiánytalan harci szekeret és
egy összecsukható tábori ágyat.

A sziklákba vájt sírokban féktelen
ünnepeket tartottak, vidám bordalo-
kat és szerelmi dalokat énekeltek.
Boldogok azok az emberek, akik
ilyen magától értetõdõen tudták be-
építeni életükbe a halált. Az egyipto-
miaknak nem volt szükségük arra,
hogy elfojtsák a halált. Szokásuk
volt, hogy a dévaj ünnepi tolongás-
ban körbeadtak a vendégek között
egy fából kifaragott, koporsóba he-
lyezett kis múmiát, és azt mondták:
„Nézd meg, és igyál, és légy vidám!
Amikor halott leszel, az leszel, aki itt
fekszik.” A halál mint az élet kapuja,
az élet mint örök keletkezés és elmú-
lás – ez a világlátás kézenfekvõ volt
abban az országban, amely a Nílus
áradásából és visszahúzódásából élt,
a vissza-visszatérõ árvizekbõl és a
mindent éltetõ Nap reggelenkénti,
megbízható újbóli megjelenésébõl.

Az egyiptomi ember úgy látta,
hogy bele van szõve egy szilárd koz-
mikus rendbe. Ez adott neki bátorsá-
got ahhoz, hogy a maga kis egyéni
sorsát bizalommal Isten kezébe te-
gye; de ez határozta meg etikáját is: A
Teremtõ, errõl meg volt gyõzõdve,
értelmes renddel látta el a világot, a
ma’at-tal, amely mindent egyensúly-
ban tart, s amelynek még az istenek is
alá vannak vetve. Az embernek az a
feladata, hogy fenntartsa ezt a világ-
rendet, illetve helyreállítsa, ha szabad
akarata rendetlenséget támasztott a
természet és a társadalom egészséges
alapállapotában.

Amint látjuk, az egyiptomiak hívõ
emberek voltak, de egyáltalán nem
naivak. Az õ szemükben az ember
nem jó természeténél fogva, ezért a
lelkiismeretet alakítani kell – olyan
életszabályok és bölcsességi tanítá-
sok segítségével, amelyeket az isko-
lában fejbõl megtanultak, és amelye-

ket minden társadalmi réteg ismert,
ahogyan manapság ismerjük a köz-
mondásokat. Ennek a bölcsességi iro-
dalomnak a nyomaival – biztosan
találó, szemléletes képekkel megfo-
galmazott rövid mondásokkal – ismé-
telten találkozunk az Ószövetségben
is.

„Ne bízzál az évek sokaságában!
… Halála után az ember mellé rakják
halomba a tetteit.” Ez áll a világiroda-
lom elsõ „királytükrében”, amelyet
Merikaré király számára írtak Kr. e.
2200-ban. Az egyiptomi bölcsességi
irodalom célja a felelõsség begyako-
roltatása, a lelkiismeret érzékenyebbé
tétele, a szociális érzék felébresztése
volt: „Óvakodj attól, hogy azt mondd:
Mindenki pontosan az alkatának
megfelelõen cselekszik! Egyre megy,
hogy valaki tudatosan vagy ösztönö-
sen beszél-e így.”

„Ne ítélj tisztességtelenül, mert Is-
ten megveti a pártosságot!”, ez hang-
zott el a hivatalnoki kar elõtt abban az
évszázadokon át változatlan beszéd-
ben, amelyet a fáraónak kellett el-
mondania egy-egy vezír beiktatása-
kor.

A társadalmi élethez nyújtott
egyik-másik segítség, ahogyan ezek-
ben a bölcsességi tanításokban el-
hangzik, közhelynek tûnik, összessé-
gükben azonban a kedves, Istennel és
a környezetével összhangban élõ em-
ber képét mutatják: figyelmes, igaz-
ságos, korrekt, beleilleszkedik a
rendbe. „Csak azt add tovább, amit
magad láttál, s nem csupán hallottál”,
tanácsolja olvasóinak Ptahhotep Kr.
e. 2500 körül. (Az egyiptomi írók kö-
zül kizárólag a bölcsességi tanítók
nevét ismerjük.) „Ha nem éri meg,
hogy elmond, inkább egy szót se
szólj!”

Az egyiptomi jellemnevelés leg-
fõbb célja nyilvánvalóan a független
kortárs volt, aki távol tartja magát a
terméketlen vitáktól, és féken tartja a
nyelvét. „Helyesen hallgató”-nak
nevezik õt a bölcsességi tanok. Ame-
nemope adóhivatalnok õ, aki a klasz-
szikusan rövid szabályba foglalja az
eszményt: „Aludj egyet, mielõtt be-
szélnél!” A bölcs ne keresse a vitat-
kozást, fõképp ne kedves rokonaival,
sõt még arról is mondjon le, hogy
szétválassza a kakaskodókat, mert
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amazoknak az agressziója a békéltetõ
ellen fordulhat. Röviden szólva, az
ember minden helyzetben õrizze meg
lelki egyensúlyát!

Ez azonban nem jelenti azt, hogy
csukja be a szemét az igazságtalansá-
gok és a vészhelyzetek elõtt. A böl-
csességi irodalomban jól nyomon kö-
vethetõ, hogyan növekszik századról
századra a szociális érzékenység. „Ne
egyél, ha melletted áll valaki, és te
egyidejûleg nem nyújtod ki a keze-
det, hogy neki is adj kenyeret”,
figyelmeztet Ani, a templomi írnok
abban a mûvében, amelyben a hiva-
talnokoknak szánt életszabályokat
foglalta össze. „Kenyér mindig van
kéznél, de az ember sorsa nem min-
dig egyforma. Ezért ne légy sóvár,
hogy megtöltsd a gyomrodat, mert
életed vége még ismeretlen! Te is ke-
rülhetsz olyan helyzetbe, hogy más-
nak kell alamizsnát adnia neked.”

És éppen az adószakértõ, Amene-
mope követeli meg tanítványaitól a
Kr. e. 12. vagy 11. században: „Ha
nagy hátralékot találsz egy szegény-
nél, oszd azt három részre! Kettõt en-
gedj el belõle, egyet hagyj érvény-
ben! Így megtalálod az életet. Jobb,
ha emberbarátként dicsérnek téged,
mint ha kincsek vannak raktáraid-
ban.”

Mi mindig csak a fáraók pompázá-
sát látjuk, s mellette a fellahok fárad-
ságos munkáját és kizsákmányolását.
Egyiptom éppolyan osztálytársada-
lom volt, mint minden más ókori ma-
gas kultúra, ám ebben az egyoldalú
világrendben a társadalmi felszabadí-
tás csodálatos kezdeményezéseivel is
találkozunk – egészen a késõi kor-
szaknak addig a rebellis eposzáig,
amelyre a szegény Lázár bibliai törté-
nete emlékeztet: ebben a holtakon
tartott ítéletkor egy gazdag semmire-
kellõtõl elveszik fényûzõ sírberende-
zését, és odaadják egy szegény ör-
dögnek, aki tisztességesen élt.

Valóban nagy volt a kísértés, hogy
elsáncolják magukat a szertartások
korrekt lebonyolítása mögé. Fõ, hogy
az ember szorgalmasan felmondja
imáit és pontosan bemutassa az áldo-
zatokat, és az Ég majd kegyelmes
lesz! Az egyiptomiak azonban egyre
világosabban érezték, hogy nem a
külsõ biztonság a lényeg, hanem a
szív jósága és az embertársakkal
szembeni helyes viselkedés, és hogy
az isteneket sem lehet átejteni az ár-
tatlanság végtelen írásbeli bizonyga-
tásaival, amelyeket az elhunytak mel-
lé tettek a sírba: „Aki a földön jó volt,
ahhoz a holtak birodalmában is jók
lesznek, és aki a földön gonosz volt,

azzal ott is gonoszul fognak bánni. Ez
biztos, örök érvényû szabály.”

Merikaré fáraó világos szavakat ol-
vashatott a számára készült királytü-
körben: „Azzal tedd széppé sírodat,
és azzal szereld fel jól székhelyedet a
holtak birodalmában, hogy õszinte
vagy, és helyesen cselekszel. A derék
ember érzületét szívesebben fogadják
majd, mint a bûnös áldozati marhá-
ját.”

Az igazságosan ítélõ Istenbe ve-
tett hit megtöri a mágikus te-
metési rítusok hatalmát. Az

egyiptomiak e hite akkor sem kuszá-
lódik össze, amikor a világ igazságta-
lanságain gondolkodnak el, és döb-
benten kell megállapítaniuk, hogy
gyakran éppen a tisztességeseknek
megy rosszul. De az egyiptomiak
nem veszítik el Istenbe vetett remé-
nyüket, és szívesen nevezik magukat
Isten „nyájának”. Ilyenkor „nehéz Is-
tennek” tapasztalják ugyan, aki elrej-
tõzik, s akit az ember gyakran nem
ért, de nem szakadnak el tõle. Sõt, ép-
pen azért válik lehetségessé Isten ke-
gyelmének boldogító megtapasztalá-
sa, mivel útjai már nem tûnnek oly
egyszerûen kiszámíthatónak: annak a
jóságnak a megtapasztalása, amelyet
nem lehet kiérdemelni, hanem aján-
dékba kapja az ember. Egy egyiptomi
festõ így mondja el a nagy istennel,
Ámunnal szerzett tapasztalatát: „Ha
szolgád azon volt, hogy bûnt köves-
sen el, az Úr azon van, hogy kegyel-
mes legyen. Théba Ura nem tölti
egész napját haragosan.”

Az egyiptomiak biztonságban érzik
magukat isteneiknél. Ámunt, a fõiste-
nüket jó pásztornak nevezik, „a szív
menedékének”, és a bajból megmen-
tõnek: „Istenem az én hegyem!” S
egy ellenségei által fenyegetett ember
Amenemope életszabályában lel vi-
gasztaló tanácsra: „Vesd magad Isten
karjaiba, hallgatásod így majd elbuk-
tatja õket!”

Aki ilyen derûsen hisz, az nem
reszket a haláltól, és teljes szívvel
igent mondhat az életre. A piramis-
építõk és a halottkultusz ezen elsõ pil-
lantásra oly morbid népe az életbe
féktelenül szerelmes társaságnak mu-
tatkozik, ha jobban megfigyeljük. „Ó,
ti élõk, akik a földön idõztök, az életet
szeretitek, s a távozást gyûlölitek!” –
kiáltja egy sírfelirat a hátramaradot-
taknak, akik minden természetes ha-
lálgyûlöletük ellenére is pontosan
tudják, hogy az élet mindig erõsebb,
és a holtak városa nem a végleges el-
válás helye.

Ahogyan a legyõzhetetlen Nap az
alvilágban tett éjszakai utazása után
minden reggel újra felbukkan a hori-
zonton, úgy vár az elhunytakra is új,
boldog lét a halál sötét kapuja mö-
gött. A kultúrtörténészek a kedvezõ
külsõ körülményekkel magyarázzák
ezt a nagyon vidám, életigenlõ szem-
léletmódot: a sivatagok és a Földkö-
zi-tenger által védett ország viszony-
lag biztonságban volt a hódításokkal
és a rablótámadásokkal szemben: az
egyiptomi történelem csak kevés há-
borút ismer, a halban gazdag Nílus
pedig az ókor egyik legtermékenyebb
földjévé tette az országot.

A fellahoknak uraikért kellett gür-
cölniük, földbér és adók szipolyozták
ki a kisparasztokat, Núbia réz- és
aranybányáiban számtalan rabszolga
nyomorgott, mindez kétségtelen. De
legalább nem kellett éhezniük. Egy
fakoporsón megtalált késõbbi szöveg
ezeket a szavakat adja a Teremtõ Is-
ten szájába: „Azért teremtettem a
nagy áradást, hogy a szegény ember
is élvezzen jogokat, a gazdaghoz ha-
sonlóan.” A sírfestmények elégedett
munkásokat ábrázolnak, akik a legna-
gyobb veszõdség közepette is énekel-
nek, olyan kézmûveseket, akik látha-
tólag jól szórakoznak komikus dialó-
gusokon. Azok, akiket a Nílus áradá-
sának idején – amikor nem tudtak
földjükön dolgozni – piramisépítésre
kényszerítettek, szilárdan meg voltak
gyõzõdve arról, hogy halála után az
Istenhez hasonló fáraó meg fogja vé-
delmezni õket. A kõrámpákon vég-
zett gyilkos munka után – az egyik
elõmunkás beszámolója szerint – jó
hangulatban tértek haza, „jóllakva
kenyérrel, és mámorosan a sörtõl,
mintha valamelyik isten pompás ün-
nepén vettek volna részt”.

A régi egyiptomiak örömüket lelték
Isten természeti adományaiban, a Ní-
lus vizében és a Nap melegítõ sugara-
iban. Lelkes himnuszokat énekeltek a
teremtõ istennek, Ámun-Rének, aki
oly nyilvánvalóan gondoskodott ró-
luk: „Az Ég Legöregebbje, a Föld El-
sõszülöttje, aki megalkotta az embe-
reket és megteremtette az állatokat, a
létezõk Ura, a termékenység Ura, aki
kinyújtja karját afelé, akit kedvel…
Szereteted átfogja a déli eget, és jósá-
god az északi eget… Légy üdvözöl-
ve, te, aki mindezt tetted, te, az
Egyetlen-Egy, akinek sok karja van,
aki õrködik éjjel, amikor az egész vi-
lág alszik, és aki azt keresi, ami nyá-
jának jót tesz… Ujjongunk, és dicsõí-
tünk téged, mert értünk fáradozol!”

Christian Feldmann
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