
Ókori Egyiptom feladatlap 

 

1. A  Nílus és a Gangesz összehasonlítása 

 

A Nílus anyagi szempontból, a Gangesz pedig lelki szempontból hasznos. 
Írd le a tanultak alapján, hogy miért volt hasznos a Nílus az egyiptomiak számára! 
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

  

„Én vagyok korlátlan belsõ energiám Ura, a Gangesz vize pedig annak a víznek a maradéka, amely 
lábamat mosta. Ez a víz megtisztítja a három világot, az Úr ¼ivával együtt, aki a fején tartja a folyót. 
Ha Én a fejemre tehetem a vai¢£ava lábának a porát, ki ne akarná ugyanezt tenni?” 

„Az áldott Úr ¼iva még áldottabbá válik attól, hogy fején tartja a Gangesz szent vizét, melynek forrása 
az a víz, amely az Úr lótuszlábát mosta….” 

¼ukadeva Gosv§m¦ így szólt: Kedves királyom! Az Úr Vi¢£u, minden áldozat élvezõje 
V§manadevaként megjelent Bali Mah§r§ja arénájában. Bal lábának egy lépésével elérte az univerzum 
végét, és nagy lábujjának körmével átlyukasztotta annak burkát. Ezen a lyukon az Okozati-óceán tiszta 
vize a Gangesz folyóként befolyt az univerzumba. A Gangesz csodálatos rózsaszínû, mert vize az Úr 
lótuszlábát mosta, melyet piros por borít. Transzcendentális vizét megérintve minden élõlény azonnal 
megtisztíthatja elméjét az anyagi szennyezõdéstõl, ám a Gangesz ennek ellenére tiszta marad. 
Közvetlenül érinti az Úr lótuszlábát, mielõtt alászáll ebbe az univerzumba, ezért Vi¢£upad¦nak is 
nevezik. Késõbb más neveket is kapott, például J§hnav¦ és Bh§g¦rath¦. Ezer korszak után a Gangesz 
vize leszállt Dhruvalokára, az univerzum legfelsõbb bolygójára, ezért Dhruvalokát minden mûvelt 
bölcs és tudós Vi¢£upadának hívja [„ami az Úr Vi¢£u lótuszlábán helyezkedik el”]. 

Az idézetek alapján fogalmazd meg, hogy a Gangesz miért különleges folyó! Miben más mint 
a Nílus? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

2.     

  

 
Miket látsz a képen? Milyen éghajlatra utalnak ezek a termények? Minek volt köszönhető a 

bő termés? Milyen vallási szertartásokkal növelhették a termés mennyiségét csakúgy 
mint a védikus korszakban? A király mivel biztosíthatta a bő termést, milyen 
életmódot kellett, hogy megköveteljen alattvalóitól? 

___________________________________________________________________________
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3. kanópusz, hieroglifák, szarkofág, múmia, Anubisz, Thot, Ozirisz, Amon 

Melyik szó mondhatta az alábbi idézeteket magáról? 
„ Általában festett fából vagyok, emberi formám van és belém helyezik a híres fáraókat.” 

_____________________ 
„ Az alvilág ura vagyok, régebben a Földön éltem Széth testvéremmel, aki 

megölt.”__________________________ 
„ Testemből kiveszik a belső szerveimet, majd bebalzsamoznak, vászonnal bekötöznek és 

sajnos nem engedem el az engem használt lelket magam mellől akár évezredekig.” 
_____________________ 

„ Képjelek vagyunk, amikkel az ókori egyiptomi írnokok jegyezték fel például a törvényeket 
papiruszra.” ______________________ 



„ Kis agyagedény vagyok és évezredekig őrzöm sajnos halott testek 
bensőségeit”_________________________ 

„Én vezetem a halottakat az alvilágba és részt veszek a halott életének elbírálásában is.” 
________________________ 

„ Egyiptomi főisten vagyok, és Surya Náráyanaként Krisna 
kiterjedése”______________________ 

„ Az alvilágban írnokoskodom, én írom fel a halottak földi tetteit, a védikus szentírások 
szerint én vagyok Csitragupta” ___________________________  

4. Olvasd el a II. Rámszesz fáraóról szóló idézeteket!  
„Magára öltötte harci díszét…felszállt nagy fogatára, gyorsan átvette a vezetést. Egyedül volt            

az élen. Hatalmas volt őfelsége s hős volt a szíve. Nem lehetett megállni             
előtte…Felperzselte az összes idegen országot tüzes leheletével. Vadak voltak a          
szemei, mikor látta őket…nem keresgélt az idegenek között, pelyvának tekintette          
őket.. A csapatok és a harckocsizók arcra buktak, egyik a másikra. Hullarakássá lettek             
lovai előtt… „ 

„ Én Ramszesz vagyok, az ,aki felnevelem az ifjakat táplálván őket… Az ellátástok teljesen              
rendben van, hogy dolgozzatok számomra szerető szívvel. Én állandóan védem          
ügyeteket… A csűrök meg vannak töltve számotokra gabonával, ert nem akarom azt,            
hogy egy napig is hiányt szenvedjetek táplálékban..” 

 
Jellemezd a fáraót a források alapján! 
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Hasonlítsd össze Prithu Maharádzzsal! 
___________________________________________________________________________
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