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A koptépítészethagyományosfogalmávalkapcsolatban legelőszöraztkelltisztázni,hogyeznemcsakidőbeliésterületibehatárolástad,s
ígykisséfélrevezető.MivelakésőantikEgyiptomépítészetébenaz

egyházi–tehátakereszténységhezköthető–épületekenkívülatöbbiépíté-
szetiemlék(katonailétesítmények,középületek,paloták,fürdők)teljesmér-
tékbenkésőrómai,bizánciésiszlámhagyományokatkövet,csakazelőbbie-

ket szokás a kopt építészethez sorolni (nem számítva a
lakóházakat). Ezt alapul véve a „kopt építészet”megjelölés az
egyiptomikeresztényépítészetszinonimájánaktekinthető.

Időbenakoptépítészetamamlúkkorig(vagyisa13.század
közepéig) számítható, ezután ugyanis nagy változásokmentek
végbeazépítészetterületénisaziszlámerőszakosabbtérnyerésé-
nekhatására.(A„mamlúk”szóeredetilegolyan,többnyireészak-
törökrabszolgátjelölt,akikbőlAjjúb[1240–1249]hatalmashad-
sereget hozott létre.Halála után rövid időre fia került a trónra,
akinekmeggyilkolásautánamamlúkoksajátkezükbevettékaz
irányítást.)

Akopt épületek legtöbbször égetetlen agyagtéglából készül-
tek, vagy, ritkábban, égetett téglából, és csak a leggazdagabbak
kőből.Egyes épületek részleteihez azonban – ahol a környezet
ezt lehetővé tette,mertpéldául régebbi sírokvoltakaközelben,
mintBawitban ésSzakkarában– gyakran felhasználtákkorábbi
épületekkőelemeit.Hamarpusztulóépítőanyagukmiattgyakran
megkellettújítaniezeketazépületeket,mertennekhiányábanel-
pusztultak,vagypedighatalmasváltozásokonmentekát,ésere-
detielrendezésüketteljesenelveszítették.Ennekkövetkeztébena
legtöbbkoptépítménycsakrégészetimódszerekkelkutatható,és
legtöbbüknekcsakazalaprajzaismert.

Azagyagtégla-építészetmásikvelejárójavolt,hogyamaga-
sabb falú épületeknél (pl. a templomoknál) nagy falvastagságot
igényelt.Eztettelehetővéa–nemcsakatemplomokrajellemző
–falfülkékgyakorialkalmazását.

Akoptépítészetbenelenyészőafáraókorielemektovábbélé-
se.AlegkésőbbióegyiptomioszlopfőkEl-Bagawatbanfordulnak
elő.Enneknyilvánvalóokaaz,hogyakereszténykoptokafáraó-
koriemlékeketapogánysággalazonosították,ésígymindenjel-
legzetességüketnemkívánatosnaktekintették.Ezzelszembenelő-
szeretettel alkalmazták aRómai,majdBizánciBirodalommás
tartományairajellemzőépítészetiformákat.Nemcsakazépülettí-
pusokatvettékátaföldközi-tengerikultúrkörből,hanemazegyes
elemeketis(pl.márványoszlopokategyenesenBizáncbólimpor-
táltak).Alsó-Egyiptomban ezek a hatások valamivel erősebben

jelentkeztek,mintFelső-Egyiptomban,Alexandria közelségemiatt.
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Bechtold Esz ter (1979) ré gész, 
egyiptológus. Az Istenek, szen
tek, démonok Egyiptomban cí-
mű kö tet egyik for dí tó ja (Bu da-
pest, 2003).

AkeresztényépítészetlelőhelyeiEgyiptomban
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Atemplomokesetébenakoptépítészetazértisnyúlhatott
inkább a birodalmi hagyományokhoz, mert a fáraókori
templomépítészetneknemtömegekbefogadásavoltacél-
ja, hanemabenne lakó istenség elszállásolása.Az előbbi
célraabazilikáliselrendezéssokkalalkalmasabbvolt.

AMediterráneumon belül Egyiptom Szíriával került
közelebbikapcsolatba,miutánDiocletianusátszervezései-
nekhatásáraatöbbprovinciátmagábafoglalóOriens dio-
cesisrészelett,melynekszékhelyeaszíriaiAntiochiavolt.
Később,azarabhódításután,akeresztényvilággalmeglé-
vőkapcsolatokköreszűkült,amiazépítészetbeniséreztet-
te ha tá sát.

Akopt építészet három fő csoportját a templomok, a
kolostorokésasírépítményekalkotják.

TemP lo mok

Az egyip to mi egy ház meg ala pí tá sát a ha gyo mány Szent 
Márkhozköti.Jóllehetakoraiegyháztörténetaz írott for-
rásokbólviszonylagismert,ésazegyházszervezeta2.szá-
zadvégéremárteljesmértékbenkifejlődött,azelsőtemp-
lomok – ezek is igen kis számban (Antinoopolisz,
Al-Marina,FawQibli)–a4. századra tehetőek.A legko-
rábbifejlődésifázistehátteljesmértékbenhiányzikasor-
ból. Ennek okai abban keresendők, hogy a legkorábbi
templomokkönnyű szerkezetű, jelentéktelenebb épületek
lehettek,melyeketkésőbbteljesenújraépítettek,illetveami
esetlegmégismegmaradtbelőlük,aztelpusztítottáka18–
19.századiparasztok,akikazókorivárosokszervesanyag-
bangazdagmaradványaitföldjükretrágyagyanántelhord-
ták. Ezen kívül Alexandriában, ahol az ilyen jellegű
építészeti emlékekre leginkább lehetneszámítani, ésazok
a kialakulás és fejlődés szempontjából kulcsfontossággal
bírnának,amodernvárosráépültazókorira,ezzelmegne-
hezítveafeltáráslehetőségét,sokesetbenpedigelpusztítva
amaradványokat.Nemkedvezett a kopt építészeti emlé-
kekfennmaradásánakazsem,hogyazEgyiptombankutató
régészeket sokáig kizárólag a fáraókori emlékek érdekel-
ték, az esetenként rájuk épült koptmaradványokat pedig
mindenfajta dokumentáció nélkül, egyszerűen elbontották
(a nagyCarlRichardLepsius szinte dicsekedve ír arról,
hogysajátkezévelfejtetteleaz„értéktelen”koptfreskókat
acsodálatosfáraókoridomborművekről).

A4. századra datált templomok jellegzetessége, hogy
többhajósak(3–5),ésafőhajóméreteicsakkismértékben
múljákfelülamellékhajókét.Azöthajóstemplomokeseté-
benmegjelenikmárazazelem,melykésőbbkülönösenti-
pikussáválik:anyugatimellékhajó,csakittmégahárom
központihajótveszikörbe,egyesetbenpedigakeletiolda-
lon is végigfut.A szentélyrész több helyiséges; az egyes
helyiségek nem szimmetrikus elrendezésűek.A szentély
melletti helyiségek liturgikus szerepéről semmit sem tud-
ni.

Az5–6.századitemplomokesetébentöbbnyirehárom-
hajós, keleti tájolású bazilikákról van szó, melyek íves

szentélyéhez kétoldalt egy-egy egyenes lezárású helyiség
kapcsolódik,nyugati lezárásukatpedigegyoldalhajóbiz-
tosítja.Jelentéktelenebbhelyekentöbbhajóstemplomokis
előfordulnak (pl.MedinetMádiban), melyek szélessége
meghaladja hosszúságukat.A templomokbelső oldalfalát
gyakran látták el fülkékkel.A6. századbanFelső-Egyip-
tomban kialakult egy háromkaréjos, kívül egyenes fallal
lezártszentélytípus.Atagoltabbalaprajzú,dekívülrőltég-
lalapba zárt templomokgyaníthatóan fáraónikus előképe-
ketkövettek.Azelőcsarnok(narthex)ésazelőudvar(átri-
um) fakultatív elemek a korai templomoknál, akárcsak a
bejárathelye.Anarthexhezkapcsolódóan,pl.Esznában,a
főhajó nyílásával szemközt is előfordulnak helyiségek.A
háromkaréjos apszis nem feltétlenül Szíriából került át
Egyiptomba,ugyanisSzíriábanezazelrendezésaz5.szá-
zad elejénmégnemvolt általános.Ez a szentélyforma a
Thébaisz területére jellemző,Oxürhünkhosztól délre, de
egyetlenképviselőjemegjelenikanyugatiDakhla-oázisban
is.Ezekben a templomokban, illetve később az egyszerű
félkörívesapszissalzáródóakbanis,gyakranláthatóadia-
dalív előtt kétoldalt felállítva egy-egy oszlop,melyek a
többinélmagasabbak,deazokkalösszeköttetésbenállnak.
Néhányesetbenmegjelenika templomokközött aSzíriá-
ban népszerű alaprajzi típus is: a négykaréjos, centrális
templom; ilyenkiképzésű azAbuMina-i Iustinianus-kori
sírtemploméskeletitemplom.Jellegzetesésgazdagonki-
vitelezett példánya ennek az időszaknak az el-asmuneini
(görög nevén Hermupolisz Magna) püspöki templom,
melynek különlegessége, hogy kereszthajós elrendezésű,
és a kereszthajók félkörívben végződnek.Megfigyelhető
benneajellegzetesnyugatimellékhajó,előttenarthexszel.
A templom jó példát nyújt a hellénisztikus–rómaihagyo-
mányok felhasználására: kapuzata díszes, hangsúlyos
(szemben a kolostortemplomok jelentéktelenbejáratával),
azoszlopokkalszegélyezettfelvezetőútegyhatalmasud-
varonhalad át, az oszlopok fejezete korinthoszi, a rajtuk
nyugvóáthidalóelemek,azarchitrávok,ajtófélfákésszem-
öldökkövekfaragásapedigkésőrómaistílusú.Abelsőosz-
lopokmindegyikétegykorábbiépületbőlvették,ésittcsak
újrafelhasználták.

A kolostortemplomok általában sokkal egyszerűbbek
voltak a világi templomoknál, az építészeti díszítéseket
többnyiremellőztékbennük.Elrendezésükettekintveavi-
lágitemplomokatkövették,deaváltozásokidőeltolódással
jelentekmegbennük.Kelliábanméga6.századbanisoly-
antemplomotemeltek,melynekfő-ésmellékhajóiközött
alig volt különbség.A szohágiSenute-kolostor temploma
kivételtképezdíszítettségétésméreteitilletően.Háromha-
jóshosszházaigenhosszú,nyugatfelékétfélkörívbenle-
zárt narthex határolja, szentélye háromapszisos és falfül-
kékkelgazdagonellátott.Aszentélyrészegyikhelyiségében
keresztelőkúttalálható.

A7.századtörténelmieseményeinagymértékbenaka-
dályoztákakeresztényjellegűépítkezéseket:aszázadelső
harmadában(619–628)aperzsákpusztítottákéshódították



koptépítészet

26

megegyévtizedreEgyiptomotegészenAsszuánig,majdaz
arabhódításkövetkezetta640-esévekben.Aperzsahódí-
tásnakAlsó-Egyiptombansokkolostoráldozatáulesett,la-
kóikelmenekültek,miutánegyrészüketmegölték.Gyanít-
hatóanekkorhagytakelegyesfelső-egyiptomikolostorokat
is.Azarabokkalazállamvallásismegváltozott,ígyugyan
folytaktovábbiépítkezések,főlegfelújítások,denemako-
rábbiakhoz hasonlóméretekben. Ennek következtében a
szerzetesi és avilági templomoképítésimódjánakegysé-
gesülésefigyelhetőmegakorszakban:eltűntakorábbikü-
lönbségadíszítettségésméretektekintetében.Eztmutatja
azebbenakorbanakairóikoptnegyedbenépültSzentSz-
ergiosz-ésaSzentBarbara-templom.Mindkettőtegyszerű
alaprajz, visszafogottméretek jellemzik:mindkét esetben
háromhajósbazilikaépületrőlvanszó,nyugatimellékhajó-
valéstöbbhelyiséges,egyapszisosszentéllyel,újrafelhasz-
nált oszlopokkal.Mindkét templommagánalapítású volt,
amiszinténjellemzőakorszakkörülményeire.Aholtehet-
ték,továbbrais,vagytalánméginkábbfölhasználtákako-
rábbiépületekáltalkínáltépítőanyagot,ígyaszakkaraiJe-
remiás-kolostor templománál a környező temető romjait.
Ez a templomEgyiptom egyik leggazdagabban díszített
temploma,báralaprajzameglehetősenegyszerű.Akorszak
újítása ahurusz: a szó azt a helyiséget jelöli, amelyet a
szentélyésadiadalívelőttioszlopokközöttalakítottakki.
Adiadalívelőttfelállítottoszloppárelőbbafőhajószéléig
futófalcsonkká,majdatemplomteljesszélességéigkinyú-
ló falláalakult.Enneka folyamatnakazelsőállomása fi-
gyelhetőmeg aMedinetHabu-i fáraókori emléktemplom
előtt egykor állt templomnál.Az egyik legkorábbi, teljes
mértékbenkialakulthurusz a szakkarai Jeremiás-kolostor
templomábanvoltlátható.Mindezekatérkialakításokmá-
sodlagosbetoldásokeredményeképpenjötteklétre.Azelső
olyanhely,aholígyépültmegatemplom,a7.századkö-
zepeutánratehetőDeiresz-Szuriani-beliEl-Adra-templom
aWadien-Natrunban(ahelységnévbenszereplődeir arab 
szó,mely kolostort jelent.Gyakori az arab helységnevek
alkotóelemeként,éskoptkolostorjelenlétéreutalakkoris,
hamaga az épületmár elpusztult).Ehelyiségkialakítása
annakatörekvésnekazeredménye,hogyapapságezáltal
elkülönüljönalaikustömegtől.Azelválasztófalfunkciója
teháthasonlítazortodoxikonosztázéhoz,deazsokkalké-
sőbbalakultcsakki.

Azarabhódításutánatemplomépítésmindenfajtaálla-
mitámogatásamegszűnt,csakamagánadományozókrale-
hetetttámaszkodni.ABirodalommalleszűkültakapcsolat,
így a hagyományőrzésenkívül az iszlámépítészet hatása
egyre inkábbmegfigyelhető, főlegamamlúkkortól, ami-
koraFátimidatoleranciátfelváltottaakeresztényekelnyo-
mása.Ennekkövetkeztébenamégkeresztény lakosság jó
részeáttért az iszlámhitre.A9. századigabazilikálisel-
rendezésű templomokvoltak legnagyobbszámbanEgyip-
tomban,akárcsakaBizánciBirodalommás területein.Az
idők folyamánazonbanezekalaprajza igen leegyszerűsö-
dött.Azzalisösszefüggésbenálltezafolyamat,hogyafa

mintépítőanyagtúldrágavolt,ésígyazépületeklefedését
nyeregtetőhelyettagyagtéglábólrakottkupolákkalésbol-
tozatokkal oldottákmeg (bár az utóbbival csak igen rit-
kán).Ilymódonazonbankisebbfesztávolságottudtakcsak
áthidalni, tehát egy templomtér lefedéséhez többet kellett
egymásmellett alkalmazni. Így jöttek létre Felső-Egyip-
tomban, Asszuán környékén az úgynevezett hosszház-
kupolástemplomok,melyekalapterületétnégyzetekreosz-
tottákfel,ezeklefedésepedigkülönkupolákkaltörtént.Az
időmúlásával a kupolák egymáshoz viszonyítottmérete
változott,mégpedigaszentélyfölöttitméretbenésjelentő-
ségbenmegelőztékanyugatabbraelhelyezkedők.Akupo-
lákatnégyvagynyolchelyentámasztottákalá.Etípusleg-
jelentősebb képviselője az asszuáni Deir Anba Hadra
kolostortemploma,melynek főhajóját két hatalmas, nyolc
alátámasztásúkupola,mellékhajóitésszentélyétpedigto-
vábbikiskupolákésfélkupolákfedték.Aszentélytésmel-
lékhelyiségeitösszekötőajtónyílásokkiszélesedésejellem-
zőmégerreakorszakra.

ko los To rok

Acímmegtévesztő,ugyanisazegyüttlakó(koinobita)szer-
zetesekkülönfélefunkciójúépületeimellettidesorolandók
aremetéképületeiis.

ASzentAntalhozhasonlókorairemeték,akikavilág-
nak hátat fordítva kivonultak a sivatagba, életvitelükkel
hamarkövetőkre találtak,olyanokra, akikmesterükköze-
lébenésirányításávaltörekedtekazéletszentségelérésére.

Számuknövekedésévelbiztosítanikellettbizonyosszerve-
zettközösségikereteket.Azegyremeteségheztartozókét-
személyeskisegységekösszességétjelölialauraszó.Ezen
belül a remeték (mester és tanítványa általában)minden-
napjaikatmagányosantöltöttékegykét-vagytöbbhelyisé-
gesegyüttesben,éscsupánazeucharisztiamegünneplésére
gyűltek össze időről időre.Két kamra esetében az egyik
helyiség a lakó- ésmunkaszoba, amásik a háló- és ima-
kamra funkcióját látta el. Ennek az egyszerű típusnak a
példái találhatóakmegahíresAbuMinazarándokhelytől
keletre fekvő templommelletti 5. századi remeteségben.

HermupoliszMagna(El-Asmunein)bazilikájama,afeltárásokután



Az írott források nagy része egyszerű, egy-kéthelyiséges
remetelakokról beszél. Kellia 6–7. századi együttesében
egy-egy re me te egy ség ben egy mes ter és egy ta nít vány élt 
egyfedélalatt,dekülönkamrákban.Hajlékukatfalövezte,
amelyenbelül többhelyiségkapotthelyet:aháló-ésrak-
társzobákonkívül imahely,konyha, étkező,dolgozóhelyi-
ség, fogadószoba, kert, mosóhely és mellékhelyiség.A
mesterésatanítványegyüttéléseazegyiptomiszerzetes-
séget a legkorábbi időktől fogva jellemzi:minden nagy
szentnekvoltmestere,akinélegyideigtanult,mielőttönál-
ló remete-vagy szerzetesi életbekezdett (ígyakét legis-
mertebbnek,SzentAntalnakésPakhómnakis).Esznábana
remeték lakóegységeit a sziklába, föld alá mélyítették,
melybenahelyiségekegyközponti,nyitottudvarkörülhe-
lyezkedtekel,ahováabejárásegylevezetőlépcsőnátvolt
lehetséges.A rendszeres időközönként közösen végzett
imaszámáraépítettekolyanhelyiségeket,melyekbenake-
leti fal közepén egy kis fülkét helyeztek el.Alsó-Egyip-
tombanarablókbetöréseiellenhatalmas,masszívtornyo-
katemeltek.Bejáratukafelsőszintenvolt,ahovacsapóhíd
segítségével lehetettbejutni.Alulkápolnaishelyetkapott
a toronyban.Támadás alkalmával a környék remetéi ide
menekültek.Ezekavaskosépületekmaisjellegzetesalko-
tóelemeiaWadien-Natrunkolostorainak.

Az egyip to mi koinobita szerzetességkutatásánaknagy
hiányossága, hogybár írott forrásait feldolgozták, a régé-
szetiemlékeketeddigszinteteljesenelhanyagolták.Hava-
lamelyikkolostorbanfolytakiskutatások,azoktöbbnyirea
templomraszorítkoztak,mintleglátványosabbépítészetial-
kotásra.Ennekkövetkeztében a kolostorépítészetről nagy-
résztcsakazírottanyagonkeresztüllehetfogalmatalkotni,
ésezáltalcsakáltalánosmegállapításokralehetszorítkozni.
Ennekazéletformánaklegteljesebbleírásátésszabályozá-
sátahagyományPakhómésSenutenevéhezkötötte.Amo-
nos tor szer ve zett ség ében a ko ra be li ka to nai tá bo rok hoz ha-
sonlítható.Aszerzetesekmindennapjaiisszigorúszabályok
szerintalakultak,melyekértelmébenszinteegésznapjuka
közösségbentelt:együttdolgoztak,étkeztek,azimáktöbb-
ségét is közösen végezték. Ehhezmegfelelő, sok embert
befogadóhelyiségekreésépületekrevoltszükség.

Amonostorzártegységetképezett,éselzárkózottakül-
világtól:fallalvoltkörülvéve.Afőkaputegyszerzetesőriz-
te,akinekerreacélraegykülönépületisarendelkezésére
álltakapumellett.Emellettazőfeladatavoltaleendőszer-
zetesekkelvalófoglalkozás is,akiknoviciátusi idejükleg-
elejénakolostoronkívüllaktak.Aliturgikuséletközpontja
a templomvolt.A refektóriumberendezésére,mely több-
nyire a templom közelében helyezkedett el, Deir el-
Balaizából lehet példát említeni: itt íves, épített padokból
állt.Egyeskolostorbankülönimatermetislétesítettek.Kez-
detbenaszerzeteseketiskülöncellákbanhelyeztékel–az
írottforrásokszerint–,ennekazonbansemmikézzelfogha-
tónyomanemmaradt,szembenaközösségihálótermekkel.
ArégészetilegvizsgáltDeirel-BalaizaésSzohágkolostorá-
banahálótermekhosszúkáshelyiségek,melyekbejárataa

rövidoldalonvolt,afekhelyekpedigakéthosszúfalmen-
ténhelyezkedtek el, számszerint tízenvagymégennél is
többen.Egy-,illetvetöbbemeletesépületekiselőfordulnak.
Egykolostoronbelültöbbilyenházisállhatott.Avendég-
ház isa falonbelülhelyezkedettel.Akolostorokhozezen
kívülműhelyekésraktárépületekistartoztak.

sír éPíT mé nyek

Asíremlékekformájában–a templomépítészethezhason-
lóan – neméltek tovább az egyiptomi pogányhagyomá-
nyok, szemben a temetkezési módokkal: a mumifikálás
egykésőiformájamégévszázadokig,ésszerzetesikörnye-
zetbeniskimutatható.

Asírépítményekegyiktípusaaföldalatti,aknásbejára-
túkamraföléemeltnégyoszloposkupolásépület,melynek
legjellegzetesebbképviselőjeazel-bagawati(Kharga-oázis)
temető,aholilyentípusúsírokatmindkeresztény,mindpo-
gány emberek temetkezőhelyeként létesítettek.A kupola
vagynégyszabadonállóoszloponnyugodott,vagyvékony
fallalépítettékbeazoszlopközöket.Akereszténysírokhoz
tartozóépületarraisszolgált,hogyottahalottlelkiüdvéért
családikörbeneucharisztikusszertartástvégezzenek.
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A sírépítményekmásik típusa a
sziklába vágott föld alatti síroké
(ezekethypogaeumoknaknevezzük,
és nem lehet tudni, hogy tartozott-e
hozzájuk felépítmény). E sírok
egyetlen lejáratból (általában akna)
ésföldalattikamrábólálltak.Akam-
rák–szinténaFöldközi-tengerkele-
timedencéjébenáltalánosanelterjedt
módon–falbavágottkoporsóhelye-
ket tartalmaztak. Ilyen temetkezési
helyekeddigcsakAlexandriaterüle-
ténkerültekelő. ADeiresz-SzurianikolostoraaWadien-Natrunban 

(akerítőfalnemtartozottazeredetiegyütteshez)
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