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Amagyaregyiptológiajelentősvállalkozásaiközétartozik
Dzsehutimeszthébaisírjánakfeltárása.Akutatásokkezde-
te, 1983 óta a kutatócsoport tagjai számos szakcikkben
számoltakbeasírfalképeivel,szövegeivelésleletanyagá-
valkapcsolatoskutatásaikról;egymagaKákosyLászló,az
expedíciómunkáját 19 éven át irányító kiváló egyiptoló-
gustöbbminthúszhosszabb-rövidebbírásbanfoglalkozott
a 32-es sorszámot viselő sírral.A specialistákmellett az
ókortudomány,illetveazegyiptológiairántérdeklődőszé-
lesebbközönség ismegismerkedhetett a feltárás eredmé-
nyeivel–elsősorbanaSzépművészetiMúzeumegyiptomi
kiállításán látható, leletmegosztássalMagyarországra ke-
rültműtárgyakon keresztül.A sír első ésmáig egyetlen
részletesnek mondható magyar nyelvű leírását Kákosy
LászlóDzsehutimesz sír ja Thébában című,akönyvpiacon
mamárhiánycikknekszámítókötete tartalmazza.Zársza-
vábanaszerzőakkoriismereteibirtokábanmégkétásatási
szezont(egyiptomiviszonylatbankörülbelül3–4hónapnyi

időt)tartottszükségesnekafeltárásoklezárásához.Akötet
megjelenéseóta15évteltel,samunkátfolytatómagyar
kutatók2004márciusában fejeztékbe a 20. ásatási kam-
pányt,amelyaligha lehetazutolsó. Aszokatlannak tűnő
késedelemcsak részbenmagyarázható azzal, hogy ama-
gyar kutatók – különösen a feltárás első szakaszában –
gyakranelégtelenanyagifeltételekésnehézlogisztikaikö-
rülmények között, a terepen csak rövid időt töltve
dolgoztak.Amásik,ennéltalánfontosabbok,hogyDzse-
hutimeszsírjaszámos,előrealighasejthetőkeményleckét
adottfelkutatóinak.

Azásatásokkezdeteelőttakorabelikirálysírokat leszá-
mítvameglehetősenkevesetlehetetttudniDzsehutimeszko-
rának, a 19. dinasztiának a sírművészetéről: a heidelbergi
egyetemthébaiásatásaimellettamagyarexpedíciónakkez-
deményező szerepe volt, amennyiben figyelmét elsőként
összpontosította erre a területre.Akutatás akkori állapotát
jól szemlélteti, hogyvisszaemlékezései szerint– akorábbi,
18.dinasztiaimagánsírokpéldájátalapulvéve–magaKáko-
sy is egy jóval szerényebbméretűésegyszerűbb felépítésű

sírraszámított,amelynekafeltárásané-
hányévalattbefejezhető.Mamártud-
juk,hogyasziklasír–akésőbbikiegé-
szítéseket is beleszámítva – 15
egymásból nyíló építészeti térből épül
fel,amelyhezhárommonumentálismé-
retben kiképzett előudvar és egy, az
egész struktúrátmegkoronázó vályog-
téglapiramistársul.

ADzsehutimesz-sír másik szokat-
lanvonásaazahatalmastömegűlelet-
anyag, amely az egyiptomi történelem
későbbi évszázadaiból, főként aKr. e.
1. évezredből származik.Bár a thébai
magánsírokÚjbirodalomutáni újrafel-
használása tipikusnak mondható, arra
azonban ritkán találunk példát, hogy
egyműemlék a Ramesszida-kor utáni
egyiptomi történelemminden jelentős
epizódjának sírművészetét gazdagon
reprezentálja.Azt, hogyDzsehutimesz
sírja e különleges emlékművek sorába

Schreiber Gábor (1974) egyip-
tológus, régész, a thébai 32-es 
számú sírban folytatott kutatá-
sok vezetője. Kutatási területe a 
későkori és Ptolemaiosz-kori 
egyiptomi vallás és művészet. 
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tartozik, nagyrészt a síremlék helyzete indokolja.Az El-
Khohkadombugyanis,amelynekdélilejtőjéna32-esszámú
sír fekszik, a thébai temető egyik legprominensebb részén,
annakközpontjában,aRamesszeumzónájaésaDeirel-Ba-
hari templomok között félúton helyezkedik el. Közvetlen
szomszédságábantalálhatóakathébaitemetőlegrégebbi,az
Óbirodalomvégéről és azElsőÁtmenetiKorból származó
sziklasírok,míg keleti és észak-keleti irányba a terület az
AszaszifésDeirel-Baharizónájávalhatáros.Ezutóbbiterü-
let, illetve az ott található halotti templomokThéba egyik
legfontosabbkultikus cselekményének, a „VölgySzépÜn-
nepének” egyik fő színtere, amelyet még a görög-római
időkbenismegtartottak.1Deirel-Bahari, illetveazAszaszif
dombon elhelyezkedőprocessziós út közelsége így jelentő-
senemelhetteazEl-Khokhánlévőtemetkezésekpresztízsét,
s egyúttalmagyarázatot ad az ott talált temetkezések nagy
számára.A32-essírtehátaRamesszida-korkutatóimelletta
későkoriEgyiptommalfoglalkozókérdeklődésére isszámot
tarthat,hiszenjelentékenyanyagaritkalehetőségetkínálar-

ra, hogy azKr. e. 1. évezred thébai sírművészetének teljes
keresztmetszetétésezenkeresztülazegyiptomivalláséstúl-
világhitváltozásátrészleteibenistanulmányozhassuk.

Azutóbbi háromév aktív terepmunkája utánmamár
valóban elmondható, hogy a Dzsehutimesz-sír régészeti
feltárása–eltekintveegykisebbterülettőlasírkomplexum
bejárata közelében – befejeződött. Ezzel párhuzamosan
2002-benelindultegyprogram,amelyaterületásatásutá-
nikonszolidációját,valamintazelőudvarokésazotttalál-
hatómásodlagos sírépítmények állagmegóvását és építé-
szeti rekonstrukcióját tűztekicélul.Fontosmérföldkőnek
számíta részletes tudományospublikációelsőkétköteté-
nekmegjelenése, amelyek az eredeti emlékmű epigráfiai
és építészeti vizsgálatának eredményeit tartalmazzák.2 A 
jelenlegikutatáslegfontosabbfeladataígyaterepentöltött
húszévmunkájánakeredményeként felszínrekerült lelet-
anyagelemzése,dokumentálásaésközzététele.Akövetke-
zőkbenasírtörténeténekvázlatosismertetéséntúlazutób-
bi évek lelet-feldolgozási munkáinak fontosabb
eredményeirefogokrövidenkitérni.

ii. a sír Bel ső újraFelhasználása3

Asírbelsőbőlelőkerült leletanyagnakcsupánegy igenkis
szeletekapcsolódikazeredetitulajdonosokhoz,aII.Ram-
szesz és talánMerneptah korai éveiben működőmagas
rangú hivatalnokhoz, Dzsehutimeszhez és feleségéhez,
Amun énekesnőjéhez, Iszethez. Legutóbb Bartos Zoltán
közölt azÓkor hasábjain értékes adatokat a sírtulajdono-
sokgránitszarkofágjairól,amelyekládarészeasírkamrában
nyugszik,míg fedeleik a koraiműkincs-kereskedelem ré-
vénatorinóiMuseoEgizióbakerültek(„Jean-JacquesRi-
faudésDzsehutimeszthébaisírja”,Ókor2004/2,52–58.).
Asírmellékletekközülfigyelmetérdemelnekahalottibú-
torzatelemei–festettusébti-tartóládák,egyfekete-afrikai
importfábólkészültremekművűládaIszetnevévelésleg-
alábbmég egynagyméretű, valószínűlegkanópus-láda–,
valamintDzsehutimesz fajanszusébtijei.SzinténDzsehu-
timeszhez tartozhatott az a nemrég rekonstruált, istenala-
kokkaldíszítettún.múmialap,amelyetasírtulajdonostes-

tére fektettek a balzsamozás után.A mellékleteket egy
főként nagyméretű tárolóedényekből álló edény-kollekció
egé szí ti ki. 

Azeredetitemetkezésekkifosztásalegkésőbba20.di-
nasztiamásodik felébenmegtörtént, hiszen a thébai sír-
fosztogatásokatdokumentálóhieratikusjegyzőkönyvekből,
azún.„sírrablóaktákból”arrólértesülünk,hogyIX.Ram-
szeszkoráraazösszesismertnemesisírtfeldúlták.Némi-
legbizonytalan az az időpont is, amikor a sírt következő
tulajdonosaik birtokukba vették.A korábban javasolt 21.
dinasztiai időponttal szembenelképzelhetőegykésőújbi-
rodalmi (20. dinasztiai) időpont is, amelyet egy tipikusan
20.dinasztiaiamphora-kollekcióésegyvalószínűlegszin-
tén erre a korra helyezhető anepigraphikususébti-szett is 
támogat.AsírkoraifelhasználóiközétartozhatottegyTaiu
nevű énekesnő, akinek több száz21. dinasztiaiusébtije a
sírkamrakörnyékérőlkerültelő.

A22.dinasztiaidejénasírbelsőrészeitegythébaicsa-
ládveszibirtokába,errelehetlegalábbiskövetkeztetniab-
ból, hogy két, ezen temetkezésekhez tartozó koporsón is
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olvashatóaz„Amunháznagya”titulus,amelyacsaládban
öröklődhetett.Akoporsók anyagacartonnage, azaz stuk-
kóvalbevonttöbbrétegűragasztotttextil,amelyetakordi-
vatjánakmegfelelően polikróm dekorációval díszítettek.
Szinténebbőlakorbólszármazikazazaknasír,amelyeta
2. terempadlózatábamélyítettek.Báramellékleteka sír-
fosztogatásoknakköszönhetőenittis–csakúgy,mintasír
másrészein–roppanttöredékesállapotbanéskevertkon-
textusokbólkerültekelő,valószínűsíthető,hogyaközelben
ta lált cartonnage-töredékek és tömör pszeudo-kanópusok 
ehhezazaknáhoztartozhattak.A25–26.dinasztiaidejéből
egyigennehezenértelmezhetőanyagvanabirtokunkban.
Akorszak tipikus kerámiaedényeimellett a legfontosabb
leletegykoporsótöredékAnh-hórnevével,amelyaközeli

Aszaszif-domb sírjaiból előkerült 26. dinasztiai példákkal
hasonlíthatóössze.

Asírmásodlagos tulajdonosaiközüla leghíresebbaza
karnaki papi család, amelynek legkorábbi temetkezéseit az
utolsónemzetifáraókkorában,aKr.e.4.századbanhelyez-
tékasírba.Acsaládférfitagjaiközülháromszemélyathé-
bai démotikus nyelvű archívumokból is ismert, és így te-
metkezéseik viszonylag pontosan datálhatóak.Az említett
forrásokbóltudható,hogymindhárman(apaésfiai)viselték
a „Királyi írnok” címet, és a karnaki templombanmagas
rangúpapihivatalt is elláttakPtolemaioszSzótér ésPtole-
maioszPhiladelphoszalatt.Akorábbigenerációhoztartozó
Paheb temetkezése így aKr. e. 3. század első felére, fiai,
NeszminésHórnofertemetkezéseipedigaszázadközepére
keltezhető.Akövetkező generációból egyedül ismertSep-
min,Neszmin fia valószínűlegEuergetész vagyPhilopatór
alatt temetkezhetett a sírba.Acsalád temetkezéséneknem-
csakazadkülönöshangsúlyt,hogyezáltalegyesetbenleg-
alábbisadémotikusiratokbanszereplőadatok,illetveathé-
bai temetőből rendelkezésre álló információk
összekapcsolhatók,hanemaz is,hogymindezidáig ismere-
teink igen hiányosak voltak aPtolemaiosz-kori thébai elit
temetkezésekkelkapcsolatban, ahováez az anyag is sorol-
ható.Acsaládelőkelőrangjátjólérzékelteti,hogyasírbir-

tokbavételekor nem egyszerűen csak felhasználták amár
meglévőkamrákat,hanemnagyszabásúátalakításimunkák-
ba fogtak: elplanírozták az akkorramármindenbizonnyal
romoslegbelsőudvarmaradványait,egyújbejáratotépítet-
tekki,ésújabboldalkamrákatalakítottakki saját temetke-
zéseikszámáraazeredeti,újbirodalmisíraknaoldalfalaiban.
Báratemetkezésimellékletekezesetbenistöredékesek,az
azonosítható esetekben úgy tűnik, hogy két koporsó (egy
külsőésegyeltérőstílusúbelsőkoporsó)használatavoltál-
talános.Akoporsókbahelyezettmumifikáltmaradványokat
figurális és feliratos textilekkel fedték be, amelyek fölé
többrészes cartonnage-díszítményekethelyeztek.Amellék-
letek közül kiemelkednek a test védelmét biztosítani hiva-
tott,keménykőbőlkészült amulettek, akor legjobb stílusát
mutatóusébti szobrocskák,ahalotti ellátmányt tartalmazó,
hellénisztikushatástmutatófestettkerámiaedényekésazok
afestettsztélék,amelyekszövegébenAmunistendekrétum-
banrendelielacsaládtagjainaktúlvilágiéletét.

Asírtörténeténekkövetkezőésegybenutolsójelentős
epizódjamárarómaikorraesik.Alegfontosabbleletebből
azidőszakbólegymumifikáltemberimaradvány,amelyet
festettmúmiapólyadíszít.Adekoráció stílusa,valamint a
mellrészenegyvertikáliskolumnábanfutóáldozatiszöveg
erősen emlékeztet aSzótér család temetkezéseiből ismert
példákra,amelyekelsősorbanakoporsófedelekbelsőolda-
lainmegjelenőzodiákusábrázolásokmiattváltakhíressé,s
amelyeketma több nagy európaimúzeumőriz.A család
legismertebb tagja, SzótérThéba kormányzójaként tevé-
kenykedettTraianusidejében.Bárazásatássoránelőkerült
csekélyszámúrómaikorileletközöttegysemakad,amely
kétséget kizáróanbizonyítaná, hogy aSzótér családnak a
koraiműkincs-kereskedelemrévénazonosítatlan lelőhely-
ről Európába került temetkezései a Dzsehutimesz-sírból
származnának,azazonbanbizonyosnaktűnik,hogyasírta
Kr.u.2.századbanisfelhasználták.

iii. ké ső ko ri Te me Tő az el-khokha dom Bon

Asírbelsősziklábólkifaragotttermeinkívülazújbirodalmi
emlékműkét külső előudvarát is birtokba vették aKéső-
korban,aholmásodlagossírokatlétesítettek.Ennekaterü-
letnekafeltárásakomolyerőfeszítéstvett igénybe,hiszen
az udvarok szintje felett egy3–4métermagas, többnyire
igenkevertösszetételűfeltöltéshelyezkedettel.Amásod-
lagos sírokat, amelyekközött több aknasír, egy szokatlan
felépítésűkamrasíréskétnagyobbhypogeumszerepel,az
újbirodalmiudvaroksziklapadlózatábamélyítették.Asírok
tájolása eltér az újbirodalmi emlékművekétől, és külön
rendszert alkot. Úgy tűnik, hogy itt egy, az El-Khokha
domblábainálelterülő,eddig ismeretlenkésőkori temető-
velvandolgunk,amelyvalószínűlegfolytatódikakörnye-
ző,mamégfeltáratlanterületeken.

Azeddigkiásottzónalegjelentősebbsíremlékeegycsa-
ládihypogeum(„B”sír),amelya22.dinasztiamásodikfe-
lébenépült.4Ellentétbenatöbbiitttalálhatósíremlékkel,ez
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azemlékműegyviszonylagtekintélyesméretű,téglábólké-
szültfelépítménnyelisrendelkezik.Asírbejárataelőtti,vá-
lyogtéglával lefedett térségről egy nyitott udvarba, onnan
pedig egyboltozatosvestibulumba lehet jutni, amelyvaló-
színűleg kultuszkamraként funkcionált. A vestibulumból
egy, a sír földalatti helyiségeibe vezető boltozatos folyosó
nyílik, amelyet egy festett faajtó zárt le.A2002-es szezon
soránelőkerült töredékekből jól rekonstruálhatóazajtódí-
szítése:egyáldozatijelenet,ahalottaságyképe,valaminta
kompozíciótmegkoronázó szárnyas napkoronggal kombi-
náltornamentikussáv.Afigurális jelenetekközöttimezők-
benkét,kolumnákbarendezetthieroglifszövegisolvasható,
amelyben négy személynév szerepel.Közülük a kétszer is
megemlítettPayom,akia„Palotaszolgálója”címetviselte,
a sír egyik tulajdonosa volt; rokonait talán szintén ide te-
methették.Magukatatemetkezéseketasíralsórészében,a
sziklábólkifaragottkamrákbanhelyeztékel.Ezekakamrák
egyhosszú,L-alakúfolyosórólnyílnak–azeredetitemetke-
zéshelyevalószínűlegafolyosóvégéntalálható,egykismé-
retűaknánátmegközelíthetőlegbelsőkamravolt.Sajnosaz
antikésmodernsírfosztogatásokeztazemlékművetsemkí-
mélték,ígycsakvázlatosképetalkothatunkazotteltemetet-
tekszámát, illetveamellékleteket illetően.Azbizonyosnak
látszik,hogyasírazeredeti temetkezéstkövetően legalább
egyévszázadonkeresztülhasználatbanmaradt,hiszenbizo-
nyostárgytípusok(főkéntakerámiaésazamulettekköréből)
a25.dinasztiastílusjegyeitmutatják.A
mellékletekközött jól azonosíthatók a
cartonnage koporsók töredékei, ame-
lyek legalább négy különböző darab-
hoz tartozhattak.Amumifikált és be-
pólyált halottakat fajanszgyöngyből
készülthálóvaltakartákle.Ezenhálók
mellrészére fűzték fel azokat az amu-
letteket– többnyireanégyHórusz-fiú
képmását–amelyek jelentős számban
kerültekelőafeltárássorán.Afeldíszí-
tett halottat végül egy cartonnage-ko-
porsóba és egy vagy két fakoporsóba
helyezték. Sajnos a sírfosztogatások
következményeként tűz is pusztított a
sírban, amely a fatárgyaknagy részét
megsemmisítette.Aszórványoskopor-
sótöredékekmellettígymindösszené-
hányolyantöredékkerültelő,amelyek
Ptah-Szokárisz-Oszirisz kompozit ha-
lotti istenséget ábrázoló szobrokhoz
tartoztak.Mivelebbenazidőszakban
a sír ban el he lye zett usébti-figurákszá-
maeléria401-et,alighameglepő,ho-
gy több száz, ebbe a kategóriába so-
rolható,többnyireagyagbólkészültés
afajansztutánzókék,illetvezöldfes-
tésselborítottfiguraiselőkerültasír-

ból.Amellékleteket többmint kétszáz kerámiaedény egé-
szí ti ki. 

A leletanyag alapján úgy tűnik, hogy a sírt használó
családkörülbelülaKr.e7.századelejétőlújabbtemetke-
zéseketmár nemhelyezett ide.A 25. dinasztia időszaka
azonban nemaz utolsó epizód az emlékmű történetében,
hiszenhasonlóanaDzsehutimesz-sírbelsőtermeihez,ezta
hypogeumotisfelhasználjákaPtolemaiosz-korban.Azad-
digramárromosvestibulumotújtulajdonosairekonstruál-
ják,ahelyiségbepedigsajáttemetkezéseikethelyezik.Ko-
rabeli festett kerámiák és cartonnage-töredékek mellett
egyhieratikus írással írtpapirusztekercs isnapvilágrake-
rült innen.Amásfélméterhosszútekercsenazegyikfon-
tosegyiptomi túlvilági irat,aHa lot tak Köny ve1. fejezete
olvasható.Ahogy az a szövegből kiderül, a kéziratot egy
Szetj-gua,másnévenTaruanevezetűnőszámárakészítet-
ték,akiegyike lehetettazebbenakorban ide temetettek-
nek.TovábbiPtolemaiosz-koritemetkezésekkerültekelőa
sírbelsőkamráiból.Eztabelsőrésztegyújonnanépültak-
nán keresztül közelítettékmeg a Ptolemaiosz-korban; az
akna oldalhelységeiben szintén aKr. e. 3., illetve 2. szá-
zadra datálható leletek voltak.Akerámiaedények éscar-
tonnage díszítményekmellett figyelmet érdemelnek a te-
metkezésekheztartozópapirusztekercsekéshypocephalok 
töredékei.Ezutóbbikorongalakú,cartonnage-bólkészült
tárgyakatahalottfejealáhelyeztékaKésőkortólkezdődő-

régészet

100

Leleteka„Bsírból”:asírfestettfaajtaja(jobbra)éscartonnage-koporsóktöredékeiaKr.e.8.századból
(balra)(SchreiberGáborrajzaialapjánatusrajzokatVértesKrisztiánkészítette)



en.Apapiruszleletek érdekességenemcsak az, hogy több
Ha lot tak Köny vefejezetisazonosíthatórajtuk,hanemho-
gyatöredékekenszemélynevekisolvashatók.Igyfeltéte-
lezhető, hogy a többször is említettHórnofer nevűpap a
síregyikkorabelitulajdonosalehetett.

iv. egy új Bi ro dal mi sír ak na

Atömegeskésőkori leletanyagonkívülnagyszámbanke-
rültekelőnemaDzsehutimesz-temetkezésheztartozóújbi-
rodalmi tárgyak is az ásatás folyamán. Ezek nagy része
egyértelműen a környező 18-19. dinasztiai sírokból szár-
mazik, s a Dzsehutimesz sírba (főként a sír udvarainak
kontextusaiba) csakmásodlagosan, a sírfosztogatások ré-
vén kerültek.A szórványleleteken túl azonban két olyan
aknasír is található („D” és „O” sír) a területen, amelyek
leletanyagavilágosanbizonyítja,hogynemDzsehutimesz
voltazegyetlenéstalánnemisazelsőújbirodalmiépíttető
azEl-Khokha domb ezen részén.Akét aknasír közül itt
csakazegyikretérekkirészletesebben,arra,amelynekle-
letanyagaviszonylagpontos datálást tesz lehetővé.Ez az
aknaaDzsehutimesz-sírlegbelsőudvarán,asírbelsőhom-
lokzata előtt helyezkedik el.Az aknát amagyar kutatók
Kákosy László vezetésével még 1986-ban részlegesen
megtisztították,5 ekkor azonban amunkálatokatmintegy
két hétmúltán fel kellett függeszteni,mert az akna igen
rossz állapotú oldalfaláról szikladarabokváltak le, komo-
lyan veszélyeztetve a benne dolgozó munkásokat. Az
1986-osásatásnakazaknábólszármazókevert–újbirodal-
miéskésőkoritárgyakategyaránttartalmazó–anyagaígy
nem te rem tett biz tos ala pot a sír em lék ér tel me zé sé hez. 
Amikora2004-esszezonbanvisszatértünkerreaterületre,
amunkálatokat az akna oldalfalainak konszolidációjával
kezdtük.Ezekutánlehetővéváltasírbelsőtereinekfeltá-
rásais.A7méteresaknaaljárólnyílókamra–azaknához
hasonlóan–kevert,valószínűlegmártöbbszörátkutatottés
visszatöltöttanyagottartalmazott.Ehelyiségmegtisztítása

utánkiderült,hogyinnenegymásodikbelsőaknaisindul,
amely egy szerényebbméretű helyiségbevezet.Bár vilá-
gossávált,hogyazókorbaneztakamrátiskifosztották,a
későbbitárgyakhiányaésahomogén,kizárólagújbirodal-
mitárgytöredékekettartalmazófeltöltésaztbizonyítja,ho-
gyazantikvitásótaújabbkárosodástnemszenvedett.Sze-
rencsére az ókori ésmodern sírfosztogatókat kizárólag a
nagynyereséggelkecsegtetőértékestárgyak–főlegane-
mesfémbőlkészültmellékletek– izgatták,a többi,pénzre
nehezenkonvertálhatómellékletet – bár többnyire össze-
törték, és részbenmegsemmisítették –magukután hagy-
ták. Sajnos a kamrában – valószínűleg éppen a sírrablás
eredményeként–tűzispusztított,megsemmisítveígyafá-
ból készült tárgyak – a koporsók és a halotti bútorzat –
nagyrészétis.Hogyegy-egyszétdúltaknasírdatálásamég
ilyenesetbensemreménytelen,jólbizonyítjaennekakam-
ránakazeseteis,ahonnanegyjelentőskerámia-szettkerült
elő.Akollekció egyebekmellett négy söröskancsót, hat,
peremükönvörössávvaldekorálttálat,egynagyméretűtá-
rolóedényt, egyamphorát,hat lineárisdekorációvaldíszí-
tett kancsót és többpolikrómdekorációval ékesített kon-
vex tálat tartalmazott. Ezen edények mellett egy teljes,
négy darabból álló kanópus-edény szett és egymükénéi
kengyeleskancsó is előkerült.Amükénéi kerámiaedények
HatsepszutésIII.ThotmeszkorábanjelennekmegEgyip-
tomban és importjuk a 19. dinasztia idején, legalább II.
Ramszesz koráig folytatódik.6Ami az egyiptomi edénye-
ket illeti, az eddig ismertpárhuzamokaztmutatják,hogy
mindegyik II.Ramszesz uralkodása előtt, a 18. dinasztia
időszakában,delegkésőbbI.Széthi idejébenkészülhetett.
Eztadatálásttámasztjákaláazokakamrábólelőkerültko-
porsótöredékekis,amelyekstílusa(feketealaponsárgade-
koráció)a18.dinasztiamásodikfelérejellemző,samelye-
ketII.Ramszeszkorárafelváltegyeltérődíszítésű–sárga
alaponpolikróm festéssel dekorált – koporsótípus.7 A 18. 
–kora19. dinasztiai időpontnak az adkülönös jelentősé-
get, hogyDzsehutimesz síremléke, amelynek területén ez
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azaknasír is található, II.Ramszeszkorából származik, s
ígyaz„O”síralsókamrájábanfelfedezetttemetkezésidő-
benmegelőziDzsehutimesz temetkezését.A18.dinasztia
jelenléteazEl-Khokhadombonperszeegyáltalánnemszo-
katlan:a32-essírközvetlenszomszédságábanlévőAmen-
hoteppapszámárakészített síremlékszinténebbőlakor-
ból származik, de 18. dinasztiai több, a közelben fekvő
emlékmű is: ígyAmenemhatSzurero,Kenamun ésMen-
heper-részeneb sírja is.A32-es sír területén található 18.
dinasztiai sírértelmezésekapcsánakézenfekvőmagyará-
zattermészetesenaz,hogyDzsehutimesznemazelsőépít-
tetőezenaterületen,asírkifaragásamáregymásiktulaj-
donos számára, korábban megkezdődött. Ez a feltevés
megmagyaráznátöbbekközötta32-essírnakaztaszokat-
lanvonását,hogyasírbelsőbejáratanemazudvarokten-

gelyébennyílik,hiszenhaDzsehutimeszvalóbanegymeg-
kezdett emlékművet folytatott, akkor a már a sziklából
kivésettbejárathelyétnemváltoztathattameg,hogyalkal-
mazkodjékanagyobbratervezettudvarméreteihez.Bárez
amegoldás kétségkívül csábítónak tűnik, nem feltétlenül
ezahelyzet.Többolyan19.dinasztiaithébaisírtisisme-
rünkugyanis,amelybeasírtépíttetőtulajdonosátszállítat-
ta szülei, őseimáshol lévő temetkezéseit.8 Szintén több
olyan sír ismeretes, ahol egyidejűleg található meg a
Ramesszida-korra jellemző folyosóval és aknával kombi-
náltsírkamra,illetvea18.dinasztiatemetkezéseitfémjelző
udvarrólnyílóaknasír.9 Így–második lehetőségként–az
is elképzelhető, hogy az „O” sírDzsehutimesz felmenőit
rejtette,azaknaépíttetőjepedigtalánmagaa19.dinasztiai
sírtulajdonosvolt.Sajnosafeliratosanyagpusztulásamiatt
akérdésnemdönthetőelbizonyossággal,a18.dinasztiai
temetkezések jelenléte azonban így is új információkkal
gazdagítjaa32-essírtörténetét.

v. a sír komP le xum Be já ra Tá nak ProB lé má ja

Bárezarövidíráselsősorbanasírtörténetévelkívánfog-
lalkozni, az új eredmények ismertetésénél nemhagyható

figyelmenkívülalegutóbbiásatásiszezonegyikújdonsá-
ga:aDzsehutimesz-sírkülsőkapubejárójánakfelfedezése.
Azásatásimunkaazutóbbinéhányévbenazújbirodalmi
sírmásodikpylónja előtti térségre koncentrálódott, ahol
többmásodlagossírteljeskitisztításaváratottmégmagára.
Emellettelindultegy,ateljesterületetkörbevevő,3,5mé-
termagas,faragottkőbőlkészültszárazfalépítése,amely-
nekcélja,hogyaterületkörülemelkedőazonosmagasságú
feltöltéstmegtámassza,megvédveezzelamárkiásott sír-
építményeketéskörülhatárolhatókeretetadvaateljesterü-
letnek.A2004-esszezonegyikfőfeladataegyolyan,ko-
rábbanmár részben lemélyített, de jó ideje abbahagyott
szelvényfeltárásavolt,amelyakoncessziódélihatáránhe-
lyezkedikel.Mintegyháromméterrelamaijárószintalatt
egy téglaépítmény falai bontakoztak ki, amely a felhasz-

nált téglák típusa, az építményhely-
zete és alakja, valamint a közelben
talált építési depozitok alapján két-
ségkívül a Dzsehutimesz-sír harma-
dik, legkülső kapubejárójaként azo-
nosítható. A keleti pylón-torony 
feltárásautánmegkezdődöttanyugati
feltárása is – ennekbefejezése azon-
banmégakövetkezőszezonfeladata
lesz. A két pylón-toronyközöttikapu-
nyí lás tér sé ge azon ban már azo no sít-
ható,saközelbenelőkerültabejárót
lezárófaajtóküszöbeis.MivelazEl-
Khokhadombezenapontonmárme-
redekenlebukikaközelivádiszintjé-
re, az építmény alapjait egy
mesterségesen feltöltött teraszra ala-

pozták.Amárfeltártpylón-toronyalapjánjóllátható,hogy
azépítményszerkezetenemtömör,hanemcsakapylónok 
külsőrészekészülttéglából,mígbelsejükbeaprómészkő-
törmeléket tömörítettek.Akülső felületeket azután fehér,
mészporalapúvakolattal–ún.híbával–borították.Ake-
leti toronykülső oldalán, a legalsó téglasorok alatt kerá-
mia-leletkerültelő,amely19.dinasztiaiedényeket tartal-
mazott.További három depozitot találtunk a kapubejáró
után következő külső udvar nagyrésztmegsemmisült ol-
dalfalainakzónájában.Ezazudvar–csakúgy,mintafelfe-
dezett kapubejáró – valamivel kisebbméretű,mint a sír
már korábban feltárt két belső udvara;  alapozására is
szemmel láthatólag kevesebb gondot fordítottak,mint a
belsőrészekére,ígyvalószínűsíthető,hogyasírfelettlévő
vályogtéglapiramissalegyetemben,amelyhasonlóépítési
technikátmutat,akülsőudvarzónájátutólagosan,abelső
részekelkészülteutánkapcsolhattákasírkomplexumhoz.

A kapubejáró felfedezése nem várt fordulat volt, hi-
szen,bárathébaiújbirodalmisírokkötelezőépítészetiele-
meazelőudvar,amelyetnéhamonumentálisméretbenké-
peznek ki, már a két előudvar jelenléte is ritkaságnak
számít,mígháromudvarkombinálására jelenlegi ismere-
teinkszerintezazegyetlenpélda.10Akapubejáróvaltagolt
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udvarmintsírépítészetielematemplomépítészeteszköztá-
rábólkerülátanek ro po lisba,aholazvoltacélja,hogya
sír a homlokzati látvány szempontjából is a templomhoz
hasonlóhatástkeltsen.Meglepőugyanakkor,hogyhárom
egymástkövetőudvarjelenléte–akarnakiAmun-körzetet
leszámítva – az újbirodalmi templomokkörében is atipi-
kus.Akésőbbiekben,aHarmadikÁtmenetiKorbanpéldá-
ul a tánisziAmun templomotbővítik egyháromudvarral
ellátottszentéllyé,deezebbenazidőbensemválikjellem-
zővé.Azújirodalmisírépítészetemlékeiközülérdekespár-

huzamotjelenthetnekakorabelinagymé-
retű szakkarai sírok. Ezen építmények
jelentősenkülönbözneka thébai síroktól,
amennyiben a kultuszkápolnák itt egy
egyértelműen a templom struktúráját
utánzó háromosztású kápolnában kaptak
helyet. A szakkarai sírok felépítménye
ugyanakkorsokhasonlóságotmutatathé-
bai sírokkal, hiszen az udvarok jelenléte
ittisáltalános.Athébaiemlékekkelössze-
vetve két jelentős különbség fedezhető
fel: egyrésztSzakkarában a két előudvar
közöttmegjelenik egy további építészeti
elem, a szoborkamra, másrészt a külső,
pylón-tornyokkal lezárt udvar előtt talál-
ható egy további oldalfalakkal keretelt
térség is, amely funkcióját tekintve egy
külső, harmadik udvarnak fogható fel.11 
Így lehetséges, hogy aDzsehutimesz-sír
építőiegyszakkaraiötletetvesznekátés

fejlesztenek tovább, amikor egy harmadik
udvarral, illetve kapubejáróval toldjákmeg

a felépítményt.Az előudvarok előtt elhelyezkedőkeretelt
tér mint építészeti elem utóéletéhez érdekes adalékokat
nyújtanak azok az ún. bejárati kioszkok, amelyeket na-
gyobb számban a 25. dinasztia időszakától építenek az
egyip to mi temp lo mok elé.12Dzsehutimesz szokatlan fel-
építésű emlékműve, amely a „sírtemplom” Ramesszida
koncepciójának egyik legizgalmasabb és legextravagán-
sabbmegfogalmazása, ígyazegyiptomiépítészet fejlődé-
sénekegyérdekeséskevésséismertmomentumáraisrávi-
lá gít.
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