
BEVEZETÉS

Az ókori Théba nekropolisza a Nílus nyugati partján a vá-
rossal átellenben fekvõ terület, egyiptomi nevén a ‘Város
Nyugata’. A tájat a líbiai hegység vonulatának kulisszasze-
rû háttere elõtt húzódó kisebb dombok és völgyek rendsze-
re határozza meg. Itt mintegy öt kilométeres sávban talál-
ható Egyiptom egyik, ha nem leggazdagabb régészeti
lelõhelye. A termõterület és a sivatag találkozásánál épül-
tek az újbirodalmi (Kr. e. 1552–1069) királyok emléktemp-
lomai, melyek közül a legészakibb I. Széthi (Kr. e.
1294–1279) gurnai, legdélibb pedig III. Ramszesz (Kr. e.
1184–1152) medinet habui temploma. Sírjaikat ugyanezen
királyok, közöttük a sírjának kincseirõl híressé vált Tu-
tankhamun (Kr. e. 1336–1327), ezektõl nyugatra, a líbiai
hegység egy kétágú völgyében, a ma „Királyok Völgye-
ként” ismert helyen vágatták a sziklába. Az emléktemplo-
moktól a líbiai hegység lábáig húzódó és északon az et-tar-
ifi királyi temetõ (XI. dinasztia), délen pedig a III.

Amenhotep (Kr. e. 1390–1352) malkatai palotavárosától
közrefogott sivatagi területen helyezkedik el az a hatalmas
temetõ, amelynek ismert legkorábbi sírjai (az õskoriakat
leszámítva) az óbirodalmi IV. dinasztia korára (Kr. e.
2575–2465), míg legkésõbbi temetkezései a késõ antik
korra keltezhetõk.

A nekropolisznak, a „holtak városának” jellege korsza-
konként változott, mindenkor visszatükrözve magának az
élõk városának, Thébának Egyiptomon belüli, a történeti
körülményekkel változó helyzetét. Ez ugyanúgy érvényes
Théba azon korszakára, amikor még viszonylag jelentékte-
len provinciális központ volt az Óbirodalom során, mint
arra, amikor az Újbirodalom korában egy az északon az
Eufráteszig, délen pedig a Nílus negyedik kataraktájáig
(zuhatagáig) terjedõ hatalmas birodalom szakrális fõvárosa
lett. Magának a városnak és temetõjének topográfiáját
Théba sajátos fejlõdése határozta meg, amely az ókori
Egyiptom más jelentõs metropoliszaival, így Memphisszel
vagy Heliopolisszal ellentétben, nem földrajzi adottságaiból
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vagy õsi vallási jelentõségébõl adódott, hanem mindenkori
politikai szerepébõl. A „Gyõzedelmes Uaszet” (a megsze-
mélyesített Théba egyiptomi neve) helyi dinasztiáinak
ugyanis Egyiptom története során kétszer, a Középbiroda-
lom (Kr. e. 2040–1796) és az Újbirodalom kezdetén nyílt
lehetõsége, hogy az egyik esetben egy anarchia által szétta-
golt, a másikban pedig egy idegen hódítók által részben
uralt ország fölött megszerezve a hatalmat, egy egységes
egyiptomi állam felett uralkodjanak. Az innen származó
uralkodók és dinasztiák sikere ellenére azonban Théba so-
hasem vált abban az értelemben Egyiptom fõvárosává,
hogy állandó királyi székhely vagy kormányzati központ
lett volna. Rangját az egyiptomi pantheon élére emelt
Amun isten fõ szentélye, az évszázadok során grandiózus-
sá kiépített karnaki templom adta, amely
a hatalom ideológiájának szimbólumává
és a királyi legitimitás forrásává lett. Ezt
artikulálta középpontjában Karnakkal
Théba szent tája is, annak minden ele-
mével együtt, amely így egy bonyolult
teológiai és liturgiai rendszer szerint
épült ki. Ennek a szent tájnak szerves része
volt a nekropolisz is. Habár a hangsú-
lyok korszakonként változtak, a nekro-
polisz meghatározó pontjait mindvégig a
királyok emléktemplomai és sírjai, Amun
különbözõ itteni szentélyei és az elit ma-
gánsírok alkották. Az ezek közötti kapcso-
latot a temetõn belül húzódó felvonulási
utak teremtették meg, amelyeket a nagy
halotti ünnepek, mindenekelõtt az ún.
„Völgy Szép Ünnepe” során használtak.

Az ókori Théba temetõjében ma a
szakirodalom több mint ezer magánsírt
tart számon. Módszeres régészeti és epi-
gráfiai feltárásuknak és nem utolsósorban
szervezett védelmüknek és megõrzésük-
nek igénye elõször az ezerkilencszázas
évek elején merült fel. Ennek kezdemé-
nyezõje Howard Carter volt, akinek a
vezetésével a sírok elsõ katalógusba vétele kezdõdhetett
meg, ami végül 1913-ra fejezõdött be. Az ekkor még csu-
pán 250 sírt tartalmazó katalógus révén vált elsõ ízben át-
tekinthetõvé a nekropolisz jellege és állapota, és ez tette
egyáltalán lehetõvé az egyes temetõrészek és sírok sziszte-
matikus kutatását. A katalógus ugyanakkor azoknak a nap-
jainkban is élõ tudományos kiadványsorozatoknak, a sír-
monográfiák különbözõ sorozatainak megindítását is
eredményezte, amelyeknek egyes kötetei egy-egy thébai
sír lehetõleg teljes és pontos dokumentációját tartalmaz-
zák. Az elsõ módszeres kísérletekre a temetõ összességé-
nek vizsgálatára, a sírok kronológiai és stilisztikai össze-
függéseinek feltárására valamivel késõbb, az 1930-as
években került sor. Érthetõ módon azonban mind a feldol-
gozásra és publikálásra kiválasztott sírok, mind pedig a

szintézis igényével fellépõ munkák esetében a kutatások
középpontjába a 19. századhoz hasonlóan továbbra is az
egyiptomi sírmûvészet „nagyhagyományát” képviselõ,
zömmel az Újbirodalom korában keletkezett, festett dom-
bormûvekkel vagy falfestményekkel díszített sziklasírok
kerültek. Ráadásul a figyelem ezeknél is elsõsorban a sí-
rokban található falképekre és szövegekre összpontosult,
ami óhatatlanul együtt járt a sírok egyéb, kevésbé látvá-
nyos vonatkozásainak, mindenekelõtt az építészeti és régé-
szeti kontextusoknak háttérbe szorulásával. Díszítetlen
vagy díszítésük nagy részét elvesztett sírok tömege került
így ki a tudomány látókörébõl. Így bár jelentõs forrásanyag
vált a mûvészettörténeti és vallástörténeti kutatások számá-
ra fokozatosan elérhetõvé, hiányzott a teljesebb megértés-

hez szükséges szélesebb perspektíva le-
hetõsége. Lényegében ez a szemlélet
uralta a korabeli régészeti kutatást is,
amely egy-két kivételtõl eltekintve egé-
szen az 1960-as évekig legfõbb céljának
az újabb és újabb képi és szöveges forrá-
sok feltárását tekintette. Sok esetben
ezek a régészetinek alig nevezhetõ feltá-
rások nem is jártak egyébbel, mint a sí-
rokban felgyülemlett, amúgy leletekkel
teli törmelék eltávolításával („clearing”).
Volt azonban egy további közös és hosz-
szú távon meghatározó vonás, amely az
epigráfiai–mûvészettörténeti és a régé-
szeti kutatásokat egyaránt jellemezte. Ez
pedig egyfajta ahistorikus látásmód volt,
amely másodlagosnak vagy jelentékte-
lennek ítélt minden olyan elemet, amely
nem tartozott egy sír eredeti építészeti
vagy díszítési programjához, a lelet-
anyag tekintetében pedig minden olyan
tárgyat, amely nem volt egykorú vele. A fal-
képekrõl közölt fakszimile rajzok eseté-
ben ez például minden olyan elem kiszû-
rését jelentette, amely nem a kész mû
része, vagy annál késõbbi volt. Másfelõl

e szemlélet azt eredményezte, hogy alig vagy egyáltalán
nem elemzett régészeti leletek hatalmas tömege halmozódott
fel különféle raktárakban vagy maradt sok esetben félredob-
va az ásatási helyszíneken.

A thébai nekropolisz kutatásában az általános szemlé-
letváltás az 1960-as évektõl vált érzékelhetõvé, elsõsorban
Dieter Arnold thébai munkásságának hatására. Arnold ér-
deklõdése a temetõ egy jóval kevésbé kutatott területére, a
középbirodalmi király- és elitsírokra összpontosult, melyek
a látszólag könnyebben értelmezhetõ újbirodalmi jelensé-
geknél már töredékesebb mivoltuknál fogva is jóval nehe-
zebben feldolgozható anyagot képviseltek. Az õ régészeti és
építészettörténeti munkái, illetve mûveiben a sírokhoz, mint
kultúrtörténeti mondanivaló hordozóihoz közelítõ Jan Ass-
mann hatására fogalmazódtak meg azok a fõ tudományos
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kérdések, amelyekre napjaink thébai kutatása nem csupán
a válaszokat, de az ezek megválaszolásához vezetõ utakat
is keresi.

A THÉBAI 65-ÖS SZÁMÚ SZIKLASÍR KUTATÁSA

A temetõ központi részén, a Sheikh Abd el-Gurna nevû
domb keleti lejtõjén elhelyezkedõ T(heban) T(omb) 65 ki-
választását az 1995-tõl megkezdõdõ helyszíni kutatásokra
több szempont vezérelte. A leglényegesebb ezek között a
sziklasír kápolnarészében viszonylag jó állapotban meg-
maradt falképek kora volt. Ezekrõl ugyanis már a legko-
rábbi tudományos feljegyzések, így többek között a Cham-
pollion–Rosellini-féle 1828–29-es francia–toszkán és az
1842–45-ös Lepsius vezette porosz expedíciók leírásai alap-
ján is tudni lehetett, hogy az Újbirodalom utolsó szakaszá-
ban, IX. Ramszesz (Kr. e. 1126–1107) uralkodásának idején
készültek egy Imiszeba nevû pap számára. Ez a tény azért is
jelentõs, mert a TT 65-öt az újbirodalmi elitsírok nagy soro-
zatának eddig ismert utolsó képviselõjévé avatja. A sír egy
olyan korszak produktuma, amely sírmûvészetének megérté-
séhez a jól keltezhetõ és ezért elemezhetõ nagyobb számú sír
hiánya miatt a tudomány amúgy is nagyon kevés biztosnak
látszó támponttal rendelkezik. A falképek késõ ramesszida
kora és nem utolsósorban ezeknek már elsõ pillantásra is
nyilvánvalóan magas mûvészi színvonala tehát a korszakról
alkotott korábbi felfogás ha nem is teljes átértékelésének, de
feltétlen újragondolásának esélyét kínálta.

A TT 65 mellett szólt még az a sajátossága, hogy a sír
eredetileg egy, az Újbirodalom elejére, valószínûleg Hat-
sepszut királynõ uralkodásának idejére (Kr. e. 1479–1458)
keltezhetõ félbehagyott sír volt, amelyet egy magas rangú
udvari tisztviselõ, Nebamun számára kezdtek el építeni.
Vagyis ugyanannak a sírmûvészeti „nagyhagyománynak” a
kezdetére tehetõ, amelynek lezáródását éppen a sír említett

késõ ramesszida fázisa jelenti. A Hatsepszut alatt megjele-
nõ újbirodalmi sírtípus kialakulásának folyamata ráadásul
éppen annyira kérdéses, mint fejlõdéstörténetének vége. A
korszakot képviselõ monumentális elitsírok építészettörté-
neti kutatása ugyanis csak az utóbbi húsz évben került az
érdeklõdés középpontjába, míg díszítési programjaik vizs-
gálatát kezdettõl nehezítette a falképeiket ért súlyos rongá-
lódás. Éppen ezért a TT 65 kereszttermének késõ ramesszi-
da falfestményei alatt található és a sérült részeken jól
látható Hatsepszut-kori emelt reliefes díszítés részletes
vizsgálatától és elemzésétõl ehhez jelentõs újabb szempon-
tokat és adalékokat lehetett remélni.

Kezdettõl fennállt ráadásul annak a lehetõsége is, hogy
a TT 65 Hatsepszut-kori fázisát szélesebb összefüggései-
ben is vizsgálni lehessen. A sír és a közvetlen környezeté-
ben elhelyezkedõ öt másik sír (TT-NN-7-, TT-NN-8-, TT-
NN-24-, TT 66 és TT 67) területén a késõ antik korban
remeték (anakhoréták) egy ún. laura típusú közösséget hoz-
tak létre. A valószínûleg a Kr. u. 6–7. században itt élõ szer-
zetesi közösség telepét a modern tudomány feltételezett
legnevezetesebb kolostorfõnökérõl Küriákosz-kolostornak
nevezi. Miután az ELTE misszió az ásatás megindulásától
feladatának tekintette a kolostor maradványainak feltárását
is, így a területére esõ már említett sírok is (koncessziós
okok miatt a TT 66 kivételével) a kutatások részévé váltak.
Közülük kettõ, a TT-NN-24- és a TT 67, szintén Hatsep-
szut korához köthetõ, amelyek közül ráadásul az utóbbi,
Hapuszeneb Amun-fõpap monumentális sírja a kor sírépí-
tészeti fejlõdésének fontos láncszemét jelenti, korszerû fel-
dolgozása így még romos állapotában is sok tanulsággal
szolgálhat. Ez a körülmény tette tehát lehetõvé, hogy már
az indulástól a kutatások ne csupán egyetlen sírra koncent-
rálódjanak, hanem a thébai nekropolisz egy szelete diakro-
nikus vizsgálatának keretein belül folytatódjanak.

Az elsõ ásatásra itt 1900/1901 fordulóján került sor,
amikor is Percy E. Newberry több más, a Sheikh Abd el-

Gurnán elhelyezkedõ sír mellett a TT 65-öt is
megtisztította a benne található törmeléktõl. Az er-
re vonatkozó feljegyzései, ásatási naplója azonban
nem maradtak fenn, csupán egy rövid jelentés em-
líti, hogy a munka befejeztével egy ajtó felszerelé-
sével zárta le a sír belsejét (egy másik jelentés még
megjegyzi, hogy Newberry ezt követõen raktárnak
használta a sírt). Tevékenységének részleteirõl és
az elõkerült leletekrõl így ma semmilyen korabeli
adat nem áll rendelkezésre. A sírhoz közeli terüle-
ten folytak Robert Mond, a thébai kutatások angol
mecénásának nagyszabású ásatásai is az 1904/5-ös
és 1905/6-os ásatási évadokban, de az ezekrõl kö-
zölt beszámoló is meglehetõsen szûkszavú, amit
csak tovább ront, hogy több részletében még ellent-
mondásos is. Az utolsó ismert régészeti kutatások,
leszámítva Arthur E. P. Weigall rövid 1907–1908-as
munkálatait, a Metropolitan Museum expedíciói-
hoz kötõdnek, amelyek Herbert E. Winlock veze-
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tésével 1914-ben a Sheikh Abd el-Gurna északi ré-
szén található Epiphaniosz-kolostor feltárásához
kapcsolódtak. Ennek keretén belül térképezték fel
a dombon található egyéb kopt emlékeket, közöt-
tük is elõször azonosítva és feltárva a Küriákosz-
kolostor maradványait. Sajnos azonban Winlock
az egyébként kiváló Monastery of Epiphanius at
Thebes (1926) címû munkájában csak az eredmé-
nyek rövid összefoglalását adta, így számos, köny-
vében megemlített építészeti elem és lelet elõkerü-
lésének helye ma már nehezen vagy egyáltalán
nem azonosítható. Az 1995-tõl folyó szisztemati-
kus feltárások a Metropolitan-ásatásokat követõ
további bolygatások nyomait is felfedték, amelyek
több 1914-ben még látható és dokumentált építé-
szeti jelenség pusztulását eredményezték.

Az ELTE ásatása az eddigiek során két hely-
színre összpontosult: a sziklába vájt részek elõtti, eredetileg
kifelé szélesedõ, trapéz alakúnak tervezett elõudvarra és a
sziklasír kereszttermében az Újbirodalom után másodlago-
san kialakított temetkezési helyekre. Félbehagyott sírról lé-
vén szó, az elõudvaron végzett feltárások legfõbb célkitû-
zése annak kiderítése volt, hogy (amennyiben volt ilyen
akkor) milyen mértékig készült el az a mesterséges terasz,
amely a sír vájásakor keletkezett törmelék felhasználásával
épült, és más korabeli sírokhoz hasonlóan az elõudvar
nagy részét alkotta. Habár a nagymértékû bolygatások és a
korábbi ásatások által felhalmozott hányó miatt eddig külsõ
támfalait még nem lehetett feltárni, magának a terasznak a
létét sikerült igazolni. Ugyancsak sikerült az elõudvar dél-
nyugati sarkában lokalizálni az eredeti sírtulajdonos Neba-
mun temetkezésének befogadására szánt aknát és sírkamrát,
amely a korabeli sírépítészeti szokásnak megfelelõen elkü-
lönült a halott kultuszát szolgáló díszített termektõl. A kö-
zel kilenc méter mély függõleges akna és az alján nyugatra
nyíló sírkamra anyaga azonban nem adott egyértelmû fele-
letet arra, hogy a sír befejezetlensége ellenére idetemették-e
Nebamunt vagy sem. A leletek többsége a sír késõ antik fá-
zisához, illetve a III. Átmeneti kor másodlagos temetkezé-
seihez köthetõ, így nem bizonyít többet, mint hogy az ak-
nát Newberry az eredeti feltárást követõen a sírkomplexum
különbözõ részeirõl, elsõsorban a kápolna belsejébõl szár-
mazó és leletekkel kevert törmelékkel töltötte fel. A sír ke-
reszttermében eddig feltárt hat másodlagos temetkezési
hely anyaga is hasonló képet mutat, amennyiben itt is a késõ
antik leletek vannak túlsúlyban. Az ezekben talált törmelék
esetében is nagy valószínûséggel visszatöltésrõl van szó,
amit csak megerõsít, hogy néhány esetben más-más temet-
kezési helyekrõl kerültek elõ összetartozó töredékek.

Amennyire ez ma megállapítható, Newberry az elõud-
varról egy, helyenként az egy méter vastagságot is elérõ
feltöltést hordatott el, amely magába foglalta a késõ antik
járószintet is. Ez már az 1914-es amerikai ásatások számára
is komoly gondot jelentett, hiszen így a késõ antik kolos-
tornak csak olyan elemeit tudták megfigyelni és részben

feltárni, amelyek a Newberry-féle ásatás közvetlen terüle-
tén kívül estek és ezáltal nem pusztultak el. Ezek közül
többet még ma is azonosítani és dokumentálni lehetett, így
az elõudvar részben északi falára épült vályogtégla épít-
mény romjait, míg másokat újra ki kellett ásni, mint az em-
lített épület elõtti földbemélyített gabonatároló edényeket
és egy szövõszék helyét. Az elõzmények ismeretében ennél
meglepõbb volt egy szerzetesi temetkezés elõkerülése az
elõudvar délkeleti részén, amely minden bizonnyal a kolos-
torhoz tartozó, eddig ismeretlen temetõ része volt. A sírgöd-
röt eredetileg két holttest számára alakították ki, amelyeket
egy vályogtégla fal választott el, de ezek közül csak a sír
keleti felében lévõ holttest feküdt eredeti helyén. A feltárt
temetkezés módja és stílusa lényegében megegyezett a
thébai temetõ más kolostorainak, így például Deir el-Me-
dine, Deir Qurnet Murai, az Epiphaniosz-kolostor vagy
Deir el-Bahari szerzetesi temetkezéseivel. Ugyancsak várat-
lan leletnek számít a közvetlenül szomszédos TT-NN-24-
udvarán most megkezdett ásatás során feltárt kenyérsütõ
kemence is, amely egyben arra is figyelmeztet, hogy az
amerikai ásatás jóval korlátozottabb jellegû volt, mint arra
egyébként Winlock publikációja következtetni enged.

Összefoglalóan megálla-
pítható, hogy az eddig feltárt
késõ antik anyag jelentõsége
abban rejlik, hogy az egyipto-
mi szerzetesség sajátos típu-
sát képviselõ laura-közösség
jellegének világosabb értel-
mezéséhez vezet közelebb.
Elsõsorban a szerzetesek min-
dennapi tevékenységéhez köt-
hetõk a textil, bõr vagy gyé-
kény töredékek, ahogyan az
eddig lelt, a százat meghaladó
számú osztrakon és papirusz-
töredék többsége is. A kerá-
miaanyag jelentõs hányadát
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kitevõ finom asztali áru ugyanakkor a szerzetesek viszony-
lag magas szocio-ökonomiai szintjérõl tanúskodik. A kuta-
tások folytatásától tehát nem csupán ennek az egy kolos-
tornak a jobb megértése remélhetõ, de annak a szerzetesi
közösségi típusnak is, amelynek képviselõje.

A klasszikus újbirodalmi elitsír kialakulása a mondot-
tak alapján Hatsepszut királynõ és III. Thotmesz uralmá-
nak (Kr. e. 1479–1425) idejére tehetõ, tehát egybeesett, és
nem véletlenül, magának Thébának a rendezésével, bõvíté-
sével és szakrális fõvárossá való kiépítésével. A III.
Thotmesz uralmának második felére kanonikussá rögzülõ
sírtípus alaprajzi és díszítési rendszere, a sziklába vágott
kápolnarész T-alakú térkapcsolata, a falképek kötött tema-
tikája és elhelyezési rendje egy részleteiben kevéssé értett
formatív idõszak terméke. Az ennek kialakulásához vezetõ
folyamatok, illetve az egész korszak útkeresõ és kísérlete-
zõ jellegét éppen ezért tükrözi híven az a változatosság,
ami az ekkor készült sírokat jól megfigyelhetõen jellemzi.
Ahogyan a királyi szférában is történt, a thutmoszida elitet
saját sírmûvészete megfogalmazásában a középbirodalmi
elõképekhez való viszonya meghatározóan befolyásolta.
Sok esetben ez nem csupán a nekropoliszban található
egyes konkrét elõképek átvételét és másolását, de sokszor
maguknak a középbirodalmi síroknak az újrafelhasználását
is jelentette. Éppen ezért érdemelnek figyelmet Hapusze-
nebnek (TT 67) és a TT-NN-24- ismeretlen tulajdonosának
sírjai, mert ellentétben a TT 65-sel minden valószínûség
szerint mindkettõ középbirodalmi eredetû. Ráadásul két kü-
lönbözõ sírtípusról van szó, Hapuszeneb esetében egy ún.
Szaff-sírról (pillérekkel tagolt széles homlokzatú sziklasír-
ról), a TT-NN-24- esetében pedig egy ún. Folyosó-sírról
(hossztengelyes folyosóból álló sziklasírról). Bár ezek kuta-
tása még kezdeti szakaszban van, annyi már most is megál-
lapítható, hogy a két sír tanulmányozása a szûkebb építé-
szettörténeti tanulságokon túl a különbözõ párhuzamosan
létezõ irányzatok koncepcionális hátterére is rávilágíthat.

Hasonló a helyzet annak az aknának az esetében is,
amely a TT 65 és a TT 66 elõudvarainak találkozásánál
folytatott ásatás során meglepetésszerûen került elõ. A még
feltárás alatt álló és méretei alapján szintén Hatsepszut –
III. Thotmesz korára keltezhetõ akna egyik sajátossága,
hogy egyelõre a környék egyetlen ismert sírkápolnájához
sem köthetõ. Ennél lényegesebb, hogy az akna felett egy
olyan vályogtéglákból készült felépítmény maradványai
kerültek elõ, amelynek pontos formáját ugyan a bolygatá-
sok és a természetes erózió pusztítása miatt nem lehet meg-
állapítani, azt azonban igen, hogy jelenlegi ismereteink sze-
rint párhuzam nélkül áll a temetõben. Pontos helyének
kijelölését az elitsírok sorozatában ma még az is külön ne-
hezíti, hogy tulajdonosának kiléte tisztázatlan s egyelõre
nem igazolható, hogy összefüggés lenne a temetkezési hely
és egy eddig ismeretlen núbiai alkirály, Penré között, aki-
nek feliratos emlékei az akna felsõ rétegeibõl kerültek elõ.

Thutmoszida tulajdonosa, Nebamun életében a TT 65-
öt tervezett eredeti formájában soha nem fejezték be, aminek

okát egyelõre csak találgatni
lehet. Sírja az elkészült részek
méretei alapján a korszak leg-
monumentálisabb magánsír-
jainak csoportjába tartozott,
ami tekintettel arra, hogy ezek
tulajdonosai szinte kivétel
nélkül az udvari elit legran-
gosabb tagjai voltak, magát
Nebamunt is ebbe a körbe
helyezi. Annál sajnálatosabb,
hogy Nebamunról nevén és
címein túl egyelõre semmit
nem lehet tudni. De nem csu-
pán a sír mérete jelzi Neba-
mun státuszát, legmagasabb
udvari körökhöz való tarto-
zását, hanem a díszítések kvalitása is. A hat tizenhatszög
alaprajzú pillér által két hajóra osztott haránttengelyes elsõ
terem (egy kb. 20 méter hosszú és 5 méter széles terem,
belmagassága majdnem eléri a 4 métert) falainak festett
dombormûdíszítése, ha elkészült volna, ma minden bi-
zonnyal a korszak nagy mûvészi teljesítményei között len-
ne számontartva. Errõl mindenekelõtt a terem elülsõ falain
részben elkészült, de már a festés fázisáig el nem jutott
dombormûvek elsõrangú színvonala tanúskodik, amely
még a reliefek jelen állapotában is érvényesül. Ezzel szem-
ben a díszítési program feltérképezése és rekonstruálása,
illetve annak felmérése, hogy az egyes falakon ennek meg-
valósítása milyen fokig jutott el a már említett nehézségek
miatt, azaz hogy a falfelületek nagy részét elfedik a késõbbi
falfestmények, jóval bonyolultabb problémát jelent. Ennek
ellenére errõl ma már lényegesebben többet lehet tudni.
Így mostanra már nagy biztonsággal rekonstruálni lehet az
elülsõ falak közül az északinak a teljes, a délinek pedig a
részleges kompozíciós szkémáját, valamint az itt található
képek tematikáját. A terem többi falának vizsgálatától
ilyen eredmények kevésbé várhatóak, mert ezeknél, talán
az egyetlen északi végfalat leszámítva, a falképek vésése
már meg sem kezdõdött. Azt viszont, hogy még ezek ese-
tében is legalább az elõrajzolás valamilyen fokáig eljutot-
tak, bizonyítja például az északi hátfalon megfigyelt, vö-
rössel felfestett négyzetháló töredékének megléte.

A falak tanulmányozása, illetve annak az állapotnak a
minél pontosabb rekonstruálása, amelyben Nebamun sírja
a munkák megszakításakor maradt, nemcsak a Hatsepszut-
kori sírok jobb megértéséhez járulhat hozzá, hanem a sír
késõbbi története szempontjából is releváns. Nem lényeg-
telen kérdés ugyanis, hogy a sziklasírt háromszáz évvel ké-
sõbb a maga számára átalakító Imiszebát mennyiben befo-
lyásolták saját programjának megkomponálásában a
fennmaradt díszítések, tekintve, hogy a sír kiválasztásában
Imiszeba számára érzékelhetõen kulcsfontosságú volt an-
nak kora, topográfiai helyzete és architektúrája. Választá-
sának tudatossága mögött ugyanis egyértelmûen korának
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felfogása állt, amely a korai Thutmoszidák idejére, mint
aranykorrá idealizált múltra tekintett vissza. Ehhez még
hozzátehetjük, hogy Imiszeba személyében – Egyiptomban
különleges módon – olyan sírtulajdonosról van szó, aki sír-
kápolnájának díszítésében nem csupán megrendelõként,
hanem közvetlenül, alkotóként is részt vett. Mint ‘Amun
templomi levéltárának vezetõje’ és ‘Amun emlékmûveinek
munkafelügyelõje Karnakban’ Imiszeba egy olyan szûk
papi elit prominens tagja volt, melynek egyik feladata
thébai kultuszépületek és -tárgyak megalkotása volt.

Amennyire ez az eddigi munkák során megállapítható
volt, Imiszeba az eltelt évszázadok során bekövetkezett káro-
kat helyrehozva, a sírt egy díszített dongaboltozatos tenge-
lyes folyosóval és a ramesszida magánsírok kompozíciós el-
veihez igazodva egy ennek a végébõl induló díszítetlen, ún.
lejtõs folyosóval egészítette ki. Ez utóbbi pontos hosszáról és
jellegérõl ma még keveset lehet tudni, ahogyan a végén elhe-
lyezkedõ sírkamra meglétét is csak feltételezni tudjuk, tekintve,
hogy kezdeti szakaszán túl a folyosót törmelék tölti meg, és
így módszeres feltárására eddig még nem került sor.

Az újbirodalmi thébai elitsírokról általánosságban
megállapítható, hogy szigorú mûfaji kötöttségekbõl adódó
látszólagos egyformaságuk ellenére, ha erõsen eltérõ mér-
tékben is, de szükségképpen tükrözik a sírtulajdonos–meg-
rendelõ egyéni preferenciáit. Hiszen a halotti kultusz szá-
mára kialakított tér, a sírkápolna egyszerre volt kultikus
cselekmények helyszíne, a halott túlvilági létét biztosító
szent hely és, mint a tudatos reprezentáció színtere, a halott
személyiségének bemutatását és megõrzését szolgáló em-
lékhely. Ugyanakkor az is jól érzékelhetõ, hogy a temetõn
belüli elhelyezkedésében, építészeti megfogalmazásában
és az itt helyet kapó díszítés egyes elemeinek megválasztá-
sában mindenkor döntõ szerepet játszott az aktuális uralko-
dó emléktemploma és sírja. Ez persze nem direkt másolás-
ban fejezõdött ki, hiszen erre a két szféra, a királyi és a
nem-királyi közötti átjárhatatlanság amúgy sem adott vol-
na lehetõséget, hanem inkább közelítést jelentett, amennyi-
ben a meghatározó magánsírok megrendelõi és készítõi
igyekeztek hol alig észrevehetõen, hol pedig feltûnõbb mó-
don minél több lényegesnek tartott királyi elemet átvenni
és beépíteni ezek amúgy hagyományos építészetébe és iko-
nográfiai programjába. Imiszeba sírja és díszítési program-
ja ebben az összefüggésben sajátos, egyedülálló helyet
foglal el. Nála nem királyi elemek vagy motívumok egy-
szerû átvételérõl, hanem éppen ennek fordítottjáról van
szó: õ magát a királyi emléktemplom és sír együttesét te-
kintette kiindulópontnak és mintának, aminek keretein be-
lül megalkothatta magánsírját. Ám egy teljes királyi prog-
ramhoz a sír monumentális méretei ellenére nyilvánvalóan
nem volt elegendõ sem az építészeti tér, sem a díszíthetõ
falfelületek nagysága. Megoldásként Imiszeba egy olyan
díszítési programot hozott létre, amely lényegi elemeire re-
dukált formájában valósította meg a királyi programot. Így
a kontextusnak megfelelõen kiválasztott tematika alkalma-
zásával az elsõ termet az emléktemplomok funkciójával, a
tengelyes folyosót pedig a Királyok Völgyében elhelyez-
kedõ királysírokéval ruházta fel. Ezzel összhangban az el-
sõ teremben helyet kapott képek párhuzam nélküli módon
nem sír-, hanem templomi képek, amit már monumentali-
tásuk is hangsúlyozni kívánt a templomi képek arányrend-
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szerének és méreteinek egyenes átvételével. Tema-
tikailag is átvételrõl lehet beszélni, hiszen a thébai
processziós ünnepek legjellemzõbb elemeit megje-
lenítõ falképek mind meglévõ, a karnaki és a me-
dinet habui templomokban azonosítható elõképek
másolatai. A tengelyes folyosó díszítésében egy et-
tõl némileg eltérõ megoldás figyelhetõ meg. Itt
már csak a helyhiány miatt sem volt elképzelhetõ a
királysírok programjának megfelelõen még egy
„királyi túlvilágkönyv” elhelyezése sem. Ezért itt
Imiszeba a redukciónak vagy tömörítésnek egy
olyan formáját választotta, amely megint csak el-
tért a hagyományostól. Nem egyetlen képbe fog-
lalta össze ezek mondanivalóját, hanem kiemelte a
képileg igencsak összetett túlvilágkönyvek leglé-
nyegesebb elemét, a túlvilágot beutazó napbárkát,
és ennek a motívumnak egymást követõ panelekben
való ismétlésével elérte, hogy nemcsak érzékeltetni
tudta magát a túlvilági utazást, de némileg meg tudta
õrizni az eredeti túlvilágkönyvek vizuális karakterét is.

A királyi elõképekkel való összetéveszthetetlen színvo-
nal- és stílusazonosság ezek másolásán túl azzal is magya-
rázható, hogy Imiszeba sírjának falképeit a királysírok ké-
szítésére létrehozott deir el-medinei mûhely mûvészeinek
egy csoportja festette. A vezetõ mester minden bizonnyal
(egy graffito alapján) Amenhotep, ‘a festõk elöljárója’ volt,
aki mellett segédként fia, a szintén festõ Amunnakht dol-
gozott. A falfestmények eddigi mûvészettörténeti kutatása
amellett, hogy alátámasztotta Amenhotep mûvészi jelenlétét,
el tudta különíteni még egy jól ismert deir el-medinei festõ,
Hormin kezének munkáját is a sírban (Amunnakht egyéni
sajátosságainak egyértelmû azonosítása egyelõre még
problematikus). A képekrõl már elsõ ránézésre is megálla-
pítható azonban, hogy nem egyetlen mester kezének tulaj-
doníthatóak, hanem a templomokból és királysírokból bizo-
nyos mértékig már ismert mûvészi munkamegosztás és
együttmûködés produktumai. A rangidõs mûvészek, Amen-
hotep és Hormin mellett tehát, akik nemcsak egymás mel-
lett, de ugyanazon a képen is dolgoztak, a részmunkákat

segédek és inasok végezték, akiknek a száma egyelõre is-
meretlen. Úgy tûnik, hogy a munkák megszervezésének
módjában is érdekes különbségek mutatkoztak, legszembe-
tûnõbben a tengelyes folyosó képeinél, amelyek nagy része
befejezetlen. Sok egyéb mellett tehát az elkövetkezõ évek-
ben a TT 65 falfestményei által lehetõvé tett kutatások egyik
fõ feladata az itt megfigyelhetõ festõi mûhelygyakorlat és az
abból levonható általánosabb tanulságok feltárása lesz.
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