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A 21. dinasztia
történelmének kutatása:
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Dembitz Gabriella

Ajóval ismertebb Ramesszida-
kor (Kr. e. 1295–1070) hanyat-
lásával és a 20. dinasztia (Kr. e.

1186–1070) utolsó fáraója, XI. Ram-
szesz uralkodásával (Kr. e. 1098–1069)
véget ért Egyiptom egyik legvirágzóbb
korszaka, az Újbirodalom (Kr. e.
1540–1070). Az ezt követõ, úgy neve-
zett Harmadik Átmeneti Kor (Kr. e.
1070–664) a 21–25. dinasztiákat foglal-
ta magában. Egyiptom több ezer éves
történelmén belül szinte elhanyagolha-
tóan rövid ideig, körülbelül 125 évig
(Kr. e. 1070–945) tartó 21. dinasztia
idõrendje és történelme a mai napig ke-
véssé ismert, és máig sincs gyakran
alapvetõ kérdésekben sem megegyezés
az ezzel a korszakkal foglakozó tudósok
között. Tanulmányom célja nem az,
hogy általánosan ismertessem a 21. di-
nasztia kronológiájával kapcsolatban
felmerült kérdéseket, hanem hogy fel-
vázoljam egy nehezen követhetõ kor-
szak kronológiai támpontjait, és ezek
segítségével bemutassam, hogy egy
konkrét személy, Menheperré fõpap hi-
vatali idejét (kb. Kr. e. 1045–992 között)
hogyan lehetséges – abszolút kronoló-
giai támpontok hiánya ellenére – külön-
bözõ relatív kronológiai módszerek se-
gítségével meghatározni.

XI. Ramszesz 29 éves uralkodása alatt
az országban kialakuló belsõ problémák
egyre inkább a felszínre törtek, az ural-
kodó gyengeségét pedig jelzi, hogy egy
felkelést nem a fáraó által irányított csa-
patok vernek le, hanem ehhez segítségül
kellett hívnia Panehszit, aki Núbia hely-
tartója volt, és aki ezután tíz évre elle-
nõrzése alá vonta Felsõ-Egyiptomot.
A zavargások idején a thébai Amon-fõ-
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papnak, Amenhotepnek el kellett menekülnie, és kilenc hónap-
ra számûzetésbe kényszerült. Késõbb Panehszi az uralkodó el-
len fordult, és csak nehézségek árán sikerült az országból kiver-
ni. Ennek a gyõzelemnek az volt az ára, hogy egy hatalomra
vágyó katonai hivatalnok, Herihór került a thébai Amon-temp-
lom fõpapi székébe, aki elõször viselt fõpapi címe mellett kato-
nai és világi címeket is (például: vezír, Kusi királyfi, genera-
lisszimusz, Felsõ- és Alsó-Egyiptom hadseregének elöljárója),
és akit késõbb a karnaki Honszu-templom udvarának jelenetein
már teljes királyi ornátusban és titulatúrával ábrázoltak. Eköz-
ben északon Szmendész szerezte meg a valós hatalmat, akinek
a származásáról keveset tudunk.

A 21. dinasztia idején az ország közigazgatása annak ellené-
re viszonylag stabil maradt, hogy az látszólag két részre sza-
kadt. A két részt a korábbi királyi rezidenciához, Per-Ram-
szeszhez közeli Taniszban (Per-Ramszesz korábbi kikötõje)
székelõ uralkodók és az ország déli részeit el-Hibából irányító
thébai Amon-fõpapok és hadseregparancsnokok irányították. E
fõpap-hadseregparancsnokok közül többen is esetenként kirá-
lyi névgyûrûbe, kartusba írták nevüket, mégis az általánosan
inkább elfogadott tudományos vélekedés szerint ez nem jelen-
tette azt, hogy hagyományos értelemben vett egyiptomi uralko-
dók lettek volna. A taniszi uralkodóház és a thébai fõpapok köl-
csönösen elismerték egymást. Amon isten a Nílus-delta keleti
részében található birtokainak jövedelmét az új székhelyen,
Taniszban felépített Amon-templom és a taniszi uralkodók
használták fel, míg a Thébaisz minden jövedelme a thébai
Amon-fõpapok ellenõrzése alá esett. Az országot ellenõrzõ két
család házasságokkal fûzte még szorosabbá kapcsolatát, és erõ-
sítette meg egymás között a békét, amely az ország lakosai szá-
mára viszonylagos egységet jelentett, azonban már nem folytak
nagyobb szabású hadjáratok külföldön, vagy építkezések bel-
földön, mint a korábbi idõszakban. A különbözõ feszültségek
ellenére a lakosság élete változatlan maradt. Mindezek folytán
talán az idõszak „átmeneti” elnevezése nem szerencsés.

A 21. dinasztia kezdetétõl eltûnnek azok a korábbi korsza-
kokra nézve bõségesen rendelkezésre álló dátumozott források,
amelyek alapján biztos genealógiai kapcsolatokat lehetne felál-
lítani, és amelyek segítségünkre lehetnének egy-egy személy
pontosabb kronológiai elhelyezésében. Nem ismerünk ilyen
adatot tartalmazó adminisztratív papiruszokat és osztrakono-
kat, és a fogadalmi (votív) szobrok is szinte teljesen hiányoz-
nak. A grafittók és feliratok száma jelentõsen csökkent. Koráb-
ban az újbirodalmi thébai sírok jelenetei között a sírtulajdonos
családtagjainak ábrázolásai is szerepeltek, amelyek fontos se-
gítséget nyújtottak a 19. és 20. dinasztia családjainak megisme-
résében. A 21. dinasztia idejére a temetkezési szokások is meg-
változtak, már nem épültek nagy számban magánsírok, leg-
többször már meglévõ sírokba temetkeztek, és ezeket nem
látták el új dekorációval. A thébai papi családok nagyobb, rej-
tett sírokat képeztek ki, amelyek egyszerre több személy sírhe-
lyéül szolgáltak. A halottakat a túlvilágra már csak a koporsóra
festett legfontosabb rituális jelenetek és legszükségesebb kellé-
kek kísérték el. Információink így leginkább ezekre a tárgyakra
(koporsók, múmiapólya-feliratok, halotti papiruszok) korláto-
zódnak, amelyek eredeti régészeti kontextusa gyakran nem is-
mert. A korszak pontosabb megismeréséhez szükség lenne új
régészeti bizonyítékokra és információkra. Ezek hiányában a

már meglévõ, gyakran zavaros és vitatható leletekbõl és felira-
tokból kiindulva kell a kutatásokat végezni. Mielõtt elkezdjük
ezek vizsgálatát, röviden foglaljuk össze, hogy maguk az
egyiptomiak hogyan mérték az eltelt idõt, és milyen forrásaink
vannak, amelyek alapján meg tudjuk különböztetni ennek
különbözõ periódusait.

Az egyiptomi történelem
kronológiai támpontjai

Az egyiptomi idõszámítással kapcsolatban felmerülõ alapvetõ
nehézséget az okozza, hogy az egyiptomiak nem számozták
egységes elv alapján hosszabb idõn keresztül folyamatosan az
éveket. Nem állapítottak meg konkrét kiindulópontot sem tör-
ténelmük kezdeteként, ahogy a rómaiak tették Róma legendás
alapításának évével (Kr. e. 753), vagy ahogy a keresztény idõ-
számításban Jézus születésének évétõl számoljuk az idõt.
Olyan számozott cikluson alapuló idõszámítást sem használ-
tak, mint a görög olimpiai játékok.

Egy ciklust ismerünk, amelyet az egyiptomiak lejegyeztek:
ennek kezdetekor, júliusban, a Szíriusz (görög nevén Szóthisz,
egyiptomi nevén spdt) csillag közvetlenül napkelte elõtti (heli-
akus) felkelése utáni elsõ újhold jelezte az egyiptomi szoláris
újévet, amely ekkor egybeesett a Nílus áradásával. A szoláris
év azonban eltérést mutatott a civil naptártól, mivel egy úgyne-
vezett egyiptomi mozgó év 365 napból állt, tehát négy évenként
egy nappal eltolódott az év kezdete, így valójában 1460 évente
esett pontosan egybe a csillag felkelése és a folyó áradása. A
Szóthisz-ciklus valószínûleg kapcsolatban volt a holdnaptárral
is. Minden holdhónap újholdkor kezdõdött és a Hold mozgásá-
tól függõen 29 vagy 30 napig tartott, és annak megfelelõen,
hogy 12 vagy 13 újhold esett az évbe, különböztettek meg kis
és nagy éveket. A mezõgazdasági év eseményeit és a templomi
ünnepeket minden bizonnyal a holdnaptár alapján követték.
Egyiptomban az új nap napfelkeltekor kezdõdött, így a hajnal
még az elõzõ naphoz tartozott. Sajnos nagyon kevés olyan
Szóthisz- és hold-dátumunk van, amelyeket abszolút módon
datálható eseményhez lehet kötni, ezért ezeket csak hozzávetõ-
legesen tudjuk meghatározni, így önmagukban csak kiegészítõ
információként szolgálhatnak.

A civil kalendárium éveit a korai dinasztikus idõkben nem
számokkal különböztették meg egymástól, hanem az év meg-
határozó eseményérõl nevezték el. Az Óbirodalom idején az
éveket a kétévente (majd késõbb évente) rendezett marhaszám-
lálásokhoz viszonyítva számolták. Az Óbirodalom végétõl
kezdve az adminisztrációs szövegekben és a feliratokban az ép-
pen uralkodó fáraó uralkodási évei szerinti dátumozást találjuk
az év, évszak, hónap és nap feltüntetésével. Három évszakot
különböztettek meg: ahet (áradás), peret (sarjadás) és semu
(forróság). Ez az évszámolás azonban minden új uralkodó trón-
ra lépésével újrakezdõdött, és a dátumozásoknál gyakran nem
tüntették fel annak a királynak a nevét, akinek az uralkodására
vonatkoztak, így ezekben az esetekben több adatra is szükség
van a pontos datáláshoz. Ismerünk néhány kettõs dátumozással
ellátott feliratot is, ezeken a civil naptári nap és az annak
megfelelõ holddátum együtt szerepel.



A 21. dinasztia elhelyezése
a korszakon belül

A mai kronológiai kutatások három fõ módszer segítségével
vizsgálják az ókori Egyiptom történelmét:

1. Az úgynevezett „abszolút” kronológia, amely rögzített
csillagászati megfigyeléseken és naptári dátumokat tartalmazó
feljegyzéseken alapszik.

2. Radiometrikus módszerek, ezek közül a leggyakrabban a
radiokarbon kormeghatározást és az optikai datálás (TL) mód-
szerét használják.

3. „Relatív” datálási módszerek, például a több réteget vizs-
gáló, módszeres ásatások, vagy a tárgyak idõrendi sorrendje
szerinti datálás (sequence dating), amelyet Flinders Petrie ve-
zetett be 1899-ben, aki a hullámos fülû edények (wavy-handle
jars) sorrendbe állításával komoly eredményeket ért el a kora
dinasztikus lelõhelyek datálásában. A kerámiák alakjának,
anyagának és díszítésének vizsgálata és sorozatokba állítása
megkönnyíti egy-egy lelõhely vagy lelet datálását, ha egyéb
információval nem is rendelkezünk.

Mivel az abszolút kronológiai adatok sok esetben hiányoz-
nak, vagy töredékesen maradtak ránk, ezeket ki kell egészíte-
nünk különbözõ relatív módon datálható szöveges emlékkel,
amelyek neveket, dátumokat, genealógiai információkat tartal-
maznak. A különbözõ ilyen jellegû adatok segítségével átfogó
történelmi keretet kaphatunk egy korszakról. Azonban ez csak
azokban az idõszakokban lehetséges, ahol elegendõ ilyen adat
áll rendelkezésre.

A jelenleg ismert királylisták (Palermói Kõ – 5. dinasztia,
Torinói Királypapirusz – 19. dinasztia, Manethón, Aigüptiaka),

amelyek az uralkodók sorrendjét és uralkodási idejét is tartal-
mazzák, csak töredékes formában maradtak ránk és gyakran
pontatlanok. A 21. dinasztia korából egy királylistát sem isme-
rünk, egyedül Manethón Aigüptiaka (Egyiptom története) címû
mûvében találjuk meg a dinasztia uralkodóinak a felsorolását,
„taniszi” jelzõvel ellátva. Ez a munka sajnos eredetiben nem
maradt fenn, két verziója ismert caesareai Euszebiosz és Sextus
Julius Africanus mûveibõl, idézetek formájában. Manethón
személye ismeretlen, minden bizonnyal pap volt, akit Szarapisz
istennel hoznak kapcsolatba, esetleg a fõpapja volt. A mû datá-
lása is kérdéses, hagyományosan a Kr. e. 3. századra tesszük a
keletkezését, de felmerült, hogy jóval késõbbre, a Kr. u. 1.
századra kell keltezni zsidóellenes hangvétele miatt, amely
nem jellemzõ a Makkabeus-felkelés elõtt, és mert legkoráb-
ban Josephus Flavius és késõbbi keresztény történetírók idéz-
nek a mûbõl. Manethón munkája sokszor nagyon pontos ada-
tokat tartalmaz: némely esetben hónapos pontossággal ad meg
uralkodási éveket, például 66 év 2 hónapban határozza meg II.
Ramszesz uralkodási idejét. Legtöbbször azonban nem ilyen
megbízható, néhány dinasztia esetében csak az uralkodók szá-
mát adja meg, és az uralkodók neveit gyakran nagyon eltorzult
vagy összekevert formában közli. Az uralkodási idõk pedig a
különbözõ történetíróknál eltérést is mutatnak. A 21. dinasz-
tia királyainak felsorolásakor Euszebiosz és Africanus hét
taniszi királyt említ ugyanabban a sorrendben, a dinasztia idõ-
tartamára mindketten 130 évet számolnak annak ellenére,
hogy a királyonként felsorolt uralkodási idõk összege, ame-
lyek esetenként eltérnek egymástól, egyik esetben sem 130.
Az említett uralkodók azonosíthatóak ókori egyiptomi forrá-
sok alapján is.

Minden kronológiai kutatáshoz elen-
gedhetetlenül szükséges lenne egy szi-
lárd kiindulópont, ám ezzel sajnos sem
a 20., sem a 21. dinasztia esetében nem
rendelkezünk. A Kr. e. 1070-es és Kr.
e. 945-ös évszámok a dinasztia kezde-
tére és végére vonatkozóan csak kö-
vetkeztetéseken alapulnak. Ilyen ese-
tekben felhasználhatjuk az Egyiptom-
mal kapcsolatban álló környezõ
országok kronológiai információit, ha
azok pontosabban ismertek. A babiló-
niai és asszír kronológiával felállított
szinkronizmusok jól használhatóak a
20. dinasztia közepéig, ezt követõen
sajnos kevesebb ilyen adat áll rendel-
kezésünkre. Az Ószövetség (1Kir 14,
25–26) beszámol arról, hogy Sisák,
Egyiptom királya megtámadta Palesz-
tinát Rechabeám, Júda királyának 5.
évében, és megszerezte Jeruzsálem
kincseit. Itt I. Sesonk, a 22. dinasztia
elsõ uralkodójának egy valóban lezaj-
lott hadjáratáról van szó, amely az
uralkodónak – a karnaki Amon-temp-
lomban felvésetett jelenetei alapján – a
20. vagy a 21. évére tehetõ. Az izraeli
és az asszír kronológiák összevetésé-
nek segítségével meghatározható, hogy
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Rechabeám 5. éve körülbelül Kr. e. 926/925-re esett, így a 22.
dinasztia kezdete és a 21. dinasztia vége körülbelül Kr. e.
945-re tehetõ.

Menheperré fõpap dátummal ellátott feliratai

Vizsgálni kívánt korszakunkban Menheperré fõpap hivatali
idejéhez több dátum is kapcsolható, azonban ezek egyike sem
tartalmazza az éppen regnáló király nevét. Az ismert, évszám-
mal ellátott feliratok több taniszi uralkodóhoz is kapcsolhatják
a fõpapot, de ezek egyike sem direkt módon. A mai napig vita-
tott, hogy melyik uralkodóhoz köthetjük ezeket. A fennmaradt
emlékek a következõek (lásd Függelék):

1. Múmiapólya-feliratok I. Széthi múmiáján: 6. és 7. év.
A 21. dinasztia egyik legfontosabb forrását a Királyok Völgyé-
ben eltemetett fáraók újrapólyálása és újratemetése során ké-
szített koporsó- és múmiapólya-feliratok, valamint a fõpapi
családok tagjainak temetésébõl származó hasonló szövegek ad-
ják. Ebben a korszakban az elõkelõ papi családok közös, rejtett
sírokba temetkeztek, és az Újbirodalom uralkodói sírjainak vé-
delme is megszûnt. Amon fõpapjai a korábbi fáraók múmiáit is
biztonságba helyezték, a különbözõ szállításokat, vagy az újra-
pólyálást gondosan feljegyezték és dátumozták. Ezek a dátu-
mok azonban Amenemope uralkodásáig nem említenek meg
név szerint taniszi uralkodót. Több ilyen, nagyrészt érintetlen
rejtekhelyet is sikerült feltárni az 1890-es években, a legna-
gyobb lelet a 21. dinasztia Amon-fõpapjainak családi sír-rej-
tekhelye volt, amelyben számos korábbi uralkodó teste is nyu-
godott. Azonban az említett feliratok csak korabeli, gyakran
pontatlan feljegyzések és fényképek alapján kutathatóak, az
eredeti leletek sajnos elvesztek.

2. A „Számûzöttek sztéléje” 1. és 4. sorában olvashatjuk a
25. év megjelölést. Ezek mellett egy harmadik dátum is találha-
tó a sztélén, ebben az esetben az évszám kitörött, és csak a hó-
nap, nap szerepel. A kitörés méretébõl következõen (két jelcso-
port hiányzik), a szöveg fordítója, Jürgen von Beckerath szerint
abban csak egy alacsony szám (1-5) szerepelhetett, amely egy-
úttal egy másik király uralkodásának a kezdetére is datálná a
sztélét. Az elsõ két dátum között csupán 40 nap telt el. A har-
madik dátum azért is érdekes, mert az 5. epagomenális napot
említi, és Ízisz istennõ születésnapja is szerepel benne, amely a
4. ilyen napon volt. Az egyiptomiaknál a civil naptári év 12 har-
minc napos hónapból állt, ezekhez csatoltak még 5 úgynevezett
epagomenális napot, amelyeket az istenek születésnapjaként
tartottak számon. A fõpap Amon ünnepén, amelyet minden bi-
zonnyal újév napján tartottak, orákulumban fordul az istenhez.
A hónapok sorrendje alapján ez a dátum minimum egy évvel
késõbbre esett, mint az azt megelõzõ. A felirat szövege arra
utal, hogy az elsõ két évszám a fõpap hivatalba lépésének idejé-
re vonatkozhat. A harmadik dátum egy orákulumot jelöl, amely
során Menheperré fõpap arra kéri az istent, hogy bizonyos sze-
mélyeket, akiket a sivatagba számûztek, engedjen vissza a vá-
rosba. Ez a felirat bizonyítéka annak, hogy a fõpapnak valószí-
nûleg hivatalba lépésekor zavargásokkal kellett szembenéznie,
ezek leverése után a bûnösöket számûzték, akik késõbb am-
nesztiában részesülhettek. Ezzel az intézkedéssel a fõpap
növelte népszerûségét a lakosság körében. Sajnos a sztélé ere-
deti régészeti kontextusa nem ismert, valószínûleg a karnaki
Amon-templomból származik.

3. Menheperré Théba keleti parti templomainak vizsgálatát
rendelte el egy 40. évben. A vizsgálatok vezetésével Amon ne-
gyedik prófétáját, Tjanofert bízta meg. A töredék az úgyneve-
zett Papi Annalesek részét képezte, amelyeket csak nagyon tö-
redékes formában ismerünk. A feliratok legnagyobb része pa-
pok beavatásával kapcsolatos, legtöbb esetben dátumot és/vagy
uralkodónevet is tartalmaznak. Más forrásból ismert, hogy Tja-
nofer Menheperré fõpap Gautszosen nevû lányának a férje volt,
tehát a fõpap veje, aki valószínûleg a thébai elit egyik tagja le-
hetett. A feliratból azt is megtudjuk, hogy Menheperré fõpap I.
Pinodzsem fõpap-király fia volt. Ezt a rokonságot I. Pinodzsem
minden fia hangsúlyozta feliratain, apjuk nevét minden esetben
királyi névgyûrûbe írták. I. Pinodzsem, valószínûleg a fõpapsá-
ga végén, saját feliratain hagyományos királyi titulatúrát hasz-
nál, és egy esetben neve Taniszban, I. Pszuszennészével együtt
jelenik meg, amely alapján arra következtethetünk, hogy bizo-
nyos mértékig elismerték az északi fõvárosban.

4. Uszerhatmosze múmiáján több, különbözõ korszakra te-
hetõ feliratot is találunk. Így például egy szalagot (amelyet a
múmia nyakába tettek, és a mellkasán keresztbe rendeztek) II.
Pinodzsem fõpap nevével, valamint múmiapólya-darabokat, az
egyiken Menheperré fõpap 48. éve szerepel, a másikon egy
meg nem nevezett uralkodó vagy esetleg fõpap 1. éve. Andrzej
Niwiñski tanulmányozta a 21. dinasztia koporsóit, és vélemé-
nye szerint ezeket több típusba lehet sorolni, amelyek segíthet-
nek meghatározni, hogy mikor temették el a koporsók tulajdo-
nosait. Uszerhatmosze koporsóegyüttese esetében a belsõ ko-
porsó és a múmiaborítás a II-c, a külsõ koporsó a IV-b típusba
tartozik. A II-c típus Menheperré fõpapságának végétõl II. Pi-
nodzsem fõpapságának végéig volt használatban, tehát a 21. di-
nasztia közepén, 40-50 évig. A IV-b típus viszonylag ritkább,
kevesebb koporsó alapján lehet meghatározni az e típusba so-
rolható koporsók korát. Valószínûleg ezek Menheperré fõpap-
ságának késõi szakaszától a 21. dinasztia végéig használatban
voltak. Uszerhatmosze koporsói I. Pszuszennész uralkodásá-
nak végére és Amenemope uralkodásának elejére datálhatóak.

5. Az utolsó, dátummal ellátott feliratunk egy sztélé, amely
arról számol be, hogy egy 48. évben a fõpap egy erõdített falat
emeltetett a karnaki Amon-templom északi részén, és megtisz-
tította a templom udvarait az oda betelepülõ lakosság kunyhói-
tól, ezután újraszentelte a templomot. A felirat alapján arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a lakosság valamilyen veszély elõl me-
nekülhetett a templomba, amelynek masszív kõfalai háborús
idõkben védelmül szolgáltak a városok népessége számára. Eb-
ben az esetben már lehetséges, hogy hosszabb ideje a templom-
ban tartózkodtak, hiszen valamiféle építmények eltakarításáról
is szó esik. A karnaki Amon-templom északi részén végzett
ásatások során több, a fõpap nevével ellátott pecsétes tégla ke-
rült elõ. A luxori templom területérõl is ismerünk ilyen téglá-
kat, amelyek ebben a templomban is egy hasonló fal építésére
utalnak. A fõpap több erõdöt is építtetett Théba környékén,
el-Hibát, a fõpapi rezidenciát is erõdítmény vette körül, ennek
építése I. Pinodzsem alatt kezdõdött, majd a munkálatok Men-
heperré fõpapsága alatt is folytatódtak. Ezeknek az erõdöknek
a falaiban számos olyan téglát találtak, amelyekbe Menheperré
és felesége, Iszetemheb nevét és címeit pecsételték. A neveket
ovális alakzatba vagy kartusba írták, egy esetben Menheperré
neve mellett a „Felsõ- és Alsó-Egyiptom, észak és dél királya”
címet találjuk kartusban. Még további kutatást igényel, hogy



miért volt szükség ezekre az erõdökre, de az nyilvánvaló, hogy
Menheperré fõpapsága idejérõl több olyan felirattal is rendel-
kezünk, amelyek zavargásokról vagy a lakosság számára
veszélyes idõszakról számolnak be.

A sztélé jelenet-regiszterében Menheperré fõpapi ruhában
áldozatot mutat be az elõtte álló thébai triász, Amon, Mut isten-
nõ és Honszu számára, a fõpap mögött, neki háttal pedig Ua-
szet, Théba istennõje áll. Az isteneknek szánt áldozat bemuta-
tása mindenkor királyi privilégium volt, hagyományosan csak a
király végezhette. A mindennapi életben ezt a funkciót a papok
látták el, de a templomi ábrázolásokon minden esetben az ural-

kodó szerepel, hiszen egyedül õ volt a közvetítõ az isteni és a
világi szféra között. Jelenleg Menheperré egyetlen szobra is-
mert, amely ma a Rio de Janeiro-i Nemzeti Múzeum Egyiptomi
Gyûjteményének tulajdonában van. Ez a kis bronzszobor ural-
kodóként ábrázolja a fõpapot, homlokán eredetileg ureusz-kí-
gyót viselt, kötényén egy függõleges feliratban olvashatjuk:
„készítette Amon fõpapja, Menheperré”. A nevet ebben az
esetben egyértelmûen kartus keretezi.

Összegzés

A fent elemzett évszámok, 6–7, 25 (és 1-5?), 40 és 48, többféle-
képpen is sorba rendezhetõek. Ahhoz, hogy meg tudjuk állapí-
tani, hogy melyik lehetõség a leginkább elfogadható, meg kell
vizsgálnunk a fõpap rokoni kapcsolatait. A különbözõ kopor-
sófeliratok és halotti papiruszok segítségével Menheperré csa-
ládja viszonylag jól rekonstruálható. Felesége Iszetemheb (C)
volt, fiai között találjuk II. Szmendész és II. Pinodzsem fõpa-
pokat, akik apjukat követték a tisztségben. II. Pinodzsem hiva-
tali ideje pontosan datálható, mert több olyan múmiapólyát is-
merünk, ahol II. Pinodzsem neve mellett egyértelmûen Amene-
mope taniszi uralkodó dátuma szerepel, és a fõpap Sziamon 10.
évében halt meg. Menheperré apja I. Pinodzsem fõpap volt,
akit hivatalának második felétõl, valószínûleg I. Szmendész 16.
évétõl, királyi titulatúrával és ikonográfiával ábrázoltak, és fá-
raóként temettek el. Ez idõ alatt az Amon-fõpapi hivatalt fiai,
Maszaharta, Dzsed-Honszu-Juf-Anh (?) és Menheperré töltöt-
ték be. Menheperré anyja valószínûleg Henuttaui (A) volt, aki-
nek címei között találjuk „a király anyja”, „a királyné anyja”,
„Amon fõpapjának anyja”, „a két ország generalisszimuszának
anyja” címeket is. Nevével ellátott aranytárgyak kerültek elõ I.
Pszuszennész taniszi sírjából, amelybõl arra következtethe-
tünk, hogy az uralkodó Henuttaui (A) fia volt, tehát egyúttal
Menheperré thébai Amon-fõpap valószínûleg fiatalabb fivére
is. A családi kapcsolatok és a fenti feliratok alapján megállapít-
ható, hogy Menheperré valószínûleg Szmendész uralkodása
idején születhetett, és egészen I. Pszuszennész 48 éves uralko-
dásának végéig vagy Amenemope uralkodásának elejéig hiva-
talban volt, tehát meglehetõsen magas kor ért meg, és körülbe-
lül 50 évig töltötte be Felsõ-Egyiptom legfontosabb tisztségét.

Mivel Menheperré idõnként uralkodói névgyûrûbe írta a ne-
vét, az is elképzelhetõ, hogy esetenként a saját hivatali ideje
alapján számolta az éveket, ahogy Uszerhatmosze múmiáján is
Menheperré 48. évérõl van szó. Felvetõdött, hogy azokban az
esetekben, amikor csak maga az év szerepel, akkor a fõpap sze-
rinti, ha viszont a teljes dátum, a taniszi uralkodók szerinti dátu-
mozást találjuk. Sajnos egy múmiapólya, amely egy uralkodó
x. évét és egy másik személy 49. évét tartalmazta, szintén elve-
szett, így nem tudjuk, hogy itt egy tévesen lejegyzett szövegrõl
van-e szó, esetleg egy társuralkodás bizonyítéka I. Pszuszen-
nész és Amenemopet között (ebben az esetben I. Pszuszennész
legalább 49 évig uralkodott), vagy egy uralkodó és egy fõpap
éveit jelöli, ebben az esetben Amenemope uralkodásának eleje
és Menheperré 49. éve jöhet szóba. Ennek a kérdéskörnek a
megválaszolása azonban további kutatást és új régészeti kon-
textusból elõkerült tárgyi bizonyítékot igényel.
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Menheperré bronzszobra
(Rio de Janeiro-i Nemzeti Múzeum, Egyiptomi Gyûjtemény)
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Függelék

1. I. Széthi fáraó múmiáján található feliratok1

1.

Múmiapólya, melyet Amon-Ré fõpapja, Menheperré készített atyjának, Amonnak, 6. év.

2.

7. év, peret évszak 2. hónapjának 13. napja, Menmaatré király, élet, üdv, egészség, temetésének a napja
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2. A „Számûzöttek sztéléje” vagy Maunier-sztélé (Louvre C. 256)2

1. sor: …

25. év, semu évszak 3. hónapjának 29. napján, Amon-Ré, az istenek királya ünnepének megfelelõen, az õ ünnepén3…

4. sor: 25. év, akhet évszak 1 hónapjának x. napján…

9. sor eleje: …

…x. év, semu évszak 4. hónap, az öt epagomenális napon, Ízisz születése napján (4. nap), Amon ünnepének idején, wp rnpt4 idején…

3. Karnaki Papi Annalesek, 3A töredék5

1. sor:

2. sor:

3. sor:

4. sor:

(1. sor) 40. év, semu évszak 3. hónapjának 1. napja, vizsgálat napja Amon-Ré, az istenek királyának templomában, (2. sor) Amenemopet templo-
mában, Mut templomában, Honszu templomában, a memphiszi Ptah templomában, (3. sor) Monthu, Théba urának templomában, Maat templo-
mában Amon-Ré, az istenek királyának fõpapja, Menheperré által, (4. sor) (aki) Pinodzsem király fia…

4. Múmiapólya-felirat Uszerhatmosze múmiáján6

48. éve Amon-Ré, az istenek királya fõpapjának, Menheperrének készítette a múmiapólyát…

Egy, valószínûleg a múmiához tartozó másik pólyadarabon ez az évszám volt olvasható:

1. év akhet évszak 4. hónapjának 1. napja…

5. Menheperré karnaki munkálatait említõ sztélé7

1. sor:

2. sor:

(1. sor) 48. év, munkálatok kezdete és felújítások Amon-Ré, az istenek királyának fõpapja, Menheperré, az igazhangú által, (aki) Pinodzsem ki-
rály fia, az õ atyjának, Amonnak, a két ország trónjainak urának házában (2. sor) Jpt-swt [elõtt]…
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