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Schreiber Gábor (1974) egyipto-
lógus, régész, az ELTE Egyiptoló-
gia Tanszékének oktatója, a thé-
bai 32, 61, 64 és 400-as számú sí-
rokban folyó feltárások vezetõje.
Kutatási területe a késõ kori és gö-
rög-római kori egyiptomi vallás
és mûvészet.

Legutóbbi írása az Ókorban:
Új eredmények Dzsehutimesz thé-
bai sírjából (2005/1–2).

Az isteni sír

Schreiber Gábor

Bár a meghaló és újjászületõ isten motívuma az ókori Kelet és a Mediterráneum
más kultúráiból is ismert, az egyiptomi emlékanyag sajátos vonása, hogy a ha-
lott istenekhez nagy terjedelemben kifejtett, bonyolult teológiai spekulációk

kötõdnek, amelyek egyben bepillantást engednek a templomi és halotti kultuszok kö-
zötti összefüggésekbe is. A halott istenek kultuszának fõ színhelye az isteni sír volt,
amely – mint egy sajátos funkcióval rendelkezõ szent tér – Egyiptomban önálló építé-
szeti kiképzést kapott. A szakrális építészet egyik épülettípusát képviselõ isteni síron
így általánosságban egy olyan, a templom építészeti struktúrájától elkülönülõ épít-
ményt értünk, amely az adott istenség jelképes síremlékének fogható fel.

Bár az isteni sír fogalma legalább a Középbirodalom korától ismeretes, hasonló
építmények nagyobb számban a görög-római korban bukkannak fel Egyiptomban. Az
isteni sírok nagyszámú megjelenése az egyiptomi vallás fejlõdésének eme kései pont-
ján nyilvánvalóan nem függetleníthetõ attól a ténytõl, hogy a kultusz igényeinek válto-
zására reflektálva a késõkorban és a Ptolemaiosz-korban megváltozik a templom
struktúrája.1 Több, már korábban is meglévõ funkció kielégítésére önálló építészeti ki-
képzést kap például a wabet, az újévi ünnepségek legfontosabb színhelye, a laboratóri-
um és a templomi könyvtár, de rituális cselekmények színhelyévé válik a templomtetõ
– ahová, mint például Dendarában, további kápolnákat építenek – és a templom kripta-
rendszere is. Ekkor válik általánosan elterjedtté, hogy a templomokat bejárati portiku-
szokkal egészítik ki, a templomházhoz kapcsolódóan ún. ellentemplomokat építenek, a
templomkörzetek bejárati zónáját pedig monumentális kultuszteraszokká képzik át.
A görög-római korban megvalósult nagy templomépítési programok esetében ráadásul
jól megfigyelhetõ, hogy az építtetõk nemcsak a fõtemplom, hanem az adott kultusztopo-
gráfiai egység egészét fejleszteni igyekeztek, mivel ezen „szent tájak” templomait közös
teológia és közös ünnepek kapcsolták össze. Az isteni sírok is egy-egy ilyen kultuszto-
pográfiai egység vagy „szent táj” elemeiként értelmezhetõk, hiszen az ott nyugvó iste-
nek kultusza minden esetben a templomi teológiából vezethetõ le. A templom és az iste-
ni sír közötti szoros kapcsolatot jól mutatja az a tény is, hogy a létezés három lehetséges
színhelye – az ég, a föld és a túlvilág – közül az egyiptomi szövegek az eget a templom-
mal, a túlvilágot pedig az isteni sírral hozzák kapcsolatba, vagyis a templom az élõ isten
lakhelyeként, a sír pedig az isten földi nyughelyeként értelmezhetõ.

Az istenek haláláról az egyiptomi szövegek nem nyújtanak részletes felvilágosítást;
jól ismert, hogy még az Ozirisz-mítosznak sem maradt fenn összefüggõ egyiptomi el-
beszélése. Úgy tûnik, hogy amikor az egyiptomi szövegek halott istenekrõl beszélnek,
akkor általában nem a hatalmukat a túlvilágon is kifejteni képes halotti istenekrõl van
szó, hanem olyanokról, akik konkrétan maguk is átestek a halál „átmeneti rítusain”.
Bár ezen istenek a Duat, a túlvilág lakóivá váltak, nem inaktívak: sírjukban látnak, hal-
lanak, „levegõt lélegeznek” – vagyis élnek; fogadják az áldozatokat, és hatásukat nem
szûnnek meg a földi világra is kifejteni, hiszen õk teszik lehetõvé a kozmosz megújulá-
sát. A késõ egyiptomi kozmogóniai szövegekbõl kiderül, hogy az istenek halála össz-
hangban áll a kozmosz mûködésével, hiszen a világrend, a maat fenntartásának egyik
alapvetõ kritériuma a kozmosz elemeinek, a létezõknek a ciklikus megújulása, beleért-
ve az égitestek, a természeti jelenségek, a vegetáció és az élõk – vagyis az istenek és az



emberek – megújhodását. Az istenek és az emberek halála kö-
zött az egyiptomi vallás ráadásul nem látott lényegi különbsé-
get, hiszen a létezõk eme két csoportja ugyanannak a teremtési
folyamatnak a része. Rokonságukat jól kifejezi az a Koporsó-
szövegek óta ismert kozmogóniai szöveg, amelyet az egyik leg-
késõbbi, az esznai templomban fennmaradt teremtéstörténet
így ad vissza: létrejöttek az emberek (remetj) szemének (ti. a te-
remtõ Napisten) könnyébõl (remít) és az istenek (netjeru) szájá-
nak nyálából (netjetj).2 Az istenek halálának motívuma már az
egyiptomi vallás korai szakaszában megjelenik, hiszen a Nap
látszólagos esti halála és reggeli újjászületése a kezdetektõl a
szoláris teológia központi elemét képezte. A Középbirodalom-
tól kezdve a kozmosz ciklikus jelenségeit, így a halál és újjá-
születés „átmeneti rítusait” leggyakrabban az Ozirisz-mítosz
fõszereplõjének, a meghaló és újjászületõ istennek, Ozirisznak
a történetével szemléltették az egyiptomi papok. Mind a szolár-
is, mind pedig a khthonikus (oziriszi) túlvilághit központi ele-
mét tehát az istenség halála és regenerációja képezi, amely min-
taként szolgál a kozmosz többi szereplõje számára is. A fentiek
alapján nem meglepõ, hogy a görög-római kori isteni sírok
olyan templomi rítusok alkalmával kaptak szerepet, amelyek
központi motívumát az isten vagy istenek – s ezáltal a kozmosz
– megújulása jelentette.

Az Ozirisz-sír

A késõi isteni sírok prototípusa az Ozirisz-sír volt. A Középbi-
rodalom idején az istenség sírja legfõbb felsõ-egyiptomi kul-
tuszhelyéhez, Abüdoszhoz kapcsolódott. Ihernoferetnek a III.
Szeszósztrisz korából származó abüdoszi sztéléje részletesen
leírja, hogy a sztélé állíttatója hogyan teljesítette a király paran-
csát, aki azzal bízta meg Ihernoferetet, hogy készítse elõ és ve-
zesse le a nagy abüdoszi Ozirisz ünnepséget.3 Az ünnepség so-
rán dramatikus formában felelevenítették az Ozirisz-mítosz

fõbb eseményeit, amelynek fénypontja az istenség kultusz-
szobrának a Peker kerületben lévõ kenotáfiumához tett
látogatása volt. A Peker kerület valójában az 1. és 2. dinasztia
királyainak temetõjét jelöli, ahol Dzser király sírját legkésõbb
az Újbirodalomtól, de valószínûleg már a Középbirodalomtól
Ozirisz sírjának tekintették. A helyi Ozirisz-ünnepségen való
részvétel igen hamar általános elvárássá vált a hívõkkel szem-
ben, akik emlékkápolnák és votív sztélék százait állíttatták fel
az Ozirisz-templom és a temetõ közötti területen. 4 Az abüdoszi
látogatás, az ún. abüdoszi zarándoklat az Újbirodalom idején is
megõrizte jelentõségét, errõl tanúskodik legalábbis a rítus gya-
kori ábrázolása az újbirodalmi thébai temetõ magánsírjaiban.
Legkésõbb III. Szeszósztrisz korától királyi kenotáfium-temp-
lomok is épülnek a területen. A legjelentõsebb ezek közül I.
Széthi temploma, amelynek hátsó része képezi a szimbolikus
Ozirisz-sírt. Az Oszirieion – amelynek építészeti kiképzése és
dekorációja a korabeli királysírokat idézi – legfontosabb terme
egy hatalmas gránit architrávokkal megtámasztott tetejû, félig
fedetlen csarnok volt, amelyben középen egy víz által körülvett
mesterséges dombon az isten újjászületését szimbolizáló gabo-
na sarjadt. A víz és a gabonamagvak a késõbbiekben is az isten
testének és általában Ozirisznak a legfõbb szimbólumai marad-
tak, hiszen fontos szerepet kapnak a görög-római kori egyipto-
mi templomi rítusokban.

Az Oziriszhez kötõdõ legfontosabb szertartások a nagy
Khoiak hónapi ünnepség során zajlottak le, amellyel kapcsolat-
ban a legrészletesebb forrást a dendarai templom Ozirisz-ká-
polnáinak szövegei nyújtják. Ezen szövegek alapján úgy tûnik,
hogy az ünnepség vázát egy gabona-Ozirisz figura elkészítése
jelentette, amelyen a papoknak az egész hónap során dolgozni-
uk kellett. A munkát a legaprólékosabb utasítások alapján, a
profán kíváncsiságtól elzárva kellett a papok egy csoportjának
elvégeznie, ahogy arra az ezt közlõ iratok címe is utal: Megis-
merni az elrejtett kápolna titkát a Sentaít szentélyben történõ
titkos ünnepi szertartás elvégzéséhez, amely elvégeztetik (…) a

16 isteni tag 16 kerületében, Ozirisz
minden kerületében, illetve: Megismer-
ni a titkot, amely nem látható, nem hall-
ható és amelyet az apa ad át fiának.5 Az
ünnepet a hónap utolsó napjának szer-
tartása zárta, amikor az elõzõ évben ké-
szített, s egészen addig a templomban
õrzött Ozirisz-figurát temetési menet-
ben kivitték az isteni sírhoz – ez egy Ha-
dit nevû helyen volt Dendara közelében
–, és ott eltemették. A gabona-Oziriszek
jól ismertek a régészeti anyagból is:
ezek a dendarai leírásban szereplõhöz
nagyon hasonló, gabonából és földbõl
formázott, mumifikált és gyakran itüp-
hallikus emberalakot ábrázoló, általá-
ban múmiavászonnal betekert, maszkot
viselõ és sólyomfejes koporsóba helye-
zett figurák.6 Érdekes, hogy hasonló fi-
gurák fõként állattemetõkbõl, kisebb
részben magánsírokból kerültek elõ, s
nem onnan, ahonnan várnánk: az isten
szimbolikus sírjából. Ezért különlege-
sen értékes az a felfedezés, amelyet
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Tanulmányok

1. kép. A II. Nékó korából származó karnaki Ozirisz-sír
(F. Leclère: EA 9 [1996] 10 alapján)
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francia régészek az 1990-es évek elején Karnakban tettek, s
amely által az Ozirisz-figurákat befogadó szimbolikus sírok lé-
tezése bizonyíthatóvá vált. Itt, a karnaki Ozirisz-körzetben két
isteni sír került napvilágra, az egyik még a Szaiszi korból, II.
Nekó idejébõl (1. kép), a másik pedig IV. Ptolemaiosz korából
származik.7 A Ptolemaiosz-kori boltozatos téglaépítmény érde-
kessége, hogy belsõ terét gyakorlatilag három, egymással pár-
huzamosan futó folyosó alkotja, amelyek falába több egymást
követõ szinten falfülkéket, loculusokat képeztek ki (2. kép).
Ezek a fülkék fogadhatták az isten szimbolikus figuráit, ame-
lyet Thébában valószínûleg az Amon-körzet részét képezõ
Opet-templomban vagy a kelet-karnaki Ozirisz-körzetben ké-
szíthettek. A karnaki felfedezés azért is fontos, mert bizonyítja,
hogy az isteni sírt ebben az idõszakban egy boltozatos hüpoge-
um formájában képzelték el, vagyis a régészeti adatok igazolni
látszanak a korabeli ábrázolásokat, ahol az Ozirisz-sírt hasonló
formában jelenítik meg.

Mivel a mítosz szerint Ozirisz meggyilkolása után Széth-
Tüphón az isteni testet feldarabolta és 14 vagy – más variáns
szerint – 16 részben szórta szét,8 az isteni tagokat õrzõ kerüle-
tekben a dendaraihoz hasonló rítusok folyhattak és a thébai sí-
rokhoz hasonló építmények állhattak. A görög-római korban a
szent ereklyéket maguknak tudó helyek száma ennél is több
volt, hiszen tudjuk, hogy ekkor már Egyiptom összes kerülete
az isteni test egy darabja birtokosának tekintette magát.9 Mivel
maga Théba sem szerepel a 16 tagot felsoroló dendarai listán,
helyi Ozirisz-sírok mégis ismeretesek, valószínû, hogy a tény-
legesen is létezõ Ozirisz-sírok száma jóval magasabb lehetett,
mint ahogy eddig gondoltuk.

Az Ozirisz-sírok problémája az antik szerzõket is foglalkoz-
tatta. Sztrabón megemlít egy Ozirisz-sírt az alsó-egyiptomi
Szaisz közelében, a sír azonosítása kapcsán azonban megjegy-
zi, hogy ezt azonban vitatják, különösen pedig a Syéné és Elep-
hantiné fölött fekvõ Philae lakosai. Azt regélik ugyanis, hogy
Isis sok helyen elásott a földbe egy Osiris-koporsót (de csak
egyben volt Osiris s ezt senki sem ismeri), ezt pedig azért tette,
mert félre akarta vezetni Typhónt, hogy oda ne menjen s ki ne
dobja a testet a koporsóból.10 Más szerzõknél is megtaláljuk a
nyomát annak a hagyománynak, hogy messze délen létezett
egy szent sziget, ahová nem jártak sem emberek, sem állatok,
csak a kultuszt ápoló papok, s amelynek érinthetetlen területén
Ozirisz teste nyugodott. Plutarkhosz az Ozirisz-sírokat
felsoroló résznél errõl a helyrõl a következõket írja:

Philaihoz közel van egy sziget, amelyre általában senki sem
léphet és meg sem közelíthetõ, madarak sem szállnak arrafe-
lé, halak sem közlekednek oda. Egy meghatározott idõben
papok kelnek át, halotti áldozatot visznek és megkoszorúzzák
a sírt, amelyet egy akkora méthis-növény árnyékol be, amely
felülmúlja nagyságban az összes olajfát.11

A leírás jól ráillik a Bigge szigetén lévõ Ozirisz-sírra, az Aba-
tonra (A Tiszta Domb), amelyrõl a philaei Hadrianus-kapun ol-
vasható ún. I. Abaton-dekrétum hieroglif szövege a következõ-
ket mondja:

(…) Ami az Abatont illeti, nemes és aranyló kerülete az Ozi-
risznek és nõvérének, Ízisznek. Megparancsoltatott és lerög-
zítetett az a kezdetkor Ozirisszal kapcsolatban […] Thébá-
ban, hogy ne fogyjon el a tej a méthisz növénynek eme domb-
járól, ahol Ozirisz isteni temetkezése van. Felállíttatott a
számára 365 áldozati tábla ezen kerület körül, rajtuk pálma-
levelekkel. Ne fogyjon el a vízáldozat azokon egy nap sem, ne
fogyjon el a víz az egész környéken sehol sem! Végezze el az
áldozatokat ott minden nap a nagy libációs pap, aki a havi
szolgálatát tölti! Ízisz, Philae úrnõjének áldozópapja bemu-
tatja a vízáldozatot azokon minden nap. Ne üssék a tambu-
rint és ne zenéljenek a hárfával és a síppal ott! Ne menjen
senki (ti. illetéktelen) oda soha, ne menjen oda se elöljáró,
sem közember! Nem lehet ott semmilyen madarat és semmi-
lyen halat fogni egy 40 [könyöknyi körzetben] délre, észak-
ra, nyugatra és keletre! Ne beszéljen senki sem hangosan,
aki a szigeten van, (mert) szentek azok a napok, amelyeket
Ízisz, Philae úrnõje nagy trónusán ott eltölt, hogy bemutassa
a vízáldozatot minden 10. napon! (…)12

A dekrétum utóiratából kiderül, hogy azt a szent iratok szerzõ-
je, Thot adta ki, a szöveget pedig a héliupoliszi kozmogónia
tagjai – Ré, Su és Geb – ellenjegyezték: a terület tehát isteni vé-
dettség alatt áll. Bár nyilvánvaló, hogy az összes többi isteni sír
is tiltott helynek számított, a biggei Abaton kiemelkedik a többi
Ozirisz-sír közül. A Philae melleti sír megkülönböztetett hely-
zetére Sztrabón is utal, amikor kifejti, hogy bár az istennek sok
sírja van Egyiptom-szerte, azok valójában mind kenotáfiumok,
s az isteni test egy helyen: Philae közelében nyugszik. A Biggé-
hez kötõdõ császárkori szövegek valóban azt sugallják, hogy a
római korban ezt az eredeti nevén Szenmutnak hívott helyet te-
kintették Ozirisz tényleges sírjának. Bigge kitüntetett szerepét

2. kép. A IV. Ptolemaiosz korából származó karnaki Ozirisz-sír
egyik folyosójának rekonstrukciója

(L. Coulon – F. Leclère – S. Marchand, Cahiers de Karnak X
[1995], pl. VIII alapján)



az magyarázza, hogy a helyi teológia szerint az itteni Ozi-
risz-sír alatt lévõ barlangból lép ki az istenséggel azonosított
Nílus áradása, hogy megtermékenyítse a földet. Az istenség és
a termékenységet hozó víz, vagyis az áradás kapcsolata nem új
keletû, a tradicionális egyiptomi határvidéken, a Nílus elsõ ka-
taraktájának a zónájában fekvõ Biggén és a szomszédos szige-
ten, Philaen azonban a papok kitûnõ helyre leltek, hogy ezt a
tant egy természeti jelenséggel illusztrálhassák: a hatalmas grá-
nittömbökkel szabdalt összeszûkülõ folyómederben Egyiptom
területén itt észlelhetõ elõször a Nílus Kelet-Afrikából érkezõ
áradása. Amint az a fentiekbõl kiderül, Bigge és a szomszédos
Philae között szoros interlokális kultusz létezett, hiszen a phi-
laei Ízisz gondoskodása – a rituálék szintjén az õ biggei látoga-
tása – az, ami lehetségessé teszi Ozirisz újjászületését, s ezáltal
az áradás megjelenését, vagyis a teljes ország megújulását. Ozi-
risz és a Nílus azonosítását világosan megfogalmazza az a phi-
laei szöveg, amely az isteni sírt az áradás forrásaként jelöli
meg: Az Abaton, amely elrejti az Elrejtettet (ti. Oziriszt), ép és
sértetlen. Kilép a Nílus a barlangjából, és megtölti az országot
szépségével.13 Ennek a megközelíthetetlen forrásnak az ábrázo-
lása látható azon a szokatlan templomi reliefen, amely az Aba-
ton-dekrétumokat illusztrálja a philaei Hadrianus-kapun (3.
kép).14 A képen a hatalmas gránittömbökbõl felépülõ biggei
Magas Domb alatt egy kígyó fonja körül a Nílus istent, aki az
áradásra utalva vizet önt a kezében lévõ edényekbõl.

A thébai õsistenek
sírja és a dzsémei rítusok

Az Oziriszhez kötõdõ tanok kétségtelenül
az egyiptomi vallás egyik legfontosabb
támpilléreként szolgáltak a pogányság utol-
só évszázadaiban, s így összekötõ kapcsot
jelentettek az egyes regionális teológiai is-
kolák között. A Khoiak hónapi rítusokat or-
szágszerte elvégezték a jelentõsebb temp-
lomközpontokban, ahol az istenség sírjai is
megtalálhatóak voltak. Az oziriszi tanok je-
lentõsége jól felmérhetõ abból is, hogy az
isten mítoszának egyes elemeit a különbözõ
késõkori kultuszközpontokban elõszeretet-
tel szintetizálták a szoláris teológia motívu-
maival és a helyi teológiai elképzelésekkel.
Az ilyesfajta fúziónak érdekes példáit
nyújtják az õsistenek számára készült sírok,
illetve a hozzájuk kötõdõ rítusok. Ezen sí-
rok lakói olyan, az oziriszi létben osztozó
istenek, akik a kozmosznak a napisten létre-
jötte elõtti õsállapotát szimbolizálták, illet-
ve – máshol – az egyiptomi aranykor-míto-
szoknak azok a szereplõi, akik közvetlenül
Ré után uralkodtak, s így szintén a mitikus
õsidõ szimbólumaiként foghatók fel.15

A kultuszoknak az a szövete, amely által
ezek a sírok az adott szent táj templomi teo-
lógiájához kötõdtek, látszólag nagyon elté-
rõ, közös vonás ugyanakkor, hogy a rítusok
szintjén az õsistenek sírjai olyan templomi

ünnepekhez kapcsolódtak, amelyek középpontjában az Ozi-
risz-ünnepséghez hasonlóan az istenség és ezáltal a kozmosz
megújulása állt.

A késõkori Thébában ez a legjelentõsebb helyi ünnep a De-
kádkezdet Ünnepe volt. Az elnevezés arra utal, hogy az ünnepet
elvileg minden tizedik napon, vagyis a dekád kezdetekor meg-
tartották. Valószínûbb azonban, hogy az év során a dekádünne-
pen a fõszereplõ Amont csak áldozópapjai képviselték, s a
tényleges ünnepségre és processzióra, amely az istenképmás
részvételével zajlott, évente egyszer került sor.16 Az ünnepség
középpontjában Amon egyik speciális formája, a szoláris te-
remtõisten, Amenemopet állt. A dekádünnep alkalmával az
itüphallikus formában ábrázolt lefátyolozott istenképmás, kele-
ti parti lakhelyét elhagyva, elõször áthajózott a Nílus nyugati
partjára a Medinet-Habuban (Dzsémében) található szentélyé-
be, hogy felkeresse elõdjeinek, Kematefnek és a Nyolcasság-
nak a sírját, majd a dzsémei rítusok elvégzése után Luxor érin-
tésével Karnakba vonult, hogy a tóparti fesztivál-kioszkban el-
végzett éjszakai szertartások után másnap ifjú napistenként
születhessen újjá. Az ünnepség, amely a thébai szent táj három
nevezetes helyszínén zajlott, tulajdonképpen a thébai kozmo-
gónia központi eseményérõl, Amon létesülésérõl emlékezett
meg.

Amon létesülésének tanát a késõkori thébai teológiai iskola
dolgozta ki részletesen, jóllehet annak fõbb motívumai már az
Újbirodalom idején kimutathatóak.17 Ezek közül az egyik,
amelyik Amon egyedülállóságát, elsõségét és elrejtettségét
hangsúlyozza, már a luxori templom III. Amenhotep idején
épített déli szentélyeinek reliefprogramjában is megjelenik,
ahol Amon több különbözõ formában, de mindig egyedül sze-

repel a falképeken.18 A II. Ramszesz korá-
ból származó nagy leideni Amon-himnusz
még világosabb képet fest az istenség ter-
mészetérõl: Amon valódi neve és alakja el-
rejtett és megismerhetetlen, az istenség
mégis érzékelhetõ mint szél vagy látható
mint Nap, hiszen Amon transzcendens lé-
nye ott van a teremtett világ minden elemé-
ben, és õ manifesztálódik különbözõ for-
mákban s az istenekben, így Ptahban és
Rében is.19 A szöveg, amely a késõ újbiro-
dalmi vallási szinkretizmus egyik legérde-
kesebb alkotása, Amon személyén keresz-
tül tett kísérletet a tradicionális többistenhit
és egy absztraktabb istenfelfogás össze-
hangolására. Ennek a gondolatnak a leg-
terjedelmesebb kifejtése a Hárga oázisbéli
hibiszi templom nagy Amon-himnu-
szaiban található meg, ahol Amon tíz titkos
lélekformája azonosul azzal, ami a kosz-
mokratórból látható és érzékelhetõ, vagyis
a teremtett világ egyes elemeivel, így az
égitestekkel, a széllel, a vízzel, a tûzzel és
az élõlények különbözõ csoportjaival.20

A leideni himnusz logikájából követke-
zik, hogy Amon a thébai teológiában terem-
tõ istenséggé, sõt a teremtõ istenek teremtõ-
jévé, egyfajta õsistenné válik. A több ko-
rábbi teremtéstörténetbõl is motívumokat
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3. kép. A biggei Magas Domb alatt
lévõ Nílus-forrás (J. Dümichen,

Geographische Inschriften II, Leipzig,
1865, pl. LXXIX alapján)
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felhasználó thébai kozmogónia egyedi vonása, hogy a világ lét-
rejöttét Amon létesülésének egyes fázisaival azonosítja. Esze-
rint kezdetben csak a föld, ég és fény nélküli õsvíz létezett,
amelybõl egy egyedüli pillanatban emelkedett ki az õsisten,
Amon kezdeti formája, akit a szövegek az istenség halotti for-
májára utalva leggyakrabban Kematefnek neveznek.21 Ez a gö-
rög szövegekben Knéph néven ismert, kígyó vagy krokodil for-
májú isten gyakran azonosul a hermupoliszi és memphiszi teo-
lógiából ismert (Ptah-)Tatjenen istenséggel. Kematef egyik
létformájának – más thébai szövegek szerint a fiának – tekint-
hetõ az Irta nevû kígyó is, aki létrehozta az õsvízbõl kiemelke-
dõ földet. A Kematef név („Aki kitöltötte az idejét”) arra utal,
hogy miután az õsisten megalkotta következõ létformáját, a
Nyolcasságot, a kozmosz teremtése új szakaszba lépett. A világ
differenciálódása a Nyolcasság – négy istenpár – születésével
vette kezdetét. Ez a négy absztrakt istenpár – a férfi és nõi Õs-

víz, Végtelenség, Sötétség és Elrejtettség – a teremtés lehetõsé-
geit és (mivel az egyiptomi gondolkodásban a nyolcas számhoz
a befejezettség fogalma társul) egyben a kozmosz teljességét
szimbolizálják; aktív szerepük a késõbbi történésekben nin-
csen. A Nyolcasság után jön létre a teremtõ isten, Amon látható
formája, a napisten, aki egy korábbi kozmogóniai motívumot
átvéve egy lótuszból kel ki, hogy szemei kinyitásával létrehoz-
za a fényt s megkezdje a kozmikus világrend kialakítását. Mivel
az isteni születés a thébai teológia szerint Luxorban történt
meg, Amonnak ezt a formáját a késõi szövegek leggyakrabban
Amenemopetnek (Luxori Amonnak) nevezik. A medinet-ha-
bui, illetve a közeli deir-el-medinei templomokban erre az isteni
születésre utalnak azok a jelenetek, amelyeken a Nyolcasságot
szimbolizáló majmok a felkelõ napot imádják (4. kép).22

Amenemopet születésével a Nyolcasság ideje is letelt; ezt
jelképezte az istencsoport Kemateffel közös sírboltja, amely a

hagyomány szerint Dzsémében volt. A dekádünnep al-
kalmával Amon tehát Dzsémében korábbi formáit ke-
reste fel. Nem világos, hogy az utóbbi helyen valóban
volt-e az isteneknek egy az Ozirisz-sírokhoz hasonló
kenotáfiuma, vagy pedig az egyébként a rituális cse-
lekmények színteréül szolgáló medinet-habui kis
templom bárkaszentélyét tekintették-e az isteni sírnak.
Egy a karnaki Ozirisz Heka Dzset kápolnában és Ta-
harka tóparti fesztivál-pavilonjában is megmaradt ké-
pen, amely a dzsémei rítusokkal összefüggésben az itt
„Megszentelt Karú”-nak nevezett szoláris Amon szü-
letését ábrázolja, látszik a szent medinet-habui domb,
amelyet alul Geb karjai fognak át (5. kép).23 A Medi-
net-Habuban végzett szertartásokról sajnos keveset tu-
dunk. A dzsémei rítusok egyik epizódját ábrázolja Ta-
harka pavilonjának az a jelenete, ahol középen Ozirisz
boltozatos sírja vehetõ ki, tetején egy akáciafával.24

Mivel a thébai Ozirisz-katakombák Karnakban voltak,
nem valószínû, hogy itt valóban magának Ozirisznek,
hanem sokkal inkább az Ozirisszel azonosított Kema-
tefnek és társainak a sírját látjuk. A sír egyik oldalán
Amon legfõbb papnõje, az istenfeleség vehetõ ki,

4. kép. A napisten (Amon) születését ünneplõ Heh, Hehet és a Nyolcasság a deir el-medinei templomból
(P. du Bourguet, Le temple de Deir al-Médîna, Le Caire, 2002, 41 alapján)

5. kép. A dzsémei rítusok ábrázolása a karnaki Ozirisz Heka Dzset
kápolnában (R. A. Parker – J. Leclant – J.-C. Goyon, The Edifice of Taharqa,

Brown Univ., 1979, pl. 23 alapján)



amint négy bõrbábura nyilakat lõ ki, a másik oldalon pedig a ki-
rály dob négy agyaglabdát (6. kép). Mindkét cselekmény az el-
lenség megsemmisítésének szertartásával kapcsolatos,25 így
valószínû, hogy a dzsémei rítusok egyik fõ motívuma az isteni
sír szimbolikus megvédése volt. Medinet-Habut elhagyva a
processzió Luxor érintésével Karnakba vonult. Az ünnepség
záróakkordja Taharkának a szent tó partján lévõ, már említett
pavilonjában történt meg.26 A fogadtatás után az isten a temp-
lom kriptarendszerébe vonult, ahol a legbelsõ kamra falait
Amon tíz lélekformájának az ábrázolása borította. Az Újbiro-
dalom korából származó, legjobban a Királyok Völgyének
sziklasírjaiból ismert túlvilágkönyvek dolgozták ki részletesen
azt a vallásfilozófiai tant, amely a Nap látszólagos esti halálát és
reggeli újjászületését, s így általában a halál-újjászületés „át-
meneti rítusát” igyekezett megmagyarázni. A Napisten éjsza-
kai, azaz túlvilági utazását ábrázoló iratok csúcspontja a Ré és
Ozirisz közötti misztikus egyesülés, amely a kozmikus egyen-
súlyt megteremtve revitalizálja a Napot, hogy az reggel ifjú is-
ten formájában születhessen újjá. Hasonló unio mystica játszó-
dott le a karnaki szentélyben Amon és az õ teremtõerejét
hordozó tíz ba-ja között is az istenképmás éjszakai ott-tartóz-
kodása során, aminek eredményeként reggel Amon – a regene-
rálódott Ozirisz és az újjászületett Ré mintájára – ifjú szoláris
istenségként hagyhatta el a szentélyt és térhetett vissza közeli
lakhelyére.27

Az ünnep késõi történetéhez fontos adalékot nyújt, hogy azt
a császárság korabeli halotti szövegek (A Balzsamozás Rítusa,
Lélegzések Könyve) is említi, sõt a dekádünnepre való hivatko-
zás felbukkan egy, a magyar régészeti expedíció által a thébai
Dzsehutimesz-sírban talált kora Kr. u. 2. századi festett halotti
lepel szövegében is.28 A dekádünnep motívuma Théba határain
túl is kimutatható, hiszen a halotti istenségeknek minden tize-
dik napon kijáró áldozatbemutatásról értesülünk többek között
a philaei, koptoszi és az esznai szövegekbõl.

Az esznai Abaton

Az õsistenek sírjainak egy másik érdekes példája a Thébától
hatvan kilométerrel délre található Esznához kötõdik.29 Az esz-
nai templom építése a Kr. e. 2. század elején kezdõdött, de a
templomfalak dekorálása egészen a Kr. u. 3. századig, Decius
császár koráig folytatódott, s így Eszna vélhetõen egyike azon
pogány templomoknak, ahol az egyiptomi vallás a legtovább
fennmaradt.30 Bár templomi kézikönyvek és a rituális cselek-
mények leírásai más görög-római kori templomokban is fenn-
maradtak, az esznai templom egyedülálló sajátossága, hogy a
templom csarnokának 18 oszlopára a császárkorban, Kr. u. 96
és 161 között gyakorlatilag a teljes templomi könyvár szövegeit
átmásolták.31 Ennek köszönhetõen az esznai kultusztopográfia
és a helyi ünnepek nagy pontossággal rekonstruálhatók. Az
esznai pantheon élén két teremtõistenség, Neith és Hnum áll,
akikhez egy-egy önálló teremtéstörténet kapcsolódik. A két is-
tenség kultusza és ünnepei meglehetõsen élesen szétválnak, bár
világos, hogy Hnum Esznában szoláris istenségként jelenik
meg, s így lényegében azonosnak tekinthetõ a napistennel, aki
viszont az egyik esznai teremtéstörténet szerint Neith, az õsis-
tennõ fia.32 Az esznai teológia erõsen szinkretisztikus jellegû,
elemeket vesz át a héliupoliszi, memphiszi, thébai és szaiszi
tanokból is.

Eszna egyik fõ ünnepe Epiphi hónap 19. és 20. napján zajlott
le.33 Az ünnepség központi eleme az aranykor-mítoszok egyik
epizódjáról – a Ré elleni lázadás leverésérõl és az ifjú napisten
trónutódlásáról – emlékezett meg. A korábbról is jól ismert mí-
tosz szerint az idõs napisten ellen saját teremtményei, az embe-
rek szerveztek lázadást. A lázadást Ré fia, Su verte le, aki ezzel
érdemelte ki, hogy atyja örökébe léphessen a trónon. Erre a
gyõzelemre illetve a trónra lépésre utal az ünnep két neve: a
Gyõzelem ünnepe és a Bot megragadásának ünnepe. Az ifjú
szoláris isten szerepében az esznai ünnepségen a fiatal Hnum
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6. kép. A dzsémei rítusok egy epizódja: az isteni sír megvédelmezése. Ábrázolás Taharka karnaki pavilonjában
(R. A. Parker – J. Leclant – J. C. Goyon, The Edifice of Taharqa, Brown Univ., 1979, pl. 25 alapján)
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jelenik meg mint a trónnak – saját idõsebb alteregója trónjának
– a legitim várományosa. Mivel tulajdonképpen a napisten
megújulásáról, a Nap fiatal létformájának a trónra lépésérõl van
szó, Hnum egyben vegetációs istenségként is megmutatkozik.
A kétnapos ünnepség legnagyobb része nem az esznai temp-
lomban, hanem ettõl északra, egy kis szentélyben, Per-Hnum-
ban játszódott le. Az ünnepség részét képezte az esznai õsiste-
nek sírjához tett látogatás, amely az esznai szent táj legészakab-
bi részén, Per-netjerben volt. A sírról az Epiphi 19. napjáról
tudósító szöveg a következõket mondja:

Ami ezt az ott lévõ sírt illeti: titkos sírja az Kematefnek, Su-
nak, Tefnutnak és Atumnak, aki ott nyugszik velük. Sírboltja
az a halott isteneknek: Mehet-weret Hét Mondásának az õ
sólyom alakjukban. Az õsisteneknek hívjuk azokat, (ez a hely
pedig) Hut-baunak neveztetik. Ozirisz sírja az, mert itt gyûj-
tettek össze tagjai atyja mellett Nebanhban.34

Az esznai isteni sír lakói tehát – Thébához hasonlóan – szintén
az õsistenek voltak. Ezek között megtaláljuk a kezdeti istensé-
get, Kematefet, akit az esznai teológiában Hnummal azonosíta-
nak, valamint a héliupoliszi kozmogónia négy istengenerációjá-
nak képviselõit, Atumot, Sut és Tefnutot, Gebet (Ozirisz atyját)
és magát Oziriszt. A halott istenekként meghatározott „Me-
het-weret Hét Mondása” egy istencsoport volt, amelyet sólyom-
formában ábrázoltak, s amely lényegében a teremtés õsállapotá-
nak teljességét szimbolizálta. A másik esznai teremtõisten, Neith

ugyanis hét mondással (mondattal) teremtette meg a világot, így
az istenségek egyben az isteni beszéd perszonifikációi is.35

A creatio ex nihilo motívumáról van itt szó, amelyet a memphi-
szi Ptah-kozmogóniából vettek át az esznai papok. Az õsistenek-
re vonatkozó tanokat az esznai teológusok nem foglalták kohe-
rens rendszerbe: a fent említett csoportban a Hnummal megfelel-
tetett thébai õsisten (Kematef), a héliupoliszi teremtéstörténet
istenei és a szaiszi teológiából átvett Neith kozmogónia istenei
(Mehet-weret Hét Mondása) is helyet kaptak. A héliupoliszi is-
tenek jelenlétét az a görög-római korban különösen népszerû
aranykor-mítosz magyarázhatja, amely szerint az idõs napistent
ennek az istencsaládnak a férfitagjai követték a trónon a kezdeti
idõkben. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a szóban forgó is-
tencsoportot a késõkori szövegek gyakran „a Négy Hnum”-ként
nevezik meg, vagyis a héliupoliszi isteneket is Hnum létformái-
nak fogták fel. A per-netjeri kultuszokban ugyanakkor itt is ki-
mutatható Ozirisz megkülönböztetett szerepe, aki Ízisszel meg-
osztva önálló kultuszban is részesült. Egy másik, Athür hónap
30. napján tartott ünnep során az isteni sírnak inkább az Ozi-
risz-mítoszban betöltött szerepére kerül a hangsúly, hiszen ekkor
az abatoni Ízisz látogatja meg Ozirisz és az õsistenek sírját.36

Csakúgy, mint Philaeben, az isteni sírhoz itt is tilalmak kö-
tõdtek. Az Epiphi 19. napi esti szertartás kapcsán közli a szö-
veg: Ne járkáljon senki (Hnum) kápolnájának északnyugati ré-
szén (vagyis Per-netjer körül), miután a Nap lehanyatlott An-
hetben, mert isteni út az, amely ezen istené, amikor belép a
túlvilágra.37 A Per-hnumban elvégzett esti szertartás során az
áldozatbemutatást a templom férfi énekeseinek éneke kísérte, a
szöveg ugyanakkor kiemeli, hogy ne zenéljenek hárfával és
dobbal, és ne hangozzék fel a trombita hangja az õ dombján.

Mítosz és ünnep

A fent említetteken kívül Egyiptom más fontos kultuszköz-
pontjaihoz is titkos isteni temetõk kapcsolódtak (7. kép). Héliu-
polisz közelében, egy Setaszet nevû helyen volt a héliupoliszi
istencsalád, a Kilencség halotti formáinak temetõje.38 A héliu-
poliszi mintát átvéve Edfu mellett szintén kilenc halotti isten-
ség nyugodott egy sírban.39 Koptoszban Min-Ozirisz állt a
kultusz középpontjában,40 az omboszi szent tájhoz kapcso-
lódó Sedbeg pedig Ré, Geb és Ozirisz sírboltjának adott
otthont.41 Csakúgy, mint Thébában és Esznában, ezeken a he-
lyeken is kimutatható, hogy az isteni sírokhoz ünnepi pro-
cessziók kötõdtek. A thébai dekádünnep hatása Koptosz ese-
tében egészen világos: itt ugyanis Min keresi fel minden tize-
dik napon az isteni sírt, hogy vízáldozatot mutasson be saját
halotti formájának. Az edfui sírhoz, amelyet a héliupoliszi
mintájára szintén Setaszetnek neveztek, évente egyszer láto-
gatott ki ünnepi körmenetben az edfui Hórusz és a dendarai
Hathor. Ez a látogatás részét képezte a két istenség szent ná-
szának (hierosz gamosz), amelynek során Hathor Dendarából
Edfuba látogatott, hogy ott csatlakozzon az edfui (behdeti)
napistenhez.42 Omboszban, úgy tûnik, a helyi teológia az iste-
ni sír lakóit (Ré, Geb, Ozirisz) Szobek halotti formájának
(segbegi Szobek) feleltette meg,43 akikhez az omboszi temp-
lom másik fõistene, Haroérisz és kísérõje Hathor látogatott el.
A halott istenek kultuszának további példái ismeretesek Her-
mupoliszból44 és a Delta több városából.45

7. kép. A szövegben említett isteni sírok



Ahogy az a biggei vagy az esznai Abaton esetében is látható, az
isteni sírhoz szigorú tilalmak kötõdnek. Nem zarándokhelyek-
rõl van tehát szó, amelyet a hívõk szabadon látogathattak, hi-
szen az isteni sír csak a meghatározott ünnepek alkalmával ke-
rül a rituális cselekmények homlokterébe. Megfigyelhetõ,
hogy ezeket a sírokat ünnepi körmenetek kapcsolják össze az
adott szent táj többi templomával, amelyek során a helyi pan-
theon élén álló istenség vagy istenségek – vagyis ezen istenek
kultuszszobrai – látogatnak el a temetõbe, hogy ott részt vegye-
nek az áldozat-bemutatásban. A biggei Abaton esetében vilá-
gos, hogy erre a látogatásra az Ízisz-kultuszképmást csak a phi-
laei templomi papság kíséri el; maguk a hívõk nem részvevõi a
szertartásnak. Az amúgy nagyon részletes esznai szövegek is
csak a papság bizonyos csoportjait említik a processziók rész-
vevõi között, így valószínû, hogy az ünnepség itt is a hívõk ki-
zárásával zajlott. A Késõkortól kezdõdõen észlelhetõ ugyanak-
kor egy nagyon hangsúlyos tendencia, amely a római kori fesz-
tiválkultúrában éri el tetõpontját, ti. hogy a hívõket közvetlenül
is bevonják a rituális cselekményekbe. Az edfui templom X.
Ptolemaiosz korából származó nagy dedikációs felirata egyér-
telmûvé teszi, hogy a templomház felavatási szertartásán, ame-
lyet Kr. e. 142-ben az akkori uralkodó, VIII. Ptolemaiosz jelen-
létében végeztek el, az edfuiak és a dendaraiak is részt vettek.46

A késõ Ptolemaiosz-korban és a római korban már általános
gyakorlattá válik, hogy a nagyobb templomi ünnepségekhez
vallásos fesztiválok kapcsolódnak, amelyeknek a hívõk is ré-
szesei lehetnek. Plutarkhosztól tudjuk, hogy az Athür hónapi
Ízisz–Ozirisz ünnepség végén – amely a nagy Khoiak hónapi
Ozirisz-fesztivál elõjátéka lehetett – éjszakai körmenet vonult a
tengerpartra vagy a folyópartra, hogy ott a szent dráma csúcs-
pontján a jelenlévõk együtt kiáltsanak fel: „Ozirisz megtalálta-
tott!”47 A római kori egyiptomi szöveges forrásokból számos
más, a hívõk bevonásával tartott fesztivált is ismerünk, de régé-
szeti adatok is alátámasztják, hogy ebben az idõszakban már a
mai egyiptomi mulidok elõzményének tekinthetõ népi vallásos
fesztiválok elterjedtek voltak.48 Az utóbbi idõben Koptoszban
tártak fel amerikai és egyiptomi régészek egy olyan, a helyi
Min-Geb templomkörzethez kapcsolódó fesztivál-kerületet,
ahol az ünnepségekre érkezett hívõk több napon keresztül tábo-
roztak, és elvégezték a szükséges rítusokat.49

Bár ahogy az a fentiekbõl kitûnik, a pogányság utolsó év-
századaiban az õszi Ozirisz-ünnep részben nyilvános lehetett, a
hasonló ünnepek jelentõségének megértése szempontjából
ugyanilyen fontosak a templomi szertartások által inspirált, a
temetõben elvégzett rítusok. A Thébából elõkerült, görög nyel-
vû szövegekben, az ún. khoakhüta-archívumokban többször is
említik, hogy a halottaknak a Khoiak hónap 22. napján víz, bor
és tej-áldozatban kell részesülniük.50 Ez a nap a dendarai Ozi-
risz-kápolnák szövegeibõl is ismerõs, mint a nagy Ozirisz-ün-
nepség jelentõs dátuma: ekkorra csírázik ki a hónap eleje óta
gondozott gabona-Ozirisz figura, és ekkor kell elõhozni az ad-
dig egy éven át a titkos templomi kamrában õrzött elõzõ évi fi-
gurát, hogy azt eltemethessék a hónap utolsó napján.51 A Khoi-
ak hónapi Ozirisz-ünnep mellett a dekádünnep szintén a teme-
tõben végzett rítusok elõképeként szolgált, hiszen a thébai
szövegekbõl kitûnik, hogy Amon nyugati parti látogatása alkal-
mával a temetõ minden lakójának áldozatban kellett részesül-
nie.52 A hozzátartozók és a papok a halott születésének és
temetésének napja mellett tehát a halott istenségek ünnepein is

kilátogattak a magánsírokhoz, vagyis ezek az ünnepek alapve-
tõen meghatározták a halotti kultusz ápolásának dátumait.

Mivel viszonylag széles körben ismeretes, hogy az egyipto-
mi halotti felszerelés elemeinek kiképzését és dekorációját mi-
lyen nagymértékben inspirálták az Ozirisz-mítosz, illetve a
szoláris túlvilághit motívumai, erre a kérdésre itt nem térünk ki.
Egy sajátságos halotti rítusra mégis szeretnék röviden utalni,
amely jól illusztrálja, hogy a mítosz, a halott istenség ünnepe,
illetve a privát halotti kultusz szerves egységet alkotott. A Hár-
ga-oázis legdélebbi részén fekvõ Dus település római kori te-
metõjének anyagában francia régészek mutatták ki azt az érde-
kes szokást, hogy a halott hozzátartozói saját hajfürtjeiket he-
lyezték el a sírba – valószínûleg a temetés alkalmával – mint
sírajándékot. 53 A szokásra az Ozirisz-történet egy Plutarkhosz-
nál fennmaradt epizódja nyújthat magyarázatot, mely szerint
Ízisz Ozirisz haláláról értesülve Koptoszban gyásza jeléül le-
vágta egy hajfürtjét. 54 Mivel a koptoszi relikvia létezésérõl más
forrásból is értesülünk (P. Karanis 502), valószínû, hogy a dusi
hívõk a mítoszt leképezve Ízisz gesztusát utánozták, amikor
saját temetési ajándékaikat hozzátartozóik mellé helyezték.

Isteni sír és magánsír

Az egyiptomi túlvilághit központi eleme volt, hogy a megiga-
zult és átlényegült halott a túlvilágon Ozirisz követõjévé vált, és
szemtõl szemben imádhatta az istent/isteneket. Az átlényegülés
a halotti rítusok által volt lehetséges, melyek eredményeképpen
létrejött a halott „Ozirisze”, vagyis a halott személyiségének
egyfajta tiszta szellemi formája, amelynek fenntartása az áldo-
zatbemutatás révén a halotti kultusz legfõbb feladata volt.55

Kissé leegyszerûsítve azt mondhatjuk, hogy a halotti felszere-
lés összes eleme, a sírszobrok és maga a sír is annak minden
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8. kép. A thébai Montuemhat-sír felépítményének vázlatos
rekonstrukciója (D. Eigner, Die monumentalen Grabbauten,

Wien, 1984, Abb. 143 alapján)
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építészeti részletével és dekorációjával ennek a két feladatnak –
vagyis a halott oziriszi formája létrehozásának és fenntartásá-
nak – volt alárendelve. Ami itt a számunkra most különösen ér-
dekes lehet, az a magánsír építészeti elemeinek szimbolikája,
amely a késõkorban a halott oziriszi sorsban való osztozásának
egyik fontos kifejezõjévé vált.

Az egyiptomi magánsírnak a proto-dinasztikus idõszaktól a
Kr. u. 4. századig tartó fejlõdése során számos jelentõs változás
tapasztalható a sír kialakítását illetõen. Ezek közül az egyik leg-
fontosabb újítást a késõ újbirodalmi ún. templom-sírok testesí-
tik meg, ahol a sír egyes elemeit az egyiptomi templom részei-
nek feleltetik meg, s ezáltal a sír egyfajta halotti templommá
válik, ahol a kultusz középpontjában maga az istenség áll, a ha-
lott pedig Ozirisz követõjeként jelenik meg. A késõkortól kez-
dõdõen az egyiptomi magánsír-építészetben további elemek je-
lenetek meg, hogy a sír még világosabban kifejezhesse a halott-
nak az istenséghez való hasonulását. Ennek legfontosabb
eszköze az volt, hogy az Ozirisz-sír jellemzõ építészeti elemeit
a 25. dinasztiától kezdve egy az egyben átemelték a magánsírok
építészeti struktúrájába. Az újbirodalmi túlvilágkönyvek sze-
rint az istenség teste a Duat, a túlvilág egyik titkos kamrájában
van, de a philaei és esznai szövegek is világosan kifejezésre jut-
tatják, hogy az isteni sír területe megközelíthetetlen és sérthe-
tetlen. Ez a gondolat látszik tükrözõdni a thébai 25–26. dinasz-
tiai monumentális sziklasírok belsõ udvarában, amely gyakran
egy minden oldalról zárt és így hozzá nem férhetõ teret alkot (8.
kép). Mivel ezen udvarok alatt található a sír föld alatti termei
közül a belsõ sírkápolna és maga a sírkamra, a felszínen lévõ el-
zárt tér egyértelmûen az Ozirisz-sír megközelíthetetlen Tiszta

Dombjának, az Abatonnak feleltethetõ meg.56 Az Ozirisz- és
általában az isteni sírok közös jellegzetessége, hogy a sír felett
az istenség(ek) újjászületését szimbolizáló fa nõtt (méthisz,
akácia vagy más szent fa). Ezt az elemet a késõkori magánsírok
építõi gyakran átvették, hiszen a thébai kusita és szaiszi
elitsírok közül sokban kimutatható, hogy a sírok föld alatti
rendszeréhez tartozó, de fedetlen világítóudvarokon vagy a
felszíni részeken hasonló célzattal fát ültettek.57

A 26. dinasztia végével – a memphiszi temetõ kivételével – a
monumentális sziklasírok eltûnnek Egyiptomból, s a perzsa, il-
letve az azt követõ görög-római korban általában már csak jóval
szerényebb méretû és egyszerûbb kiképzésû sírokat építenek.
A korszak legelterjedtebb sírtípusa a téglából készített boltoza-
tos hüpogeum-sír volt, amelynek különbözõ helyi típusai alakul-
tak ki a Ptolemaiosz-korban. Thébában az egyik legegyszerûbb
variáns lett közkedvelt: ezek a sírok – amelyekbõl insula-szerû
blokkokban valóságos sírvárosok alakultak ki a Kr. e. 2. századra
– általában csak egy boltozatos kamrából állnak, amelyhez ese-
tenként egy apró vestibulum vagy a homlokzatot keretelõ falak
csatlakoznak (9. kép).58 A thébai sírokat szemügyre véve egé-
szen nyilvánvaló, hogy ezen sírtípus közvetlen elõképe az Ozi-
risz-sír volt, hiszen az Ozirisz-sírok késõkori ábrázolásai és a
karnaki Ozirisz-sírok világosan bizonyítják, hogy az isten nyug-
helyét ebben az idõben egy boltozatos építmény formájában kép-
zelték el. A Ptolemaiosz-korban tehát az isteni és a magánsír kö-
zött nem volt lényegi formai különbség, amely abból a szem-
pontból is érdekes, hogy ez a sírtípus minimális változtatásokkal
továbbélt a római korban, s így közvetetten hatást gyakorolhatott
a késõ antik egyiptomi sírépítészet formai jegyeire.

9. kép. Ptolemaiosz-kori thébai boltozatos hüpogeum-sír (H. E. Winlock: BMMA 9 [1914] 14 alapján)
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