Régészet
Schreiber Gábor (1974) egyiptológus, régész, a thébai 32-es
számú sírban folytatott kutatások vezetője. Kutatási területe a
későkori és Ptolemaiosz-kori
egyiptomi vallás és művészet.

Új eredmények
Dzsehutimesz thébai sírjából
Schreiber Gábor

I. A

kutatás mai állapota

időt) tartott szükségesnek a feltárások lezárásához. A kötet
megjelenése óta 15 év telt el, s a munkát folytató magyar
A magyar egyiptológia jelentős vállalkozásai közé tartozik kutatók 2004 márciusában fejezték be a 20. ásatási kam
Dzsehutimesz thébai sírjának feltárása. A kutatások kezde pányt, amely aligha lehet az utolsó.  A szokatlannak tűnő
te, 1983 óta a kutatócsoport tagjai számos szakcikkben késedelem csak részben magyarázható azzal, hogy a ma
számoltak be a sír falképeivel, szövegeivel és leletanyagá gyar kutatók – különösen a feltárás első szakaszában –
val kapcsolatos kutatásaikról; egymaga Kákosy László, az gyakran elégtelen anyagi feltételek és nehéz logisztikai kö
expedíció munkáját 19 éven át irányító kiváló egyiptoló rülm én yek köz ött, a ter ep en csak röv id időt töltv e
gus több mint húsz hosszabb-rövidebb írásban foglalkozott dolgoztak. A másik, ennél talán fontosabb ok, hogy Dzsea 32-es sorszámot viselő sírral. A specialisták mellett az hutimesz sírja számos, előre aligha sejthető kemény leckét
ókortudomány, illetve az egyiptológia iránt érdeklődő szé adott fel kutatóinak.
lesebb közönség is megismerkedhetett a feltárás eredmé
Az ásatások kezdete előtt a korabeli királysírokat leszá
nyeivel – elsősorban a Szépművészeti Múzeum egyiptomi mítva meglehetősen keveset lehetett tudni Dzsehutimesz ko
kiállításán látható, leletmegosztással Magyarországra ke rának, a 19. dinasztiának a sírművészetéről: a heidelbergi
rült műtárgyakon keresztül. A sír első és máig egyetlen egyetem thébai ásatásai mellett a magyar expedíciónak kez
részletesnek mondható magyar nyelvű leírását Kákosy deményező szerepe volt, amennyiben figyelmét elsőként
László Dzsehutimesz sírja Thébában című, a könyvpiacon összpontosította erre a területre. A kutatás akkori állapotát
ma már hiánycikknek számító kötete tartalmazza. Zársza jól szemlélteti, hogy visszaemlékezései szerint – a korábbi,
vában a szerző akkori ismeretei birtokában még két ásatási 18. dinasztiai magánsírok példáját alapul véve – maga Kákoszezont (egyiptomi viszonylatban körülbelül 3–4 hónapnyi sy is egy jóval szerényebb méretű és egyszerűbb felépítésű
sírra számított, amelynek a feltárása né
hány év alatt befejezhető. Ma már tud
juk, hogy a sziklasír – a későbbi kiegé
szít és ek et is bel es zám ítv a – 15
egymásból nyíló építészeti térből épül
fel, amelyhez három monumentális mé
retben kiképzett előudvar és egy, az
egész struktúrát megkoronázó vályog
tégla piramis társul.
A Dzsehutimesz-sír másik szokat
lan vonása az a hatalmas tömegű lelet
anyag, amely az egyiptomi történelem
későbbi évszázadaiból, főként a Kr. e.
1. évezredből származik. Bár a thébai
magánsírok Újbirodalom utáni újrafel
használása tipikusnak mondható, arra
azonban ritkán találunk példát, hogy
egy műemlék a Ramesszida-kor utáni
egyiptomi történelem minden jelentős
epizódjának sírművészetét gazdagon
reprezentálja. Azt, hogy Dzsehutimesz
A Dzsehutimesz-sír előudvarainak és piramisának rekonstrukciós modellje
(Vasáros Zsolt és Pásztor Ádám munkája)
sírja e különleges emlékművek sorába
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tartozik, nagyrészt a síremlék helyzete indokolja. Az ElKhohka domb ugyanis, amelynek déli lejtőjén a 32-es számú
sír fekszik, a thébai temető egyik legprominensebb részén,
annak központjában, a Ramesszeum zónája és a Deir el-Bahari templomok között félúton helyezkedik el. Közvetlen
szomszédságában találhatóak a thébai temető legrégebbi, az
Óbirodalom végéről és az Első Átmeneti Korból származó
sziklasírok, míg keleti és észak-keleti irányba a terület az
Aszaszif és Deir el-Bahari zónájával határos. Ez utóbbi terü
let, illetve az ott található halotti templomok Théba egyik
legfontosabb kultikus cselekményének, a „Völgy Szép Ün
nepének” egyik fő színtere, amelyet még a görög-római
időkben is megtartottak.1 Deir el-Bahari, illetve az Aszaszif
dombon elhelyezkedő processziós út közelsége így jelentő
sen emelhette az El-Khokhán lévő temetkezések presztízsét,
s egyúttal magyarázatot ad az ott talált temetkezések nagy
számára. A 32-es sír tehát a Ramesszida-kor kutatói mellett a
későkori Egyiptommal foglalkozók érdeklődésére is számot
tarthat, hiszen jelentékeny anyaga ritka lehetőséget kínál ar

II. A

sírbelső újrafelhasználása3

A sírbelsőből előkerült leletanyagnak csupán egy igen kis
szelete kapcsolódik az eredeti tulajdonosokhoz, a II. Ram
szesz és talán Merneptah korai éveiben működő magas
rangú hivatalnokhoz, Dzsehutimeszhez és feleségéhez,
Amun énekesnőjéhez, Iszethez. Legutóbb Bartos Zoltán
közölt az Ókor hasábjain értékes adatokat a sírtulajdono
sok gránitszarkofágjairól, amelyek ládarésze a sírkamrában
nyugszik, míg fedeleik a korai műkincs-kereskedelem ré
vén a torinói Museo Egizióba kerültek („Jean-Jacques Rifaud és Dzsehutimesz thébai sírja”, Ókor 2004/2, 52–58.).
A sírmellékletek közül figyelmet érdemelnek a halotti bú
torzat elemei – festett usébti-tartó ládák, egy fekete-afrikai
importfából készült remekművű láda Iszet nevével és leg
alább még egy nagyméretű, valószínűleg kanópus-láda –,
valamint Dzsehutimesz fajansz usébtijei. Szintén Dzsehutimeszhez tartozhatott az a nemrég rekonstruált, istenala
kokkal díszített ún. múmialap, amelyet a sírtulajdonos tes

A Dzsehutimesz-sír előudvarainak alaprajza (Vasáros Zsolt rajza)

ra, hogy az Kr. e. 1. évezred thébai sírművészetének teljes
keresztmetszetét és ezen keresztül az egyiptomi vallás és túl
világhit változását részleteiben is tanulmányozhassuk.
Az utóbbi három év aktív terepmunkája után ma már
valóban elmondható, hogy a Dzsehutimesz-sír régészeti
feltárása – eltekintve egy kisebb területtől a sírkomplexum
bejárata közelében – befejeződött. Ezzel párhuzamosan
2002-ben elindult egy program, amely a terület ásatás utá
ni konszolidációját, valamint az előudvarok és az ott talál
ható másodlagos sírépítmények állagmegóvását és építé
szeti rekonstrukcióját tűzte ki célul. Fontos mérföldkőnek
számít a részletes tudományos publikáció első két köteté
nek megjelenése, amelyek az eredeti emlékmű epigráfiai
és építészeti vizsgálatának eredményeit tartalmazzák.2 A
jelenlegi kutatás legfontosabb feladata így a terepen töltött
húsz év munkájának eredményeként felszínre került lelet
anyag elemzése, dokumentálása és közzététele. A követke
zőkben a sír történetének vázlatos ismertetésén túl az utób
bi évek lel et-feld olg oz ás i munk ái n ak font os abb
eredményeire fogok röviden kitérni.
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tére fektettek a balzsamozás után. A mellékleteket egy
főként nagyméretű tárolóedényekből álló edény-kollekció
egészíti ki.
Az eredeti temetkezések kifosztása legkésőbb a 20. di
nasztia második felében megtörtént, hiszen a thébai sír
fosztogatásokat dokumentáló hieratikus jegyzőkönyvekből,
az ún. „sírrabló aktákból” arról értesülünk, hogy IX. Ram
szesz korára az összes ismert nemesi sírt feldúlták. Némi
leg bizonytalan az az időpont is, amikor a sírt következő
tulajdonosaik birtokukba vették. A korábban javasolt 21.
dinasztiai időponttal szemben elképzelhető egy késő újbi
rodalmi (20. dinasztiai) időpont is, amelyet egy tipikusan
20. dinasztiai amphora-kollekció és egy valószínűleg szin
tén erre a korra helyezhető anepigraphikus usébti-szett is
támogat. A sír korai felhasználói közé tartozhatott egy Taiu
nevű énekesnő, akinek több száz 21. dinasztiai usébtije a
sírkamra környékéről került elő.
A 22. dinasztia idején a sír belső részeit egy thébai csa
lád veszi birtokába, erre lehet legalábbis következtetni ab
ból, hogy két, ezen temetkezésekhez tartozó koporsón is
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olvasható az „Amun háznagya” titulus, amely a családban
öröklődhetett. A koporsók anyaga cartonnage, azaz stuk
kóval bevont többrétegű ragasztott textil, amelyet a kor di
vatjának megfelelően polikróm dekorációval díszítettek.
Szintén ebből a korból származik az az aknasír, amelyet a
2. terem padlózatába mélyítettek. Bár a mellékletek a sír
fosztogatásoknak köszönhetően itt is – csakúgy, mint a sír
más részein – roppant töredékes állapotban és kevert kon
textusokból kerültek elő, valószínűsíthető, hogy a közelben
talált cartonnage-töredékek és tömör pszeudo-kanópusok
ehhez az aknához tartozhattak. A 25–26. dinasztia idejéből
egy igen nehezen értelmezhető anyag van a birtokunkban.
A korszak tipikus kerámiaedényei mellett a legfontosabb
lelet egy koporsótöredék Anh-hór nevével, amely a közeli

Mükénéi kengyeleskancsó töredéke az "O" sírból (a szerző felvétele)

Aszaszif-domb sírjaiból előkerült 26. dinasztiai példákkal
hasonlítható össze.  
A sír másodlagos tulajdonosai közül a leghíresebb az a
karnaki papi család, amelynek legkorábbi temetkezéseit az
utolsó nemzeti fáraók korában, a Kr. e. 4. században helyez
ték a sírba. A család férfi tagjai közül három személy a thébai démotikus nyelvű archívumokból is ismert, és így te
metkezéseik viszonylag pontosan datálhatóak. Az említett
forrásokból tudható, hogy mindhárman (apa és fiai) viselték
a „Királyi írnok” címet, és a karnaki templomban magas
rangú papi hivatalt is elláttak Ptolemaiosz Szótér és Ptolemaiosz Philadelphosz alatt. A korábbi generációhoz tartozó
Paheb temetkezése így a Kr. e. 3. század első felére, fiai,
Neszmin és Hórnofer temetkezései pedig a század közepére
keltezhető. A következő generációból egyedül ismert Sepmin, Neszmin fia valószínűleg Euergetész vagy Philopatór
alatt temetkezhetett a sírba. A család temetkezésének nem
csak az ad különös hangsúlyt, hogy ezáltal egy esetben leg
alábbis a démotikus iratokban szereplő adatok, illetve a thébai tem et őb ől rend elk ez ésr e áll ó inf orm ác ió k
összekapcsolhatók, hanem az is, hogy mindezidáig ismere
teink igen hiányosak voltak a Ptolemaiosz-kori thébai elit
temetkezésekkel kapcsolatban, ahová ez az anyag is sorol
ható. A család előkelő rangját jól érzékelteti, hogy a sír bir

tokbavételekor nem egyszerűen csak felhasználták a már
meglévő kamrákat, hanem nagyszabású átalakítási munkák
ba fogtak: elplanírozták az akkorra már minden bizonnyal
romos legbelső udvar maradványait, egy új bejáratot építet
tek ki, és újabb oldalkamrákat alakítottak ki saját temetke
zéseik számára az eredeti, újbirodalmi sírakna oldalfalaiban.
Bár a temetkezési mellékletek ez esetben is töredékesek, az
azonosítható esetekben úgy tűnik, hogy két koporsó (egy
külső és egy eltérő stílusú belső koporsó) használata volt ál
talános. A koporsókba helyezett mumifikált maradványokat
figurális és feliratos textilekkel fedték be, amelyek fölé
többrészes cartonnage-díszítményeket helyeztek. A mellék
letek közül kiemelkednek a test védelmét biztosítani hiva
tott, keménykőből készült amulettek, a kor legjobb stílusát
mutató usébti szobrocskák, a halotti ellátmányt tartalmazó,
hellénisztikus hatást mutató festett kerámiaedények és azok
a festett sztélék, amelyek szövegében Amun isten dekrétum
ban rendeli el a család tagjainak túlvilági életét.
A sír történetének következő és egyben utolsó jelentős
epizódja már a római korra esik. A legfontosabb lelet ebből
az időszakból egy mumifikált emberi maradvány, amelyet
festett múmiapólya díszít. A dekoráció stílusa, valamint a
mellrészen egy vertikális kolumnában futó áldozati szöveg
erősen emlékeztet a Szótér család temetkezéseiből ismert
példákra, amelyek elsősorban a koporsófedelek belső olda
lain megjelenő zodiákus ábrázolások miatt váltak híressé, s
amelyeket ma több nagy európai múzeum őriz. A család
legismertebb tagja, Szótér Théba kormányzójaként tevé
kenykedett Traianus idejében. Bár az ásatás során előkerült
csekély számú római kori lelet között egy sem akad, amely
kétséget kizáróan bizonyítaná, hogy a Szótér családnak a
korai műkincs-kereskedelem révén azonosítatlan lelőhely
ről Európába került temetkezései a Dzsehutimesz-sírból
származnának, az azonban bizonyosnak tűnik, hogy a sírt a
Kr. u. 2. században is felhasználták.

III. Későkori temető az El-Khokha dombon
A sírbelső sziklából kifaragott termein kívül az újbirodalmi
emlékmű két külső előudvarát is birtokba vették a Késő
korban, ahol másodlagos sírokat létesítettek. Ennek a terü
letnek a feltárása komoly erőfeszítést vett igénybe, hiszen
az udvarok szintje felett egy 3–4 méter magas, többnyire
igen kevert összetételű feltöltés helyezkedett el. A másod
lagos sírokat, amelyek között több aknasír, egy szokatlan
felépítésű kamrasír és két nagyobb hypogeum szerepel, az
újbirodalmi udvarok sziklapadlózatába mélyítették. A sírok
tájolása eltér az újbirodalmi emlékművekétől, és külön
rendszert alkot. Úgy tűnik, hogy itt egy, az El-Khokha
domb lábainál elterülő, eddig ismeretlen későkori temető
vel van dolgunk, amely valószínűleg folytatódik a környe
ző, ma még feltáratlan területeken.
Az eddig kiásott zóna legjelentősebb síremléke egy csa
ládi hypogeum („B” sír), amely a 22. dinasztia második fe
lében épült.4 Ellentétben a többi itt található síremlékkel, ez
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az emlékmű egy viszonylag tekintélyes méretű, téglából ké ból. A mellékleteket több mint kétszáz kerámiaedény egé
szült felépítménnyel is rendelkezik. A sír bejárata előtti, vá szíti ki.
lyogtéglával lefedett térségről egy nyitott udvarba, onnan
A leletanyag alapján úgy tűnik, hogy a sírt használó
pedig egy boltozatos vestibulumba lehet jutni, amely való család körülbelül a Kr. e 7. század elejétől újabb temetke
színűleg kultuszkamraként funkcionált. A vestibulumból zéseket már nem helyezett ide. A 25. dinasztia időszaka
egy, a sír földalatti helyiségeibe vezető boltozatos folyosó azonban nem az utolsó epizód az emlékmű történetében,
nyílik, amelyet egy festett faajtó zárt le. A 2002-es szezon hiszen hasonlóan a Dzsehutimesz-sír belső termeihez, ezt a
során előkerült töredékekből jól rekonstruálható az ajtó dí hypogeumot is felhasználják a Ptolemaiosz-korban. Az ad
szítése: egy áldozati jelenet, a halottas ágy képe, valamint a digra már romos vestibulumot új tulajdonosai rekonstruál
kompozíciót megkoronázó szárnyas napkoronggal kombi ják, a helyiségbe pedig saját temetkezéseiket helyezik. Ko
nált ornamentikus sáv. A figurális jelenetek közötti mezők rabeli festett kerámiák és cartonnage-töredékek mellett
ben két, kolumnákba rendezett hieroglif szöveg is olvasható, egy hieratikus írással írt papirusztekercs is napvilágra ke
amelyben négy személynév szerepel. Közülük a kétszer is rült innen. A másfél méter hosszú tekercsen az egyik fon
megemlített Payom, aki a „Palota szolgálója” címet viselte, tos egyiptomi túlvilági irat, a Halottak Könyve 1. fejezete
a sír egyik tulajdonosa volt; rokonait talán szintén ide te olvasható. Ahogy az a szövegből kiderül, a kéziratot egy
methették. Magukat a temetkezéseket a sír alsó részében, a Szetj-gua, más néven Tarua nevezetű nő számára készítet
sziklából kifaragott kamrákban helyezték el. Ezek a kamrák ték, aki egyike lehetett az ebben a korban ide temetettek
egy hosszú, L-alakú folyosóról nyílnak – az eredeti temetke nek. További Ptolemaiosz-kori temetkezések kerültek elő a
zés helye valószínűleg a folyosó végén található, egy kismé sír belső kamráiból. Ezt a belső részt egy újonnan épült ak
retű aknán át megközelíthető legbelső kamra volt. Sajnos az nán keresztül közelítették meg a Ptolemaiosz-korban; az
antik és modern sírfosztogatások ezt az emlékművet sem kí akna oldalhelységeiben szintén a Kr. e. 3., illetve 2. szá
mélték, így csak vázlatos képet alkothatunk az ott eltemetet zadra datálható leletek voltak. A kerámiaedények és cartek számát, illetve a mellékleteket illetően. Az bizonyosnak tonnage díszítmények mellett figyelmet érdemelnek a te
látszik, hogy a sír az eredeti temetkezést követően legalább metkezésekhez tartozó papirusztekercsek és hypocephalok
egy évszázadon keresztül használatban maradt, hiszen bizo töredékei. Ez utóbbi korong alakú, cartonnage-ból készült
nyos tárgytípusok (főként a kerámia és az amulettek köréből) tárgyakat a halott feje alá helyezték a Későkortól kezdődő
a 25. dinasztia stílusjegyeit mutatják. A
mellékletek között jól azonosíthatók a
cartonnage koporsók töredékei, ame
lyek legalább négy különböző darab
hoz tartozhattak. A mumifikált és be
pólyált halottakat fajanszgyöngyből
készült hálóval takarták le. Ezen hálók
mellrészére fűzték fel azokat az amu
letteket – többnyire a négy Hórusz-fiú
képmását – amelyek jelentős számban
kerültek elő a feltárás során. A feldíszí
tett halottat végül egy cartonnage-koporsóba és egy vagy két fakoporsóba
helyezték. Sajnos a sírfosztogatások
következményeként tűz is pusztított a
sírban, amely a fatárgyak nagy részét
megsemmisítette. A szórványos kopor
sótöredékek mellett így mindössze né
hány olyan töredék került elő, amelyek
Ptah-Szokárisz-Oszirisz kompozit ha
lotti istenséget ábrázoló szobrokhoz
tartoztak.  Mivel ebben az időszakban
a sírban elhelyezett usébti-figurák szá
ma eléri a 401-et, aligha meglepő, hogy több száz, ebbe a kategóriába so
rolható, többnyire agyagból készült és
a fajanszt utánzó kék, illetve zöld fes
téssel borított figura is előkerült a sír Leletek a „B sírból”: a sír festett faajtaja (jobbra) és cartonnage-koporsók töredékei a Kr. e. 8. századból
(balra) (Schreiber Gábor rajzai alapján a tusrajzokat Vértes Krisztián készítette)
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A „B” sír felépítményének helyreállítása, 2002–2004 (Schreiber Gábor és Vasáros Zsolt felvételei)

en. A papiruszleletek érdekessége nemcsak az, hogy több
Halottak Könyve fejezet is azonosítható rajtuk, hanem hogy a töredékeken személynevek is olvashatók. Igy feltéte
lezhető, hogy a többször is említett Hórnofer nevű pap a
sír egyik korabeli tulajdonosa lehetett.

IV. Egy

újbirodalmi sírakna

A tömeges későkori leletanyagon kívül nagy számban ke
rültek elő nem a Dzsehutimesz-temetkezéshez tartozó újbi
rodalmi tárgyak is az ásatás folyamán. Ezek nagy része
egyértelműen a környező 18-19. dinasztiai sírokból szár
mazik, s a Dzsehutimesz sírba (főként a sír udvarainak
kontextusaiba) csak másodlagosan, a sírfosztogatások ré
vén kerültek. A szórványleleteken túl azonban két olyan
aknasír is található („D” és „O” sír) a területen, amelyek
leletanyaga világosan bizonyítja, hogy nem Dzsehutimesz
volt az egyetlen és talán nem is az első újbirodalmi építtető
az El-Khokha domb ezen részén. A két aknasír közül itt
csak az egyikre térek ki részletesebben, arra, amelynek le
letanyaga viszonylag pontos datálást tesz lehetővé. Ez az
akna a Dzsehutimesz-sír legbelső udvarán, a sírbelső hom
lokzata előtt helyezkedik el. Az aknát a magyar kutatók
Kákosy László vezetésével még 1986-ban részlegesen
megtisztították,5 ekkor azonban a munkálatokat mintegy
két hét múltán fel kellett függeszteni, mert az akna igen
rossz állapotú oldalfaláról szikladarabok váltak le, komo
lyan veszélyeztetve a benne dolgozó munkásokat. Az
1986-os ásatásnak az aknából származó kevert – újbirodal
mi és későkori tárgyakat egyaránt tartalmazó – anyaga így
nem teremtett biztos alapot a síremlék értelmezéséhez.
Amikor a 2004-es szezonban visszatértünk erre a területre,
a munkálatokat az akna oldalfalainak konszolidációjával
kezdtük. Ezek után lehetővé vált a sír belső tereinek feltá
rása is. A 7 méteres akna aljáról nyíló kamra – az aknához
hasonlóan – kevert, valószínűleg már többször átkutatott és
visszatöltött anyagot tartalmazott. E helyiség megtisztítása

után kiderült, hogy innen egy második belső akna is indul,
amely egy szerényebb méretű helyiségbe vezet. Bár vilá
gossá vált, hogy az ókorban ezt a kamrát is kifosztották, a
későbbi tárgyak hiánya és a homogén, kizárólag újbirodal
mi tárgytöredékeket tartalmazó feltöltés azt bizonyítja, hogy az antikvitás óta újabb károsodást nem szenvedett. Sze
rencsére az ókori és modern sírfosztogatókat kizárólag a
nagy nyereséggel kecsegtető értékes tárgyak – főleg a ne
mesfémből készült mellékletek – izgatták, a többi, pénzre
nehezen konvertálható mellékletet – bár többnyire össze
törték, és részben megsemmisítették – maguk után hagy
ták. Sajnos a kamrában – valószínűleg éppen a sírrablás
eredményeként – tűz is pusztított, megsemmisítve így a fá
ból készült tárgyak – a koporsók és a halotti bútorzat –
nagy részét is. Hogy egy-egy szétdúlt aknasír datálása még
ilyen esetben sem reménytelen, jól bizonyítja ennek a kam
rának az esete is, ahonnan egy jelentős kerámia-szett került
elő. A kollekció egyebek mellett négy söröskancsót, hat,
peremükön vörös sávval dekorált tálat, egy nagyméretű tá
rolóedényt, egy amphorát, hat lineáris dekorációval díszí
tett kancsót és több polikróm dekorációval ékesített kon
vex tálat tartalmazott. Ezen edények mellett egy teljes,
négy darabból álló kanópus-edény szett és egy mükénéi
kengyeleskancsó is előkerült. A mükénéi kerámiaedények
Hatsepszut és III. Thotmesz korában jelennek meg Egyip
tomban és importjuk a 19. dinasztia idején, legalább II.
Ramszesz koráig folytatódik.6 Ami az egyiptomi edénye
ket illeti, az eddig ismert párhuzamok azt mutatják, hogy
mindegyik II. Ramszesz uralkodása előtt, a 18. dinasztia
időszakában, de legkésőbb I. Széthi idejében készülhetett.
Ezt a datálást támasztják alá azok a kamrából előkerült ko
porsótöredékek is, amelyek stílusa (fekete alapon sárga de
koráció) a 18. dinasztia második felére jellemző, s amelye
ket II. Ramszesz korára felvált egy eltérő díszítésű – sárga
alapon polikróm festéssel dekorált – koporsótípus.7 A 18.
– kora 19. dinasztiai időpontnak az ad különös jelentősé
get, hogy Dzsehutimesz síremléke, amelynek területén ez
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az aknasír is található, II. Ramszesz korából származik, s
így az „O” sír alsó kamrájában felfedezett temetkezés idő
ben megelőzi Dzsehutimesz temetkezését. A 18. dinasztia
jelenléte az El-Khokha dombon persze egyáltalán nem szo
katlan: a 32-es sír közvetlen szomszédságában lévő Amenhotep pap számára készített síremlék szintén ebből a kor
ból származik, de 18. dinasztiai több, a közelben fekvő
emlékmű is: így Amenemhat Szurero, Kenamun és Menheper-részeneb sírja is. A 32-es sír területén található 18.
dinasztiai sír értelmezése kapcsán a kézenfekvő magyará
zat természetesen az, hogy Dzsehutimesz nem az első épít
tető ezen a területen, a sír kifaragása már egy másik tulaj
donos számára, korábban megkezdődött. Ez a feltevés
megmagyarázná többek között a 32-es sírnak azt a szokat
lan vonását, hogy a sírbelső bejárata nem az udvarok ten

figyelmen kívül a legutóbbi ásatási szezon egyik újdonsá
ga: a Dzsehutimesz-sír külső kapubejárójának felfedezése.
Az ásatási munka az utóbbi néhány évben az újbirodalmi
sír második pylónja előtti térségre koncentrálódott, ahol
több másodlagos sír teljes kitisztítása váratott még magára.
Emellett elindult egy, a teljes területet körbevevő, 3,5 mé
ter magas, faragott kőből készült szárazfal építése, amely
nek célja, hogy a terület körül emelkedő azonos magasságú
feltöltést megtámassza, megvédve ezzel a már kiásott sír
építményeket és körülhatárolható keretet adva a teljes terü
letnek. A 2004-es szezon egyik fő feladata egy olyan, ko
rábban már részben lemélyített, de jó ideje abbahagyott
szelvény feltárása volt, amely a koncesszió déli határán he
lyezkedik el. Mintegy három méterrel a mai járószint alatt
egy téglaépítmény falai bontakoztak ki, amely a felhasz
nált téglák típusa, az építmény hely
zete és alakja, valamint a közelben
talált építési depozitok alapján két
ségkívül a Dzsehutimesz-sír harma
dik, legkülső kapubejárójaként azo
nos íth at ó. A kel et i pylón-torony
feltárása után megkezdődött a nyugati
feltárása is – ennek befejezése azon
ban még a következő szezon feladata
lesz. A két pylón-torony közötti kapu
nyílás térsége azonban már azonosít
ható, s a közelben előkerült a bejárót
lezáró faajtó küszöbe is. Mivel az ElKhokha domb ezen a ponton már me
redeken lebukik a közeli vádi szintjé
A 18. dinasztia korából származó festett edények az "O" sírból
re, az építm ény alapj ai t egy
(Lehoczky Orsolya rajzai)
mesterségesen feltöltött teraszra ala
gelyében nyílik, hiszen ha Dzsehutimesz valóban egy meg pozták. A már feltárt pylón-torony alapján jól látható, hogy
kezdett emlékművet folytatott, akkor a már a sziklából az építmény szerkezete nem tömör, hanem csak a pylónok
kivésett bejárat helyét nem változtathatta meg, hogy alkal külső része készült téglából, míg belsejükbe apró mészkő
mazkodjék a nagyobbra tervezett udvar méreteihez. Bár ez törmeléket tömörítettek. A külső felületeket azután fehér,
a megoldás kétségkívül csábítónak tűnik, nem feltétlenül mészpor alapú vakolattal – ún. híbával – borították. A ke
ez a helyzet. Több olyan 19. dinasztiai thébai sírt is isme leti torony külső oldalán, a legalsó téglasorok alatt kerá
rünk ugyanis, amelybe a sírt építtető tulajdonos átszállítat mia-lelet került elő, amely 19. dinasztiai edényeket tartal
ta szülei, ősei máshol lévő temetkezéseit.8 Szintén több mazott. További három depozitot találtunk a kapubejáró
olyan sír ismeretes, ahol egyidejűleg található meg a után következő külső udvar nagyrészt megsemmisült ol
Ramesszida-korra jellemző folyosóval és aknával kombi dalfalainak zónájában. Ez az udvar – csakúgy, mint a felfe
nált sírkamra, illetve a 18. dinasztia temetkezéseit fémjelző dezett kapubejáró – valamivel kisebb méretű, mint a sír
udvarról nyíló aknasír.9 Így – második lehetőségként – az már korábban feltárt két belső udvara;   alapozására is
is elképzelhető, hogy az „O” sír Dzsehutimesz felmenőit szemmel láthatólag kevesebb gondot fordítottak, mint a
rejtette, az akna építtetője pedig talán maga a 19. dinasztiai belső részekére, így valószínűsíthető, hogy a sír felett lévő
sírtulajdonos volt. Sajnos a feliratos anyag pusztulása miatt vályogtégla piramissal egyetemben, amely hasonló építési
a kérdés nem dönthető el bizonyossággal, a 18. dinasztiai technikát mutat, a külső udvar zónáját utólagosan, a belső
temetkezések jelenléte azonban így is új információkkal részek elkészülte után kapcsolhatták a sírkomplexumhoz.
A kapubejáró felfedezése nem várt fordulat volt, hi
gazdagítja a 32-es sír történetét.
szen, bár a thébai újbirodalmi sírok kötelező építészeti ele
V. A sírkomplexum bejáratának problémája me az előudvar, amelyet néha monumentális méretben ké
peznek ki, már a két előudvar jelenléte is ritkaságnak
Bár ez a rövid írás elsősorban a sír történetével kíván fog számít, míg három udvar kombinálására jelenlegi ismere
lalkozni, az új eredmények ismertetésénél nem hagyható teink szerint ez az egyetlen példa.10 A kapubejáróval tagolt
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huzamot jelenthetnek a korabeli nagymé
retű szakkarai sírok. Ezen építmények
jelentősen különböznek a thébai síroktól,
amennyiben a kultuszkápolnák itt egy
egyé rt elm űe n a templ om strukt úr áj át
utánzó háromosztású kápolnában kaptak
helyet. A szakkarai sírok felépítménye
ugyanakkor sok hasonlóságot mutat a thébai sírokkal, hiszen az udvarok jelenléte
itt is általános. A thébai emlékekkel össze
vetve két jelentős különbség fedezhető
fel: egyrészt Szakkarában a két előudvar
között megjelenik egy további építészeti
elem, a szoborkamra, másrészt a külső,
pylón-tornyokkal lezárt udvar előtt talál
ható egy további oldalfalakkal keretelt
térség is, amely funkcióját tekintve egy
külső, harmadik udvarnak fogható fel.11
Így lehetséges, hogy a Dzsehutimesz-sír
építői egy szakkarai ötletet vesznek át és
A Dzsehutimesz-sír előudvarai a 2004-es ásatási szezon végén, jobb oldalon a „B” sír felépítmé
nye, a háttérben a 19. dinasztiai sír külső kapubejárója látható (a szerző felvétele)
fejlesztenek tovább, amikor egy harmadik
udvarral, illetve kapubejáróval toldják meg
udvar mint sírépítészeti elem a templomépítészet eszköztá a felépítményt. Az előudvarok előtt elhelyezkedő keretelt
rából kerül át a nekropolisba, ahol az volt a célja, hogy a tér mint építészeti elem utóéletéhez érdekes adalékokat
sír a homlokzati látvány szempontjából is a templomhoz nyújtanak azok az ún. bejárati kioszkok, amelyeket na
hasonló hatást keltsen. Meglepő ugyanakkor, hogy három gyobb számban a 25. dinasztia időszakától építenek az
egymást követő udvar jelenléte – a karnaki Amun-körzetet egyiptomi templomok elé.12 Dzsehutimesz szokatlan fel
leszámítva – az újbirodalmi templomok körében is atipi építésű emlékműve, amely a „sírtemplom” Ramesszida
kus. A későbbiekben, a Harmadik Átmeneti Korban példá koncepciójának egyik legizgalmasabb és legextravagán
ul a tániszi Amun templomot bővítik egy három udvarral sabb megfogalmazása, így az egyiptomi építészet fejlődé
ellátott szentéllyé, de ez ebben az időben sem válik jellem sének egy érdekes és kevéssé ismert momentumára is rávi
zővé. Az újirodalmi sírépítészet emlékei közül érdekes pár lágít.
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