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Fábián Zoltán Imre

A 18. dinasztia idején épült thébai vályogtégla szentély  
rekonstrukciós kísérletei

Vargyas Péter emlékére

A thébai Hoha dombon 2008-ban feltárt vályogtégla szentély festményeinek részle-
tei több folyóirat címlapján is megjelentek már.1 Korábban is beszámoltam a feltárás 
körülményeiről,2 melyet egy ideig, a jelen körülmények között az építmény körül 
nem lehet folytatni. Ezért is érdemes összefoglalni azokat a következtetéseket, ame-
lyek a szentély eddigi kutatásai alapján levonhatóak.

A Hoha domb a 
thé bai temetőkörzetek 
központi részén helyez-
kedik el (1. kép), lénye-
gében a Ramesseum és 
Deir el-Bahari között 
félúton, mindkettőtől 
mintegy negyedórányi 
járásra. A Deir el-Bahari 
templomok fölötti szik-
lafal mögött húzódik 
a Királyok Völgye, a 
Hoha dombtól észak-
nyugatra fekszik Seih 
Abd el-Gurna dombjá-

1 Orpheus Noster 2009/1; Ókor 10/2 (2011). A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
és a Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatja.

2 Fábián Z. I.: A thébai el-Hoha domb feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében 
– 2009, Orpheus Noster 2009/1, 5−32, kül. 27−30; Fábián Z. I.: Egyetlen barátok az óbirodalmi 
Thébában. A thébai el-Hoha domb feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében  
– 2010, Ókor 10/2 (2011) 43−63, kül. 57−58; Fábián, Z. I.: Paintings of a Mud Brick Chapel from the 
18th Dynasty in the Theban Necropolis, in Czeglédy A. – Horváth L. et alii (szerk.): Pietas non sola 
Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata, Budapest 2010, 473–500 =  Fábián, Z. I.: Paintings 
of a Mud Brick Chapel from the 18th Dynasty in the Theban Necropolis, Acta Antiqua Academiae 
Scientiarium Hungaricae 50 (2010) 1–26; Fábián Z. I.: News from Old Kingdom Thebes, in Bechtold 
E. – Gulyás A. – Hasznos A. (szerk.): From Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft, 
/BAR S2311/ Oxford 2011, 43−53, kül. 46−47. Jelen írásomba e korábbi publikációk eredményeit is 
beépítettem.

1. A thébai temetők központi része délről, a kép középső részén a Hoha dombbal 
(fénykép: Csáki György).
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nak temetője, délnyugatra pedig III. Thutmoszisz halotti templomának romjai a 18. 
dinasztia korából. A domb északi oldalán Deir el-Bahariig nyúlik az Asszaszifnak 
nevezett temetőrész.

1983 óta folynak a Hoha dombon magyar ásatások; a domb déli oldala felső sír-
sorainak feltárását 1995-ben kezdtem meg, Nefermenu, a 19. dinasztia korában élt 
thébai kormányzó sziklasírjának körzetében. Több mint egy tucat, egykor gazda-
gon díszített sziklasír tartozik az ásatás területéhez, illetve az ezekben és ezek kö-
zött készített másodlagos temetkezőhelyek. A kutatás célja tehát a thébai temetők 
e kisebb, mintegy 50 méter széles részletének vizsgálata, ahol az egyiptomi törté-
nelem minden fontos korszakában készítettek sírokat, temetkezési emlékműveket, 
halotti kultuszhelyeket az Óbirodalom korától kezdve, és temetkezőhelyként hasz-
nálták legalább a Ptolemaiosz-korig.

A domb meredek déli oldalán, 
megközelítőleg egy-egy szinten hú-
zódik a különböző korszakokban 
ké szített sziklasírok egy-egy sora, 
melyeket korábban leginkább sír-ut-
cáknak neveztek, de – mivel az egyes 
szinteken sem a sírok homlokzata, 
sem előudvaraik bejáratai, kaputor-
nyai, pülónjai nem alkotnak folya-
matos vonalakat, padlóik szintje is 
különbségeket mutat – inkább sírso-
rokként értelmezhetjük őket, sem-
mint egy-egy utcáról megközelíthető 
konstrukciókként. A domb szikláinak 
vonala az egyes sírok homlokzatához 
illeszkedően leginkább talán a felső 
két sírsorban érzékelhető, és a felső 
sírsorban az építészeti elemek mérete-
iből talán arra is következtethetünk, 
hogy az egyes temetkező- és kultusz-
helyeket tudatos tervezéssel osztot-
ták ki jövendő tulajdonosaik között.  
A feltárható, vagy részben fennma-

radt rámpaszerű konstrukciók ból azonban itt arra következtethetünk, hogy a sírok 
megközelítése ezeken a rámpákon, esetleg lépcsőkön történt, és nem az egyes sírso-
rok előtt húzódó utcákon.

A domboldal bizonyos szintjeinek sírsorai részleteikben is ismertek (2−3. kép), 
más szinteken viszont, mivel a törmelék a domboldal jórészét még mindig vastagon 
borítja, csak sejthetjük, hogy ott még további, eddig ismeretlen sírok sora húzód-
hat a törmelék alatt. Mivel a temető ezen részében több évezredig készítettek szik-

2. A Hoha domb déli lejtőjének sziklasírjai.
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lasírokat, az egyes 
korszakok építmé-
nyeinek különböző 
részeit újra és újra 
felhasználták, beépí-
tették a későbbi idő-
szakokban, s a dom-
borzati elemek, szik-
lanyúlványok válto-
zásai is befolyásolták 
az egyes korszakok 
sírjainak egymáshoz 
való viszonyát.
A legalsó sírsor tag-
jai keletről: A men-
em hat Szurer mo-
nu mentális sírja (TT 

48)3 III. Amenhotep korából, Neb szu menué4 és Dzse hu ti meszé5 (TT 183, TT 32) II. 
Ramszesz uralkodásának idejéből. A két utóbbi között egy korábbi kicsiny sírt (tulaj-
donosa Amenhotep: Kampp -64-), mely a 18. dinasztia idején készült, Nebszumenu 
és Dzsehutimesz részben elvésetett.

A fölöttük lévő szinten, a domb magasságának középső része táján egyelőre csak 
egy még feltáratlan sír elfalazott bejárata sejteti, hogy itt is lehetett egy sírsor.

A legkorábbi időszakból származó díszített sírok a következő szinten találha-
tóak.6 Keletről a (Kampp) -63- számú sírt a 18. dinasztia időszakában, legvalószí-
nűbben III. Thutmoszisz korában készítették, mellette Szeni-iqer (TT 185, késő-

3 Säve-Söderbergh, T.: Four Eighteenth Dynasty Tombs, /Private Tombs in Thebes I/ Oxford 1957.
4 A sír publikációját Jan Assmann és Karl-Joachim Seyfried készíti elő. Eddigi beszámolóikhoz l. 

Seyfried, K-J.: Report of Luxor (Khokha) Theban Tomb No 183 (Nb-Swmnw), ASAE (1999) 74, 9−12; 
Assmann, J.: The Ramesside tomb of Nebsumenu (TT 183) and the ritual of Opening the Mouth, in 
Strudwick, N. – Taylor, J. H.: The Theban Necropolis. Past, Present and Future, London 2003, 53–60.

5 Kákosy L. – Bács T. A. – Bartos Z. – Fábián Z. I. – Gaál E.: The Mortuary Monument of Djehutymes 
(TT 32), 1–2, /Studia Aegyptiaca, Series Maior I/ Budapest 2004; Scheriber G.: The Mortuary 
Monument of Djehutymes II. Finds from the New Kingdom to the Twenty-sixth Dynasty, /Studia Aegyptiaca, 
Series Maior II/ Budapest 2008; mindkettő további irodalommal.

6 A sírok elhelyezkedéséről, vázlatos ismertetéséről, és datálásáról általában l. Porter, B. – Moss, 
R. L. B.: Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings, I: The 
Theban Necropolis, 12: Private Tombs, Oxford 1970; Kampp, F.: Die thebanische Nekropole zum Wandel des 
Grabgedankens von der XVIII. bis zur XX. Dynastie, 1–2, /Theben 13/ Mainz am Rhein 1996.

3. A sziklasírok bejáratai délről. A színek a korszakokat jelölik.
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Óbirodalom),7 Nefermenu (TT 184, 19. dinasztia),8 Qen-Amon (TT 412, Hatsep-
szut–III. Thutmoszisz kora),9 Unisz-anh (TT 413, kései Óbirodalom).10 Az utóbbi 
mögött, hasonló, de valamivel magasabb szinten: a (Kampp) -59- számú sírt erede-
tileg Menheperré-szeneb számára készítették, és Hatsepszut–III. Thutmoszisz ko-
rára datálják, és később, a Ramesszida-korban új tulajdonosa, Bak-en-Amon átala-
kította, továbbfejlesztette. Ettől nyugatra a (Kampp) -60- számmal jelzett sír romjai 
talán a legkorábbi, késő-óbirodalmi időkből származnak, s a mellette lévő (Kampp) 
-61- számú, Amenhotep sírja III. Ramszesz korához köthető.11

Ebben a magasságban lehet a két további, a késő-Óbirodalom korára datált sír, 
Ihi és Henti sírjai (TT 405, TT 186), akik valószínűsíthetően atya és fia voltak, de 
Szeni-iqerétől (TT 185) jóval, mintegy 15−20 méterrel keletebbre.12

7 Eddigi feltárásának részleteiről l. az alábbi beszámolóimat: Egyetlen barátok az óbirodalmi Thébában. 
Az el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2010, 
Ókor 11/2 (2011) 43–63; News from Old Kingdom Thebes, in Bechtold, E. – Gulyás, A. – Hasz-
nos, A. (eds.), From Illahun to Djeme. Papers Presented in Honour of Ulrich Luft, /British Archaeological 
Reports/ Oxford 2011, 43−53.

8 Feltárásának részleteiről l. a következő beszámolóimat: Preliminary Report on the First Two Seasons 
in Theban Tomb 184 (Nefermenu), SAK 24 (1997) 81–102; Did They Say ‘Yes’ in the 19th Dynasty Version 
of Book of the Dead 145?, Specimina Nova Universitatis Quinqueecclesiensis 15 (1999) 13−25; Harper’s song 
Scene in the Tomb of Nefermenu (TT 184), Specimina Nova Universitatis Quinqueecclesiensis 16 (2000) 
1–12; Stripes in Dados for Dating New Kingdom Theban Tombs?, in Bács T. (ed.): A Tribute to Excellence, 
Studies Offered in Honor of Ernő Gaál, Ulrich Luft, László Török, /Studia Aegyptiaca XVII/ Budapest 2002, 
217−224; Nefermenu (TT 184), April 2003, ASAE 79 (2005) 41–59; Nefermenu kormányzó sziklasírja a 
Khokha-domb déli lejtőjén, Ókor IV/4, (2005/4) 60–67; Another Pyramid of El-Khokha, Acta Antiqua 
Academiae Scientiarium Hungaricae (Budapest) 46 (2006) 39–58; Theban Tomb 184 (Nefermenu) and 
the Upper Section of the South Slope of El-Khokha Hillock – 2005, Acta Arch. Hung. 58 (2007) 1–42;  
A Halottak Könyve a thébai nekropolisz újbirodalmi sírjaiban, Ókor VII/1−2 (2008) 14–28; The 
Opening of the Mouth Ritual in the Theban Tomb of Nefermenu (TT 184) and Other Post-Amarna 
Monuments (The “El-Khokha Tomb-Group”), in Szabó Á. – Vargyas P. (eds.): Cultus Deorum. Studia 
religionum ad historiam. De Oriente Antiquo et Regione Danuvii praehistorica. In Memoriam István Tóth, 
Vol. 1. Budapest 2008, 29−96; A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 
számú sziklasírjának körzetében – 2009, Orpheus Noster 1 (2009) 5−32; A thébai el-Hoha domb déli 
lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2010. 1. rész: Qurna egy 
sarka, Orpheus Noster III/1 (2011) 5–26; Epigraphy in TT 184 (Nefermenu), in Zahi Hawass – Bács, T. 
A. – Schreiber, G. (szerk.): Proceedings of the Colloquium on Theban Archaeology at the Supreme Council of 
Antiquities, November 5, 2009, Cairo 2011, 43–55.

9 Saleh, Mohamed: The Tomb of the Royal Scribe Qen-Amun at Khokha (Theban Necropolis No 412), 
ASAE 69 (1983) 15–28.

10 Saleh, Mohamed: The Tomb of Wnjs-Ýnḫ at Qurna (PM - No. 413), MDAIK 26 (1970) 199–206; Saleh 
Mohamed: Three Old Kingdom Tombs at Thebes, /Archäolgische Veröffentlichungen 14/ Mainz am Rhein 
1977.

11 A (Kampp) -59- és -61- számú sírokat Gaál Ernő tárta fel, kiadásukat Schreiber Gábor készíti elő. 
A sírról eleddig l. Gaál E.: Bakenamun és Amenhotep sírja a Khokha-dombon, Ókor III/3 (2004) 
53−63; Habachi, L. – Ghalioungui, P.: Notes on Nine Physicians of Pharaonic Egypt, of whom 
Five Hitherto Unknown, Bulletin de l’Institut d’Egypt 51 (1969-1970) 17, No 4; Ghalioungui, P.: The 
Physicians of Pharaonic Egypt, 1983, 27, No 47.

12 Saleh Mohamed: Three Old Kingdom Tombs at Thebes, /AV 14/ Mainz am Rhein 1977.
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Nefermenu sírja (TT 184) mögött, a következő, felsőbb szinten található Jahmesz 
sírja (TT 241)13 Hatsepszut–III. Thutmoszisz korából, és itt is sejthető, hogy a törme-
lék ezen a szinten is a sírok további, eddig ismeretlen sorát rejtheti.

A következő szinten két, az Első Átmeneti Korból, vagy a korai Középbirodalom 
idejéből származó, oszlopos homlokzatú, úgynevezett szaff-sír fog közre egy eddig 
feltáratlan sírt, melynek eddig csak a bejáratát tudtuk azonosítani. A két szaff-sír elő-
udvarában egy-egy piramisként rekonstruálható építmény maradványai kerültek 
elő, melyek közül a nyugati egyértelműen Dzsehutimesz (TT 32) felépítményeként 
azonosítható, és a keleti építmény is valószínűleg az Újbirodalom korában készült, 
talán Nefermenu (TT 184) felépítménye volt. A keleti szaff-sír területén nem csupán 
a szokásos, másodlagos temetkezések figyelhetők meg, hanem az is, hogy az oszlo-
pos homlokzat alatt kiképzett aknasír gazdag leletanyagot rejtett, és a szaff-sír oszlo-
pos homlokzatának másodlagos kiképzésével ehhez felépítmény is csatlakozott – a 
Harmadik Átmeneti Kor idején két fázisban is temetkeztek itt.14

A legfelső sírsor15 keleti végén egy olyan kisméretű sziklasír található, melyet je-
lenleg tévesen a TT 206 számúval azonosítanak. A sziklakamrák feltárása azonban 
bizonyította, hogy ez nem azonos a 19−20. dinasztia korára datálható Inpuemhab 
sírjával, melyet TT 206-ként regisztráltak. A sír díszítésének maradványai a 18. di-
nasztia korára utalnak, bejárata, előudvara keletről nyílik. A TT 206 számú sír vala-
hol a közelben lehet, talán a domb legtetején, de leírása óta valószínűleg elborította 
a törmelék.

A szomszédos sír, a (Kampp) -43- számú, legvalószínűbben a Ramesszida-korban 
készült, vakolatmaradványai, építészeti megoldásai (sloping passage) leginkább a 20. 
dinasztia korára utalnak. A mellette lévő, Thutmoszisz TT 205 számú kicsiny sírját 
III. Thutmoszisz–II. Amenhotep korára datálják. Hasonlóan a 18. dinasztia korá-
ban készülhetett a (Kampp) -42- számú sír is, s az ettől nyugatra lévő Neb-an-szu 
(TT 204) sír is. A domb felső részének nyugati kanyarulatában, a (Kampp) -41- szá-
mú, ismeretlen tulajdonosú sírt némileg alacsonyabb szinten készítették, bejárata, 
előudvara nyugatról nyílik; bizonyára a 18. dinasztia sírjainak sorába sorolható.

13 Shorter, A. W.: The Tomb of Aahmose, Supervisor of the Mysteries in the House of the Morning, 
JEA 16 (1930) 54–62; Yoshimura, S.: Research in Egypt 1966–1991, The Egyptian Culture Center, 
Waseda University, Tokyo 1991; Yoshimura, S.: The history of egyptian [sic] Culture Centre’s field 
research in Egypt, in Curto, S. et alii (eds.): Sesto Congresso internazionale di egittologia, Atti, Torino 
1992, 661–664; Yoshimura S. – Kondo J.: Découvertes de nouvelles tombes de nobles, in (s. ed.) 
Vallées des reines et des rois, Dijon 1992, 110–113; Kondo, J.: Inscribed Funerary Cones from the Theban 
Necropolis, ORIENT 23 (1987) 63–76.

14 A keleti, Szaff-1 jelű sír feltárásáról l. Fábián Z. I.: Theban Tomb 184 (Nefermenu) and the Upper 
Section of the South Slope of El-Khokha Hillock – 2005, Acta Arch. Hung. 58 (2007) 1–42; Fábián Z. I.: 
A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 
2009, Orpheus Noster I/1 (2009) 5−32.

15 A legfelső sírsor feltárásának eddigi részleteiről l. Fábián Z. I.: Theban Tomb 184 (Nefermenu) and 
the Upper Section of the South Slope of El-Khokha Hillock – 2005, Acta Arch. Hung. 58 (2007) 1–42.
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A Hoha domb déli lejtőjén tehát hat szinten azonosíthatunk sírokat, sírsorokat, 
s a feltárásunk a harmadik szinttől fölfelé folyik.

A domb környéke a legutóbbi időkig lakott volt, többnyire nagyméretű vályog-
építményekben laktak itt a gurnaiak, általában a Hurobat törzs tagjai. Az egyiptomi 
régészeti hatóságok az utóbbi években új településre költöztették az itt lakókat, a 
házakat lerombolták, és ezzel – bár a hagyományos életmód egy összefüggő lakó-
körzetét semmisítették meg – lehetővé tették az ókori emlékek feltárását a terület 
azon részén is, ahol ezt az épületek eddig gátolták. A Hoha domb déli lejtőjének 
felső részén, az ásatás körzetében is emelkedett egy ilyen, hatalmas méretű vályog-
épület, melyet Bét Bogdádinak neveztek. Ennek nyugati szárnyát 2008 márciusá-
ban, az utolsók között rombolták le, a keleti torony azonban jelenleg is áll.16

Ezen a területen, a Bét Bogdádi közvetlen szomszédságában tárta fel Mohamed 
Szaleh, a kairói Egyiptomi Múzeum későbbi igazgatója, akkor még helyi régész ins-
pektor az 1960-as években a thébai temetők legkorábbi ismert díszített magánsír-
jait, az Óbirodalom kései korszakából származó három helyi kormányzó sírját (Ihi: 
TT 186, Henti: TT 405, Unisz-anh: TT 413). A házból nyílt a negyedik (Szeni-iqer: 
TT 185), mely egészen a ház lerombolásáig megközelíthetetlen volt, mert a házhoz 
tartozott, s a sírban is laktak.

A többségében az Újbirodalom korában készített sziklasírok között tehát a thé-
bai temetők használatának eddig ismert legkorábbi szakaszát is itt vizsgálhatjuk, 
annál is inkább, mivel a Bét Bogdádi, illetve egy korábban már lerombolt kisebb 
épület miatt Mohamed Szaleh Unisz-anh sírját csak részben tudta feltárni és pub-
likálni.17

Mivel 2008-ban a Bét Bogdádit már nem lakták, idős tulajdonosaik korábban 
meghaltak, és két örökösük éppen a kompenzációról folytatta a tárgyalásokat a he-
lyi régészeti hatóságokkal, lehetőség nyílt Unisz-anh sírjának körzetében is a feltá-
rásra. A sziklasír előudvarának, bejáratának, illetve közvetlenül a bejárat mögötti 
részeinek megismerésére volt így remény. A felület feltárásának kiterjesztésével arra 
is lehetőség kínálkozott, hogy Qen-Amon sírjának (TT 412), melyet az Unisz-anh 
(TT 413) és Nefermenu (TT 184) sírok között készítettek, szintén fel lehet tárni az 
előudvarát. Ez a terület közvetlenül a Bét Bogdádi bejárata előtt van, illetve a ház 
némileg rányúlt az előudvart fedő törmelékre. (4−5. kép)

A ház előterében lévő, a Bét Bogdádi egykori lakói által valaha gazdasági ud-
varként használt terület teljes egészét terveztem tehát feltárni, mégpedig úgy, hogy 
a nyugati oldalon mintegy három méter széles tanúfalat hagyjak a feltárás teljes 
hosszában. Ezt az is indokolta, hogy a nyugati oldalon Schreiber Gábor folytatta 
a Kákosy László által egykor vezetett ásatást a Dzsehutimesz-sír (TT 32) körzeté-

16 A ház, illetve Nefermenu sírjának a ház alatt lévő előudvarának feltárásáról l. Fábián Z. I.: A thébai 
el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2010. 1. 
rész: Qurna egy sarka, Orpheus Noster 3/1 (2011) 5−26.

17 Saleh, Mohamed: The Tomb of Wnjs-Ýnḫ at Qurna (PM - No. 413), MDAIK 26 (1970) 199–206; Saleh, 
Mohamed: Three Old Kingdom Tombs at Thebes, /AV 14/ Mainz am Rhein 1977.
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ben, és az e sír sziklába faragott szentélyei fölötti részt is feltárni tervezte. Az ál-
talam feltárásra kijelölt felület kijelölt felület nyugati határa éppen egybeesett a 
Dzsehutimesz-sír előudvarának keleti széle és az Unisz-anh sír nyugati fala által 
alkotott vonallal, melytől nyugatra Schreiber Gábor folytathatta kutatásait, keletre 
pedig én vizsgálhattam a sírsorok e szintjének előudvarait.

A feltárást 3 x 3 méteres négyzetekben terveztem meg (4. kép). Ebből a kiosztás-
ból négy, megközelítőleg észak-déli tájolású sávot jelöltünk a Bét Bogdádiig, és a 
feltárást a felület délnyugati sarkán indítottuk. A ház bejáratához egyelőre utat kel-
lett hagynunk az aktuális örökösök számára, jóllehet azok legfeljebb azért jelentek 
meg, hogy ellenőrizzék, nem tett-e kárt az ásatás a tulajdonukban, amelyért azután 
kárpótlást követelhetnének.

Az azonban, hogy a ház előterében ásatás indult, és a bejárathoz vezető útként 
keskeny csíkot hagytunk, azzal az előnnyel is járt, hogy ezen csak gyalogszerrel, 
esetleg szamárral lehetett közlekedni, bulldózer nem fért el rajta. A ház majdani, 
sokszor ígért, esetleges távollétemben történő lebontása tehát csak kézi erővel tör-
ténhetett.

Azzal azonban, hogy feljáratot kellett biztosítanunk a ház bejáratához, Unisz-
anh sírjának éppen a bejárat fölötti részét kellett egyelőre a feltárásból kivonnunk. 
Arra mégis lehetőség volt, hogy a sír homlokzata fölött, illetve a várható előudvar-
ból, vagy annak előteréből is mintegy 10 métert feltárjunk. Legalábbis ezt reméltem.

A délnyugati 3 x 3 méteres négyzetben egyelőre egy métert mélyítettünk, azért, 
hogy a törmelék elhordásához feljáratot hagyjunk. A feltárást ebben a sávban a kö-
vetkező, északra fekvő négyzetben folytattuk, egyelőre hasonló mélységig tervezve 
a törmelék eltávolítását. E négyzet északi felében azonban váratlanul vályogtégla 
építmény maradványai bontakoztak ki, mely azonban benyúlt a keletre lévő, még 
feltáratlan sáv alá is. Ekkor egyidejűleg beindítottuk e második sáv négyzeteinek 
feltárását délről, és tovább haladtunk a nyugati sáv harmadik négyzetében, az épít-
mény feltárásával. Az előudvar törmelékét így egyelőre a nyugati tanúfalunk 9 mé-

4. A Hoha domb déli oldalának vázlatos térképe; a Bét Bogdáditól nyugatra a négyzetekben feltárt terület.
5. A vályogtéglaszentély fényképe északról, a Hoha domb tetejéről.
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teres szakaszán egy méter mélységben tudtuk megrajzolni, és a feltöltődést vizsgál-
ni; az északi négyzetben valamivel mélyebben is, mert ott a vályogtégla építményt 
körülvevő tapasztott járda szintjéig mélyítettünk (6. kép).

A későbbiek folyamán a két észak-déli sávtól keletre is végig tudtunk haladni a har-
madik sávban, majd mindhárom sávban volt még arra is hely, hogy északra bő-
vítsük az így feltárt 9 x 9 méteres felületet, és még mindig maradt némi hely a Bét 
Bogdádi megközelítésére szolgáló feljáró út számára. A feltárás egy további szaka-
szában több mint egy méterrel még ki is szélesíthettük a feltárt felületet a vályogtég-
la építménytől nyugatra, és az eddigieknél mélyebben is vizsgálhattuk a törmelék 
rétegződését. Ennek eredményeként készült második rajzunk, mégpedig a több 
mint egy méterrel nyugatra lévő síkban (7. kép).

Mindkét metszetrajz azt mutatja, hogy a vizsgált terület északi részén – a rajzok 
jobb oldalán − a valószínűleg a domb felsőbb szakaszainak omlásaiból származó 
kisebb-nagyobb mészkővel feltöltődő rétegei váltakoznak a porosabb, lassabban 
feltöltődött rétegekkel, leginkább a vízszinteshez közelítő, vagy hullámosabb el-
rendezésben, míg a déli részen – a rajzok bal oldalán − jóval lejtősebbek a rétegek. 
Az utóbbiak sokkal inkább a háztartás és az állattartás szemétrétegeiből tevődtek 
össze: szalmás alomkupacokból és a kemence hamurétegeiből, melyeket a már jóval 
lejtősebb domboldalon a Bét Bogdádi lakóinak több generációja a házból kihordva 
öntött ide. A második rajzon az is érzékelhető, hogy az északi részen, ahol a vályog-
tégla építmény mellett jóval mélyebbre ástunk, a feltöltődés szinte egynemű mész-
kőtöredékeket tartalmaz. Az Unisz-anh sír (TT 413) homlokzata fölött és előtt, te-
hát a sír előudvarának ez a része minden bizonnyal a domboldal felsőbb részének 
sziklaomlásaival töltődött fel.

6−7. A törmelék metszetrajzai (É−D) az Unisz-anh sír (TT 413) előudvarában (7: Fa Marianna rajza).
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A második rajz azt is érzékelteti, hogy a vályogtégla építmény déli bejárata előt-
ti, kelet-nyugati tájolású, keskeny és alacsony kőfal folytatódik tanúfalunk alatt is 
a középső négyzetünk (A2) déli végében, továbbá ennek tetejére rányúlóan, tőle 
északra húzódik egy, a vályogtégla építményt körülvevő tapasztott járdától eltérő, 
annál mintegy fél méterrel magasabban lévő, szintén tapasztott felület, mely mint-
egy 2 méteren követhető ( 9.kép).

Építészeti maradványok

A szentélyt tehát a temető legrégebbi ismert festményekkel díszített sziklasírja, az 
Óbirodalom korára datált Unisz-anh sír (TT 413) előudvarában építették (4. kép), 
megközelítőleg észak-déli tájolással, magas törmelékre. Díszítése alapján az Újbiroda-
lom, a 18. dinasztia korában, a Kr. e. 15. században készülhetett,18 mintegy hét évszá-
zaddal az Unisz-anh sírt követően, megközelítően egy időben Unisz-anh keleti szom-
szédjával, Qen-Amon 18. dinasztia korára datált sírjával (TT 412). A téglaszentély 
padlója a Qen-Amon sír előudvarának járószintjével azonos magasságban készült.

A szokásos sziklába vájt halotti szentélyektől eltérő, lényegében szabadon álló 
vályogtégla építmény fölvetheti a funkció kérdését. A szentélyhez tartozó temetke-
zőhelynek az eddigi ásatások során nem találtuk nyomát. Azt, hogy más, a közelben 
lévő, sziklába vájt halotti emlékműhöz tartozott volna, nem indokolja semmilyen 
eddig megismert adat, de ez sem kizárható.19

18 Pontosabb datálásához l. Fábián Z. I.: Paintings of a Mud Brick Chapel from the 18th Dynasty in 
the Theban Necropolis, in Czeglédy A. – Horváth L. et alii (szerk.): Pietas non sola Romana. Studia 
memoriae Stephani Borzsák dedicata, Budapest 2010, 473–500, és Acta Antiqua Academiae Scientiarium 
Hungaricae 50 (2010) 1–26.

19 A festményekkel díszített vályogtégla szentély megközelítőleg a legalsó sírsorban, Dzsehutimesz és 
Nebszumenu sírjai között található Amenhotep hasonló korú sírjának (Kampp -64-) tengelyében 
van, kapcsolatuk nem kizárt.

8−9. A vályogtégla építmény délről, a bejárata felől és az építményt körülvevő tapasztott járda. A nyugati oldalon az 
építmény bejárata előtti alacsony kőfal tetejére egy további tapasztott járda húzódik rá.
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Az építmény bejárata 
előtt alacsony, belülről va-
kolt, szabálytalan kövekből 
épült, alacsony kőfal tá-
masztotta a magasabb tör-
meléket (8. kép). A szentély 
déli oldalon nyíló bejáratá-
hoz valószínűleg nyugatról 
vezethetett út.

A homlokzatot pülón-
sze rűen alakították ki. A tég-
laépítményt körülvevő és a 
belső, tapasztott padló nagy 
felületeken fennmaradt. A 

szentélyt úgy építették, hogy 
az Unisz-anh és Qen-Amon sírok előudvarait elválasztó kőfalhoz, és az Unisz-anh sír 
homlokzatának a törmelékből kiemelkedő részéhez illesztették. Az építmény hátsó 
felének téglái azt mutatják, hogy ez a rész leéghetett (10. kép).

A homlokzat és a két oldalfal maradványait tudtuk feltárni, mintegy 1 m, kilenc 
téglasor magasságban. Unisz-anh sírját, de legalább előudvarát az Újbirodalom ide-
jén magas törmelék borította, a téglaszentély padlója mintegy 3,5 méterrel maga-
sabban van, mint az Unisz-anh síré (11−12. kép).

A szentélyt vegyes méretű vályogtéglákból építették, többségében azonban 36 x 
16 x 10 cm-es téglákból (13−14. kép). A nyugati oldalfal építésekor szabályos más-
feles téglakötési technikát alkalmaztak,20 így a fal szélessége egy könyöknyi (52−53 
cm), a homlokzati falnál és az Unisz-anh és Qen-Amon sírok előudvarait elválasztó 
kőfalhoz illeszkedő keleti oldalfalon a téglakötések szabálytalanabbak. Az északi 
hátfal elpusztult, de a külső és belső sarkok egyaránt azonosíthatóak: a szentély 

20 Spencer, A. J.: Brick Architecture in Ancient Egypt, Warminster 1979, Pl. 1: az A2 típus.

10. A szentély hátsó, leégett része.

11. Az Unisz-anh sír (TT 413) és a törmeléken épült szentély É-D-i metszete, a leomlott szikla kiegészítésével.
12. A vályogtégla szentély alaprajza és metszetei (Felmérés és rajzok: Wéberné Jánossy Katalin).
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belső méretei 180 x 222/227 cm (24 x ~30 tenyér). A kötésekhez csak meszes, fehér 
habarcsot használtak. A padlót a fal első téglasorának magasságában, kisköves ala-
pozásra tapasztották.

A külső oldal világos vakolásával ellentétben a belső falakat festményekkel díszítet-
ték (15. kép), melyeket fekete lábazat fölött, a fennmaradt részeken sávokban rendez-
tek el, egyes jeleneteknél belső alapvonalakat is kialakítva. A fennmaradt festmények 
a korszak sziklába vágott halotti szentélyeinek repertoárját és elrendezését idézik.

A téglaépítmény legalább ideiglenes és részleges helyreállítása a festmények és a 
fennmaradt építészeti elemek megóvása végett sürgős feladat volt (15. kép). Ezért az 
építményt a legmagasabb fennmaradt téglasor szintjéig kiegészítettük, és az eredeti 
technikát alkalmazva, világos anyaggal (fehér múnával) vakoltuk, hogy állapotát 
legalább ideiglenesen megőrizzük (16. kép).21 Azt is figyelembe kellett venni, hogy 

21 A vakolás előtt a festményeket Farkas Emese restaurátor a lehetőségek szerint tisztította, a peremeket 
és a sérüléseket, repedéseket konszolidálta.

13. A vályogtégla szentély nyugati falá-
nak belső oldala, ahol a téglák körvo-
nalai a téglarakás módját jelölik.
14. A másfeles téglarakás rendszere.

15. A téglaszentély, a padló és a festmények maradványai.
16. A szentély belső tere a részleges helyreállítás után.
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a feltárás helyszínének megválasztását eredetileg az indokolta, és elsődleges célja az 
volt, hogy az óbirodalmi Unisz-anh sír déli részét, homlokzatát és előudvarát meg-
ismerjük. A 60-as években Mohamed Szaleh, aki az Unisz-anh sír egy részét pub-
likálta is,22 ásatása során ezen a területen nem tudott kutatni. A szentély előkerülé-
se az Unisz-anh sír előudvarában egyelőre most is meggátolta azt, hogy a feltárás 
eredeti célját teljesíteni lehessen. A helyreállítás megoldásainak megválasztásakor 
tehát ezt is szem előtt kell tartanunk: a fedés rekonstrukciójánál, a falmagasság és 
egyéb ismeretlen tényezők mellett figyelembe kell venni az Unisz-anh sír feltárásá-
nak jelentőségét és további lehetőségeit is.

A szentély építészeti jellegzetességeiről az is megállapítható, hogy jól érzékel-
hető a bejáratban a küszöb és az ajtófélfa kialakítása (17. kép), ezeket fából, esetleg 

22 Saleh, Mohamed: The Tomb of Wnjs-Ýnḫ at Qurna (PM - No. 413), MDAIK 26 (1970) 199–206; Saleh 
Mohamed: Three Old Kingdom Tombs at Thebes, /AV 14/ Mainz am Rhein 1977.

17. A küszöb és az ajtófélfa kialakítása. Az ajtófélfabetétek helyét utólag vésték a téglafalba.
18.a−b. A szentély tulajdonosának kilépő alakja a bejárat nyugati bélletében.
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homokkőből készítettek, de csak a nyomaik maradtak meg, a betétek helyét utólag 
vésték a téglafalba. Az építményt fa ajtó zárhatta, mely befelé nyílt, a küszöb mö-
götti vájatba az ajtó forgórészét süllyesztették. A nyugati béllet festményén az el-
hunyt kilépő alakja azonosítható (18. kép), a szemben lévő, keleti oldalon a belépő 
alakot feltételezhetjük.

A bejáratról, egy nagyobb, téglá-
kat is magába foglaló, festett töredék 
alapján (23−24. kép) szinte bizonyo-
san állíthatjuk, hogy felső lezárása 
íves volt (jóllehet elképzelhető, hogy 
a szemközti hátfalon esetleg hason-
lóan fedett fülke lehetett). Ugyanezt 
feltételezhetjük az építmény plafon-
járól is. A leomlott téglák között szá-
mos ívelt tégla is került elő, melyek 
valószínűleg a boltozott fedés részei 
lehettek (19. kép).

Festmények

Az építménynek mind a négy belső falán maradtak festményrészletek, mint láttuk, 
a bejáratból is. A feltárás során igen sok további festménytöredék is előkerült, me-
lyek részben az oldalfalakról, részben pedig a plafonról származnak.

A déli, bejárati falon az úgynevezett munkás-jelenetek egy része maradt fenn, 
ahol sör készítését ábrázolták (20−21. kép).23 A bejárat mindkét oldalán láthatóak a 
sörkészítés jelenetei, a nyugati oldalon a két alsó sáv (sz: 54 cm, m: 39 cm), a keletin 
egy sáv maradt fenn (sz: 50 cm, m: 16 cm). A két oldal képeiről a fennmaradt alsó 
sávok alapján feltételezhető, hogy tükrözve mutatták ugyanazokat a munkafolya-
matokat, bár az ábrázolások az alsó képsávban nem minden részletükben egyezőek 
a két oldalon. Az edények és a sörtésztát gyúrók egyes mozdulatainak kidolgozá-
sában különbségek vannak. A feltárás során talált további hasonló festménytöredé-
kek eredeti helyzetének meghatározásához azonban talán segítségünkre lehet ez a 
megfigyelés.

A sörkészítés jelenetein az ábrázolt személyek mind férfiak. Bőrük barnásvörös, 
rövid ágyékkötőt viselnek, és a szentély többi férfiábrázolásához hasonló jellegze-

23 A sörkészítés leggazdagabb, közel egykorú thébai ábrázolása Qen-Amon sírjából ismert (TT 93, II. 
Amenhotep kora). A munkafolyamatok magyarázatához és ábrázolásaihoz, l. Davies, N. de Garis: 
The Tomb of Ken-Amūn at Thebes, New York 1930, I, 51, és Pl. LVIII. Egy további, gyakran idézett, 
szintén több munkafolyamatot bemutató jelenetsor a TT 17 (Neb-Amon, II. Amenhotep): Säve-
Söderbergh, T.: Four Eighteenth Dynasty Tombs, Oxford 1957, 24, Pl. XXII; l. még Wreszinski, W.: 
Bäckerei, ZÄS 61 (1926) 1−15.

19. Íves téglák.
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tességük, hogy hajukat nem festették feketére, hanem rózsaszínesben hagyták, kör-
meik fehérek. A mozdulatok ábrázolásában többnyire érvényesülnek az oldalnézet 
megoldására irányuló törekvések. A részletek olvasati iránya valószínűleg belülről a 
külső sarkok felé értelmezhető.

Mindkét oldal alsó képsávjában a külső férfi cipóféléket rak be egy hordóalakú, 
eredetileg kékesre vagy szürkére festett kemencébe, esetleg szedi ki őket. Mögötte 
térdelő segédje a tésztából, melyet egy agyagedényből vesz ki, ezeket a fehér, pi-
ros kontúrral megfestett cipókat formázza. A két oldal festményein két különböző 
edényt ábrázolt a művész. A nyugati oldal festményén fennmaradt az a részlet, mely 
a két férfi fölött, három sorban e kész cipókat mutatja. A képek belső részén két 
férfi készíti elő, bizonyára gyúrja a tésztát, az egyik egy alacsony asztalnál dolgozik 
guggolva vagy ülve, a másik egy oszlopfélének támaszkodva, térdéhez deszkát tá-
masztva azon gyúr. Alattuk három nagyobb cipó, vagy lepény.

A nyugati oldal festményének felső képsávjában egy férfi kosárszerű szűrő, 
vagy rosta fölé görnyedve préseli át a pépet egy nagy edénybe. Mögötte egy továb-
bi kolléga látható, de csak a derekától lefelé maradt fenn a festmény, két nagyobb 
edény között. A kép belső részén egy faládában vagy keretben az előzőeknél kisebb 
sörösedényeket tárolnak.

20.a-b−21.a-b. A sörké-
szítés jelenetei a bejárati 
fal két oldalán. (Folyta-
tás szemben.)
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Több festményről is feltételezhető, hogy szintén a bejárati fal részei voltak. Egy 
részük a sörkészítés jeleneteihez illeszkedik, és kettőn felismerhetőek a jól ismert 
elválasztó elem, a színlétra (Farbleiter, block border) maradványai.24 A fennmaradt 
jeleneteken a külső sarkokban ez az elem nem szerepel, kizárólag az ajtó két olda-
lán. A zöldes sávokat tartalmazó két töredék tehát csak a bejárattól nyugatra lévő 
falrészen lehetett, közvetlenül a bejárat mellett. A többi töredék eredeti helyzetét 
azonban egyelőre csak hipotetikusan javasolhatjuk (22. kép).

További töredékekről is 
feltételezhető, hogy a bejá-
rati falról származnak. Fen-
tebb említettem már azt a 
téglákat is tartalmazó na-
gyobb, a festmény részlete-
iben is szépen kidolgozott 
töredéket, amely valószí-
nűleg a bejárat íves fedésé-
ből származik (23−24. kép). 
Ha valóban ezen a helyen 
volt egykoron, akkor a be-
járat fölött legalább egy 
csónakot ábrázoltak, és a 
vízimadarak, illetve vízinö-
vények azt valószínűsítik, 
hogy mocsári vadászat jelenetei lehettek a bejárat fölött, illetve a két oldalán, a sör-
készítő jelenetek fölött. A bejárat plafonját nem figurális elemek díszítették, hanem 
vörös-fehér sávok.

E nagyobb töredék a bejárat fölötti rész nyugati oldalán lehetett. Az íves lezárást 
színlétra keretezte, zöld keretben zöld, vörös és kék téglalapokkal, melyeket elhal-
ványult fekete, illetve fehér mezők választanak el. A színlétra jelenléte megerősíthe-
ti azt a megfigyelést is, hogy két olyan festménytöredéken, melyeket a sörkészítők 
készletéhez tartozónak ítéltünk, szintén e lezáró elem nyomai láthatóak.

A töredék felső részén, kék, vizet ábrázoló sávon egy nagyobb csónak orr-része, 
s a csónakban két jobbra forduló vörös lábfej maradt fenn. A jobb oldalon talán egy 
további csónak részlete látható. Lehetséges, hogy a két csónak közötti evezőlapát 
részlete ennek a csónaknak a kormánylapátja − iránya erre utalhat −, s akkor mind-
két csónak egy irányban, jobbra haladhatott. A vizet jelző kék sávot vékony fekete 
vonalak keretezik, bizonyára az előrajzolás maradványai.

A víz sávja alatt papiruszkelyhek két fennmaradt sora fölött, szintén három fenn-
maradt sorban alaposan kidolgozott vízimadarak, nyílfarkú récék (Dafila acuta) rö-

24 Az elválasztó elem eredetéhez és típusaihoz l. MacKay, M. E.: The Origin of Polychrome Borders:  
A Suggestion, Ancient Egypt (1916) 169–173.

22. A sörkészítés jeleneteinek rekonstrukciója a bejárati falon a töredékek 
felhasználásával.
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pülnek szárnyukat kiterjesztve. A madarak a kompozíció tengelye, az ajtó felé néz-
nek, kivéve a felső sor egyik madarát, mely ellenkező irányba fordul. A színlétra íve 
és a vizet jelző kék sáv szögében a művész egy fészket is megfestett három tojással, 
s az ehhez legközelebbi, csőrét a fészek fölé emelő madár első szárnyát, mely kiter-
jesztve már nem fért volna el, behajlítva ábrázolta.

23.a-b− 25.a-b. A bejárat felső eleméből leomlott töredékek.
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Egy további, kicsiny festménytöredék, bár nem illeszthető e nagyobbhoz, való-
színűleg ennek a kompozíciónak volt a része: három, a fentiekhez hasonlóan elren-
dezett és kidolgozott papiruszkehely részleteit tartalmazza (25. kép).

Két töredékből illesztettük össze azt a festményrészletet, melyről feltételezhe-
tő, hogy szintén ehhez az együtteshez tartozhatott (26. kép). Élénk kék színű vizet 
jelképező sáv fölött papiruszcsónak felhajló orra látható rajta, mely a papirusznövé-
nyek közé hatol be. Az előzőekhez hasonlóan jobbra haladó csónakban utasa vörös 
lábfejének részlete is fennmaradt. A vizet jelképező sávot itt vörös vonalak szegélye-
zik, az előrajzolás maradványai.

Amennyiben igaz az a korábbiakban felvetett feltételezés, hogy a papiruszbozótban 
haladó csónakok a mocsári vadászatot jelenítették meg a szentély e részén, akkor bi-
zonyára ehhez a kompozícióhoz kapcsolható az a több töredékből összeállított fest-
ményrészlet (27. kép), mely szigonyt tartó férfit ábrázol, mögötte ülő vagy térdelő, 
sárga bőrszínnel ábrázolt felesége, aki gyengéden érinti meg, másik, a töredékeken 
nem látható kezével valószínűleg átöleli. Mindketten ünneplő ruhát viselnek, zöld 
széles gallért is. A szigonyt a művész csupán egy vöröses vonallal jelölte, a fegyver 
talán további kidolgozásra várt.

A házaspár balra tekint, amerre csónakjuk haladhatott. A töredékek eredeti 
helyzetét nehéz volna így, más összefüggés híján megtalálni a fenti festménytöre-
dékek között, de talán támpontot adhat a férfi feje fölött húzódó vízszintes kék 
sáv maradványa, ami esetleg arra utalhat, hogy a szigonyos halászat színhelye a na-

26.a-b. Papiruszcsónak részlete.
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27a-b. Szigonyos házaspár.

28, 29.a-b. A keleti fal 
festményeinek marad-
ványai.
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30.a-b, 31.a-b. A keleti fal festményeinek maradványai.
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gyobb töredék jobbra haladó csónakjai, illetve a vizet jelző kék sávja alatti rész le-
hetett, a papiruszok és a récék regisztere. Nem zárhatjuk ki azonban azt sem, hogy 
a szigonyos töredékek kék sávja nem a vizet, hanem az eget jelölte, s akkor eredeti 
helyzetét másutt, akár a felső regiszterben kell keresnünk. Esetleg megerősítheti 
ezt a lehetőséget az a ferde, talán némileg ívelt, a töredék szélével megközelítőleg 
párhuzamos vonal, melyre a szigonyt tartó kéz rányúlik. Az elrendezés azt sugallja, 
hogy a töredék a bejárati fal külső sarkában lehetett, az ívelt plafonhoz illeszkedve.

A keleti oldalfal nagyon töredékes (28. kép). Az alsó lezáró csíkok fölött csupán 
három kisebb részlet maradt fenn. A lezáró csíkok (dado) − vékony fekete csíkok 
között egy vörös és egy sárga sáv − egyébként körbefutottak a szentély minden ol-
dalán.

A három kisebb részlet közül a belső sarokban emelvényre helyezett, trónuson 
ülő sárga testű nőalak azonosítható (29. kép). Valószínűleg istennőt ábrázolt, előtte 
pedig az áldozó férfialak két lábfeje maradt fenn. A második részlet a felület közepe 
táján maradt fenn, és egy férfi két lábát ábrázolja, aki a szentélyből kifelé haladt ( 30. 
kép). Mérete alapján leginkább a szemközti fal áldozathordozóihoz hasonlíthatjuk. 
A harmadik részlet a külső, a bejárati fal sarkában maradt ránk ( 31. kép). Az alsó le-
záró dado fölött jól látható a függőleges színlétra részlete, és mellette a fehér alapon 
egy vörös vonalakból szerkesztett rács jobb alsó sarka. Igen valószínű az, hogy ez 
egy olyan táblázat részlete, melybe áldozati listát írtak.

A szentély hátfalából csak az északkeleti sarok maradványai érzékelhetőek.  
E sarok felhasználásával lehetséges egyébként a szentély belső méretének mérése. 
A körbefutó, alsó lezáró elem, a dado csíkjai fölött a sarokban csupán a színlétra 
maradványait ismerhetjük itt fel ( 32. kép).

A nyugati falon ( 33. kép), a sa-
rokban a festmény nagyobb 
felületen maradt fenn. A fekete 
lábazat és a jó állapotban fenn-
maradt dado fölött a függőleges 
színlétra jól rekonstruálható: 
kék, sárga, zöld, vörös téglala-
pokat fekete vonalakkal kerete-
zett fehér négyzetek választanak 
el. Előtte, az alsó sávban (m: 28 
cm) áldozatvivők haladnak a 
szentély belseje felé, négy férfi 
azonosítható, az első kettő csak 
a láb részleteiben, a hátsó kettő 
teljes egészében. A leghátsó férfi 
mindkét kezében agyagedényt 

32.a-b. A színlétra és a dado maradványai a 
szentély hátfalának sarkában.
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tart, első karján lótuszcsokrot vetett át. Az előtte haladó férfi első kezében tálon sü-
teményeket, másik kezében egy növénycsokrot, valószínűleg datolyát visz. Az előt-
te haladó, csak a lábrészben fennmaradt férfinál egy madár hátsó részei láthatók.  
A férfiak testrészeinek kidolgozása hasonló a sörkészítőkéhez, hajukat nem feketére, 
hanem rózsaszínesre festették, körmük világító fehér, s a szemek sem feketék, hanem 
vörösek. Mindnyájan jellegzetes, elöl csúcsosan lelógó részt tartalmazó ágyékkötőt 
viselnek.

Az áldozatvivők fölötti sávban egy széken ülő férfi, illetve egy előtte álló férfi 
lába látható, talán bankett-jelenet része lehetett. A szék lábai, illetve a keresztlécek 
maradtak fenn, melyeket vörössel kontúroztak. A szék gyékényen állott.

Számos töredékből egy olyan, közel egy méter széles festményrészletet is ösz-
sze tudtunk állítani ( 34. kép), amely áldozatvivők két regiszterét tartalmazza (m: 
25 cm), előttük pedig egy olyan áldozó áll, akinek alakját mindkét képsáv magassá-
gában dolgozták ki. Előtte egy nagy korsó, azelőtt áldozati asztal, rajta egy halott 
madárral. Legelöl az áldozati listák szokásos táblázata, melyet azonban nem töltöt-
tek ki szöveggel. Az áldozók sora alatt valószínűleg még egy hasonló áldozó-soro-
zat képsávja lehetett, melyből két férfialak maradványait ismerhetjük fel, az elsőnek 
a fejét, a mögötte lévőnek pedig a kezét látjuk, amint süteményes vagy zsemlyékkel 
megrakott tálat emel. Előttük, a sáv felső részén további töredékek is fennmarad-
tak: három láng csúcsa, talán füstölő ábrázolásának részlete, mögötte pedig né-
hány, vízszintesen írt hieroglif jel (šsp jn wdn [...] + ember-determinativum), melyek 
értelmezése azonban bizonytalan, de az áldozatok megkapására utalhat.

A férfiak ruhája, haja, szeme és egyéb részleteik kidolgozása általában hasonló a 
szentély nyugati falfestményeinek kidolgozásához, kivéve a felső képsáv első alak-
ját, aki a nagy áldozó alakhoz hasonlóan ágyékkötője fölött finom, átlátszó anyag-
ból szőtt hosszú ruhát is visel, melyet a festő rózsaszínes árnyalatban dolgozott ki a 
testrészek fölött, másutt fehérrel. Az áldozók süteményestálakat, madarakat, virá-
gokat, egy kisasztalt és kis kosárkában bizonyára kék szőlőt visznek.

33.a-b. Áldozatvivők sora. A fölötte lévő sávban: széken ülő férfi, illetve egy előtte álló férfi lába.
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E nagyobb festményrészlet eredeti pozícióját egyelőre igen nehéz volna meghatá-
rozni ( 35. kép).25 Csábító volna azt feltételezni, hogy innen, a nyugati falról szár-
mazik, de a festménytöredékek egy része nagyobb, téglákat is tartalmazó falma-
radványokon maradt fenn, a szentély nyugati fala azonban mintegy egy méteres 
magasságú. Az összeállított nagyobb festménytöredék eredeti helye tehát csak e 
magasság fölött valószínűsíthető. Amennyiben pontosabban illeszthetnénk erre 
a falra, talán a szentély oldalfalának magassága is meghatározható volna, mivel a 
felső sor áldozathordozóinak egyike fölött vízszintes színlétra maradványa is meg-
figyelhető. Ez pedig csak a képsávok felső lezárása lehet. Annyi bizonyos, hogy e 

25 A festménytöredékek, illetve másolataik illesztésében, a közzétételhez szükséges grafikai megoldások 
kialakításában nyújtott segítségért ezúton is köszönetet kell mondanom Fa Mariannának és Köllő 
Zsuzsának.

34.a-b. Áldozók sora két regiszterben.

35. A töredékekből összeállított festményrészlet a szentély nyugati falára vetítve.
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nagyobb, töredékekből összeállított festményrészlet valamelyik fal, valószínűleg az 
egyik oldalfal felső két regiszteréből származik. Lehetséges, hogy inkább négy re-
giszterrel kell számolnunk, semmint hárommal, ahol az alsó magassága (a nyugati 
falon) 28 cm, a töredéké pedig 25 cm. Rekonstrukciós képünkön azonban egyelőre 
három képsávot ábrázoltunk, és a töredéket csupán tetszőlegesen helyeztük el egy 
olyan pontra, ahol egyébként a fal téglái részben megmaradtak.

Néhány további töredékcsoport is kiegészítheti a szentély gazdag dekorációs 
programjáról való ismereteinket. Az egyik, szintén több darabból álló festmény-
részlet például egy sárga bőrrel festett, lótuszvirágot szagoló előkelő hölgyet ábrá-
zol ( 36. kép). Jellegzetes eleme lehet ez is egy bankett-jelenetnek, és az is bizonyos, 
hogy valamelyik sarokban volt eredetileg, mert mögötte világosan felismerhető a 
függőleges színlétra. Pontosan azonban e hely nem állapítható meg; ha négy re-
giszterrel számolunk, és csak az oldalfalakat vesszük számításba, akkor is öt pozíció 
jöhetne szóba: a keleti falon három, a nyugatin a felső kettő.

Egy további töredékcsoport legalább egy hajó ábrázolását bizonyítja a díszítő prog-
ramban. Kilenc apróbb festménytöredék egy jobbra haladó vitorlás részeit, a hajó-
testet, az árboc csúcsát, a vitorla és a kötélzet részleteit, illetve a legénység több tag-
ját ábrázolja, a kapitányt, az éppen pihenő evezősöket, hiszen vitorlával haladnak, 
egyikük pedig a vitorlázat köteleit igazgatja.

A kilenc töredékből a képet úgy rekonstruáltuk, hogy az ábrázolt hajótípus pár-
huzamai közül egyet, Menna (TT 69, IV. Thutmoszisz kora) egyik hajóját, mely 
az eredeti festményen ugyan az ellenkező irányba halad, vízszintesen tükröztük, 
és erre vetítettük rá a töredékeinket ( 37. kép). A rekonstrukció nyomán a két fest-
mény kidolgozása olyannyira hasonlónak tűnik, hogy az is valószínűsíthető, hogy 
a vályogtéglaszentély festőművésze ugyanazt a mintát, „mintakönyvet” használta a 
hajó kidolgozásához, mint Menna művésze, sőt, az sem kizárt, hogy a két festmény 
alkotója ugyanaz a művész volt.

36.a-b. A sárga hölgy.
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Az eddigi, a falakon fennmaradt festményrészleteken, illetve a töredékeken a halot-
ti szentély tulajdonosának nevét, címeit sehol sem olvashattuk, sőt hieroglif felirat-
ból is csupán egy kisebb, alig értelmezhető töredéket lehet felfedezni a nagyobb, 
sok töredékből összeállított áldozathordozó töredéken, melyet a nyugati fal ösz-
szefüggésében vizsgáltunk. A töredékek között azonban vannak jócskán olyanok, 
melyek arra utalnak, hogy a képek mellett festett feliratok is szerepeltek a szentély 
falain. Az egyik ilyen töredék ( 38. kép) egyértelműen arra utal, hogy a képsávok 
fölött legalább egy oldalon, de bizonyára a szokásos módon, mind a négy oldalfa-
lon a vízszintes színlétra fölött az egyik leggyakoribb lezáró elem, a heker-fríz futott 
körbe.

Efölött, két vörös vonal között vízszintes hieroglif felirat maradványai láthatóak 
a töredéken, melynek eredeti helyét szinte bizonyosan az egyik sarokban kell ke-
resnünk. A szöveg itt kezdődött, balról jobbra lehetett olvasni, és a leggyakoribb 
áldozati formula (h. tp dj nswt) kezdő, kék hieroglifáját láthatjuk rajta. Más, kisebb, 
de szintén kék hieroglifák részleteit hordozó töredékek azt mutatják, hogy a felirat 
háttere sárga lehetett. Mivel a szentély hátsó részéről a feltáráskor megállapíthattuk, 
hogy megégett, egyrészt gyaníthatjuk, hogy, amint az gyakorta megtörténik, a sár-
ga okker a hő hatására vörössé lett, másrészt azt, hogy a töredék valahol a szentély-
nek ezen a részén lehetett. Hasonló a helyzet egy további, szintén vörösesre égett 
hátterű töredékkel ( 39. kép), mely talán ugyanennek a szövegnek lehetett a része, 
és a tulajdonos címének egy részletét tartalmazza, két kék hieroglifát (sš n […]), 
tehát az illető valaminek az írnoka lehetett.

37. A hajós jelenet töredékei Menna tükrözött hajójára vetítve.
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Azon a töredékcsoporton, mely a heker-fríz fölött eredeti színében, sárga háttérrel 
mutatja a kék hieroglif feliratot, szintén olvasható néhány jel maradványa ( 38. kép), 
a szöveg jelentéséről azonban egyelőre vajmi keveset tudhatunk. Annyi azonban 
bizonyos, hogy az áldozati formula kezdő jelét hordozó töredékkel ellentétben 
jobbról balra kell olvasni. Tehát ez nem ugyanahhoz a falrészhez tartozott.

Azt azonban feltételezhetjük, és a méretek hasonlósága is erre utal, hogy a kép-
sávok fölötti elemek egy szintben futottak körbe mind a négy falon. Ennek alapján 
azonban legalább közelítő pontossággal kiszerkeszthetjük a képsávok fölötti ele-
mek magasságát. Ez együttesen a színlétra felső vonalától a szőnyegminta kezdeté-
ig: 26−27 cm.

Azért is lehet ennek nagyobb jelentősége, mert a sárga alapú, összeillesztett tö-
redékcsoport alsó részén, az egyik heker alatt a vízszintes színlétra részletei is meg-
maradtak, felső részén pedig már a plafon szőnyegmintáiból láthatunk részleteket. 
Az áldozatvivők fentebb bemutatott, sok töredékből összeillesztett, nagyobb fest-
ményrészletének felhasználásával, melynek felső részén szintén ott van a vízszintes 
színlétra, egészen a boltozott plafonig tudnánk rekonstruálni az oldalfalak magas-
ságát. Persze akkor, ha bizonyosak lennénk abban, hogy hány képsáv volt a falakon, 
három, avagy négy. Ezt megelőzően azonban térjünk még vissza a festmények, fel-
iratok töredékeihez.

Egy további töredékcsoporton szintén kék hieroglifákat láthatunk vörös alapon, 
mellette fehér, vörös és ismét fehér elválasztó csíkokat, melyek másik oldalán újra a 
vörös alap jelenik meg, bár itt a hieroglif jeleket nem lehet felfedezni. Ismét gyana-
kodhatunk, hogy a sárga okker vörösödött meg a tűz nyomán, s a vakolat valóban 
égésnyomokat mutat. A hieroglif felirat értelmezéséhez itt ismét kevés az, ami fenn-
maradt, ám az megállapítható, hogy függőleges oszlopba írták a szöveget. Elkép-
zelhető, hogy valamelyik sarokban, vagy másutt (fülkében, vagy azt keretezve) volt 
eredetileg ez a szöveg, de az is lehetséges, hogy a plafonon futott végig. Ha így volt, 
akkor valószínűleg nem a szőnyegminta szélein, mert arról megállapíthattuk, hogy 

38. Az oldalfal felső lezárása a heker-frízzel, fölötte sárga alapra festett kék hieroglif felirat.
39. Az írnok címet tartalmazó kicsiny töredék, vörös alapon.
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az oldalfal vízszintes feliratával illeszkedik. Valószínűbb, hogy a plafon közepén 
futott végig, lehetséges, hogy két, esetleg több szövegoszlop is.

A plafon díszítéséből egyetlen szőnyegminta töredékei kerültek elő a feltárás so-
rán. Ezek a 18. dinasztia sírjainak jellegzetes, számos thébai sírban előforduló alko-
tásaival egyeznek,26 köztük Menna már említett sírjáéval is (TT 69), melynek hajós 
jelenete a matrózokat ábrázoló töredékek értelmezésében segített (41−42. kép).

Építészeti rekonstrukció

Mivel a thébai temetőkben szabadon álló, festményekkel díszített vályogtéglából 
készült szentélyünkhöz hasonló építményt nem ismerek,27 méreteiben, építészeti 
megoldásaiban közeli párhuzamként talán a Középbirodalom korában készített 
abüdoszi emlékkápolnákat említhetjük.28 Az építészeti rekonstrukcióhoz mind-

26 A szőnyegminták és egyéb díszítőmotívumok gazdag anyagához és típusaihoz l. Fořtová-Šámalová, 
P. – Vilímková, M.: Das ägyptische Ornament, Prag 1963.

27 A thébai sírok vályogtégla épületeinek publikációjával egyébként is mostohán bánnak a feltárók. Későbbi 
korszakok jobban dokumentáltak: Eigner, D.: Die monumentale Grabbauten der Spätzeit in der thebanischen 
Nekropole, Wien 1984; Schreiber G. – Vasáros Zs.: A Theban Tomb of the Late Third Intermediate 
Period on El-Khokha, Acta Arch. Hung. 56 (2005) 1–27, a helyreállítás lehetséges párhuzamaival.

28 O’Connor, D.: Abydos. Egypt’s First Pharaohs and the Cult of Osiris, London 2009, 92−96, kül. Figs. 
45−47; O’Connor, D.: Abydos. The University Museum- Yale University Expedition, Expedition 21/2 
(1979) 46–49.

40. A függőleges oszlopba írt hieroglif szöveg töredékei.
41. A heker-fríz és a hieroglif felirat, mely az oldalfal felső lezárása volt, a plafon sző-
nyegmintáiból származó töredékeihez illesztve.
42. A Menna-sír (TT 69) mennyezete.
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azonáltal leginkább azokat az adatokat tudom használni, melyeket a feltárás során 
gyűjtöttünk, köztük a festménytöredékek összeillesztési lehetőségeiből származó-
kat. A szerkesztések így is gyakran, szinte minden egyes lépés esetében, feltételezé-
sekből indulnak ki, tehát sok bizonytalanságot tartalmaznak. Ezek a megoldások az 
esetleg lehetséges majdani helyreállításhoz mégis támpontot jelenthetnek.

Az oldalfalak magasságának rekonstrukciójához, mint láthattuk, a nyugati fal 
festményei, a nagy áldozathordozó töredékcsoport összeillesztett darabjai és a 
heker-fríz, illetve a fölötte húzódó, vízszintes hieroglif szöveget tartalmazó töre-
dékcsoport lehetséges összeillesztése nyújthat támpontot. Az alábbi rekonstrukciós 
kísérletnél (43. kép) az oldalfal háromregiszteres megoldását vettem alapul, így az 
áldozatvivők három képsávját, melynek felső részén a színlétra illeszthető a heker-
fríz alsó szegélyével. Amennyiben négy regiszterrel számolunk, az oldalfal, így az 
építmény kiszerkesztett magasságához is mintegy 25−30 cm-t kell hozzáadnunk.

Azt, hogy a plafon 
íve hol kezdődött, a 
heker-fríz fölött avagy 
a sárga alapú szöveg-
sáv fölött, nem lehet 
érzékelni a töredékek-
ből – a boltozat íve 
nagyon meredeken in-
dulhatott. A rekonst-
rukciós rajzon azt áb-
rázoltam, hogy a szö-
vegsáv már a plafon 
része lehetett. Esetleg 
több szöveget is fut-
tathattak körbe a pla-
fon szegélyén, amint a 
különböző olvasati irányú jelcsoportokból erre következtethetünk. Így a kicsiny 
szentély oldalfalának magassága valamivel több, mint 1,5 métert mutat.

A plafon ívének megállapítását a re konstrukcióban egy részt arra alapoztam, 
hogy a bejárati fal festményeinek vala mely jellegzetes vízszintes választóvonala 
egyazon magasságban lehetett a plafon ívének indításával az oldalfalakon, másrészt 
arra a feltételezésre, hogy hasonló ívet szerkeszthetett az építész a plafon esetében, 
mint a bejárat fedésénél. Amennyiben tehát a nyugati oldalfal magasságát a heker-
fríz fölötti vörös vonalnál állapítjuk meg, és a sárga alapú hieroglif szöveget már a 
plafon szélén körbefutó sávként értelmezzük, akkor magától adódik a feltételezés, 
hogy a bejárat fölötti kacsás, mocsári növényes festményt és a fölötte lévő hajós 
képek részleteit elválasztó, a vízvonalat megjelenítő kék sáv valamelyik − inkább az 
alsó – szegélyét szerkeszthetjük egyvonalban az oldalfal tetejével. A töredéket a be-
járati falra illesztve, és annak ívét felhasználva megszerkeszthetjük a plafon ívét is. 

43. A festménytöredékek rávetítve a három regiszterrel feltételezett nyugati oldalfal 
és a bejárati fal maradványaira, és a vályogtégla szentély ennek alapján megszer-
kesztett magassága.
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Ennek alapján arra az eredményre juthatunk, hogy a bejárat magassága nem több 
mint 1,5 méter, s a 180 x 222/227 cm alapterületű helyiség legnagyobb magassága 
mintegy 2,2 m. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az oldalfal festményei és így 
a magasság rekonstrukciójakor számolnunk kell azzal a lehetőséggel is, hogy nem 
három, hanem négy regiszter volt egymás fölött, és az alulról második regiszter 
sarkában lévő festménymaradványok arra utalhatnak, hogy esetleg nem áldozat-
hordozó jelenetet festettek ebbe a sávba, hanem talán bankett-jelenetet. Ebben az 
esetben tehát a magasságokat 25−30 cm-rel meg kell toldanunk. Az arányok tehát 
némileg változhatnak, de számottevő különbséget ez mégsem jelent.

Az építmény belső terének meghatározása után fordulhatunk a külső építészeti 
megoldások lehetséges rekonstrukciói felé. Itt egyrészt abból indulhatunk ki, hogy 
a fedés magassága bizonyára hasonló lehetett az oldalfalak szélességéhez (52−53 
cm), melyek azt alátámasztották, valamint az ív torzítását is figyelembe kell ven-
nünk. Ebben az esetben 2,7−2,75 m magas építménnyel számolhatunk (négy regisz-
ter esetében 3 m körüli magassággal).

A fényképeken szerepel a bejárat előtti, a másik oldal törmelékét támasztó alacsony 
kőfal, továbbá az épület jobboldalán Unisz-anh sírját Qen-Amonétól elválasztó fal. Eze-
ket az első két modellen nem ábrázoltam, csupán a központi vályogtégla építményt.

Az épület magassága mellett leginkább a bejárat falának pülón-szerű vagy tám-
pilléres megoldása, illetve ennek értelmezése okozhat problémát. A homlokzat 
kialakításával kapcsolatban azonban semmiféle adat nem áll a rendelkezésünkre. 
A rajzokon három lehetséges megoldást kívántam ábrázolni. Első lehetőségként a 
legegyszerűbb megoldást választottam (44.a−b. kép): a homlokzat követi az épület 
boltíves fedését, hasonlóan az abüdoszi emlékkápolnákhoz. Problémát okozhat a 
támpillérszerű elem megoldása.

Második lehetőségként a homlokzatot úgy alakítottam ki, hogy pülón-jellege 
érvényesüljön, és a homlokzati falat a boltozott fedés magasságáig emeltem (45.
a−b. kép). Amennyiben valóban ezt a megoldást alkalmazták a szentély építésekor, 
ennek szerepe lehetett a téglaboltozat stabilitásának erősítésében is, s a hasonló 
építmények megoldásai is erre utalnak.

A harmadik megoldás (46.a−b. kép) is számításba veszi a boltív stabilitásának 
problémáját, és a homlokzat mellett a hátfalnál is a támfalas megoldást javasolja, 
mely szintén követi a boltív magasságát. Modelljének kialakításánál jelöltem a be-
járat előtti alacsony kőfalat és az Unisz-anh és Qen-Amon sírokat elválasztó falat is. 
Emellett azt a kicsiny gödröt is berajzoltam, amelyet megközelítőleg a bejárat előtt 
a tapasztott padlóban érzékelhetünk. Ebből ugyan semmiféle, a funkciójára utaló 
lelet nem került elő, valamilyen szerepe talán mégis lehetett. Az abüdoszi kápolnák 
rekonstrukciós rajzai azt mutatják,29 hogy az emlékkápolnák előudvarában egy nö-
vény nőtt. Talán ennek nyoma lehet a thébai kápolna bejárata előtti gödröcske is.

29 O’Connor, D.: Abydos. The University Museum- Yale University Expedition, Expedition 21/2 (1979) 
48−49 és Figs. 5a-b.
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A festett szentély körzetének további feltárása egyelőre nem lehetséges. A nyugati 
oldalán folytatott feltárás viszont azt bizonyította, hogy alatta egy másik építmény 
is volt Unisz-anh sírjának előudvarában. Ennek és Unisz-anh az Óbirodalom idején 
készített sírjának további feltárása oly módon, hogy a festett szentélyt is megőriz-
hessük, további bonyolult megoldásokat igényel. Az eddig gyűjtött adatok és ezek 
feldolgozása, legalább virtuális formában készült rekonstrukciós kísérletei azonban 
a későbbiekben remélhetőleg hozzájárulhatnak az építmény megőrzéséhez és hely-
reállításához is.

44.a-b, 45.a-b, 46.a-b. A vályogtégla szentély építészeti rekonstrukciós lehetőségei.
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Zoltán Imre Fábián: Attempts of Reconstruction of an 18th Dynasty Mud Brick Mortuary 
Chapel in the Theban Necropolis

A small mortuary chapel built of mud bricks was exposed in 2008 by the Hungarian 
Archaeological Mission in Thebes, on the south slope of the el-Khokha hillock. Paintings in a 
rather good state of preservation as well as several further fragments came to light during the 
excavation. They represent some characteristic thematic groups typical of 18th Dynasty rock cut 
mortuary monuments. Especially two groups offer a good chance for the reconstruction and the 
examination of basic principles of the decoration program, namely, a series of offering bearers 
and the scenes of beer brewers. On the basis of the reconstruction of painted elements, further 
conclusions can also be drawn regarding the architectural features of the chapel.


