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1.0 Bevezetés 

1.1 A hypokephal meghatározása 

A hypokephal kés - illetve Ptolemaiosz-kori óegyiptomi temetkezési melléklet, 

védelmez  és az elhunyt apoteózisát el segít  amulett, melynek anyaga leggyakrabban 

stukkós vászon, kartonázs, lenvászon vagy bronz, kevésbé gyakran fordul el  a papirusz vagy 

éppen a fa. 

Formája (nap)korongot mintáz, melynek átmér je 8 – 23 cm között változik. Alakja 

lapos, ritkábban konkáv, ez utóbbi esetben a tárgy úgy oltalmazza a fejet, -De Cenival 

megállapítása után,- mint egy „halotti sapka”.1  A hypokephal használata Fels -Egyiptomban 

Thébában, Akhmimban és Abüdoszban; Közép-Egyiptomban Hermupoliszban; Alsó-

Egyiptomban pedig Memphiszben terjedt el. 

Története során azonban nem vált minden társadalmi réteg által használ temetkezési 

mellékletté, csupán a fels papság és a templomi magasabb rangú kiszolgálói személyzet 

családjai körében mutatható ki használata.2 A katalógus kötet végén elhelyezett, a 

korongokról és a genealógiai hivatkozásokból kigy jtött papi, papn i címek alapján 

kijelenthetjük, hogy Thébában Amon, Akhmimban Min, Memphiszben pedig Ptah papjai és 

családjaik körében terjedt el a hypokephal hagyománya.3 Jelenleg 149 példány ismert. 

A hypokephal megszületése az i.e. IV. századra tehet . Létrejöttében az i.e. utolsó 

évezred thébai teológiai m helyének fejl désében tapasztalható változások állnak. A 

változások mind az Ozirisz-teológia, mind pedig az Amon-teológia egyre alaposabb és több 

rét  megközelítésén alapulnak. Az Ozirisz-teológia i.e. I. évezredben kib vült irodalmát azok 

a szintén IV. századra datálható thébai archívumokból el került papiruszok mutatják, 

melyeknek feldolgozása az elmúlt években kezd dött meg,4 ezzel társulnak a karnaki 

régészeti és epigráfiai munkák is, melyek az Ozirisz-kápolnákat veszik górcs  alá.5

                                                
1 DE CENIVAL 1992, 109; ÉTIENNE 2002, 110. 
2 Ezt a megállapítást Luca Miatello 2008-ban kétségbe vonta a korongok felirataira hivatkozva (MIATELLO 2008, 
287). Pedig éppen a feliratok azok, melyekb l kiderül, hogy a felhasználók köre éppen a papság és azok családja 
volt. 
3 Abüdoszban csupán Dzsed-hor és családja szolgáltatnak információt papi címeket illet en, a hermupolisi 
hypokephalok felirata nem említ címeket, ásatási kontextusuk pedig ismeretlen, így ezeket a központokat 
illet en nem vonhatunk le általános következtetéseket.  
4 FAULKNER 1933, pl. VI-VII, 1-32; HAIKAL 1970, 16-19, 25-45 és HAIKAL 1972, 7-48, 74-76; CAMINOS 1972, 
205-224; BURKARD 1995, 130-178; QUACK 2000, 74-87; ASSMANN et al. 2008; KUCHAREK 2010.  
5 COULON 2001; COULON 2003; COULON 2005. 
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Az Amon-teológia irodalmának kib vülése szintén a 3. átmeneti korban történik meg. 

A thébai papok és papn k koporsóinak feliratai,6 a mitologikus papiruszok,7 az 

istendekrétumok,8 továbbá a Halottak Könyve kiegészít  fejezetei9 csupán egy-egy kiemelt 

elemei annak a régészetileg és epigráfiailag jól dokumentálható változásnak mely a IV. 

századra hozzájárult a hypokephalok megszületéséhez. A IV. század más tekintetben is az 

Ozirisz és Amon teológiák egyfajta kiteljesedésének tekinthet , ha csak a gyógyító szobrokra, 

és a Hórusz-sztélékre gondolunk,10 vagy a III. és II. század során virágzó újabb 

szövegcorpusokra, melyeknek gyökerei, szintén erre az id szakra nyúlnak vissza.11

A hypokephal, mint temetkezési melléklet feltehet en a Halottak Könyve 162-165-ös 

fejezeteinek közvetlen hatására öltött formát. 

A HK 162 fejezete írja el  a hypokephal amulettként történ  alkalmazását az elhunyt 

feje alatt, hogy az Alvilág sötétjében a tárgy megóvja az elhunytat azáltal, hogy fényt és 

energiát sugároz az elhunyt felé, aki ezáltal olyan lehet „mint aki a Földön él”. A fényt és 

energiát a teremt  istenhez intézett invokációk és mágikus formulák alkalmazása idézi el . Ez 

már a 163-165-ös fejezetek témája is, ahol Amon különböz  panikónikus formái jelennek 

meg a szövegekben, az istenség egy félelmetes mindenek felett álló univerzális isten képét 

ölti. Amon a homlokára telepedett ureusz-kígyója keltette lángnyelvek védelmében, 

ellenségeit l óvva teheti meg naponkénti útját. Az ureusz-kígyó védelme a szövegek tanúsága 

szerint az udzsat-szem védelmében történ  utazással azonos.12

A hypokephal a korong közepén ábrázolt jelenetek alapján az óegyiptomi felfogás 

szerint maga az udzsat-szem pupillájával azonos, ahol Amon titokzatos és félelmetes formái 

gondoskodnak arról, hogy a hypokephal valóban, mint a napkorong sugározhassa életadó és 

oltalmazó energiáját az elhunyt feje felé.  

A fej védelmezésének, már az skor óta fontos szerepe van az egyiptomi halotti 

kultuszban. A Piramis- és Koporsószövegek utalásai pedig egyértelm vé teszik, hogy a fejet 

az egyiptomi papok a Napistennel, magával Rével azonosították. A fej védelme, az 

óegyiptomi kultúrában így mindvégig kiemelt helyet kapott, vitális jellegének meg rzése a 

halotti kultuszban id r l id re változó praktikák révén köszönt vissza.  

                                                
6 NIWI SKI 1996, NIWI SKI 1999. 
7 PIANKOFF 1957, NIWI SKI 1989b. 
8 GOLÉNISCHEFF 1927, 169-196, BARRUCQ – DAUMAS 1980, 255-262; ASSMANN 1999, 320-325, no 131.   
9 PLEYTE 1881; WÜTHRICH 2010. 
10 Összefoglaló kutatásukhoz lásd: STERNBERG-EL HOTABI 1999. 
11 A legutóbbi összefoglaló monográfiájuk: SMITH 2009. 
12 WÜTHRICH 2010. 
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Ennek az óhajtott védelemnek talán legkiforrottabb manifesztuma a IV. században 

megjelent hypokephal formájában öltött testet. 

1.2 A disszertáció célkit zései, módszertana 
  

2007-ben szakdolgozati témám volt a hypokephalokat érint  kérdések és problémák 

ismertetése. A szakdolgozattal megalapoztam és kijelöltem a disszertációban megvalósítani 

szándékolt kutatást is. 

A hypokephalok az egyiptológia egy kevéssé kutatott témája. Varga Edith 1961 és 

1998 között feldolgozta a korongok el zményeit, melynek során az skortól kezdve 

áttekintette a fejet óvó óegyiptomi hagyományok színes világát.13 Cikkeinek köszönhet en 

került be a köztudatba ismét a hypokephal fogalma. A ma ismert példányok kétharmadát 

gy jtötte össze és több cikkében publikálta azokat.14 A Kés korban megjelent amulett 

elemzésével és tipologizálásával továbbá az id közben el került darabok feldolgozásával 

ránk hárult a feladat, hogy katalógus formájában közreadjuk az amulettek rendszerez

tanulmányát. 

Már 2007-es szakdolgozatomban rávilágítottam a hypokephalokat körülleng  téves 

meghatározásokra, ezek most részletesen is bemutatásra kerülnek. A dolgozat elején 

lényegesnek tartottam a tévesen fejalátétnek vélt tárgyak kiigazítását.   

A tényleges elemzés ezután veheti kezdetét. A fejalátétek felületét gazdagon dekorálták, 

és látták el különféle szövegekkel. Az elemzés a dekoráció rendszerbe foglalásával 

alapozható meg. 

A peremre általában egy körkörös feliratot írtak, ez határolja a bels  területet, az 

úgynevezett képmez t. A dolgozat tipológiái erre a két területre fokuszálnak.   

A képmez t vízszintes vonalakkal kisebb sávokra, regiszterekre osztották. A korongok 

rajzolatának morfológiájában az egymással szembenéz  két-két regiszterre osztott 

hypokephal jelentette a legels  és legelterjedtebb formát (Thébától Memphiszig). Így a 

kés bbi ikonográfiai elemzésemet is els dlegesen ehhez a „sztenderdhez” igazítom. A 

legteljesebb, tehát sztenderd korong négyregiszteres, a három- vagy kett regiszteres 

példányokra redukált ikonográfia a jellemz . Ezeken csak id nként jelenik meg mer ben új 

                                                
13 VARGA 1998a; VARGA 1998b; VARGA 2002b. 
14 VARGA 1961; VARGA 1962; VARGA 1968; VARGA 1982; VARGA 1989; VARGA 1993; VARGA 1994; VARGA
VARGA 2002a. 
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ábrázolás, ami azonban csak variációja az eredeti alapgondolatnak. A regiszter-rendszer 

alapján el kell különítenünk a sztenderdt l a koncentrikus és textil hypokephalok körét, 

melyeknek ikonográfiája számos karakterében eltér a mintától. 

A kés kori és görög-római kori temetkezéseknél használt ritka leletcsoport rendkívüli 

változatosságot mutat ikonográfiai szempontból. 149 összegy jtött példányból nincs két 

egyforma! Éppen ezért nehéz általánosságban beszélni, meghatározni és valamennyi darabra 

fennálló jegyeket keresni. Természetesen vannak olyan karakterek, melyek a corpus 

legnagyobb részét meghatározzák és kialakítják a sztenderd prototípust. Ennek elkülönítésére 

célszer nek tartom regiszterenként ikonográfiai repertórium készítése, mely segít a 

sokszín séget feltérképezni, de egyszerre a legtöbb korong meghatározó jegyeit is 

megállapítani. Az egyes regiszterek elemzése a repertóriumot követi. Külön kell vizsgálnunk 

a koncentrikus és a textil példányokat, melyek egyéni interpretációi a sztenderd 

ikonográfiának.  

Az elemzést a körfelirat szövegek rendszerezésével folytatjuk. Áttekintjük a korábban 

kialakított rendez elveket és létrehozzuk a sajátjainkat.15 Ezután darabról darabra haladva 

átiratot közlünk, a fordítást azonban célszer nek tartom saját kialakított tipológiámhoz 

igazítva bemutatni egy hipotetikusan összeállított szövegen keresztül, melyben az egyes 

korongokra jellemz  sajátos jegyeket b séges kommentárral alátámasztva igyekszünk 

könnyen átlátható rendszerbe foglalni. A dolgozatot a körfelirat által határolt bels  képmez

szövegeinek ismertetésével folytatjuk. Ezen szöveg közlésénél sok esetben sajnos tényleg 

csak a szövegek másolatát tudjuk közölni, az egyes korongok összetett, kés kori 

kriptográfiával t zdelt szövegei még várják Champollionjukat.   

A következ  egységben a különböz  m helytradíciókat vesszük górcs  alá, melynek 

során egyrészt elhelyezzük az adott központ temetkezési szettjének sorában a hypokephalt, 

másrészt az adott központ hypokephal gyártásának lokális karaktereit igyekszünk kiemelni, 

hiszen minden központra jellemz  lesz olyan karakter, amely csak a saját m helyt határozza 

meg. 

A konkluzióban az elért eredmények összefoglalását közöljük.  

A dolgozat következ  kötetében a fejalátétek katalógusát adjuk közre, minden egyes 

darab leírásával együtt. A kötet indexek sora, a hypokephalok fényképe és/vagy rajza teszi 

tejessé. 

                                                
15 A szövegek transzliterációja és elemzése során a leideni korrektúra rendszert vesszük alapul. 
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2.0 Kutatástörténet 

1. fázis: 1812 -1925 

A szerz  a kutatástörténet csak szinoptikus ismertetését közli, hiszen azt Varga Edith 

1998-ban,16 Brigitte Vallée-Damien 2007-ben már részletekbe men en ismertette, így az 

azóta született újabb kutatások eredményeire helyezzük most leginkább a hangsúlyt.17 A 

hypokephal rögtön az egyiptológia születésekor felt nik. A Description de l’Égypte rövid 

leírása18 (lásd K.3d.1) után Champollion 1823-ban a négyfej  kosról vallástörténeti 

adalékokkal,19 majd 1827-ben a X. Károly Múzeum példányairól szolgáltatott információkkal 

gyarapította ismereteinket a hypokephalokról, mely elnevezést ebben a munkájában használta 

el ször.20  

A kutatástörténet korai fázisához tartozik C. Leemans 1840-es közlése a leideni 

Rijksmuseum van Oudheden egyik példányáról, melyben Champollion mitológiai 

magyarázatait használta fel.21 A kutatástörténet mai napig kiemelked  fontosságú eseménye 

volt az 1827-ben Firenzében rendezett múmiabontás, amelynek során egy thébai 

                                                
16 VARGA 1998a, 15-26; VARGA 1998b, 32-38. 
17 VALLÉE-DAMIEN 2007, 1869-1880. 
18 Description III, 101: „Cependant j’ai rapporté un petit fragment de toile peinte qui renferme aussi de l’écriture 
vulgaire; dans ce fragment curieux, la scène est renfermée par un trait circulaire, forme très-rare dans les 
encadremens”; Description II, 228, pl. 58. no. 8. 
19 Champollion ekkor még nem használja a hypokephal elnevezést. CHAMPOLLION 1823, 15-20, pl. V. 1860-ban 
F. Chabas a mágikus Harris papiruszról ismert négykosfejes istenség leírásához szintén a hypokephalok ezt a 
jelenetét idézte (CHABAS 1860, 90-92, VI, 8-9).  
20 Champollion az elnevezést egy hieratikus és görög nyelv  papirusz (Louvre N 3289) versójának szövegéb l 
merítette, ahol a görög utasítás,  rendelkezett a papirusz elhelyezésér l, melynek rectóján egy 
túlvilág isteneihez szóló hieratikus feliratot írtak (Ζε υρα ?) fia védelmére 
(CHAMPOLLION 1827, 155, T21; CAILLIAUD – JOMARD 1827, 26; VAN LANDUYT 1995, 79-82). Champollion 
m vében a H. Salt gy jteményéb l származó korongokat ismertette: P.22=K.1a.24, P.23=K.1a.16, P.24=K.1a.1, 
P. 25=K.2b.16, P. 26=K.2b.15, P. 27=K.1a.25 (CHAMPOLLION 1827, 121-122). 
21 K.1b.3: LEEMANS 1840, 199-200.  

J.-F. Champollion, Panthéon 
Égyptien. Collection des Personages 
Mythologiques de l’Ancienne Égypte, 
Paris, 1823, V. tábla.  
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szisztrumzenész Takerheb múmiáját boncolták fel.22 A részletes bontási jegyz könyvek közül 

mindössze egy jelent meg 1855-ben,23 angol fordításban,24 melyhez Samuel Birch készített 

részletes jegyzeteket a múmiabontás során el került leletekr l.25 Az el került kartonázs-

hypokephallal (K.2b.5) párhuzamba állította a British Museum három hypokephalját,26

továbbá az 1835-ben a mormon egyházalapító, Joseph Smith-hez került hypokephalt.27 Birch 

volt az els  egyiptológus, aki rámutatott, hogy a hypokephalok egyik közös vonása a 

felületükön ábrázolt tehén figurája, amely a Halottak Könyve 162-es fejezetével áll 

összefüggésben, és így a hypokephalok funkciójának alapgondolatát is megfogalmazta: „the 

object itself was considered as the restoration of the vital warmth of the body”.28

A kutatáshoz 1862-ben Ph. Horrack saját tulajdonában álló egyik hypokephaljának 

elemzésével járult, melyben mestere Chabas útmutatásait követte.29 Érdeme, hogy a S. Birch 

és a Th. Déveria30 által ismertetett korongokat is felhasználva a hypokephal elnevezés 

óegyiptomi megfelel jét a  elnevezésben találta meg a Halottak Könyve 162-es 

fejezetének szöveges utalása szerint.31 Horrack és Birch eredményét felhasználva 1881-ben 

W. Pleyte a Halottak Könyve kiegészít  fejezeteinek ismertetésekor már a hypokephalt, mint 

a fejezet inspirálta amulettet mutatta be.32   

A XIX. század második felében folytatódott az egyes gy jteményekben rzött 

hypokephalok publikálása.33  

                                                
22 A múmiaboncolás során a kartonázsmaszk eltávolítása után el került katalógusunk K.2b.5 jel  hypokephalja. 
A múmia bandázsainak eltávolítása során a múmia feje alól egy négyszögletes vászon is el bukkant (T.2a.1), 
melyen egy kosfejekkel szegélyezett körben egymással szembeforduló adoráló páviánokat látunk. Varga Edith 
korábban azt feltételezte, hogy az el került vászon a University College T.3a.1-es korongjával lenne azonos 
(VARGA 1998a, 161, n.22). Mára sikerült azonosítanom a példányt, melyet egy múzeumok közötti csere folytán 
Új-Zélandra küldtek, s ma is a christchurch-i Canterbury múzeumban láthatunk (ROSATI 2009, 9). 
23 ROSATI 2009, 9. 
24 COTTRELL 1855, 161-169. 
25 COTTRELL 1855, 169-174. 
26 K.1a.17, K.1b.2, K.2b.26.  
27 PETERSON 1995, 167. Részleteket lásd: K.2a.2-nél. 
28 COTTRELL 1855, 174. 
29 A darabot (K.1c.6) a Louvre-nak adományozta 1874-ben. Feltehet en azonban tulajdonában állt egy másik 
példány is, amely a mai napig ismeretlen helyen van, csupán Champollion rajzát ismerjük a korongról (K.1b.9). 
Feltételezhetjük, hogy miután M. Horrack az USÁ-ba emigrált egyiptomi gy jteményét is magával vihette 
(DAWSON 1995, 209). 
30 Th. Déveria a mormon hypokephalról adott Joseph Smith elemzésével párhozamos leírást, rávilágítva Smith 
félreértéseire (REMY 1860, 464-466). 
31 HORRACK 1862, 132. A cikk angol fordításban: HORRACK 1884, 126-129. Hasonló eredményre jutott E. De 
Rougé is, aki az  formában vélte felfedezni a hypokephal egyiptomi megnevezését (DE ROUGÉ 1858, 
114, 117-118). 
32 Pleyte a K.1b.3-as hypokephallal illusztrálta magyarázatait (PLEYTE 1881, 60-63). 
33 1874-ben Th. Déveria a Louvre egyik különleges papirusz példányáról tett említést (DÉVERIA 1874, 74). 
1881-ben a Torinói Királyi Múzeum (a mai Egyiptomi Múzeum) nyolc hypokephalját publikálták A. Fabretti, F. 
Rossi és R. V. Lanzone a gy jtemény kétkötetes Catalogo Generalé-jában (FABRETTI-ROSSI-LANZONE 1881, 
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A XIX. század végén, 1883-ban, Leemans az addig elért eredmények összefoglalását 

adta a VI. Nemzetközi Orientalista Kongresszuson. Húsz hypokephalt gy jtött össze, 

melyeket összehasonlított a leideni példánnyal, az  munkája a leletcsoport els  részltes, 

tudományos összefoglalása.34 Ph. Horrack az Orientalista Kongresszus eredményeinek 

publikálásával párhuzamosan jelentette meg kutatásainak saját, C. Leemanséval összecseng

végkövetkeztetéseit, noha nem ismerte Leemans a kongresszuson el adott tanulmányát.35

Vallástörténeti kontextusában összefoglaló szinten A. Wiedemann vizsgálta a csoportot 1890-

ben, Amon panteisztikus megjelenéséhez szolgáltatott információt a kés kori egyiptomi 

teológia összefüggéseiben, és a korongok vallástörténeti koncepcióját a kereszténység 

kialakulásáig követte nyomon.36

1889-ben a marseille-i,37 1894-ben két berlini,38 1895-ben a bologna-i,39 1899-ben az 

edinburgh-i hypokephal,40 majd 1902-ben Sir M. F. Petrie Abüdoszban talált három példánya 

gyarapította a corpust.41 Utóbbiak jelent sége, hogy in situ helyzetükben találta Petrie, eredeti 

                                                                                                                                                       
327-329). 1883-tól 1885-ig S. Birch a British Museum addig összegy jtött valamennyi példányát és több 
magángy jteményben rzött darabot ismertetett a Proceedings of the Society of Biblical Archeology folyóirat 
hasábjain. Három évfolyam alatt tíz korongot publikált (BIRCH 1883, 37-41: K.1a.12 (ezt a példányt 1893-ban, 
majd 1896-ban újrapublikálta E. A. W. Budge, lásd a katalógust); BIRCH 1884, 52: K.2b.1; BIRCH 1884, 106-
107: K.2b.2; BIRCH 1884, 129-131: K.4b.1, K.2b.7; BIRCH 1884, 170-173: K.2b.26, BIRCH 1884, 185-187: 
K.1a.17, K.1b.2, K.2a.8. BIRCH 1885, 213-14: K.3b.5. Megemlíthetjük még F. G. H. Price 1897-ben kiadott, a 
saját gy jteményér l szóló katalógust, melyben egy mai napig ismeretlen helyen rzött hypokephal (2, lot 6) is 
szerepelt (K.3b.7). Birch felhívása a különböz  gy jteményekben rzött példányok publikálására meghozta 
eredményét, a folyóirat egészen 1916-ig négy újabb magángy jteményben rzött példányt közölt (LE PAGE 
RENOUF 1897: K.1c.12 (r) + K.4d.3 (v), NASH 1911: K.2b.25, K.3c.1, NASH 1916: K.3b.1 Sajnos az els  három 
hypokephal a mai napig ismeretlen helyen van). 
34 LEEMANS 1885, 89-128, Pl. Hypocéphale. Leemans a Louvre (7), a Torinói Királyi Múzeum (8), a British 
Museum (3) és a firenzei Természettudományi Múzeum (1) korongjait, továbbá a leideni példányt és egy eddig 
ismeretlen helyen rzött Lepsius által Torinóban lerajzolt 219-es számot visel  korongot hasonlította össze. 
Leemans érdeme, hogy a hypokephalok regisztereit az általa megfogalmazott teológiai interpretációknak 
megfelel en saját szekvenciája szerint felosztotta, mely felosztást némi módosítással elfogadhatónak és 
követend nek tarthatunk mind a mai napig. Leemans metodológiáját tekintve elmondhatjuk, hogy írása a leideni 
példány (K.1b.3) elemzése köré épül fel. Rövid kutatástörténeti elemzést követ en a tárgyalt hypokephalok 
katalógusa következik, majd az egyes regiszterek elemzésével folytatja. Els  helyen mindig a leideni példányt 
mutatja be, majd ehhez következnek az analógiák ismertetései, végül az ikonográfia elemzéséhez f zött 
kommentárjai zárják az elemzéseket. Leemans nem számozta külön a szegélyen futó körfeliratot, írásában ennek 
elemzése során csupán a leideni példány elemzésére szorítkozott. A korongról közölt litográfia egyben Leemans 
regiszter beosztását is tartalmazza.     
35 HORRACK 1885, 59-60. Horrack a „Leemans Festschrift”-ben így magyarázza az esetet: „L’honorable 
rédacteur de la présente publication, en recevant la notice qui précède, veut bien me prévenir que le même sujet 
avait été traité magistralement, lors du congrès des Orientalistes de Leyde, par le vénéré savant auquel mon 
travail est dédié. Tout en regrettant de n’avoir pas connu plus-tôt l’article de M. Leemans, je me réjouis et 
m’honore de me trouver d’accord avec lui sur la plupart des interprétations.” 
36 WIEDEMANN 1890, 164-171.  
37 K.1b.10: MASPERO 1889, no 617. 
38 K.1a.10, K.2b.3: KÖNIGLICHE MUSEEN 1894, 229-230. 
39 K.2b.6 (bis): KMINEK-SZEDLO 1895, 239-240. 
40 K.1a.18: MURRAY 1899, 472, 473. 
41 K.1a3; K.1a.4, K.1a.5. PETRIE 1902, 34-51, pl. LXXVI, LXXVII, LXXIX.  
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háborítatlan kontextusukban. A századel n folytatódott az anyag katalógusszer  ismertetése: 

a már ismertetett angliai példányokon túl42 1903-ban hét kairói,43 majd 1914-ben két, a 

University College London múzeumának korongja következett.44  

A XX. század elején, 1912-ben F. S. Spalding a meger södött mormon egyház utahi 

püspöke nyolc, a korszak legkiemelked bb kutatóját, egyiptológusát kérte fel, hogy 

tudományos szemszögb l ismertesse az egyház szent iratainak tartott egyiptomi régiségeket, 

köztük az Ábrahám könyve részét képez , második facsimilét, a hypokephalt.45 A. H. Sayce, 

M. F. Petrie, J. H. Breasted, A. C. Mace, J. Peters, C. A. B. Mercer, E. Meyer, F. F. Von 

Bissing valamennyien tévesnek ítélték a mormon egyházalapító a korongról közölt 

fordítását,46 az egyes vélemények annyiban nyújtanak fontos adalékot, hogy a korábban Birch 

által javasolt római korig vezetett hypokephal hagyományt47 Petrie feltárásai után helyesen 

már csak a Kés - illetve Ptolemaiosz-korra datálták.48 A 10-es, 20-as és 30-as évek 

eseményei közül leginkább a XIX. szádban élt nagy m gy jt k gy jteményeinek elárverezése 

során fel-felbukkanó példányokat emelhetjük még ki,49 vallástörténeti szempontból újabb 

eredmények nem születtek.50  

2. fázis: 1942-t l napjainkig 

Vallástörténeti interpretációjával J. Capart és L. Speleers foglalkozott az 1940-es 

években. Kettejük között kisebb vita pattant ki, mely a kétarcú istenalak és a négykosfejes 

isten különböz  magyarázatából eredt.51  

Ezután sokáig múzeumi katalógusokban sem jelentek meg hypokephalok, minthogy a 

kezdeti kutatás iránti lelkesedés alábbhagyott a XX. század 40-es éveit l kezdve. 

                                                
42 Lásd a 33-as lábjegyzetet.  
43 K.1.a23, K.5.1, K.2b.8, K.2b.9, K.3b.6, K.3b.3, K.2b.23 (r) + K.4d.2. DARESSY 1903, 49-57 (CG 9443-9449). 
44 K.2b.21 (r) + K.4c.2 (v), K.3d.2. PETRIE 1914, 30, pl. 20.  
45 Mormon egyáz tulajdonába került iratokról: GEE 2000. 
46 Joseph Smith a Times and Seasons cím  újságban közölte fordítását 1842. március 15-én. 
47 BIRCH 1885, 215. 
48 SPALDING 1912, passim, de különösképpen Breasted véleménye: 26. 
49 K.2a.17 = V. S. Meux (1911-ben eladva), K.3b.7 = F.G. H. Price (1911-ben eladva), K.2a.9 = R. de Rustafjael 
(1913-ban eladva),  K.6.11, T.2b.1, T.4b.1 = W. MacGregor (1922-ben eladva), K.1b.4 = F. Hood hypokephalja 
(1924-ben eladva), K.6.9 = R. Bethell hypokephalja (1924-ben eladva). Megemlíthetjük még az Ermitage 
múzeumban rzött fa hypokephal restaurálásáról szóló értekezést 1935-b l (TICHONOFF 1935, 31-34, Taf. III).  
50 Budge Egyptian magic (1901) és a The Mummy. Handbook of Egyptian Funerary Archaeology (1925) cím
munkáiban csupán a XIX. században elért eredményeket ismertette, újabb eredményekkel nem járult a 
kutatásokhoz. 
51 CAPART 1942, 130-135; SPELEERS 1943, 35-43; CAPART 1943, 83-85; SPELEERS 1944, 44-48; CAPART 1944,
48. 



17 

Megemlíthetjük még egy belga magángy jtemény különleges darabját,52 valamint H. Wild 

genealógiai kutatásait az 50-es években.53 A nagy áttörést Varga Edith érdekl dése hozta 

meg, aki egy szentpétervári útja során figyelt föl a fejalátétek csoportjára,54 továbbá 1959-

ben, a Budapesti Szépm vészeti Múzeumba került töredékes hypokephal ösztönözte a kutatót 

a tárgycsoportban rejl  lehet ségek kiaknázásra.55 Végül Varga Edith 1960-as el adása a 

XXV. Orientalista Kongresszuson hozott újult lendületet a kutatások terén.56 Felkérte a 

különböz  gy jtemények és intézmények munkatársait, hogy az addig publikálatlan darabok 

fényképét bocsássák számára rendelkezésre.57 Els  összefoglaló eredményeit 1961-ben az 

Acta Orientalia cím  folyóiratban közölte, mely cikke egy alapforrássá vált az elmúlt 

években.58 1968-ban a budapesti példány elemzése során ismertette tipológiáját és adta az 

ikonográfia tudományosan alátámasztott leírását a -csoporthoz tartozó darab kapcsán.59

Varga Edith és a szakma figyelme mindinkább a vallástörténeti összefüggések irányába 

fordult. J.-Cl. Goyon 1972-ben vizsgálta meg a hypokephalokat és a velük összefüggésbe 

hozható szövegeket. Vizsgálata a Lélegzések Könyve els  részének utasításából indult ki, 

miszerint a dokumentumot a fej alá kellett helyezni. Elemzésében a HK 162 és 72-es 

fejezetek a Lélegzések Könyvében egymás után következ  szekvenciájára keresett 

magyarázatot.60 Kevéssel ezután M.-L. Ryhiner foglalkozott a mágikus trigrammákkal, aki 

felhasználta a hypokephalokra írt szövegeket és ábrázolásokat a jelcsoportok feloldásához.61

J. Yoyotte a 162-es fejezet helyét és fejl dését vizsgálta a Halottak Könyve corpuson belül, 

megállapítva, hogy a szöveg ramesszida eredet  és valószín leg a XXI. dinasztia idején a 

korábbi királyi használatú szövegek csoportjából „vulgarizálódott”, és került ki a papi 

családok által használt halotti szövegek közé.62 Varga Edith is a vallástörténeti helyzetét 

vizsgálta 1979-ben, a II. Nemzetközi Egyiptológus Kongresszuson tartott el adásában, 

melynek témája a Koporsószövegek 531-es mondása illetve annak a HK 151a fejezet 

formájában továbbélt szövege és a 162-es fejezet ihlette korongok közötti összefüggés volt.63

                                                
52 K.3a.1: BURNET 1951, 111-2, fig. 14. 
53 K.3b.4, K.1c.2: WILD 1954, 173-222. 
54 K.2a.6, K.2a.9. 
55 K.1c.10: A budapesti hypokephalt tulajdonosa egy m kincskeresked t l vásárolta Luxorban, majd 1959-ben 
letétbe helyezte a Szépm vészeti Múzeumban. VARGA 1968, 3; VARGA 1961, 242. 
56 VARGA 1962, 166-167. 
57 VARGA 1998a, 24-25. 
58 VARGA 1961, 235-247. 
59 K.1c.10: VARGA 1968, 3-15; 95-103. 
60 GOYON 20042, 276-280. 
61 RYHINER 1977, 194-202. 
62 YOYOTTE 1977, 194-202. 
63 VARGA 1979, 63-71. 
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1994-ben, pedig a HK 162-es fejezet el írása szerint a XXI. dinasztia idején Thébában és 

Gebeleinben készített, a tehénistenn  figurájával ellátott és a múmiák nyakához helyezett 

(általában réz, bronz vagy viasz) lapocskák összefüggéseir l írt tanulmányt.64  

A múzeumi raktárakban rzött darabok publikálása tovább folytatódott a 60-as évek 

második felét l,65 a 70-es,66 80-as,67 90-es években,68 legutóbb pedig 2002-ben a Puskin 

Múzeum néhány eddig ismeretlen példánya került bemutatásra.69 Az anyag közzétételének 

óriási szerepe van/volt a proszopográfiai kutatások szempontjából is. Varga Edithen70 kívül 

az utóbbi néhány évtizedben H. De Meulenaere,71 J. Quaegebeur,72 M. J. Raven73 és W. 

Clarysse74 szentelt cikkeket a hypokephalokat felhasználva genealógiák rekonstruálására. A 

múzeumi gy jtemények publikálásával egy id ben a thébai ásatások során el került darabok 

is a figyelem középpontjába kerültek.75  

Varga Edith 1998-ban publikált, a hypokephalokról írt monográfiájában 

ismerkedhettünk meg a korongok vallástörténeti el zményeivel: teológiai magyarázatával és 

lehetséges kialakulásával, melynek gyökereit az skortól egészen a XXVIII. dinasztia idejéig 

követte nyomon. Ennek részletei az Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae

hasábjain francia nyelven két alkalommal folytatásokban jelentek meg.76 2001-ben Varga 

Edith tiszteletére írt kötetben néhány újabb darabbal b vült az ismert hypokephalok száma: 

egy bonni magángy jt  példánya,77 két bécsi78 és három az osztrák aszaszifi ásatásokról 

                                                
64 VARGA 1994, 403-410. 
65 K.1a.20: KAISER 1967, 86; pl. 883. 
66 K.2b.12 -K.2b.14: MONNET SALEH 1970, 170-171. K.1a.14: Vandier holland magángy jt t l vásárolta a 
kartonázs-csoportot, aminek részét képezi a maszk fejtet  felöli részébe integrált hypokephal is, ami valóban egy 
különleges darabnak számít (VANDIER 1971, 98-99).  
67 K.1b.4: Ashmolean Museum. Annual Report 1981-82, 21, pl. II; The Ashmolean 1 (1984-85), 4; K.2b.11: 
NIWI SKI 1993, 353-361; K.1c.5: VARGA 1989, 7-9. 
68 K.2b.18, K.2b.19: KÁKOSY 1994, 28-29; K.3b.3: VARGA 1993, 185-196; T.5b.1: CLARYSSE 1998, 321-327; 
T.6a.2: QUIRKE 1999, 37-65, cf.40, pl. 11.  
69 K.2a.7, K.1b.15: HODJASH 2002, 79-82. 
70 VARGA 1960, 242 (Varga ezen korai cikkében közölt családfa-rekonstrukciót J. Quaegebeur módosította: 
QUAEGEBEUR 1995, 153); VARGA 1989, 7-9 (pontosítást lásd: DE MEULENAERE 1994, 218-219); VARGA 1993, 
185-196. 
71 DE MEULENAERE 1959,247-249; DE MEULENAERE 1978, 239, n. 3; DE MEULENAERE 1994, 216-220. 
72 QUAEGEBEUR 1994, 139-161.  
73 RAVEN 1980, 19-31; RAVEN 1993, 66. 
74 CLARYSSE 1998, 321-327. 
75 K.1a.2: az osztrák ásatások találtak a darabra, amely azóta sajnos elt nt. BIETAK – HASLAUER 1982, 203, Taf. 
137/B; K.1c.7: BUDKA 2010, 358-362, 718-719, 803, Tafel 53,d; K.1b(?).13, K.1b.14, K.1c.11, K.2b.17, K.6.4, 
T.2a.3, T.3b.1, T.4a.1 példányokat a magyar ásatások során találták meg a TT32-es sír területén. 
Összefoglalóan: VARGA 2002a, 117-124, Tafel 24-30. Ki kell emelnünk Schreiber Gábor eredményeit, aki két 
kisebb 1992-ben a TT32-es sír udvarán álló B-sírból el került töredéket (K.2b.18, K.2b.19) publikálta. 
SCHREIBER in print; SCHREIBER 2010, 127-128, no. 57. 
76 VARGA 1998b, 29-41; VARGA 2002b, 61-84. Sajnos Varga Edith monográfiájának francia nyelv  fordítása 
még nem teljes. 
77 K.1a.15: GESTERMANN 2001, 101-112.  
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származó korong került bemutatásra.79 Ugyanebben a kötetben egy mormon egyiptológus, 

John Gee listába szedve ismertette az általa ismert hypokephalokat (81 db) és felvetette a 

korongok teológiai interpretációjának éget  szükségszer ségét a darabok helyes 

magyarázatához.80 Gee folytatta munkáját és 2004-ben a Kákosy László emlékének dedikált 

symposiumon újraközölte a listát (84 db), de már a körfeliratok tipológiájával kiegészítve azt. 

Kutatásainak eredményeképpen két újabb kategóriát is felállított: a „szögletes” és 

„háromdimenziós” hypokephalokét. A hypokephalok funkciójának értelmezésében pedig 

els nek vetette fel, hogy nem „életmeleg” keltése a korongok célja, hanem, hogy fényt 

keltsenek az elhunyt számára a túlvilág homályában.81  

J. Geevel párhuzamosan Franciaországban P. Vernus egyik Ph.D. hallgatója, Brigitte 

Vallée-Damien, Németországban U. Verhoeven hallgatója, Tina Schrottenbaum is a témát 

választotta doktori kutatásának.82 Brigitte Vallée eddig két cikkében adott összefoglalást a 

témáról. 2004-ben a IX. Nemzetközi Egyiptológus Kongresszuson tartott el adásában, majd 

2009-es cikkében ismét kétségbe vonta a HK 162-es fejezetének befolyását a hypokepálokra, 

tehát az 1855 óta fennálló elképzelést igyekezett megingatni, - hozzá kell tennünk 

sikertelenül.83  

A korongok újabb kutatója Luca Miatello, aki 2008-ban saját szövegtipológiával és a 

firenzei példány ikonográfiájának magyarázatával állt el , amelyben a korongok kozmológiai 

jellegét emelte ki. Miatello megkérd jelezte, hogy a korongok csak papi családokhoz 

lennének köthet k.84

2007-ben Schreiber Gábor a TT32-es sírból el került többek között textil 

amulettekr l, így a textil hypokephalokról is közölt kisebb összefoglalást (err l részletesen a 

textil hypokephalok elemzésénél).85 Ugyanebben az évben a X. Nemzetközi Egyiptológus 

Kongresszuson a hypokephalokon megjelen  krokodilábrázolásokról tartott el adást.86

2010-ben a Bonni Halottak Könyve Projekt kiadásában (SAT) megjelent a Halottak 

Könyve kiegészít  fejezeteit tárgyaló kötet Annik Wüthrich tollából. Wüthrich egy csupán 

                                                                                                                                                       
78 K.2a.1, K.1b.16: HASLAUER 2001, 173-179. 
79 K.1a.2, K.1b.7, K.1c.7: HASLAUER 2001, 179-184. 
80 GEE 2001, 325-334. 
81 GEE 2006, 41-57. 
82 Tina Schrottenbaum, egyel re nem publikált a témában, csupán egy 2008-ban publikált mainzi korong (K.5.4) 
elemzéséhez adott szakvéleményt a cikk írójának (KONRAD 2008, 246-249). 
83 VALLÉE-DAMIEN 2007, 1878-1879; VALÉE-DAMIEN 2009, 137-142.  
84 MIATELLO 2008, 277-287. Megemlíthetjük Piotr erkwinskijt is, aki A. Niwi ski tanítványa, de eleddig még 
egyetlen publikációja sem ismert a korongok tárgykörében. 
85 SCHREIBER 2007, 342. 
86 SCHREIBER in print. 
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négy és fél oldalas fejezetben foglalta össze a Halottak Könyve 162-es fejezete és a 

hypokephalok kapcsolatát.87  

A kutatástörténet teljességéhez tartozik jelen munka szerz je hozzájárulásának 

ismertetése is. A szerz  2007-ben MA szakdolgozatát a hypokephalokat érint  problémák 

ismertetéséb l és az addig rendelkezésre álló eredmények rendszerezéséb l írta.88 2008-ban 

az addig összegy jtött tíz fekete alapon sárga kidolgozású thébai és akhmimi m helyek 

munkáit foglalta rendszerbe és a regiszter-, valamint a szövegtipológia segítségével rögzítette 

az egyedi technikát mutató korongok csoportját.89 2009-ben a -43-as thébai sírból el került 

két töredékes példány közlésével a korongok egy újabb i.e. III. században megjelen  piros 

kontúros technikájú hypokephaljainak összefoglalását nyújtotta, felvetve az (I.)

szövegcsoport egy esetleges fordítását és annak magyarázatát.90 2010-ben egy kora III. 

századi thébai temetkezési leletegyüttes többé-kevésbé teljesesnek mondható leírását közölte, 

melyben ismertette a tulajdonos hypokephalját és a HK 162-es fejezetét idéz  korongok 

csoportját.91 2010 egy érdekes felfedezése volt egy akhmimi eredet in situ helyzetben 

megtalált hypokephal. A teljes anyag bemutatása tovább gyarapította ismereteinket a fekete 

alapon sárga rajzolatú korongok csoportjáról.92

A szerz  munkájának célja Varga Edith monográfiájának folytatása a klasszikus 

ikonográfiájú korongok teológiai interpretációjának bemutatása, illetve a korongok 

katalógusának összeállítása, a lehetséges genealógiai rekonstrukciók bemutatása mellett. 

3.0 Napkorong a fej alatt - áttekintés 

Varga Edith monográfiájában egészen a predinasztikus kortól vizsgálta a fej 

védelmére használt különböz  technikákat. A kutató leginkább arra az összefüggésre helyezte 

a hangsúlyt, hogy az ókori teológusok, hogyan igyekeztek meg rizni a fej és a test 

integritását, azoknak „él vé tételét”. Els  írásos forrásaink már a Piramiszövegekben említést 

tesznek a fej és testrészek egyesítésér l, ezek a szövegek, -ahogy arra a szerz  is utalt,- a 

                                                
87 WÜTHRICH 2010, 52-56. Wüthrich Varga Edith eredményeit foglalta össze, melyben kisebb részt szentelt a 

 problémakör ismertetésének is, elismerve a tárgy elhelyezésére adott utasítás alapján annak célja, 
hogy oltalmazza az elhunyt fejét, függetlenül a balzsamozási rituáléban betöltött szerepét l. 
88 MEKIS 2007. 
89 MEKIS 2008, 34-80. 
90 MEKIS 2012, 9-37. 
91 MEKIS 2011, 41-81. 
92 MEKIS 2011, 89-104. 
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predinasztikus kori halotti rituálék héliopoliszi átdolgozásainak tekinthet k.93 A 

Koporsószövegekben a teológiai szövegek egy mélyebb szint  kidolgozása figyelhet  meg, 

melyekben azon felül, hogy a fejet különböz  mondások által igyekeztek összef zni a testtel 

(CT 80, 532, 390), megtörtént a fej egyes részeinek azonosítása is különböz  istenekkel: CT 

531.94 Ugyanennek a mondásnak egy másik, szoláris aspektusát is ki kell emelnünk, amit a 

fejnek kölcsönzött, mégpedig a misztikus fej képe által ( ). A fejet Ré adta Ozirisznek, 

hogy helyrehozza a Széth által ellene elkövetett tettet. A fej helyreállítása, illetve 

megistenülése a szöveg tanúsága szerint Rének köszönhet , aki egy olyan tárggyal látja el az 

Ozirisz elhunyt fejét, ami nem csak a fej és a test integritásáért, de annak védelméért is 

felelt.95 A halotti maszk el írásáról van tehát szó, amely utasítást már a Középbirodalom 

idején követni kezdtek, s hogy az el írás mágikus hatását elérjék, még a maszkra is felírták a 

Koporsószövegek vonatkozó fejezetét. Varga Edith kiemeli az esemény egy lényeges 

szempontját: a Koporsószöveg megjelenésével közel egy id ben létrejött a szöveg el írását 

követve az a temetkezési melléklet, ami biztosította a fej védelmét azáltal, hogy egy burkolat 

formájában múmiamaszkkal borították a múmia fejét.96

  A szövegek egy másik fontos aspektusa, hogy a fejet konkrétan magával a Nappal 

kezdik azonosítani.97 A CT 945-ös mondása98 majd ennek nagyobb részt a Halottak Könyve 

42-es mondásában99 továbbélt formája szerint az elhunyt arca ( ) Ré-hez, vagy magához a 

napkoronghoz ( ) asszimilálódik.100 Ezt a Középbirodalom idején kifejezésre juttatott 

elgondolást, csak kés bb a ramesszida kortól kezd d en mélyítették tovább, és a koporsók 

fejrészénél elhelyezett napszimbólum felfestésével kezdték átfogóbb kontextusba helyezni. 

Különös, hogy a Középbirodalom idején megjelent CT 531-es mondás, amit a maszkokra is 

felírtak, csupán a Halottak Könyve szövegébe integrálódva (151a mondás) maradt fenn a II. 

átmeneti kor és az Újbirodalom idején. Egyetlen eddig ismert kivétel Tutankhamon 

                                                
93 VARGA 1998a, 72.: Pyr. 9 b, 75 a, 572 c, 639 b, 654 a-d, 725 a-b, 735 b-c, 739 a-b, 843 a, 1262 a, 1732 a 
mindegyik mondása a fej integritásáról tudósít (VARGA 1998a, 57-65 = VARGA 2002, 74-82.) 
94 CT VI, 123g [531]. WALKER 1996, 300, VARGA 1998a, 92-95. 
95 MEEKS 1991,7. 
96 VARGA 1982, 63-65. 
97 . CT VI, 391i. [761]. WALKER 1996, 294. 
98 CT VII, 159a-c [945]. WALKER 1996, 297. 
99 NAVILLE 1886, I, pl. LVI, col.5; Míg a HK 42 egyes verziói magával a napkoronggal ( ) azonosítják a fejet: 
DE CENIVAL 1992, 14. 
100 VARGA 1998a, 101. Ugyanez az azonosítás jelenik meg a torinói mágikus papiruszon: PLEYTE-ROSSI 1869-
1876, 160-162, pl. 125, a Metternich sztélén: SANDER-HANSEN 1956, 20-29, a kairói „megment  Dzsed-her” 
szobron, Kairó, JE 46341): SANDER-HANSEN 1956, 20-29, a Leiden F 1950/8.2-es (Behague) szoborbázison: 
KLASENS 1952, 62, 109-111, pl. 46-50. Összefoglalóan lásd WALKER 1996, 292-342. 
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aranymaszkja, amelynek hátoldalán kolumnákba szedve éppen a Halottak Könyve 151a 

fejezetét találjuk.101   

A fej azonosítása a Nappal különösen is explicit módon fejez dik ki a XXI. dinasztia 

korától kezd d en a koporsó alján vagy a koporsó fejrésze körül megjelen  napkorong vagy 

napszimbólum ábrázolások révén.102 Különösen is érdekes a fejtámasz amulettek és a 

koporsók/kartonázsok teológiai magyarázata, melyek a fejet, úgy illesztik mikrokozmoszuk 

világába, mint a felkel  Nap szimbólumát.103 Gyakran visszatér  motívum a koporsókon a 

XXII. dinasztia közepét l az általában Sut, Nunt, vagy egyszer en két kart ábrázoló jelenet a 

fej alatt, amint azok a napkorongot emelik a magasba.104 Meg kell említenünk egy XXVI. 

dinasztia végére datált koporsót, melynek küls  hátlapján feltehet en Su emeli az égbe a 

Napbárkát, melyben vörös napkorongba zárt négyfej  kos formájában ábrázolt Napisten 

jelenik meg, immár a hypokephalok el képeként.105

  
Innen már csak egy lépés, hogy a legkorábban XXX. dinasztia idejére datált els

hypokephal, mely a bels  koporsó deszkaaljához ragasztott aranyozott kartonázs korong 

formájában manifesztálódjon (K.1a.2).106

                                                
101 VARGA 1982, 63-71; LÜSCHER 1998, 52-54; DUQUESNE 2002, 237-271. 
102 NIWI SKI 1989a, 89-106. 
103 Err l részletesen: HELLINCKX 2001, 61-95. 
104 TAYLOR 2003, 110, Design 4. Hasonló jelenetet ábrázolnak a K.4d.2-es akhmimi korongon is. 
105 Itineb koporsója (BM EA 6693) (TAYLOR 2001, 240, fig. 177; TAYLOR 2010, 178-179). 
106 BIETAK-HASLAUER 1982, 203. 

BM EA 6693a 
ANDREWS 20074, 
küls  borító 
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4.0 A hypokephalok problematikája – pszeudo-hypokephalok

4.1 A ) problémakör 

A Piramisszövegekben Nut istenn  egyik jelz jeként ismert a  kifejezés, 

amit úgy fordíthatunk „nagy oltalmazó”.107 Nut, mint a héliopoliszi panteon tagja Ozirisz 

anyjaként jelenik meg a  szerepkörben. Feladata, a Piramisszövegek és a 

Koporsószövegek hozzá szóló fohászai alapján (Pyr. 638 c, 778 a-b, 827 a-c, 828 a-c, 834 b-

c, 835 a-c, 838 a-b, 842 d; CT 803 u108; HK 178109) az elhunyt védelme, akit a szövegek 

Ozirisszel azonosítanak. Nut, így a gyermekét véd  és oltalmazó istenn  szerepében játszik 

közre, feladata továbbá az elhunyt tagjainak összef zése és védelme.110 Ezt a szerepkörét az 

istenn  egészen a görög-római korig meg rizte, szárnyas alakját a koporsók, kartonázsok 

mellrészére festették, vagy a szarkofágok esetében faragták és a Piramisszövegek vagy a 

Halottak Könyve 178-as fejezetéb l az istenn höz szóló invokációkat írtak szárnyai fölé.111

A jelz , , egy az I. átmeneti kor idején megjelent tárgycsoport 

megnevezéseként is ismert. Elképzelhet , ahogy arra Varga Edith is felhívja figyelmünket, 

hogy egy a Piramisszövegekben megjelen  absztrakció, a Középbirodalom idején valóságos 

formát öltött.112  

Egy általában gyékényb l készült korong, melynek közepén ritkás fonatú kör vagy 

négyzet formájú „szita” jelenik meg, gyakori szerepl je a koporsófrízeknek.113 A tárgy 

funkciója a mai napig vita tárgyát képezi. A Wörterbuch által átvett, K. Sethe javasolta114

„nagy szitaként” fordított kifejezést115 látszik alátámasztani néhány újbirodalmi sírfestmény 

is,116 amelyeken a tárgy az elhunyt purifikációjában valóban szita szerepét tölti be. 117 Az 

ellentábor véleménye szerint a gyékénykorong H. Schäfer,118 részben G. Jéquier magyarázata 

                                                
107 LGG VI, 21. 
108 CT VII, 9u. [803]. 
109 BILLING 2002, 137, (nr. 1226), további bibliográfiáért lásd BACKES et al. 2009, 227. 
110 VARGA 1998a, 63-67. 
111 ELIAS 1993, 601-614. Nut további megjelenési formáihoz lásd BILLING 2002. 
112 VARGA 1998a, 72. 
113 RUMMEL 2007, 81-90. 
114 SETHE 1937,185-186. 
115 Wb III, 382. 
116 Rekhmiré sírja (DAVIES 1943, pl. XCIV); User sírja (DAVIES 1913, pl. XXI.); SETTGAST 1963, 10-12. 
117 SPIESER 1997, 211-228; WILLEMS 1997, 344-346. 
118 SPIEGELBERG 1917, 125, hivatkozásával SCHÄFER 1908: „Nach einer sehr ansprechenden Vermutung von 
Heinrich Schäfer, die ich seiner Mündlichen Mitteilung verdanke, würde der „Hypocephalus” usprünglich der 
Gegenstand sein, der als  oft in dem Gerätfries der Särge des Mittleren Reiches erscheint, und zwar 
besonders häufig an den Kopfende des Ruhebettes, auf dem die Grabbeigaben stehen.”  



24 

alapján,119 inkább párnaként m ködhetett, hiszen az I. átmeneti kori és középbirodalmi 

koporsófrízeken a fejtámasz mellett szerepel és néhány esetben azzal a kikötéssel, hogy a fej 

alá kell kerülnie ( ).120 Az elhelyezésére enged következtetni az is, hogy egyes 

szövegekben a következ  determinatívummal jelenik meg a szó: .121 Feltételeznünk kell 

véleményem szerint, hogy a tárgynak két külön szerepe lehetett, egyrészt, a balzsamozási 

rituálé megkezdése el tt használták az elhunyt purifikációja során, -ez valószín leg a kis 

szitát magába foglaló gyékény lehetett,- azonban a középen is tömörként ábrázolt 

gyékénykorongok aligha vehettek részt a purifikációs szertartáson. Filológiai téren szintén 

érdemes megvizsgálnunk a kifejezést, ugyanis két különböz  ortográfiát használtak a 

korongok leírására, egyrészt a -t, másrészt ennek n nem  formáját, mint . 

Varga Edith véleménye szerint valószín leg a tárgy neve hímnem  lehetett, és a 

koporsófrízek egy si sírmelléklet képét idézik fel, s csak a Piramisszövegekben észlelt 

perszonifikáció eredménye lett az, hogy a n nem  forma is elterjedt.122  

A kairói egyiptomi múzeum Journal d’Entrée-inak átnézése után négy olyan gyékény 

illetve b r korongot találtam, amit a leltárkönyvek hypokephalként azonosítottak. 

A b r (Tr. 16.11.26.39, Sr. 2/11548) korong el kerülési helyér l sajnos nem maradt fenn 

információ.123 A három gyékénykorong közül azonban valamennyi Ahkmimból származik G. 

Maspero ásatásáról (JE 25990 = Sr. 2/11433;124 JE 25991 = Sr. 2/11432;125 JE 25992 = Sr. 

2/11431126). Sajnos azon kívül, hogy hypocéphale megjelölés szerepel valamennyi korong 

mellett, megtalálásuk pozíciójáról nem rendelkezünk b vebb információval. További két 

hasonló korong létezésér l van tudomásunk, egy moszkvai (Pushkin Museum, inv. nr. 4864 

(IG 3303) és egy londoni példányról (University College, UC 59059),127 az el bbi tárgyat a 

leltárkönyv szintén hypokephalként írja le.128 Ezeket a tárgyakat feltehet en, mint valódi 

fejalátétek, párnákként tarthatjuk számon. Ezt az állítást csak er sítheti a thébai 32-es sírban 

végzett magyar ásatások során el került ritka textil hypokephal is (T.2a.3). Ennek képmez je 

                                                
119 JÉQUIER 1921, 238-240. 
120 Kairó, Egyiptomi Múzeum CG 23038, No 6; CG 28091, No 105 (LACAU 1904-1906). Részletekért lásd 
VARGA 1998a, 189, n. 232. 
121 Wb III, 382, 9.  
122 VARGA 1998a, 71. 
123 Ø 28 cm. 
124 Ø 28 cm. 
125 Ø 29 cm. 
126 Ø 28 cm. 
127 http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/detail.aspx. 
128 HODJASH 2002, 79, no 162 = IG 3303. 
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mintha a gyékény korongok mintáját követné, sárga és vörös sávokat festettek a korong 

közepére, fekete vonalakkal teremtve meg a gyékényfonalak illúzióját.129

A gyékénykorongok megjelenése, s kés bb a Nut perszonifikáció által véd szereppel 

is felruházott rendeltetésük fontos el zményeinek tekinthet k a csupán XXX. dinasztia idején 

megjelent hypokephaloknak. Elképzelhet , hogy a fej alá helyezett egyszer  gyékény párnát 

teológiai mondanivalóval vértezték fel, és csakúgy, mint a fejtámasz kilépett a csupán profán 

használatból, s már a Középbirodalom idején a fejet óvó amuletté vált.130

Berlin, Ägyptisches Museum, inv. nr. 11. (STEINDORFF 1896, Tafel IV)   

                          
Koppenhága, Ny Carlsberg Glypothek,                Berlin, Ägyptisches Museum, inv. nr. 10.          

AEIN 1615 (KOEFOED-PETERSEN, 1951, pl. XVIII)  (STEINDORFF 1896, 30) 
                                                
129 VARGA 1998b, 40-41; SCHREIBER 2007, 342, 355, no 49;  MEKIS 2011, 65-66, n.78-79. 
130 HELLINCKX 2001, 61-95; PERRAUD 2002, 309-326.  
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Kairó, EM, Tr. 16.11.26.39  Kairó, EM, JE 25990 

       
Kairó, EM, JE 25991 London, UCL, UC59059 

Moszkva, PM, inv. no. 4864 (IG 3303) Hypokephal a TT32-es sírból, inv. no 84/338 

(T.2a.3) 
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4.2 „Hypocephalus biscuit”131

 Az elnevezés, ami W. C. Hayes-t l származik,132 azokat a kis gyantából vagy 

kenyértésztából készült 2-12 cm átmér j  korongokat jelöli, amikre a XI. és XII. dinasztia 

kori múmiák feje alatt találtak Dahshur, Lisht és Deir el-Bahari sírjaiban.133 W. Hayes 

minden bizonnyal A. H. Gardiner azon kijelentése után találta ki az elnevezést, hogy ezeket a 

fej alá helyezett korongokat Gardiner a hypokephalok prototípusának tekintette és azonosnak 

vélte a hérakleopoliszi koporsók frízén megjelen -tel.134 Varga Edith 

megfogalmazásában a kenyér valószín leg áldozati ételajándéknak tekinthet , míg a 

gyantakorongok, valószín leg kapcsolatba hozhatók a koporsófrízeken felt n

tömjéngolyócskákkal, amik purifikációs és védelmi funkcióval bírtak.135

A hypocephalus biscuit használata nem vált elterjedtté és csak egy sz k kör  elit 

temetkezésben mutatható ki.136  

                                             

                                                
131 KESSLER 1980, 693. „Kopftafel”. 
132 HAYES 1959, 306. 
133 Részletesen lásd VARGA 1998a, 89-90. 
134 GARDINER 1917, 125. Gardiner a Spiegelberg és Schäfer által vázolt elmélett fogadta el, lásd: 108-as 
lábjegyzet. 
135 VARGA 1998a, 89-90. 
136 Az utúbbi évek téves megállapítása a feliratos „hypocephalus biscuit” (DODSON-IKRAM 1998, 145). Ezek a 
tárgyak nem tartamaztak feliratot.  

Hypocephalus biscuit  

 Kairó, EM, JE 63870 (Excav. 
find. No: 34 L 071) (MMA 
expedíció 1934) 
Ø 6 cm  
kenyér 
El-Lisht  

XII. dinasztia 

(További analógia: New York, 
MMA, 34.1.38) 
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4.3 Az úgynevezett „terracotta hypopkephálok” problémaköre 

A Kairói Egyiptomi Múzeum gy jteménye számon tart 3 terracotta korongot, melyet a 

Journal d’Entrée bejegyzése hypokephalként említ.137 A korongok múzeumba kerülése és az 

ellen rzött ásatások között eltelt id szakban, azonban a korongok pontos elhelyezési helyére 

vonatkozó információ elsikkadt. A publikált jegyzetek és az id közben lefolyt ásatások 

azonban rávilágítanak a helytelen elnevezésre. A tárgyak megnevezése, mint látni fogjuk, 

hypokephalként nem helytálló.138

A terracotta korongok, melyeknek anyaga a Bécsi Rendszer szerint a nílusi D 

agyagból készült,139 Aston szakkarai kerámia típusában a J3-as kategóriába sorolhatók.140 A 

szóban forgó csoportot fehér festéssel díszítették a konkáv oldalán. Valamennyi esetben a 

téma f bb motívumai közösek: bárkában istenek sorakoznak egymás mögött. Az ezen típusú 

                                                
137 Kairó, Egyiptomi Múzeum CG 3171 = Sr 10694; Kairó, Egyiptomi Múzeum JE 34372 = Sr 10697; Kairó, 
Egyiptomi Múzeum Tr 13/3/25/1 = Sr 10698. 
138 Már G. Daressy is gyanította a tárgyak téves megnevezését.  Tell-ibn-Salam-ból származó hasonló 
korongok el kerülése után vonta kétségbe a múzeumi példányok hypokephalként történ  azonosítását, azok 
ugyanis vázák fedeleként szolgáltak (DARESSY 1903, 57, n.1). 
139 NORDSTRÖM – BOURRIAU 1993, 174-175. 
140 ASTON – ASTON 2010, 1. fejezet. 

 New York, MMA, 
20.3.257 
(MMA expedíció 1920) 
Ø 1,5 - 2,5 cm 
gyanta 

El-Lisht  

XII. dinasztia  



29 

korongok származási helye feltehet en Szakkara, Mendész (Tell-ibn-Salam) illetve 

Abüdosz.141  

A szakkarai példányok átmér je 13 és 19 cm között változik, 4 példány ellen rzött 

ásatásról származik egy XXVI. dinasztia korára datált sírból.142 A négy korongból mindössze 

2 példány azonosítható egyértelm en a Kairói Egyiptomi Múzeumban, ezeknek ásatási 

körülményei jól ismertek: a korszakra jellemz  nagyméret  szarkofág elé, a földre helyezték 

a korongokat,143 így a Journal d’Entrée állítása nem igazolható, hiszen nem a múmia feje alól 

kerültek el , -noha ikonográfiájuk valóban a Szakkarából származó vászon korongok 

ikonográfiájára emlékeztet (err l részletesen 6.3-as fejezetben). Valószín leg ez lehetett az 

oka annak a félreértésnek, ami alapján G. Maspero fejalátétként azonosította a tárgyakat.144

A szóban forgó közös ikonográfia a HK 133-as és 134-es fejezetének vignettáját idézi. 

Maga a 133-as fejezet és a 134-es fejezet írja el  a korong elkészítését az elhunyt számára, az 

el bbi fejezet utasítása szerint a korongot vörös, núbiai kerámiából kellett készíteni, és 

folyadékot, vagy zsiradékot ráhelyezni feltehet en a felületén ábrázolt istenek tisztelete 

jeléül. Mindkét fejezet lényege, hogy az elhunytat azonosítsa a Napistennel, aki ezáltal 

képessé válik bejárni az egész világmindenséget, valamint legy zni ellenségeit. M. Raven és 

R. Demarée a leideni múzeum 30 korongja kapcsán írt cikkükben leszögezik,145 nem véletlen 

a vörös szín el írása, hiszen az egyiptomiak úgy képzelték, hogy pirkadatkor a vörös égbolt 

annak a jele, hogy a Napisten végzett az összes ellenségével, s akiknek vére így vörösre festi 

a keleti horizontot.146 A vörös színnek így minden bizonnyal produktív mágikus illetve 

prophylaktikus jelentése is lehet. A korongok használata mind a mai napig rejtély, minthogy 

bizonytalan az is, hogy milyen módon alkalmazták a templomi és a temetési rituálé során.  

Az abüdoszi Ozirisz-templom körzetéb l el került korongok egy másodlagos 

felhasználásról tanúskodnak, a fehérre festett ábrák mellé hieratikus, esetenként démotikus 

feliratokat írtak, amik az ú.n. kyphi-füstöl  elkészítéséhez szükséges hozzávalók nevét és 

arányát tartalmazzák.147  

                                                
141 O’CONNOR 1967, 16-17, fig.2. Az abüdoszi korongok valamivel nagyobbak a szakkari példányoknál, 
átmér jük 27 és 34 cm között változik. 
142 A Tr 13/3/25/1 (SR 10698) és a JE 34372-es számú korong  sírjából származik (BARSANTI 1900, 
264. BRESCIANI – PERNIGOTTI – GIANGERI SILVIS 1977, 74-75, pl. XXVII). 
143 BARSANTI 1900, 264. 
144 MASPERO 1902, 285. 
145 RAVEN – DEMARÉE 2006, 39-94.  
146 Párhuzamba állítható a „Vörös kerámia összetörésének rituáléja” és az ellenség leverésének 
gondolatmenetével. A vörös színr l: KEES 1943, 448-452. 
147 O’CONNOR 1967, 46-49, SIMPSON 1995, 29-30, nos. D 13-16, Figs. 48-51; TAYLOR 2010, 49, no 17. 
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A Mendészb l el került darabokat Daressy úgy írja le, hogy azok vázák fedeleként 

szolgáltak.148  

Nem lehet most feladatunk feltárni a terracotta korongok szerepét, csupán egy dolgot 

kell leszögeznünk, a korongok azonosítása, mint hypokephal téves.  

  
Abüdoszi töredékek – O’CONNOR 1979, 46. után 

Leiden, RMO AT 98 (E, F, H, I/2) (SCHNEIDER 1997, 41, nr. 42-45.)  

                                                
148 DARESSY 1903, 57, n.1. 
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Kairó, EM, JE 34372 (SR 10697)  Párizs, Louvre N 944 

         
Kairó, EM. Tr 13/3/25/1 (SR 10698) Kairó, EM, SR 10694 (CG 3171)  

4.4 „Egyéb hypokephalok” 

John Gee 2006-ban két újabb kategóriáját nyitotta meg a tárgycsoportnak, kitágítva a 

hypokephal fogalmát nem csupán a korongokra alkalmazva azt. Véleménye szerint azok a 

tárgyak, amire a HK 162-es fejezetének szövegét írták jogot formálhatnak a hypokephal 

elnevezésre.149

                                                
149 GEE 2006, 49-50. 
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„Szögletes hypokephal” (?) 

Els  kategóriája, mint szögletes hypokephalok, azokat a kartonázs maszkokat és 

szarkofágokat/koporsókat tömöríti, melyekre felírták a 162-es fejezet szövegét, s azokat a 

tehén istenn  figurája kíséri.150  

Ez egy roppant érdekes problémafelvetés, hiszen a klasszikus értelemben vett 

hypokephalok is a 162-es fejezet hatására jöhettek létre. Véleményem szerint azonban az így 

létrejött korongok már egy mélyebb, összetettebb teológiai jelentést hordoztak, s mindössze a 

III. jelenetsáv részeként integrálták a 162-es fejezet vignettáját, esetleg a fejezet szövegét a 

körfeliratba vagy a képmez  részeként. Nem beszélve arról, hogy kizárólag egy sz k papi, 

papn i réteg temetkezéséb l mutatható ki. Nem úgy a 162-es fejezet szövegét hordozó egyéb 

tárgyak, melyek szélesebb társadalmi réteg temetkezéséb l is kimutathatók. Természetesen a 

162-es fejezet inspirálta hypokephaloktól eltér  egyéb temetkezési mellékletek a 

hypokephallal rendelkez  papi családok temetkezésében is jelen vannak, az állítás fordítva 

azonban nem áll fenn. 

Így mindenképp el kell különítenünk a fejalátétek csoportját azoktól a tárgyaktól, 

amelyekre a tehén istenn  és kísérete, valamint a szélesebb rétegek számára is elérhet  162-es 

fejezet szövege került. Fontos distinkció, hogy a hypokephal története során mindvégig 

csupán egy sz k papi elit számára volt hozzáférhet  területileg csupán néhány központra 

korlátozódva (Thébán kívül ráadásul csak sporadikusan), míg a 162-es fejezet és annak 

vignettája legyen szó Halottak Könyve papiruszról, Lélegzések Könyvér l, vagy más 

temetkezési mellékletr l (kartonázsok, koporsók), esetleg sírfestményr l szélesebb körök 

számára is elérhet  volt, s kedvelt ikonongráfiai elem / szövegtípus maradt egészen a római 

korig.151

„Háromdimenziós hypokephal”(?) 

John Gee második kategóriája, -melyre most csak érint legesen térünk ki-, a 162-es 

fejezet templomi liturgiában alkalmazott funkciójára alapoz. Gee a szöveg egy mer ben új 

olvasatát emeli ki, úgy véli, hogy a fejezetnek inkább a lámpaszentelés rituáléjához vagy 

rituáléjában lehetett szerepe, s ez köszön vissza a halotti szférában alkalmazott szövegben is. 

                                                
150 GEE 2006, 50-51. 
151 Gondoljunk csupán a Lélegzések Könyve kései hagyományára, mely szintén bevonta a 162-es fejezetet 
szövegei közé. 
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Így az olyan szaiszi kori szobrokra, mint a Kairói Múzeumban rzött CG 676-os 

kompozit szobra,152 melyen a 162-es fejezet fut körbe a tehénistenn  el tt áldozó (?) térdel

alak körül, Gee a háromdimenziós hypokephal elnevezést alkalmazza.153 Nincs szó másról, 

mint a tehénistenn höz szóló formulák Kés korban tapasztalható változásáról. Az 

Újbirodalom idején a HK 186-os fejezete szólította meg a Nyugat istenn t, akit Thébában 

tehén formájában tiszteltek. Szerepe, mint a Túlvilág kapujának re az elhunyt szerencsés 

átjuttatásban érhet  nyomon. Ennek a szövegnek a használata a Kés korra visszaszorult, s 

helyét többek között a 162-es fejezett vette át.154 A tehén istenn  megszólítása és a számára 

bemutatott áldozat egyrészt az elhunyt túlvilágra történ  bejutásában és újjászületésében 

játszhatott közre, másrészt az isteni szobor imádatáról is szó lehet, ahogy a XXVI. dinasztia 

korában a sír egyszerre temetkezési hely és templom szerepét is betöltötte.155  

Néhány John Gee „szögletes hypokephaljai” közül: 

   maszkjának hátsó és elüls  oldala, Berlin, VÄGM 14-83 (WILDUNG 1991, 62.) 

                

                                                
152 SOUROUZIAN 1999, 208-209, SOUROUZIAN – STADELMANN 2003, 267-270, fig. 1. 
153 GEE 2006, 52-54, Gee tévesen CG 910-es leltári számot említ. 
154 MOSHER 1992, 155. 
155 Köszönettel tartozom Liptay Éva kollégámnak, amiért magyarázattal és szakirodalommal látott el a szobrok 
kés kori értelmezéséhez. PISCHIKOVA 2008, 190-197; LIPTAY 2012, 176, 4.2. 
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Royal-Athena Galleries 2007, 87, no 236 

Kairó, EM raktár, inv. no 2004. Ca.050/TT 32 (SCHREIBER 2011, 117, fig. 22)156

                                                
156 Köszönettel tartozom Schreiber Gábornak a rendelkezésemre bocsátott fényképért. 



35 

       
Kairó, EM, JE 25813 (Tr 27.01.23.1)        Colmar, Musée d’Histoire Naturelle, D 998-324 

(Vincze Vera fotója)157  (SCHWEITZER, 2007, 21, pl. 1d) 

            
Szarkofágfedél          Hornedjitef maszkjának hátoldala,  
Koppenhága, KG AEIN 923         London, BM, EA 6679158  
(JØRGENSEN 2001, 285.)  

                                                
157 Köszönettel tartozom Vincze Vera kollégan nek, hogy rendelkezésemre bocsátotta a fényképet. 
158

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_image.aspx?image=k104266.jpg&retpage=15459
(2011.05.02). 
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Koporsó fedél küls   és bels  fej felöli részén 

Philadelphia, University of Pennsylvania E 882 Varsó, NMW inv. MN 17329 

(Jonathan P. Elias fotója (AMSC 2)159 NIWI SKI 1993, 359. 

Múmiadeszka 

 Az „egyéb” kategóriát nem zárhatjuk le, míg nem szóltunk egy különleges temetkezési 

mellékletr l, azokról a múmiadeszkákról, melyre az elhunytat helyezték.160 A deszka faragása 

általában a múmia formáját mintázza, lefelé keskenyed , mintegy 100 - 130 cm hosszú, a 

„vállak” magasságában kissé kiszélesed  fatábla, mely lekerekített fejrészben végz dik. 

Számunkra különösen is a fejrész ábrázolásai érdekesek, hiszen egyes figurák a 

hypokephalok felületér l is ismertek.161 A British Museum, EA 36502 példányán két istenn t 

látunk, amint egy guggoló négy kosfejes isten el tt adorálnak, az istenség alól sugárzó 

napkorong bukkan el , amint fényével beragyogja az oroszlános ravatalágyon fekv

elhunytat. A darabot publikáló Günter Vittmann helyesen állapította meg, hogy a jelenet 

egyértelm  utalással bír a 162-es fejezetre.162 A darab hátoldalán kurzív hieroglif szöveg fut, 

amely a HK 72-es fejezetét idézi. A két HK mondás, a 162 és 72-es, a Lélegzések Könyve 

második részében szintén egymás után szerepelnek, melyek az elhunyt megistenülésében 

                                                
159 Köszönettel tartozom Jonathan Elias-nak amiért felhívta figyelmemet a darabra. 
160 M. Smith szerint azon esetekben használták a deszkát, amikor nem volt lehet ség koporsós temetkezésre 
(SMITH 2009, 586). Vittmann a múmiadeszka thébai eredetét tartotta valószín nek, míg Smith inkább akhmimi 
eredet nek véli. Feltehet en mindkét városban eltertjedt a deszkák használata. Daressy a Kairói Egyiptomi 
Múzeum egyik példányát a tulajdonos papi címei alapán eredezteti azt akhmiminak.  
161 Daressy két deszkáról tesz említést a Kairói Egyiptomi Múzeumban (leltári szám nélkül). Az egyik fejrészén 
a 162-es fejezet tehén isten je jelenik meg, akinek egy térdel  alak áldozatot mutat be. A kísér szöveg a deszka 
alsó részén a 162-es fejezet rövidített verziója (DARESSY 1919, 141-144; VALLÉE-DAMIEN 2007, 1877).  
162 VITTMANN 1994, 222-275. 
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játszanak közre.163 A deszka korát szintén ennek a két fejezetnek együttes el fordulása 

határozza meg görög-római koriként, minden bizonnyal az i.e. II.század után keletkezhetett a 

darab, a kurzív hieroglif és a kriptografikus írás is ezt sejteti.164

Abban a korszakban készülhetett, amikor a hypokephalok hagyománya már 

kiveszhetett, de a temetkez helyek újrahasználása során minden bizonnyal szembesülhettek a 

papok a korongok korábbi funkciójával. A deszka fej fel li része minden bizonnyal a 

hypokephalok ikonográfiájából merített és funkciójában is annak szerepét töltötte be, azonban 

ezt egy teljesen új konstellációba integrálták, ami már a Lélegzések Könyvéhez igazodott és 

nem a Halottak Könyve kiegészít  fejeztével képezett egy egységet. 

London, British Museum, EA 36502. 

5.0 A hypokephalok rendszerezése 

 Minekután lesz kítettük a hypokephalok fogalmát azokra a korongokra, amelyek 

használata feltehet en az i.e. IV. században vehette kezdetét hozzáláthatunk a tényleges 

elemzés el készítéséhez. Ahogy azt a bevezet ben leszögeztük vizsgálatunkat két f  irányban 

fogjuk lefolytatni. Az els  rész a korong körfelirat által közrezárt képmez  vízszintes 

felosztását veszi alapul. A második részben a körfeliratok elemzésével fogunk foglalkozni. 

5.1 Regisztermorfológia 

 A regisztermorfológia célja, hogy megalpozzuk általános hivatkozási rendszerünket, 

ennek során elnevezzük az egyes regisztereket és megvizsgáljuk egymáshoz viszonyított 

helyzetüket. Vizsgálatának megkezdése el tt els dlegesen két f  csoportot kell 

megkülönböztetnünk, egyrészt az anyaguk szerint legyakrabban stukkós vászon, bronz, 

                                                
163 Err l részletesen az. 7.0 fejezetben. 
164 Vélenyem szerint a szóban forgó példány thébai lehet, minthogy a Lélegzések Könyvének használata is 
kiterjedtebb felhasználási formájában inkább Thébához semmint Akhmimhoz lenne köthet , márpedig a 
Lélegzések Könyvének hatása ezen a darabon egyértelm . 
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kartonázs, ritkábban papirusz és fa anyagú korong formájú klasszikus hypokephalokat (a 

továbbiakban az egyes tételek hivatkozásánal „K” megjelöléssel rövidítjük), másrészt a textil 

amulettekkel rokon, dekorált múmiavásznak csoportjába tartozó textil hypokephalokat (a 

továbbiakban az egyes tételek hivatkozásánal „T” megjelöléssel rövidítjük).165 A regiszter 

alapú csoportosítás elkészítésénél egyrészt a hypkephálok képmez  (kép-) regiszter 

morfológiai sajátosságai, másrészt az egyes regiszter típusokhoz társuló körfelirat szövegek 

jelentenek biztos alapot. A regiszterek (I-V) meghatározásánál a képmez  képi elemeit 

vízszintes tagolással egységekre osztott részét vettük alapul, alkategóriákat (a-e) a 

képmez ben megjelen  szövegek és kisebb panelek elhelyezkedése alakított ki. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a regiszterszám alapján elkészített tipológia alapvet en nem 

alkalmas a hypokephalok datálásnak megállapítására. Ehhez biztos alapot csak a megfelel

proszopográfiai adatok adhatnak, ezen túlmen en némi fogódzót jelenthetnek Varga Edith 

megállapításai egyrészt a hypokephalok hemiszférikus helyzetét illet en, azok ellentett, vagy 

azonos irányú néz pontja szerint, el bbi II. Ptolemaiosz Philadelphosz kora el ttre datálható, 

utóbbi post quem, másrészt a klasszikus hypokephalok ún. sztenderd (négyregiszteres) 

korongjaitól a két regiszterig terjed  csoportok esetében az ikonográfiai elemek 

elszegényedése és a szövegek egyszer södése jelenthet olyan kritériumokat, amelyek 

segíthetnek a hypokephalok relatív datálásában. 166 

 I.Klasszikus hypokephalok (kartonázs, stukkós vászon, bronz, papirusz, fa) 
1. 4 képregiszteres, körfelirattal („sztenderd”) 

1a. 4 regiszteres, az I. regiszter függ leges regiszterválasztó-vonalakkal három 

függ leges egységre tagolódik (Ia-b, Ic, Id-e), a II. regiszter a és c szekciójában 

vízszintes sorokba rendezett szöveg található, a IIIa-szekcióban 2 sor szöveg látható. 

1b. 4 regiszteres, az I. regiszter függ leges regiszterválasztó-vonalakkal három 

függ leges egységre tagolódik, a II. regiszter a és c szekciójában vízszintes sorokba 

rendezett szöveg található az el z  csoporthoz hasonlóan, a IIIa-szekcióban 1 sor

szöveg található. 

1c. 4 regiszteres, a regisztereket csupán címkeszövegek kísérik, az IIIa-szekció 1 sor 

szöveget tartamalmaz vagy teljesen elhagyják.  

                                                
165 SCHREIBER 2007, 335-342, cf. 342; KOCKELMANN 2008, 345-346. 
166 VARGA 1961, 246-247, VARGA 1968, 98, n. 14. 
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 1a. 1b. 1c. 

2. 3 képregiszteres, körfelirattal 

2a. A regisztereket hosszabb-rövidebb szövegek tagolják kisebb egységekre.  

2b. A IIa és IIc paneleket nem kíséri hosszabb szöveg, inkább a figurális jelenetek 

határozzák meg.167

  2a.                                 2b.  

3. 2 képregiszteres 

3a. A képmez  alsó felét függ leges oszlopokba rendezett szöveg tölti ki. 

3b. Az II-es regisztert függ leges vonalakkal további egységek tagolják, melyekbe 

hosszabb szövegeket írtak vagy az adoráló páviánokat rendezték el; körfelirattal. 

3c. A regisztereket csak címkeszöveg kíséri, körfelirattal. 

3d. Körfelirat nélküli. 

  

  3a. 3b. 3c.-d. 
                                                
167 Egyes korongok átmenetet képeznek az 5-ös regisztertípusú, koncentikus korongok csoportjába, itt 
el fordulhat rövidebb szöveg a II. és a III. regiszter között, illetve az I. és a II. regiszter között. 

I

III

III 

IV 

IIb 

Ic Id-e Ia-b

IIa IIc 

IIIa 

III 

IV 

IIb 

Ic 

IIIa 

Id-eIa-b 

IIa IIc 

III 

IIb 

Ic 

IIIa 

Id-e Ia-b 

IIa IIc 

III/… 

II/…

II/III/… 

IV/…

III 

IIb 

Ic 

IIIa 

Id-e Ia-b 

IIc IIa 

IId 

III 

IV 

IIb 

Ic Id-eIa-b 

IIa IIc 

IIIa 
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4. 1 képregiszteres / Egyetlen központi jelenettel, körfelirattal 

4a. A képmez  alsó 2/3-ad részét vízszintes oszlopba rendezett szöveg tölti ki. 

4b. A képmez t a központi jelenet felet és alatt, vízszintes sorokba rendezett 

szövegek töltik ki. 

4c. Átmeneti csoport. A textil amulett-hypokephalokhoz köt dik, a klasszikus 

hypokephalok verso-ján jelenik meg. Egyetlen központi jelenettel és körfelirattal. 

4d. Vízszintes regiszterválasztó-vonalak és körfelirat nélkül. 

  4a 4b 4c-d 
5. Koncentrikus elrendezés , körfelirattal. 

  

6. Egyéb  

Kisebb töredékek, leírásból ismert jelenleg ismeretelen helyen található hypokephalok, 

melyeknek leírása nem teszi lehet vé besorolásukat; bizonytalan darabok. 

II. Múmiavászon hypokephalok 
1. Vízszintes elválasztó regiszterek és körfelirat nélkül. 

I 

 IV/…

IIb

I/…

IIa
 IIb
 IIc

Kép III/ I 

III
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2. Egyetlen központi jelenettel 

2a. kosfejekkel a szegélyen. 

2b. krokodilfejekkel a szegélyen. 

                              2a.                                                                         2b.  

3.Négyszögletes vászon, napszimbólummal két istenn  védelmében 

3a. Nagyobb méret , szögletes vásznak, napkoronggal vagy a Napisten emanációjával 

a két egymással szembeforduló istenn  védelmében, a napkorongban egyetlen 

központi jelenettel. 

    

   

3b. Kisebb négyzet alakú vászon hypokephallal, a korong középs  regiszterében két 

istenn  a Napisten emanációjával. 

  

                         3.b                                                                   4.a.-b.

                          

I 

I I

II 

I 

III 

I 
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4.3 regiszteres 

4a. körfelirat nélküli. 

4b. körfelirattal. 

5. 4 regiszteres, 

5a. körfelirat nélkül. 

5b. körfelirattal. 

                     5a.-b.                                                                 6a- (b). 
6. 5 regiszteres  

6a. körfelirat nélkül. 

(6b. körfelirattal).168

6.0 Bevezetés a korongok szerkezetének értelmezéséhez  

A hypokephalok vallástörténeti háttere az egyiptológia érdekl désének az 1827-es 

azonosításuk óta fel-fellángoló témája.169 Az elmúlt 30 évben a vallástörténeti irodalom 

ugrásszer  növekedésével már számos tanulmány vette górcs  alá az egyes ikonográfiai 

elemeket kiragadva környezetükb l.170 Célunk megteremteni egy olyan szintézist, amely az 

egyes ikonográfiai elemeket nem csak külön-külön, de kontextusukban is vizsgálja. Varga 

Edith 1968-ban,171 2008-ban L. Miatello172 már sikeres lépéseket tettek ezen az úton és 

megfogalmazták az egyes regiszterek egymáshoz való viszonyulását, a napciklus egyes 

fázisainak ikonográfiai tükröz dését; részletekbe men  elemzéssel, azonban egyik szerz  sem 

szolgált.  

A korongforma, és a zömében sárga alapozású vagy a bronz, aranyozott kartonázs, 

papirusz, vagy a textil korongok valamennyie éppen a formájuknak és szín szimbolikájuknak 

                                                
168 Egyel re nem ismert ilyen példány, de a tipológia többi darabja alapján feltételezhetjük létezését. 
169 Részletesen lásd VARGA 1998a, 15-26; VARGA 1998b, 32-38. 
170 ROULIN 1996, 75-76, KLOTZ 2006, passim, KOEMOTH 2007, 137-146, SCHREIBER in print. 
171 VARGA 1968, 3-15; 95-103. 
172 MIATELLO 2008, 277-787. 
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IV 

II 
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II 
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IV 

III 
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köszönhet en a Napot szimbolizálják, ami az elhunyt feje alatt „lángot ( )” keltett a HK 

162-es fejezetének utasítása szerint.  

Megállapítható, hogy a legáltalánosabb formájában a négyregiszteres, klasszikus 

hypokephalok szolgáltatják a legteljesebb képet a korongok értelmezéséhez.173 A téma, a 

napciklus egy kés kori megfogalmazása, melybe a két bels  regiszter (II. és IV.) ábrázolásai 

különleges módon illeszkednek: ábrázolásaik (négy kosfejes Amon-Ré ( ); a két égitest 

találkozása ( ) az életet adó energia és fény létrehozásáért voltak felel sek. A 

korong képmez je a Napciklikus útjának ábrázolásával egyfajta mikrokozmoszt teremt az 

elhunyt feje alatt.174 A két ellentett hemiszféra a nappal és az éjszaka szembenállását tükrözi. 

A kozmikus események körforgását ezen túlmen en, egyrészt már maga a korongforma, 

másrészt a körfelirat végtelenséget kifejez  jellege is sugallja.   

Az alkotás ikonográfiájának körültekint  vizsgálata számos olyan horizontális és 

vertikális kompozíciót kínál feltárásra, amelyek gazdag kozmikus és mitológiai tartalmakat 

hordoznak. Mint látni fogjuk egy minden szempontból rendkívül jól kidolgozott, a teológiai 

magyarázatoknak is megfelel  alkotás az amulett, amely halotti felszerelésként egyszerre 

kínálja az elhunyt számára az öröklétet ( ), teológiai mondanivalója, tehát a Napciklus 

megújhodása, és az elhunyt napistenné válása révén pedig az örökkévalóságot ( ).  

  

  

6.0.1. Bevezetés a korongok ikonográfiai rendszerezésébe

Az ikonográfia elemzése során a klasszikus hypokephalok legösszetettebb 

ikonográfiájú ún. sztenderd (IV-regiszteres) korongjait vesszük alapul (5.1), hiszen a többi, 

alacsonyabb regiszterszámú korong is a sztenderd korongok inkonográfiájából merít, s csupán 

                                                
173 Itt most nem térünk ki az V-ös (koncentrikus) regisztermorforológiai csoportra, amely a sztenderd korongok 
egy még elvolntabb ikonográfiájú leképezése. 
174 A koporsóra kivetítetten lásd: LIPTAY 2009, 101. 
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néhány esetben találkozunk olyan újabb elemmel, mely a sztenderd korongok témáinak 

variációjának tekinthet . Külön kell vizsgálnunk a koncentrikus elrendezés  (6.2), az 

általában egy regiszteres csoportot, mely utóbbi a textil korongokkal képez rokonságot (6.3), 

utolsó helyen a memphiszi lel hely  vásznakat fogjuk górcs  alá (6.4), amelyek egy önnáló 

dialektusként értelmezhet k.  

6.1 A sztenderd hypokephal (Katalógus K.1a-1c) 

Általános jellemz i:  

• IV képregiszteres, 

• egyetlen körfelirat veszi körül a kompozíciót a peremen, (tipológiáját lásd a 8-as 

fejezetben), 

• a körfelirat az I. regiszter „kétarcú” istene felett kezd dik, 

• 2 ellentett hemiszféra a képmez ben: 

1. hemiszféra: két horizontális képregiszterb l áll (I-II), mindkét regiszter három függ leges 

sávra tagolódik valamennyi típus esetében: (Ia + Ib) +Ic + (Id +Ie); IIa + IIb + IIc. 

2. hemiszféra: két horizontális képregiszter (III-IV), mely ellentétes szemszög  a másik 

hemiszférával. A két regiszter felett, két sor (1a) vagy egy sor (1b-1c) szöveg olvasható, 

esteleg nincs szöveg (1c), de ezen jelenséget mutató példányok már átvezetnek minket az i.e. 

III. század els  felének hypokephaljaihoz, amelyek már a sztenderd registerrendszert és 

ikonográfiát redukálják. 

6.1.1 Az els  regiszter kompozíciója 

6.1.1.1 Repertórium 

Az els  regiszter ikonográfiájában hármas tagolás (függ leges oszlopokba rajzolva) 

figyelhet  meg függ leges regiszterválasztó vonalakkal vagy anélkül. A regiszter közepén 

általában egy kétfej  el re és hátrafelé tekint  istenalak t nik fel (1c),175 bal kezében Wep-

                                                
175 K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.7, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.12, K.1a.13, K.1a.14, K.1a.15, K.1a.16, K.1a.18, 
K.1a.19, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1a.24, K.1a.26, K.1a.27, K.1a.29, K.1b.2, K.1b.9, K.1b.15, K.1c.1, 
K.1c.2, K.1c.3? (a korong hiányos), K.1c.4, K.1c.5, K.1c.6, K.1c.8. K.2a.4, K.2a.7, K.2b.1, K.2b.2, K.2b.3, 
K.2b.4, K.2b.5, K.2b.6, K.2b.6 (bis), K.2b.7, K.2b.8.  
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wawet sztandardot tart,176 de el fordul, hogy -jogart,177 míg jobbjában -amulett,178

flagellum179 vagy -jogar180 jelenik meg a leggyakrabban. Természetesen darabról darabra 

változhatnak jellemz i.181 Megfigyeléseim szerint, illetve a genealógiai kutatásokra alapozva 

állíthatjuk, hogy a legkorábbi példányokon eredetileg két, egymás mögött helyet foglaló isten 

állt ezen a helyen:182 az egyik el re, a másik hátrafelé tekintett, mindkett  külön-külön 

tartotta a sztandardot, a kés bbi példányok (nagyjából az i.e. III. sz. els  felében) egyesítették 

a két alakot és egy nyakon két vagy akár az II. regiszter analógiájára négy fejjel is ábrázolták 

az alakot.183 Találkozunk néhány olyan példánnyal is, amelyen egyetlen (egyfej ) istent 

ábrázoltak.184  

                  

K.2a.1 K.1c.4    K.1a.14 K.1b.1 

                                                
176 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.13, K.1a.14, 
K.1a.15, K.1a.16, K.1a.18, K.1a.19, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1a.24, K.1a.25, K.1a.26, K.1a.27, K.1a.28 ?, 
K.1a.29, K.1b.2, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.6, K.1b.9, K.1b.10, K.1b.15, K.1c.1, K.1c.2, K.1c.3 (feltehet en), 
K.1c.4, K.1c.6, K.1c.8, K.1c.13, K.2a.1, K.2a.2, K.2a.3, K.2a.5, K.2a.6, K.2b.1, K.2b.2, K.2b.3, K.2b.5, K.2b.6, 
K.2b.6 (bis), K.2b.7, K.2b.23 (ugyancsak baljában flagellum és hekat-jogar). 
177 K.1b.1, K.1b.16, K.1c.9, K.2a.4, K.2a.7 (a jogar alsó végének formájából következtetve), K.2b.4, K.3a.1. 
178 K.1a.1, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.13, K.1a.14, K.1a.16, K.1a.19, K.1a.24, K.1a.25, 
K.1a.27, K.1a.29, K.1b.1, K.1b.2, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.9, K.1b.15, K.1b.16 (a festék kissé lekopott), 
K.1c.1, K.1c.8, K.1c.9, K.2a.1, K.2a.3, K.2b.7, K.3a.1. 
179 K.1a.14. 
180 K.1a.11, K.2b.6, K.2b.6 (bis). 
181 Semmit sem tart a jobbjában: K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.18, K.1a.27, K.1c.2, K.1c.4, 
K.2a.4, K.2a.5, K.2a.9, K.2b.1, K.2b.2, K.2b.4, K.2b.8 (egyik kezében sem tart semmit). 
182 K.1a.1, K.1a.8, K.1a.11, K.1a.25, K.1a.27, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.6 (?) (túl kevés maradt meg az 
alakból, ahhoz, hogy biztosak lehessünk benne), K.1c.13, K.2a.1, K.2a.2, K.2a.3, K.2a.9.  
183 K.1b.1. 
184 K.1a.6 (egyetlen arcú, de hátrafelé tekint), K.1a.27, K.1b.10, K.1b.12, K.1c.9, K.2a.5, K.2b.23, K.2b.27, 
K.3a.1. 
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K.2b.23                                   K.1a.28                            K.1a.6                                K.2b.27                        

Az istenség fején Amon kett s tollkoronája ( )185 jelenik meg legtöbbször.186

Címkeszöveg azonosítja az istenséget, mint 187 ,188 ,189

,190 191 , 192 193 a K.2b.16-os korongon illetve az 5-ös 

regisztertípusú korongokon az istenség rejtett neveit írták mellé: ,194

.195 A sztenderd hypokephalok jelent s részénél az istenalakot 

oszlopokba rendezett szöveg határolja mindkét oldalról, amelynek értelmezése egyel re sok 

kérdéses pontot tartogat (lásd a 10.1-es fejezetet).  

K.1c.8                                                K.2b.4                            K.1a.18 

Amon alakjától balra (Ie) bárkában sólymot láthatunk,196 felette csupán rövidebb 

szöveg jelenhet meg (Id). A madár általában múmiabandázsaitól szabadul meg, szárnyait 

                                                
185 K.1a.1,K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.13, K.1a.14, K.1a.15, 
K.1a.16, K.1a.18, K.1a.19, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22 (?), K.1a.25, K.1a.26, K.1b.1, K.1b.2, K.1b.3, K.1b.5, 
K.1b.9, K.1b.10, K.1b.15, K.1b.16, K.1c.1, K.1c.2, K.1c.4, K.1c.6, K.1c.8, K.2a.1, K.2a.2, K.2a.3, K.2a.4, 
K.2a.5, K.2a.7, K.2a.9, K.2b.1, K.2b.2, K.2b.3, K.2b.4, K.2b.5, K.2b.6, K.2b.6 (bis), K.2b.7, K.2b.23.
186 Egyszer  napkorong: K.1a.6, K.2b.27; csupán kosszarvak: K.1a.28, K.1a.29; kosszarvak és napkorong: 
K.1c.5, K.1c.13, nincs koronája: K.2b.8, K.3a.1. 
187 K.1a.1, K.1a.16, K.2a.3. 
188 K.1a.8, K.1b.3, K.1b.5 (?) (az írás elhalványult), K.2b.2 (jobbról). 
189 K.1b.3. 
190 K.1b.4, K.2a.1, K.2a.2 (feltehet en), K.2b.2 (balról). 
191 K.1a.14. 
192 K.1a.4. 
193 K.1a.10. 
194 K.2b.16. 
195 K.5.2, feltehet en a K.5.3-as és K.5.4-es korongokon is így szerepelhetett a címkeszöveg.  
196 K.1c.1: sajnos a regiszter ezen felülete sérült, de világosan kivehet , hogy az ahom-madarat szállító bárka 
felett egy másik bárkát is ábrázoltak, amelyben egy napkorong nyomai láthatók; K.1c.9: ; K.1c.13: ; 
K.2a.5, K.2b.20: álló sólyom címkeszöveg azonosítása szerint: K.2b.9: a teljes regisztert az ahom-madár 
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kitárja ( ),197 lábánál tekerg z  kígyó.198 Címkeszöveg csupán néhány esetben kíséri: 

 (metatézissel),199 ,200 201 202 203 […]
204

Amon alakjától jobbra, a leggyakrabban szintén két panel látható (Ia, Ib),205 a fels ben 

Íziszt és Nephthüszt látjuk egy bárkában egymással szemben állnak, közöttük a hajó kajütjén 

sólyom206 vagy bá-madár207 áll (Ia). Alatta (Ib), egy másik bárkában a kajüt ( ) felett 

                                                                                                                                                       
tölti ki. K.2b.23, K.3b.2: az ahom-madár jobb oldalon van; K.2b.27: a teljes szekciót egy szentély tölti ki, rajta 
tehénszarv és napkorong kombinációja; K.3a.1: három szál lótusz(?) tölti ki a kis panelt.  
197 Ettél eltér  példányok: szárnyak nélküli: K.1a.6, K.1a.7, K.1a.15, K.1a.18, K.1a.19, K.1a.20, K.1a. 21, 
K.1a.22 (?); nem múmiaformájú: K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.13, K.1a.16, K.1a.18, K.1a.19, 
K.1a.20, K.1a. 21, K.1b.2, K.1c3 (?), K.1c.4 (?), K.1c.6, K.2a.5, K.2b.3, K.2b.4, K.2b.5, K.2b.6, K.2b.6 bis, 
K.2b.20, T.5a.1.  
198 K.1a.11, K.1a.27, K.1c.2, K.1c.4, K.2b.4.  
199 K.1a.7. 
200 K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5 (kiegészülve: ). 
201 K.1b.15, K.1b.16. 
202 K.1c.9. 
203 K.1c.13, K.2a.5, K.2b.23 (a madár helyén ül  pávián szerepel). 
204 K.4b.2. 
205 Csak egy panel van: K.1a.20: Ízisz és Nephthüsz (?) a bárkában; K.1a.21: Ízisz el tte emelvényen Ré 
(sólyom formájában címkeszöveggel); K.1a.26: Nephthüsz áldozatot mutat be az emelvényen álló napkorongot 
visel  sólyomnak, a bárka végében két kormány; K.1b.10: Ízisz és Nephthüsz egymás el tt áll adorálva a 
regiszter közepén helyet foglaló alak el tt; K.1b.11, K.1b.12: a bárka hiányzik, Ízisz el tt emelvényen sólyom 
Fels - és Alsó-Egyiptom koronájával a címkeszöveg:   […]; Átmenet: K.1c.2: a korábbi hagyomány 
szerinti két szekcióból, csupán az alsó maradt meg, a korábbi hagyományt azonban Ízisz és Nephthüsz nevének 
felírásával jelzik; K.1c.3, K.1c.4: eklektikus módon a bárka kajütje felett fekv  skarabeus, de el tte Ízisz, 
mögötte Nephthüsz jelenik meg; K.1c.6, K.2b.5: dettó, csupán a helyhiány miatt a két istenn t nevük 
helyettesíti; K.1c.8: a bárkában naosz alatt guggoló pávián, el tte skarabeus, címkeszöveg a jelenet el tt: 

; K.1c.6: az el z höz hasonlóan, pávián a bárka közepén, el tte kisebb skarabeus, a címkeszöveg: ; 
K.1c.13: egyetlen skarabeus, címkeszöveggel: ; K.2a.4: guggoló pávián a bárka közepén; K.2a.5, a bárka 
közepén napkorongot visel  sólyom; K.2a.9: Ízisz és Nephthüsz egy lótuszvirágot (?) fognak közre, felette 
valószín leg Khepri neve szerepelhetett, er sen sérült a korong; K.2b.3: naoszban guggoló pávián, el tte egy 
alak két lába vehet  még ki; K.2b.6, K.2b.6 (bis): a bárka közepén guggoló pávián, el tte standardon szfinx; 
K.2b.7: a bárkában Ré guggoló alakja látható, a hajó orra felett skarabeus jelenik meg; K.2b.8: a bárkában 
szentély tetején bá-madár látható; K.2b.10: a teljes regisztert bárka tölti ki, közepén pávián guggol, mögötte bá-
madár, el tte oltár áldozatokkal; K.2b.11: a teljes regisztert bárka tölti ki, közepén pávián guggol naoszban, 
mögötte sólyomfejes isten a kormánynál, elötte pávián az udzsat-szemet (?) ajánlja fel; K.2b.12, K.2b.13, 
K.2b.15: az el z höz hasonló, de nem áll sólyomfejes isten a naosz mögött, helyette sólyomfejes kormányrúd 
jelenik meg; K.2b.16, K.2b.17: az el z höz hasonló, de a kormányrúdnál egy ember áll; K.2b.21: a teljes 
regisztert egy bárka tölti ki, melyet két sakál vontat, a bárkában kos foglal helyet; K.2b.24: az egész regisztert 
bárka tölti ki, benne fekv  kos; K.2b.20: a szekciót egy sólyom tölti ki; K.2b.23: a korongon felcserélték a 
szekció két oldalának ikonográfiáját, a bárkában, tehát bal oldalon, pávián guggol, címkeszöveg azonosítja: 

; K.2b.27: a teljes szekciót egy szentély tölti ki, rajta napkorong és tehénszarv kombinációja; K.3a.1: három 
szál lótusz tölti ki a szekciót; K.6.1: bárka kajüttel felette fekv  skarabeus.  
206 K.1a.3 (A bárkából Ízisz és Nephthüsz hiányzik); K.1a.4, K.1a.5 (a bárkából Ízisz és Nephthüsz hiányzik); 
K.1a.6 (a bárkából hiányzik Ízisz és Nephthüsz); K.1a.7, K.1a.9, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.14, K.1a.15 (a jelenet 
hiányos, csak egy istenn t ábrázoltak a bárkában); K.1a.16 ( a sólyom Ízisz felé fordul); K.1a.18, K.1a.24 (Ízisz 
és Nephthüsz alakja nem látható, csak címkeszöveg utal helyükre); K.1a.25, K.1a.27, K.1b.2, K.1b.9.  
207 K.1a.1, K.1a.8, K.1a.10, K.1a.13, K.1a.29, K.1b.1 (a bárka hiányzik); K.1b.3 (a bá-madár Ízisz el tt adorál, 
Nephthüsz a madár mögött térdel, karjait oltalmazóan emeli a madár felé); K.1b.4, K.1b.5, K.1b.6 (Nephthüsz 
hiányzik a hajóból); K.1c.1 (a hajóból hiányzik a két istenn , a bá-madár emelvényen a központi figura felé 
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skarabeus, el tte illatáldozat ( )208 (?), vagy pávián jelenik meg; a kajüt mögött Ré 

guggoló alakja fedezhet  fel,209 vagy mindezek variánsai:210 ezek helyett leggyakrabban Ré 

jelenik meg, akinek egy pávián ajánlja fel az udzsat-szemet.211  

K.2a.1   K.1a.12                                        K.1a.9                               

        
K.1a.14                             K.1c.2                                            K.1c.4 

                                                                                                                                                       
emeli karjait; K.2a.1, K.2a.3, K.2a.6 (bizonytalan, hogy bá-madár vagy sólyom áll-e az emelvényen); K.2a.7, 
K.2b.1, K.2b.2. 
208 Wb IV, 155. 
209 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.5 (csak a skarabeus és mögötte a pávián jelenik meg); K.1a.24, K.1a.27, K.1a.28, 
K.1a.29 (a skarabeus hiányzik); K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.6, K.2a.1, K.2a.7, K.2b.1, K.2b.2.
210 K.1a.8: a kajüt el tt Ré guggoló alakja látható; K.1a.9: jobbról balra: a pávián naoszban ül, vele szemben Ré 
guggoló alakja, köztük Khepri az ipet jel felett; K.1a.10: a kajüt el tt sólyomfej  guggoló istenalak, a kajüt 
mögött adoráló pávián guggol; K.1a.13 K.1a.16: jobbról balra: guggoló pávián, skarabeus az ipet jel felett, 
emberi fej  napkorongot visel  guggoló alak -jogarral a kezében; K.1b.1: két pávián guggol a bárkában a bal 
oldali udzsat-szemet ajánl fel a másiknak.  
211 K.1a.6, K.1a.7 (a pávián egy istenn nek ajánlja fel a skarabeust); K.1a.10, K.1a.12: az udzsat-szemet 
felajánló pávián és Ré alakja között a fekv  Khepri jelenik meg; K.1a.14, K.1a.15: a guggoló pávián egy 
skarabeus és egy egy istenn  el tt adorál; K.1a.18, K.1a.19: a guggoló pávián Maat-istenn nek ajánlja fel a 
skarabeust; K.1a.25: guggoló páviánt címkeszöveg azonosítja, mint (az igazság ura), el tte felé tekint
fekv  skarabeus, majd istenn  leeresztett karokkal; K.1b.1: jobb oldalon pávián guggol a bárkában éppen adorál 
a bárka közepén függ legesen álló skarabeus és a bal oldalon guggoló Ré el tt); K.1b.9: jobbról balra pávián (

), skarabeus, istenn ; K.1c.1, K.1c.2: a hajó jobb oldalán helyet foglaló pávián adorál Khephri és Ré el tt; 
K.2a.3: jobbról balra: pávián, Khepri (címkeszöveg is megnevezi), végül Ré; K.2a.6: a bárkában naosz közepén 
pávián, el tte skarabeus, címkeszöveg azonosítja a páviánt, mint , K.2b.4. 

a

b
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K.1b.15                                     K.1c.8                                            K.2b.23 

6.1.1.2 A regiszter elemzése 

Az I a-e szekció 

Az I. regiszter, ami, -mint látni fogjuk,- a Nap nappali útját kíséri nyomon, három 

részre bontható. Az els  kis szekció (Ia-b) egy függ leges vonallal a sztenderd korongokon 

két panelre oszlik, a fels  regiszter bárkájában Ízisz és Nephthüsz adorál a bárka közepén álló 

naoszon helyet foglaló sólyom vagy bá-madár el tt. Míg az alsó bárkában (Ib) a bárka kajütje 

felett középen egy skarabeus emelkedik ki, t le jobbra és balra egy-egy istenség foglal helyet, 

ezek általában Ré, udzsat-szemet ajánló pávián, vagy éppen Ízisz és Nephthüsz. Sok esetben 

mosódik össze, -természetesen leginkább a kés bbi korongokon,- a két kis panel 

ikonográfiája, a szerepl k száma általában a kései klasszikus példányokon meglehet sen 

redukált, s leggyakrabban ötvözik a két bárka ikonográfiai mondanivalóját (például: K.1c.4).  

Az I a panel  

Az „a” panel szimbolikája a reggeli Naphoz köthet . N. Billing egy érdekes 

magyarázatott kínál Ízisz és Nephthüsz szerepére a napciklus reggeli folyamatában. Ahogy 

azt majd látni fogjuk, a III. regiszter elején, vagy a IV. regiszter végén, Nut istenn  az, aki 

napvilágra hozza a Napot. Nut a heliopoliszi kozmogónia szerint Ozirisz anyja, tehát a 

teremtés egy bizonyos szintjéig Nut, mint az „id sebb szül anya” jelenik meg, szerepét Ízisz 

örökli az ontológiai megközelítés egy következ  szintjén, így mint az „ifjabb szül anya”, 

Hórusz anyjaként t nik fel.  

A Koporsószövegek 366 mondása ezt a következ képpen írja le: 

„A tarkómat felemeli Su az  bal karjával, amivel megtámasztja Nutot is. Ha az 

én tarkóm eléri a földet, Nut tarkója is eléri a földet. Sarkaim meger sítve az 
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Akeren Ízisz által, meger sít  engem Akeren, mint él  isten. Felemeli a tarkóm 

Ízisz, mint ahogy meger síti  az  fiát, Hóruszt Ré bárkájának orrában, amit (Ré) 

emel fel.” 

 A halotti szférában nyomon követhet  a generációk közötti váltás, Su a fejtámasz 

transzfigurációjaként felemeli az elhunyt Ozirisz fejét, ugyanúgy ahogy felemeli lányát Nutot 

is. Míg a földön, az elhunyt, mint Hórusz, azaz Ízisz fia jelenik meg, akit az istenn , mint él

istent helyez a Napbárkába. 212

Az alapgondolat az idézett 366-os Koporsószövegb l is kiderül, Ízisz testvérével 

Nephthüsszel együtt segít Hórusznak az újjászületésben azáltal, hogy a Napbárkába juttatják. 

Hasonló gondolatmenet fejez dik ki az Éjszaka Könyvében is, ahol az éjszaka utolsó 

órájában Ízisz és Nephthüsz segítik átemelni a gyermek képében ábrázolt Napistent éjjeli 

bárkájából a nappali bárkába.213 Jan Assmann a napfázis Oziranizációját olvassa ki a 

Naphimnuszokban megjelen  két istenn  szerepéb l a XIX. dinasztiától kezd d en. 214

Ízisz Nephthüsszel együtt (  – a testvérpár) már a Halottak Könyve vignettákon, 

sírábrázolásokon, de különösen gyakran a kés kori ábrázolásokon is felt nnek, 215 mint akik 

az újjászület  Nap körül adorálnak ( ): , ,  (Valeurs, 187-191),216 illetve 

karjaikkal segítik a Nap reggeli felemelkedését.217 k szimbolizálják az ég támaszait; 

Edfuban a templom pülonjaihoz hasonlítják a két istenn t, amelyek között a Nap zavartalanul 

ragyoghat fel.218 A hieroglifák olvasata a rébusz feloldásaként valamennyi esetben 

azaz reggel (Wb V, 422). A két istenn  között felt n  csillag a Hajnalcsillag ( /

).  

A Piramisszövegek óta (1207a) jól ismert Hórusz azonosítása a Hajnalcsillaggal 

).219 A Hajnalcsillag egy másik megnevezése , azaz a f nix madár, ebben a 

                                                
212 BILLING 2002, 37-41. 
213 ROULIN 1996, 75-76; LIPTAY 2008, 198. 
214 ASSMANN 1969, 202-203. 
215 ASSMANN 1969, 202-203. 
216 További analógiákért lásd: KURTH 2007-2008, 145, no 92.; 165, n.652. 
217 KURTH 1975, 109: Edfuban a templom pronaoszának arkhitrávján hat „ ”-jelenetet nyugatról és hat „a 
Nap égbeemelése Ízisz és Nephthüsz által”-jelenetet ábrázoltak. Kurth magyarázata szerint a kétszer hat 
ábrázolás egyfajta rébusz és az összesen 12 jelenet feltehet en a két napszakra utal, valamint az arkhitráv-égbolt 
és azt alátámasztó keleti és nyugati fal-horizont összefügések is kiolvashatók (KURTH 2007-2008, 44, n.2). 
218 PL, 872-873; Edfou V, 3,1; IV 3,1; IV 261,8. Esznában (Esna IV, 417) és Edfuban a jobb oldali pülón Ízisz 
(nyugat) a bal oldali pülón Nephthüsz (kelet) szimbóluma. 
219 Erhart Graefe a reggeli Nap ( ) etimológiáját a következ képpen vezeti le:  =  = 

 = GRAEFE 1982, 206). 
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formájában azonban, a már éjszaka felt n  csillag ( ) Ozirisz aspektusát emelték ki.220 A 

f nix itt az újjászületés és a túlvilági továbbélés ígéretét hordozta magában, csakúgy mint a 

kis panel naoszon ábrázolt madara.221A HK 13-as mondásában azt olvassuk, hogy „Beléptem 

(a túlvilágra), mint sólyom, kijöttem mint f nix.” Ez a mondás összekapcsolja a 

Piramisszövegek ideje óta fennálló Hórusz-sólyom és az Ozirisz-f nix gondolatkört. Az 

elhunyt célja a HK 83-as mondása szerint éppen a F nix-madárrá változás, hogy a madár 

ciklikus megújhodásában az elhunyt is részesülhessen.222  

Így az Ia szekció jelenete feltehet en a Nap reggeli újjászületésének mondanivalóját 

hordozza, azonban J. Assmann szavait idézve, a napfázis ozirianizációján keresztül. 

Az I b szekció 

Az Ib szekció leggyakoribb konstellációja Rét, Kheprit a kajüt223 felett, valamint egy 

udzsat-szemet felajánló páviánt ábrázol, amit egyes esetekben a tömjénfüstöl  (R7) hieroglifa 

helyettesít: valószín leg  olvasattal (illatáldozat). 

A pávián, aki udzsat-szemet ajánl feltehet en a démotikus Napszemmítoszból ismert 

, aki hazahívja az Egyiptomból eltávozott napszem istenn t.224  a jel fonetikus 

értéke , azaz „aki elhozza t (értsd az udzsat-szemet)”,225 vagy , azaz „aki 

elhozza a távollev t”226. A II. regiszter elemzésénél foglalkozunk majd részletesen a haragvó 

napszem (Szakhmet) lecsendesítésével (  / ); a mítosz egyik változata 

szerint Thot volt az, aki az udzsat-szemet visszavezette urához, Réhez.227 A Halottak Könyve 

17-es és 167-es fejezetei szerint Ré kiküldte ( ) az  szemét, ami így eltávolodott 

t le, és Thot lett megbízva a szem megkeresésével és visszahozásával.228 Ré azonban a 

távollev  ( ) napszemet az -szemmel helyettesítette, így amikor a napszem visszatért 

                                                
220 NEUGEBAUER 1969, 182. 
221 KÁKOSY 1978, 29-30. 
222 KÁKOSY 1978, 30. 
223  - Gardiner javaslata szerint a jel fordítsa „titkos kamra” (GARDINER 1925, 2-5). K. G. Salis véleménye 
szerint párhuzamba állítható a pupilla ( ) belsejében rejt z  Amon-forma és az -ben rzött kultuszszobor 
között (SALIS 2010, 286). 
224 SPIEGELBERG 1917; DE CENIVAL 1988; SMITH 1984, 1082-1087. 
225 Valeurs 245, 551; DE MEULENAERE 1954, 76-77. 
226 Valeurs 245, 553; KURTH 2008, 204, 97; 219, n. 351. 
227 BOYLAN 1922, 35-36; BLEEKER 1973, 120. 
228 LEPSIUS 1842, pl. VIII, 27-30. Az udzsat-szem amulettr l b veben lásd: GY RY 1994, 23-31. 



52 

haragra gyúlt és ismét Thot csendesítette le azáltal, hogy az istenn t Ré homlokára helyezte, 

amellyel megteremtette ura védelmét azáltal, hogy az istenn  lángnyelvekkel vette t körül.229  

A kés kori Amon-Ré teológia így magyarázatott adott az istenség rejtett ( ) és 

transzcendens lényére is, hiszen a Napisten a Napszem ereje által körülvéve, a „Napszem 

belsejében” utazva teszi meg útját az égen és a túlvilágon egyaránt. 

A pávián egy másik formájában csupán csak imádja a bárka utasait, ebben az esetben 

feltehet en egy másik szerepkörben jelenik meg. A Napbárka utasaként a pávián képében 

ábrázolt Thot egyrészt el írja a -ot a Napbárka számára, tehát a bárka útjának 

ismer jeként gyakran jelenik meg a bárka orrában is, ahol a varázslata révén óvja a hajót a rá 

leselked  bajok ellen is.230  

 A pávián harmadik lehetséges megjelenésére szintén a HK 17-es fejezete adhat 

magyarázatot: 

.231

„Ami „Khepri, aki bárkájának közepén van”-t illeti,  Ré-Harakhti. Ami ezeket a 

vizsgálókat/(számontartókat) illeti, két pávián az, Ízisz az és Nephthüsz az.” 

    
K.1c.2                                            K.1c.4 

Eszerint a magyarázat szerint a pávián, ami Khepri mögött helyezkedik el nem Thot 

megjelenési formája, hanem inkább az el z  a-szekcióból megismert két istenn vel lehet 

azonos, akik a reggeli Nap fogadásánál adorálnak, és a reggeli Nap az éjjeli bárkából való 

átemelésében segédkeznek, szerepük ismét a Nap védelme. Ez a magyarázat segítségül 

szolgálhat a kései korongokon az a és b szekciók egyesítése után elnyert ikonográfia 

értelmezésében is (illusztrációként: K.1c.2, K.1c.4). A fejl désmenet egy kés bbi fokán 

Khepri bárkájában a bárka közepén megjelen  skarabeus mellett csupán a d szekcióból ismert 
                                                
229 BLEEKER 1973, 120-121. 
230 BLEEKER 1973, 119: hivatkozással a HK 17-es fejezetére. 
231 LEPSIUS 1842, pl. X, 79-80. 
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két istenn  szerepel, akik a pávián(ok) perszonifikációi a Halottak Könyve 17-es mondása 

alapján. 

 Az a-b szekció összefoglalva a Nap délel tti fázisáról szolgáltat információt, 

ábrázolásai a reggeli napszakot szimbolizálják: az égen felt n  Hajnalcsillag az újjászületés 

ígéretét hordozza, míg Ízisz és Nephthüsz adoráló alakjai garantálják a Nap zavartalan útját a 

reggeli égbolton, a Halottak Könyve 17-es fejezetében páviánok képében Ízisz és Nephthüsz 

oltalmazzák a reggeli Napbárka ( ) utasát. 

Az I. regiszter középs  jelenete (c panel) 

Mint azt említettük az I. regiszter közepén a legkorábbi korongokon két emberfej

isten áll egymás mögött, akiknek fején szarvakkal és ureuszokkal ellátott kett s tollkorona, 

vagy napkorong van (részletesen az ikonográfia ismertetésénél). Az egyik alak feje el re a 

másik hátra tekint, mindkét figura kezében sztandardot tart, amin általában Wep-wawet foglal 

helyet. A datálható korongok azt mutatják, hogy nagyjából az i.e. IV. – III. sz. fordulóján a 

két alakot egy törzsön két, egy esetben négy fejjel egyesítették, ez az ikonográfiai ábrázolás 

tudomásom szerint meglehet sen ritka,232 de a Halottak Könyve kés kori kiegészít

fejezeteiben találunk távolabbi analógiákat Amon kétfejes ábrázolásaira is például a 164-es 

(emberi és sólyom) és 165-ös fejezetekben (kosfejek),233 kés bb pedig az ikonográfiai elem 

mágikus gemmákon is megjelent.234

                                                
232 Az Amduat Könyvének 11. órájában találkozunk kétfejes istennel, neve  (HORNUNG 1963, § 759). 
233 PLEYTE 1881 (3), 28-44; WÜTHTRICH 2010. 
234 DELATTE – DERCHAIN 1964, 171, nr. 225. 
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 Luca Miatello véleménye szerint a kétarcú istenalak nem más, mint a zeniten álló, 

hatalma teljében álló Napisten megjelenési formája.235 Varga Edith egy másik szempontból 

közelített az alak megfejtéséhez, értelmezése szerint az „Alvilágba való bemenetelt és 

kijövetelt szimbolizálja a kétarcú isten”.236 Mindkét megközelítés helyesnek tekinthet , 

mégpedig az istenség kezében tartott Wep-wawet sztandard kínálta magyarázatok miatt. Wep-

wawet, azaz „az út megnyitója”237 egyrészt kulcsfiguraként szolgálhat Varga Edith 

elgondolásához, ami a Napisten zavartalan közlekedésén alapul Evilág és a Túlvilág között, 

másrészt az udzsat-szem pupillájába való belépéshez és az onnan való kijövetelhez.  

 Az 1-es körfelirat típusú hypokephalok is a ki- és bejövetel, azaz a szabad mozgás 

lehet vé tételét hangsúlyozzák:  

K.1a.12-es hypokephal körfelirata: 
„Én vagyok az elrejtett, aki a titkos helyen van,
Én vagyok a ragyogó kiváló lélek Ré kíséretében.
Én vagyok az, aki ki-bejárkál a kiválóságok között.
Én vagyok a sárgafény  nagy lélek, az  képmása.
Én vagyok az, aki kijön az Alvilágból az  szeretete 

  folytán,
amikor kijövök, kilépek az udzsat-szemb l.

                                                
235 MIATELLO 2008, 287, register no. 5. 
236 VARGA 1968, 99. 
237 GRAEFE 1986, 862-863. 

London BM EA 10257, HK 164 
és 165 
(FAULKNER 19903, 163, 164.) 

Paris, BN, Cabinet des 
Médailles, nr. 2845 
DELATTE – DERCHAIN
1964, 171, nr. 225. 
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Én vagyok a túlvilágról jöv  Rével együtt 
a Nagy Fejedelem Csarnokában, Héliopoliszban.

Én vagyok a megboldogult lélek, aki lemegy az  
 Alvilágba, 

láttassék el teste dolgokkal-.
Biztosítsd az eget a léleknek,

a titkos helyet (sírt) a  múmiának.
  Én vagyok az, aki kijön az udzsat-szemb l.”

Ahogy az az idézett szövegb l is kiderül, az udzsat-szem védelme az elhunyt Amon-

Ré-vel azonosított alakja körül a túlvilági utazás során fejti ki hatását a szem közepén lév

entitás védelmében. Az Alvilágból való kilépés, az udzsat-szemb l való kilépést is jelenti. 

  Visszatérve a Wep-wawet sztandardhoz, a(z eredetileg két) sakálnak más funkciója is 

elképzelhet , képviselheti(k) Alsó- és Fels -Egyiptomot, így kapcsolható össze alakjuk/a a 

zeniten álló Napistennel, „Amon-Rével, a két föld trónusának urával” ( ), hiszen 

a regiszter jeleneteib l kiolvasható egy kelet-nyugat irányultság, míg a (két) sakál egyszerre 

képviseli észak és dél Egyiptomot, így a regiszter közepén álló alak pontosan ismét 

megtestesítheti az egész világ felett álló hatalmas Amon-Rét, nappali útjának felénél.238

Az i.sz. II. században élt Alexandriai Szent Kelemen azt írja az egyiptomi pogány 

vallásról szóló könyvében, hogy a két sakál az ég két felét szimbolizálja és a Nap 

fordulópontjait határozzák meg.239 Már az Újbirodalomtól kimutathatóan az alsó-egyiptomi 

Wep-wawet ( ) jelz je: az ég irányítója ( ).240 Ha ismét a Szent 

Kelemen által meg rzött óegyiptomi gondolathoz térünk vissza, elképzelhet , hogy az 

eredetileg jobbra és balra forduló alak valóban a zenitet szimbolizálja, azt a pontot, ahol a 

Nap nappali utazása során az égen a legmagasabb pontját éri el, s a sztandardon nyugvó Wep-

wawet sakál utal a fordulópontra, így értelmét nyeri a két arc is, hiszen eddig a pontig a Nap 

felfelé vette útját, majd innen lefelé indul, s kezdetét veszi a lenyugvó fázisa. 

Az el forduló idézett címkeszövegek közül a legtöbb esetben „a Tudónak” ( vagy

) nevezik, néhány esetben nominális mondatba foglalt pszeudo-participium áll mellette 

úgy, mint „én vagyok, aki ismerem” ( ). Jan Assmann véleménye szerint „a Tudás” 

( ) már a fáraónikus id szakban is az általános természetfilozófia és a szoláris ciklus 
                                                
238 RÄRG, 843. Már A. Wiedemann vallástörténeti munkájában megtaláljuk ennek az elképzelésnek a gyökereit 
(WIEDEMANN 1890, 165-166). 
239 STÄHLIN 1906, V, 7, 43.  
240 OTTO 1938, 13; LGG II, 345, Urk. 1 (FAULKNER 1953, 37 23,15); Urk. 2-3 (LEPSIUS HK 141, Tf. 59, 4); Urk. 
48 (Dendara VII, 191, 10). 
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ismeretében rendkívül fontos volt.241 „A tudás a szoláris kultuszban speciális szereppel bírt a 

„Stundenritual”-ban, egy liturgikus kozmográfiaként érhet  nyomon (a Nappal Könyvében), 

ami a Napisten utazását írja le az égen, oly módon, mint egyfajta processzió, ami 12 

állomásból áll. Ezeken az állomásokon a Napisten papjai himnuszok recitálása révén 

avatkoztak be a kozmikus események menetébe.”242 A papok így részesévé és közbenjáróivá 

is váltak a napciklus bekövetkeztének.  

A hypokephal I. regiszterében, ami véleményem szerint is a Nap nappali utazását 

ábrázolja „a tudás” egy olyan fajta biztonságot teremt, ami a ciklus helyes végbemeneteléhez 

szükséges, tehát az alapgondolat, amit a hypokepálok reprezentálnak, hogy az elhunyt 

részesülhessen az újjászületésben, mely az isteni rendnek a „ ”-nak és az „ismeretnek, 

tudásnak” köszönhet en gond nélkül végbemehet. 

A címkeszövegek egy esetben közvetlenül Amon-Réként azonosítják az alakot, 

továbbá egy másik szöveg közvetlenül Amonként. Amon alakjára ismerünk a hypokehálokon 

is el forduló HK 162 fejezetének leírásából is: 

1.

2.

3.

„1. Mondás: üdv néked, hatalmas Oroszlánisten ( ),243 magas tollú, a fels -

egyiptomi korona ura, aki rendelkezel a -jogarral. A phallosz ura vagy, 

állandó, mint a felkel  és ragyogó(nap), 

2. nincs határa ragyogásának. Az alakok ura vagy, számos megjelenés , aki 

elrejti magát az udzsat-szemben gyermekei el l. A hangosan üvölt  vagy az isteni 

kilencségben, 

3. a nagy futó, a sebes lépt . Er s isten vagy, akihez a könyörg  szava száll, aki 

megszabadítja a nyomorultat gyötrelmeit l.” 

Az idézett szöveg alapján valószín leg éppen Amon egy újabb titkos megjelenési 

formáját fedezhetjük fel az Ic regiszter kétarcú alakjában. Erre enged következtetni az a 

                                                
241 KLOTZ 2008, 28; ASSMANN 1970, 56-57; LORTON 1973, 490. 
242 ASSMANN 1970, 56-57. 
243 ALLEN 1960, 285: „Lord of might”. 
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címkeszöveg is, mely valamennyi 5-ös regisztertipológiájú korongon az istenséget 

azonosítja: .244

            
       (K.5.2)                       (K.2b.16) 

A koncentrikus elrendezés  korongok a klasszikus ikonográfiájú hypokephalok 

témáinak egy variációját mutatják. A szóban forgó „kétarcú” istenalak, ezeken a korongokon 

kis szekcióba zárva Meret-istenn vel együtt jelenik meg.245 A K.5.2-es korongon még 

világosan látszik, hogy két különálló alak áll egymás mögött, egyik arca el re a másik arca 

hátrafelé tekint, mindkét alak egy-egy -jelet tart jobbjában, baljában pedig szandardon álló 

Wep-wewet figurát. Az istenségek vállaiból egy-egy krokodil fej (?) áll ki, míg az alakok 

homlokából kos vagy krokodil fej indul ki. A K.2b.16-os korongon a két alak a fentebb 

leírtak szerint egy alakban egyesült, a szokványos klasszikus ábrázolástól eltér en, azonban a 

két fejb l további 4-4 feltehet en kos vagy krokodil fej türemkedik ki, kezében pedig -

jogart tart. A K.2b.16-os korongon ilyen formában megjelen  istenség rendkívül érdekes, 

ugyanis, a korong tulajdonosa az i.e. III. sz.-i thébai elit temetkezési hagyományainak 

megfelel en,246 két hypokephallal rendelkezett, a másik textil hypokephalt (T.1.2) a második 

regiszter elemzésénél részletesen is bemutatjuk, fontosnak tartom azonban ide idéznünk a 

textilen megjelen  Napisten figurájának arcát: 

                                                
244 A K.2b.16-os korongon is így jelenik meg, de befejezetlenül.  
245 Wb II, 107,3; PL, 445; DERCHAIN 1962, 260-265; BERLANDINI 1982, 80-88; LGG III, 330-332; GUGLIELMI 
1991, 6-7 és 16-18. A Meret el tt megjelen  felirat:  (Meret, aki megvédi az  atyját) (K.2b.16); 

(A védelmez  Meret) (K.5.2). Leitz nem jegyzi egyik jelz t sem! Meret gyakran t nik fel a napszem 
azonosításaként, így alakja azonos lehet Szakhmettel, aki ura homlokán, mint ureusz oltalmazza a Napistent, 
lángnyelvek mögé rejtve t. 
246 SCHREIBER 2007, 342. 
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Ezen az ábrázoláson Amon-Ré feje körül piros festékkel jelenítették meg, mintegy 

napkorong, a Napistent megtestesít  figura sugárzó lényét. Ezen az ábrázoláson a 

napkorongból indul ki négy-négy kosfej jobbra és balra. Véleményem szerint a bá-koncepció 

fejez dik ki a kosfejek ábrázolása révén, feltehet en az istenség, mint , azaz a 

leghatalmasabb báként jelenik meg, aki a legnagyobb er vel ( ) és hatalommal bír a 

kozmoszban. A kos, a bá és -(fény)er  közötti homofónián alapuló szójátékot fedezhetjük 

föl. 

6.1.1.2.1 A  és az  trigrammák feloldásai  

A két trigramma Amon rejtett nevének ( ) hiposztázisai, így feloldásukra több 

módszer és megoldás is létezik. A két trigramma, - a szó szerinti feloldás lehet ségével élve- 

a  és a  átirattal adható vissza.248 A Halottak Könyve 

korpuszban, csupán a kiegészít  fejezetekben fordulnak el  a trigrammák (162, 167). A 

 legkorábbi el fordulása egy a XXI. dinasztia korára datált 162-es fejezet szövegéb l 

ismert (p.Berlin 3031, II, 5-6).249 A Pleyte-féle 167-es fejezet csupán két Ptolemaiosz-kori 

Halottak Könyve papiruszon jelenik meg (p.Leiden T31 és Louvre N 3248).250  

A trigrammák egy újabb feloldási módja, ha mint rébuszokként kezeljük a 

jelcsoportokat, az els ben ( ) az udzsat-szem a Napisten éjszakai formájára utal, 

                                                
247 LGG VI, 430; összefoglaló bibliográfiáért lásd: BRASHEAR 1995, 3598; KOENIG 2009, 315-316; az 
értelmezésér l lásd: ÉTIENNE 2000, 55-56. 
248 PLEYTE 1881, vol. I, Pl. 131. P.Leiden T31 és p.Louvre N 3248: ; PLEYTE 1881, vol. I, Pl. 

21.   (RYHINER 1977, 126-127); WÜTHRICH 2010, 83, 43, HK 162, §7; 84, 90, HK 
167 §9. 
249 ALLAM 1991, 29 (Pl. 11); 70-71, komment ab. 
250 A szöveg eredete feltehet en a benne található núbiai eredet nek vélt szillabikus isteni jelz knek 
köszönhet en a post XXV.dinasztia korra datálható (WÜTHRICH 2010, 23-94).  
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amikor a -ba a szem védelmében lép be, az -hal, minden bizonnyal az istenség 

reggeli formájára vonatkozhat. A hal a reggeli bárka el tt halad, amikor feljön a -ból.251

A macska a Nap déli formája, a Halottak Könyve 17-es fejezetében is ezt az alakot ölti az 

istenség,252 de ahogy arra Alesia Amenta felhívja figyelmünket a lecsendesített vérengz

oroszlán-Napszem is macska formáját ölti, amikor Thot megnyugtatja.253   

A másik trigrammában ( ) szerepl  lótuszvirág a Nap reggeli formáját 

szimbolizálja, a kozmogóniákból ismert jelenet révén, amelyben a gyermek Napisten 

lótuszbimbóból születik.254 Az oroszlán, ami a másik trigrammában macskaként t nik fel, a 

Napisten déli formájának hiposztázisa,255 míg a kos az esti napformát testesíti meg: a 

Napisten kosfejes formájában utazik a túlvilágon.256

A harmadik megközelítési lehet ség a három jel fonetikus átiratát veszi alapul, az 

akrofónia elvét alkalmazva az egyes feloldási javaslatokon, a három szóból három bet

marad, melyek egybe olvasva kiadják a három jel enigmatikus jelentését. Annik Wüthrich 

ugyan megemlíti az els  trigramma egy fonetikus olvasatát, mint  (

), azaz, „aki felragyog”, ám ezt maga sem tartja túl valószín nek.257 Az én olvasati 

javaslaton  ( (metatézissel) ) ( > > (szaidi)) „a 

fény; aki ragyog”.259 Azonban a trigramma fonetikus feloldása minden kétséget kizáróan 

továbbra sem tekinthet  megoldottnak.  

M.- L. Ryhiner a második trigramma fonetikus értékét vizsgálta. Az akrofónia elvét 

alkalmazva: – –  ( + + ), a  szót kapta eredményként, ami azt jelenti, hogy 

                                                
251 BELLUCIO 1998, 129-142. A hal a Napisten védelmez je a túlvilági utazása során is, amely jelzi, ha veszély 
fenyegeti a Napistent (BILLEN 1992, 43-47, GAMER-WALLERT 1970, 111-114, BORGHOUTS 1971, 210-213, 
GOYON 1985, 270-273, Hibis III, 33, 11, KLOTZ 2006, 86-89, B kommentár). 
252 ALLEN 1974, 30 (§15). Összefoglalóan lásd: DARNELL 2004, 108-110. 
253 AMENTA 2003, 7-9. 
254 Például Edfou VII, 321,6; Edfou V, 51, 3-4. VARGA 1958, 223-228; SCHLÖGL 1977, passim; FEUCHT 1984, 
407-411. 
255 DE WIT 1951, 138-147. Például HK 15b, 5; Edfou III, 208,7.  
256 Például HORNUNG 1963, II, 21. Edfou III, 228,12 = pl. 73, 12. óra. Részletesen lásd RYHINER 1972, 134-137, 
BERLANDINI 1993, 32, KOENIG 1992, 123-132, WÜTHRICH 2010, 84. 
257 WÜTHRICH 2010, 84, 205. 
258 Wb II, 315, 4-5.  
259 F. R. Herbin véleménye szerint a fény ( ) megnevezés leggyakrabban Ozirisz a karnaki Opet-templomban 
megjelen  formájára utal (HERBIN 1994, 176-177; LGG II, 389). F. R. Herbin megemlít két forrást is, ahol Ré-re 
vonatkozik: „ ” „fény van benne, mint (egy) gyermek” (Edfou VI, 16,8); „ ” 
(BRUGSCH 1884, 764). 
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a „legid sebb”. Az isteni jelz , ahogy arra Ryhiner is utalt többek között Atum260 jelz jeként 

is ismert, de ugyanúgy Amon-Ré jelz jeként is számos esetben alkalmazták.261

Freeman ugyanezt a trigrammát egy másik olvasattal látta el, mint Habár Freeman 

nem részletezte eredményét, az olvasata csak nehezen vezethet  le. A lótuszvirágnak eleddig 

csupán egyetlen el fordulásában van „i” fonetikus értéke (Valeurs 406, No. 229; 407, No. 

259; lásd:  ( ) (Edfou IV, 199, 7).262 Ugyanakkor a kosnak van  értéke is (< ) 

(Valeurs 221, 195). Így a trigramma  olvasata az akrofónia elvét alkalmazva, mint 

+ + , lehetséges, ám meglehet sen problematikus. 

D. Klotz egy újabb ötlettel ált el  a trigramma feloldásaként  nevét javasolja. A 

lótusz értéke , az oroszlán értéke  a kos értéke ( , az akrofónia elvét alkalmazva 

a  igét kapjuk, amely szóban azonban egy metatézist feltételez, s így kapjuk meg a 

„kívánt” –Khepri formát.263

Véleményem szerint a három elképzelésb l Ryhiner megoldása látszik a 

legvalószín bbnek, minthogy a trigrammát számos alkalommal feloldják a hieratikus és 

démotikus szövegek, mint –  – ,264 de az alap átiratban (Σερϕουϑμουισρω) veszik át 

a kopt és a görög  nyelv  mágikus szövegek is.265 Atum, mint s, kozmikus isten szolgál az 

Amon-Ré-vel való azonosításhoz. 

Az Id-e szekszió 

Az els  regiszter harmadik szekciója a korongok túlnyomó többségén egy ül  sólymot 

ábrázol (IIe szekció), a madár felett általában a kétarcú istenség oldalán elkezdett szöveg 

folytatódik vagy csupán rövid címkeszöveg áll (IId).  

A madár önmagában számos magyarázati lehet séget kínál, ha az ideografikus 

megjelenési formáját tekintjük, megnevezése 266 / 267 és καιμις 268 is 

                                                
260 LGG VI, 347, Urk. 19. 
261 LGG VI, 347, Urk. 18, 20, 26, 156. 
262 FAIRMAN 1943, 231. 
263 KLOTZ 2010, 72. 
264 A démotikus szövegekben fordított irányban helennek meg a jelek: GRIFFITH –THOMPSON 1904, I,12.; VII, 
30.; IX, 16.; XI, 8.; LGG VI, 430, Urk. 6-9. 
265 BONNER 1950, 164, n. 44, 200; DELATTE – DERCHAIN 1964, 45-46; MICHEL 2004, 172, n. 885; MICHEL-VON 
DUNGERN 2010, 85-86; BETZ 1986, PGM 35, n.132; PREISENDANZ 1928, PGM VII, 498, PGM XXXVI, 351. 
QUACK 2006, 182, n. 45. 
266 Wb IV, 514, 1-3; LGG VII, 103-104. 
267 Wb I, 225, 15 – 226, 5; LGG II, 206. 
268 LGG VII, 313-314; DERCHAIN 1971, 48-49. 
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lehet.  a Nap-sólyom egy megnevezése,269 az  szintén paralel kifejezései a 

-nek.270 Valamennyi kifejezés az isteni képmásra is vonatkozhat (Götterbild), mely 

esetünkben közelebb vihet az ábra megfejtéséhez. Elvonatkoztatva az istenképmás fogalmát, 

az  utalhat az isten testére, vagy éppen holttestére, az istenség által megtestesített él , 

vagy mumifikált szent állat kultuszára (kos, sólyom, bika, krokodil…) vagy akár egy 

kultuszszoborra is.271 Ha az elhunyt állatra gondolunk, amelyeket szent temet kben helyeztek 

nyugalomra, de akár ha az él  képmásra, vagy a kultuszszoborra, amiket szintén elzárva 

titokban riztek, mindegyik esetben az isten titkos formájáról van szó. Spiegelberg kiemeli, 

hogy a kés kori vallásban az  az elhunyt megnevezéseként is felt nhet, de már a XIX. 

dinasztia idején a megistenült elhunyt testét ( ) is azonosították az -mel: „bája az égben, 

az -ja a túlvilágon van” ( ).272 Az titkos helyen megjelen  isteni 

képmás gondolatát idézi néhány hypokephal címkeszövegként a madár mellé írt felirat is, 

mint .273 Jan Assmann véleménye szerint a túlvilágra belépés együtt jár az 

létformává alakulással.274 Ré a Duatban  és a  jelz vel is megjelenik.275 Egy 

másik jelz  a , 276 ami utalhat az istenség sólyom formájú megtestesülésére.277

Két fontos szöveghelyet kell felidéznünk, ami csakúgy Ozirisszel, mint, -a hibiszi 

Nagy Amon Himnusz tanúsága szerint,- Amon-Rével is kapcsolatba hozható, az els  szöveg 

a Halottak Könyve 181b és 185-ös megegyez  mondása: 

„Adassék a -ereje Mendészben, az   

-tekintélye Hérakleopoliszban

Helyeztessenek el az  képmásai Héliopoliszban.” 

 Mindkét isten bája a mendészi kosban ( ) testesül meg, a kos és lélek szavak 

homofóniáján alapuló szójátékra már az Ic panel elemzésénél kitértünk.278 A -tekintély, és 

Amon-Ré, továbbá a Hérakleopoliszban tisztelt kosfej  azaz a kosfejes 

                                                
269 LGG VII, 103, Ré-harakhti jelz je Urk. 7, 8. Amon-Ré jelz je: Urk. 87, 82. HORNUNG 1979b, 382; 
HORNUNG 1984, 270. 
270 LGG II, 206. 
271 KLOTZ 2006, 120. 
272 SPIEGELBERG 1927, 29, n.1. 
273 LGG I, 302-303, C. A Napisten jelz je (lásd n. 200). 
274 ASSMANN 1995, 58-59. 
275 ASSMANN 1969, 63,25, hivatkozással HORNUNG 1963, 195-196; SCHENKEL 1978, 42-44. JANSEN-WINKELN
1996, 29-36. 
276 LGG II, 668-670. 
277 ASSMANN 1969, 80. 
278 Ozirisz kapcsolatát a mendészi kossal lásd a CT 355-ös a HK 17-es fejezet elemzésénél, 75. oldal. Amon-Ré 
bájaként szintén megjelenik a mendészi kos (Hibis III 33, 26-27) KLOTZ 2006, 110; BARUCQ 1980, 337. 
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megjelenési formájuk között minden bizonnyal egy újabb szójáték fedezhet  fel, míg a 

héliopoliszi  Atummal hozható összefüggésbe, aki a lenyugvó Nap megtestesít jeként, 

szintén egyik megjelenési formájában kosfejes istenként jelenik meg.279  

  (K.1b.4) 

– „Te vagy, mint az isteni képmások isteni képmása, akinek az 

isteni képmásai a négy isteni képmás (értsd: a négy (mendészi) kos)”280

  Az -madár (G11) és a szintén  átirattal rendelkez  kos (E184) 281

kommonesszenciája ismét a bá-koncepcióban érhet  nyomon. 282  

VII. Ramszesz sírjában a szarkofág terem bal oldali falának, fels  regiszterének harmadik 

jelenetében egy a földb l kiemelked  kos képét látjuk, amint istenségek imádják,283 a kos 

megnevezése  azaz „Ré teteme” a kísér  szöveg a következ :  

„Ezek az istenek vannak ebben a formában. k imádják Ré -

formáját, a nagy tetemet, aki a horizonton van, a titkos isteni testet, k 

kiterjesztik karjaikat a bák bája ( ) felé. Amikor Ré hívja ket, 

el jönnek a két barlangból.”284  

 Az idézett szöveghely különösen is érdekes több szempontból, a földb l kikel  kos és 

a Napisten  formája, mely a szövegben -formaként jelenik meg ismét közös nevez re 

hozható, hiszen mindkét esetben, mint ahogy arra Spiegelberg is rámutatott a Napisten 

tetemér l ( ) van szó. A szöveghely egy másik fontos aspektusa, a nagy tetem 

                                                
279 MEKIS 2011, 64-65. 
280 Magyarázatot lásd a 68. oldalon. 
281 Wb I, 226,7; Valeurs 222, 217; KURTH 2008, 199, 30; 210, n. 108. 
282 Darnell a két jel közös jellegét Ozirisz személyében találja megfoghatónak, véleménye szerint Oziriszt, a 
nagy keleti múmiát a szoláris sólyomfejjel ábrázolták, amely Ré és Ozirisz egyesült formája, amely újjászületni 
képes (DARNELL 2004, 73). 
283 HORNUNG 1990, 64-65, Pl. 117. 
284 DARNELL 2004, 93-94. 
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megnevezése, mint . Ugyanezzel a jelz vel találkozunk a hypokephalok egy bizonyos 

csoportjánál az -madár felett.    

1.  2.  3. 

1. A bák bája, 2. tekintélyes, tekintélyes, 3. a félelem ura az istenek között.

6.1.1.2.2  és további trigrammák feloldásai ( , )

A  felirat ortográfiája a kossal is el fordul (Gardiner E10) néhány 

hypokephalon. Babau, minden bizonnyal a bárkában ül  madárra vonatkozik. Jan Assmann 

egy meglehet sen alapos jegyzetet írt a kifejezés magyarázataként.288 A kifejezés használata a 

ramesszida kortól mutatható ki és használatban maradt egészen a görög-római korig. A 

szöveg minden bizonnyal ismét Amon-Ré egy jelz jeként értelmezend , azonban mint látni 

fogjuk a megvizsgált szövegekben a jelz  egy kozmikus, szoláris demiurgosz jelz jeként 

szerepel. Feltételezhet , -ahogy azt a mágikus trigrammák vizsgálatánál is javasoltuk,- hogy 

Amon-Ré a héliopoliszi kozmogóniából ismert teremt  Atummal azonosul, amikor a jelz

attribútumaként megjelenik.   

Atum alakja f leg a kés kori megjelenésében er s Ozirisz aspektust ölt magára és 

fordítva, így a vizsgált jelz  Ozirisz neve mellett ugyanolyan gyakran el fordul, mint Atum 

neve mellett,289 véleményem szerint ennek magyarázata, ha a szoláris teológia szemszögéb l 

                                                
285 LGG II. 678.
286 A kosfej egyszerre fejezi ki az isten tekintélyét, és Amon természetét. Wb IV, 459, 13; LGG VII, 73; SETHE
1929, §31-32. ZANDEE 1947, 5. A jelz  gyakran következik a Ba-bau ephiteton után, lásd: p.Salt 825, IX, 5; 
Urk. VI, 75., PGM I, 239; V, 483; XII, 81, 101; XIII, 806. 
287 LGG III, 736.
288 ASSMANN 1969, 79-81. 
289 LGG II. 678, Urk. 5 ; 7 , 23, 40. 
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vizsgáljuk, hogy Ozirisz héliopoliszi jelenléte er sen köt dik Atum bizonyos aspektusaihoz, s 

a Kés korban Ozirisz mind gyakrabban kapcsolódik Atum egyes formáihoz.290  

A kis szekció helyes megértéséhez tisztában kell lennünk Ozirisz és Amon új 

funkcióival, melyek a kés kori „karrierjük” során jelentkeztek. Ozirisz a Piramisszövegek óta 

jelen van Héliopoliszban (Pyr. 365), ahol kezdett l fogva azonosult a f nix-madárral, ami a 

Ben-ben-templomban újította meg formáját (CT 335). A XXVII. dinasztiától kezd d en, a 

héliopoliszi Ozirisz alakja mindinkább hasonul Atuméhoz, például Ozirisz a héliopoliszi nagy 

templom urává ( ) válik, vagy t nevezik a héliopoliszi nagy fejedelemnek (

).291   

Számos forrásból ismert Ozirisz sírja Héliopoliszban ) csakúgy, mint helyi 

formája, mint Ozirisz-Szepa ( ), tehát Ozirisz minden bizonnyal saját kultusszal 

rendelkezett a városban.292  

A. Wüthrich „Ozirisz szolarizációjáról” ír a HK 162-es fejezetének kontextusában,293

ahol egy invokációban az -istenn  Amonhoz a következ képpen szól: „  a te bád, nehogy 

ne ismered fel t! Jöjj el az Ozirisz N-hez! Te adhatsz meleget az  feje alatt.  a nagy tetem, 

aki Héliopoliszban nyugszik,  az  neve.”294  

A szöveg implicit módon azonosítja az Ozirisz-elhunytat a héliopoliszi nagy tetemmel, amely 

egyszerre testesíti meg Oziriszt295 és Atumot. A nagy tetem titkos neve, ismét egy 

trigrammával van kifejezve , Ryhiner, Atum kriptografikus nevét olvassa ki a három 

jelb l.296  

A 3-as körfelirat típusú hypokephalok szintén Atumot nevezik meg, mint aki a Nagy 

Fejedelem templomában van Héliopoliszban,  „a nagy tetem”.  

                                                
290 EL-BANNA 1989, 101-126.    
291 EL BANNA 1989, 116 – 118: dok. 29 (Hibisz templom); dok. 43 (Dendara), dok. 44 (p.BM EA 10109). 
292 GOYON 1988, 37-39; MEEKS 2006, : 175-177; 209,73, n.151. 
293 WÜTHRICH 2010, 32-37. 
294 HK 162, §§ 5-6 – LEPSIUS 1842, Taf. LXXVII. Párhuzamos megállapítás áll a p. Brooklyn 47.218.138, XV, 
14-es sorában is:   . 
295 LEITZ 1999, 45; MEEKS 2006, 172: „Ó a nagy tetem ura, aki Héliopoliszban nyugszik! Ó a nagy él  úr, aki 
Busziriszben nyugszik…”. 
296 RYHINER 1977, 124-137. Ryhiner ismertetett módszere szerint (lásd 6.1.1.2.1-es fejezetet), 3 síkon azonosítja 

a jeleket: 1. fonetikai szint:  -  akrofófina révén: ; hasonlóan   -  > ;  -  >  (J+t+m) 2. 

morfológiai szint: ;  - ; / /  – „Ré/A napkorong id ssé válik.” 3. 

szimbolikai szint: ; , 
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A három szóban forgó isten, Atum – (Amon-)Ré – Ozirisz lényét az Amduat Könyve 

révén kapcsolhatjuk össze, ahol a hatodik órában Ré egyesül (unio mistica) a tetemével. A 

túlvilágra alászállt Napisten, egyesül Ozirisszel és elnyeri az örök életet azért, hogy 

újjászülethessen teljes fényében.297 A K.5.1-es és K.5.2-es hypokephalon képi formában is 

felt nik ez a gondolatmenet illetve a HK 162-es fejezetének idézett sorai ihlette jelenet: 

  
K. 5.1 K.5.2 

Érdemes felhívnunk a figyelmet a bárka körül megjelen  Wep-wawet figurákra, 

hiszen, ahogy azt az el z ekben megállapítottuk az Ic panel kétarcú alakja mellett is 

megjelenik a figura, amit a Nap nappali fordulópontjaként értelmeztünk, itt a bárka mellett a 

Nap éjjeli fordulópontját szimbolizálják, hiszen ett l a ponttól kezdve a Nap ismét felfelé 

veszi az útját. A trigramma az els  korongon eleddig egyedi módon kicsit módosulva a 

következ  formában jelenik meg: , amely azonban szintén Atum nevét adja, 298

csakúgy, mint a másik korongon: // .299

6.1.1.2.2.1 A  jelz  mögött 
  

Érdemes most megvizsgálnunk a  jelz  kontextusban felt n  helyzetét, hogy 

teljesebb képet kapjunk a jelz  használatáról. A HK 162-es fejezetéhez, így a hypokephalok 

kontextusához is célszer  a Halottak Könyve „Chapitres supplémentaires”-jeinek 

megvizsgálása.  

A HK 167-fejezetében egy fontos analógiával találkozunk: 

                                                
297 HORNUNG 1963, II, 123-124. 
298 RYHINER 1977, 123. /
299  – „Ó Atum, aki elkészül az isteni er b l (2x), hogy létrejöjjön, mint a szem 
írisze.” A kompozíció a napisten éjjeli megújulását tárja elénk az éjszaka hatodik órájában Ozirisz és Amon-Ré 
uniójának köszönhet en megújul mindkét isten ereje és képességeik teljes er vel térnek vissza ( ) - err l 
részletesen a III. regiszter elemzésénél. A következ  ábra már a Napistent a tojás-íriszben ábrázolja, aki az 
újjászület  nap szimbóluma (részletesen lásd 424-es lábjegyzetnél). 
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§ 7   

§ 8   

§ 9 

§7 

§8 

§9 

§7 Amon, nagy urunk (2x), 

§8 aki leveri (az ellenséget) számomra (2x)  

§9 bák bája ( / βι−βιου), a legtiszteletreméltóbb (  / ϕ ϕ ), 

titkos a te neved, valóban: 

(σερϕουϑ μουι σρω .302

  

Egy másik hasonló analógiát fedezhetünk fel a p.Salt 825 (BM EA 10051,4) IX,5-ben, ahol a 

megnevezés egy hasonló kriptografikus egység részeként jelenik meg. 

|5 / 

|6

„ (Σερϕουϑ μουι σρω), aki távol van, aki felemelkedik az égen, és alábukik a 

Duatban.  Ba-bau ( / ), a legtekintélyesebb (  / ϕ ϕ ),  a titkos / szent 

védelmez je a Két Földnek, aki elrejt zik az  testében.” 304

Mindkét idézett szöveg egy mindenek felett álló, titokzatos és kozmikus isten leírásáról szól, 

aki a kés kori thébai mili ben egyértelm en Amonnal azonosítható, aki magába olvasztotta a 

Napisten szoláris formáit, Ré, Atum és Khephri aspektusait.  

Azonban választ egyik idézett szövegünk sem adott arra, hogy a jelz  milyen kapcsolatban áll az -

madárral. Jan Assmann magyarázatában kitér a kapcsolatra is a következ  idézet kapcsán:    

                                                
300 A p.Louvre N 3248-on: – aki leveri…. 
301 WÜTHRICH 2010, 90, §9: [ ]-  – „bois sur terre” ?. Elképzelhet nek tartom a passzus kriptografikus 
feloldást a következ  módon:  > >  > – titkos. 
302 A teljes szöveget lásd: WÜTHRICH 2010, 88-97. 
303 É. Drioton a következ képpen oldotta fel a kriptografikus részt: > ; > ; >  =  – „sacré”. 
DRIOTON 1942, 124-128. A HK 169-es fejezetbena a kriptografikus jel harmadik elemét  fonetikus értékkel 
írták ki, minden valószín ség szerint a skarabeusnak inkább  értéke lehet itt, mint .(lásd n. 296). 
304 DRIOTON 1942, 124-128; RYHINER 1977, 129-130; DARNELL 2004, 410, n. 176. 
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Urk. VI, 75, 10-21. Louvre N 3129, G, 10-21 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

    

21 

10  (Ó) a sólyom, aki világosságot teremt  

sugaraival, akinek ragyogó a formája, 

11  aki elrejti az  formáját a ládában ( ). 

12  Nemz  bá, aki nemzette az isteneket, 

13  Ré él  bája, aki megteremtette a vágyat  

14  a férj számára, aki ismét ifjú lett. 

15  Oroszlán ( ), kos ( ) ( ) a szeretett  

kos 

16  az er s karú, a hatalom ura, aki megsemmisíti 

ellenségeit, 
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17  a bák bája ( βιβου), a kosok kosa (

σ ησ η) 

18  az Ogdoád dicséri az  tekintetét 

19  akinek négy arca van egyetlen nyakon 

20  777 fül , millió és millió szem

21  milliárdnyi szarvú. 

A szöveg egyértelm en a madár szoláris aspektusát hangsúlyozza. A Napisten egy 

újabb hiposztázisaként jelenik meg, ami elrejti formáját a ládában ( ). Elképzelhet , hogy 

egy kultuszszoborról vagy az isteni képmásról van szó szentélyében, de még valószín bb, 

hogy a koporsóládáról, ahogy azt Jan Assmann is javasolja.305 A szöveghely magyarázatául 

szolgál az -madár felett megjelen  kis panel egy bizonyos szövegéhez is: 

Te vagy, mint az isteni képmások isteni képmása, akinek az isteni 

képmásai a négy isteni képmás. Hiszen a 4  nem más az Urk. VI, 75, 19 alapján, mint a 

mendészi kos, akinek titkos, mindenható és mindenek felett álló a megjelenése.  

Assmann véleménye szerint a sólyom a Napisten egy másik aspektusában, mint 

ragadozó madár ( , ), a Nap aggresszív, megsemmisít  jellegét testesíti meg, amikor 

a legteljesebb kisugárzása és h leadása.306 A Nappal Könyvének 6. órájában Apóphisz 

legy zéséhez szükséges a Napisten pusztító ereje, amelyet a -„diadémja” segítségével 

ér el.307 Frankfort magyarázata szerint  a napisten férfierejére utalhat, amely révén 

képes elhagyni a Túlvilágot, és megtermékenyíteni az anyaistenn t.308 Mindkét elgondolás 

szóba jöhet a szárnyait kitáró, múmiapólyáitól megszabaduló sólyom magyarázataként. 

Különösen is fontos megjegyeznünk, hogy a 2-es körfelirat típusú hypokepephálok 

invokációjukat egy -ként megnevezett istenhez intézik: 
309 … 

Ó „beburkolt” ( ) a Benben-templomban Héliopoliszban, aki 

magasságos (2x) és dics séges (2x), Nemz  Bika, Nagy Isten… 

                                                
305 ASSMANN 1969, 79. 
306 ASSMANN 1995, 53, hivatkozással ZANDEE 1992, p.Leiden I 344 verso, II, 6-7, 106-114. Párhuzamos 
szöveghely: p.Berlin 3050, VIII, 4 
307 PIANKOFF - DRIOTON 1942, 16.; MÜLLER-ROTH 2008, 206-207. 
308 FRANKFORT 1948, 169, n. 46. 
309 LGG VII, 618.; VARGA 1968, 14. p. Berlin 3049, 160-164 (ASSMANN 19992, no 127B, 292.). 
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Az Urk. VI, 11 alapján a napisten egy formája az, ami a -ban nyugszik. Varga 

Edith megfogalmazása szerint  „az éjszakai napisten aspektusait viseli, és –a szövegben 

szerepl  egyéb jelz k tanúsága szerint- Amon-Ré-Atum alakjában testesül meg”.310

 Összefoglalva, a madár a bárkában, az t kísér  szövegekkel számos magyarázati 

lehet séget kínál, egyszerre fejezi ki a legteljesebb erej  sugárzó Nap-formát csakúgy, mint a 

lenyugvó (Ozirisz-)Atum formát. Ezt a látszólagos paradoxont a  címkeszöveg teszi 

világossá, a jelz  egyik gyakori személye Atum(-Ozirisz),311 aki a Túlvilágkönyvekben kos-

fejes istenként jelenik meg, másrészr l,  (a kosok kosa) Amon312 7. bájának is a 

jelz je, ami a négylábú állatokat testesíti meg, amelyik bát azonban a templomi reliefek 

madár formájában ábrázolnak.313 Amon, aki az II. regiszterben az  titokzatos formájában 

négy kosfejes istenként a mendészi kos inkarnációjaként jelenik meg, valószín leg a 

madárban is az  emanációja fedezhet  fel „aki megtestesíti a Nap agresszív és megsemmisít

aspektusát”, „ , a legtekintélyesebb, a félelem ura az istenek között”.314 Feltehet en 

többek között Amon és Atum asszociációjában, mindkét isten kos megjelenési formája 

szolgáltatja a kulcsot a  jelz höz, melynek manifesztuma a szárnyai kitáró sólyom. 315   

Az I a-e regiszter meglehet sen összetett jelentést hordoz, mely annak eredménye, 

hogy a kés kori Amon-teológia maga is rendkívül sokk rét , Amon-Ré személye más és más 

aspektusaiban köszön vissza.316 A három panelb l (I a-b, I c, I d(-e)), -noha egyes 

szekciókhoz több magyarázat is f zhet ,- véleményem szerint a nappal három fázisa 

olvasható ki, a reggeli (felemelked ), a delel  és a délutáni (nyugvó) fázisok, de ez utóbbi 

máris magábna hordozza az újjászületés ígéretét. Talán a legösszetettebb mind közül a 

délutáni fázis, mely a hagyományos Atum – Amon-Ré megfeltetés mellett f leg a Kés kortól 

jellemz  módon egy er s Ozirisz aspektust is magán visel.  

                                                
310 VARGA 1968, 14. A p. Leiden I 350, 800-as fejezet, 12-es sorában (ZANDEE 1947, pl. VI) is megjelenik a 

 jelz  (Wb V, 562,7):  – „A titkos túlvilág az, 
ami adja az  ura elrejtését, az, aki az  szomszédságában van, bája az ami az égben van, temploma 
Théba.” ZANDEE 1947, 110. A  jelz r l részletesebben a 9.2.2 fejezetben. 
311 LGG II, 678, Urk. 9, 14, 27, 10, 17, 20, 25, 43. 
312 LGG II, 678, Urk. 1, 2, 12, 16, 19, 21, 29 
313 KLOTZ 2006, 36-38; ASSMANN 1995, 144-147. 
314 Az azonosítás az Urk. VI, IV, 10-22 alapján valószín . 
315 ZANDEE 1947, 84.  
316 Például: … Amon kés kori 
teológiájához összefoglalásért lásd: KLOTZ 2006, passim, de különösen: KLOTZ 2008; KLOTZ 2012, passim.  
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6.1.2 A második regiszter kompozíciója 

6.1.2.1 Repertórium 

A II. regiszter, -C. Leemans véleményét követve-,317 a korongok leglényegesebb 

ikonográfiai elemét tartalmazza, így habár sorrendben fentr l lefelé a második helyen áll (lásd 

, és  maszkját), a korongok teológiájában a legfontosabb helyen szerepel. 

A regiszter közepén valamennyi esetben guggoló istenalak figyelhet  meg, alakját sok 

esetben címkeszöveg azonosítja: 318, ,319 / ,320 ,321 ,322 323

,324 ,325 326. Lábánál két oldalról egy-egy kígyó (oválisba zárt -kígyó 

általában balról, jobbról pedig szarvasvipera)327 védelmezi. Az istenség megjelenési formája 

alapján különböz  típusok figyelhet k meg:328  

o Profilból ábrázolt egymásnak hátat fordító eredetileg négytest  alak, mely a 

gerincek szimmetriatengelyén összefonódott testekb l áll, a síkban két jobb és bal felé 

tekint  vászonba burkolt testt  guggoló alak látható:329  

                                                
317 LEEMANS 1885, 91-128, Plate. 
318 LGG IV, 408. K.1b.15. 
319 LGG IV, 390-391. K.1.a.24, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.2a.8, K.2b.2. 
320 LGG IV, 649-650. K.1a.1, K.1a.6, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.2a.3, K.2a.4?. 
321 LGG VII, 69. K.1a.10, K.1a.13. 
322 LGG II, 658-660. K.1a.7, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.16, K.2a.3, K.2a.4?. 
323 LGG V, 686-687. K.1a.10. 
324 LGG I, 320-323. K.1a.14. 
325 LGG V, 357. K.1a.15. 
326 LGG IV, 612-619. K.2b.5, K.2b.6, K.2b.6 (bis). 
327 K.1a.1, K.1a.3 (hosszúkás kígyók = vipera?), K. 1a.7, K.1a.8 (fordítva), K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, 
K.1a.14, K.1a.16 (fordítva), K.1a.18, K.1a.23, K.1a.24, K.1a.25, K.1a.26 (csak mehen-kígyó), K.1a.27 (csak 
mehen-kígyó), K.1a.28, K.1a.29 (csak egy kígyó (meghatározhatatlan), K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.6, K.1b.7, 
K.1b.8, K.1b.9, K.1c.2, K.1c.5, K.1c.6, K.1c.11, K.2a.1, K.2a.2, K.2a.3, K.2a.6, K.2a.7, K.2a.8, K.2b.1, K.2b.7, 
K.2b.9, K.2b.25 (két hosszúkás kígyó a négykosfejes isten védelmében). 
328 Két esetben az alakot egy bá-madár helyettesíti: K.2b.27, K.3d.2; megint másik esetben egyszer  emberfej
múmia: K.3b.5; egy átmeneti típuson dzsed-oszlop helyettesíti: K.3d.1, K.3d.3. 
329 K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.16, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, 
K.1a.23, K.1a.24, K.1a.25, K.1a.26, K.1a.27, K.1a.28, K.1a.29, K.1b.1, K.1b.2, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.6, 
K.1b.7, K.1b.9, K.1b.10, K.1c.1?, K.1c.8, K.1c.9, K.1c.10?, K.1c.11, K.1c.12, K.1c.13, K.2a.1, K.2a.2, K.2a.3, 
K.2a.4, K.2b.8, K.2b.9, K.2b.11, K.2b.12, K.2b.13, K.2b.14, K.2b.15, K.2b.18?, K.2b.20, K.2b.21,K.2b.23, 
K.2b.24, K.2b.25, K.2b.26, K.3b.1, K.3b.2, K.3b.3, K.3b.4, K.3c.1, K.3c*.2. 
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            (K.1a.10) 

o Vagy egy egyetlen test  profilból ábrázolt vászonba burkolt330 vagy mezítelen 

alak331:  

                (K.1a.18)            (K.1b.15) 

• Az alak két-332 vagy négyfej ,333 egyetlen eddig ismert esetet leszámítva (K.3c*.2), 

mindig kosfej . 

                                                
330 K.1a.1, K.1a.12, K.1a.14, K.1a.15, K.1a.18, K.1b.8, K.1(b).12, K.1c.2, K.1c.3, K.1c.4, K.1c.5, K.1c.6, 
K.2a.5, K.2a.8, K.2b.1, K.2b.2, K.2b.2, K.2b.3, K.2b.4, K.2b.5, K.2b.6, K.2b.6 (bis), K.2b.7, K.2b.10, K.4b.2. 
331 K.1b.15, K.1b.16. A mezítelen alak variánsa, az ithyphallikus és bal karját Min attribútumaként magasba 
emel  guggoló alak: K.2a.9. 
332 K.1a.26, K.1a.28, K.1a.29, K.1b.7?, K.1c.12, K.2a.5, K.2a.7, K.3b.2. 
333 K.1a.1, K.1a.2?, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.14, 
K.1a.15, K.1a.16, K.1a.18, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1a.24, K.1a.25, K.1a.27, K.1b.1, K.1b.2, K.1b.3, 
K.1b.4, K.1b.5, K.1b.6, K.1b.9, K.1b.10, K.1b.15, K.1b.16, K.1c.1, K.1c.2, K.1c.3, K.1c.4, K.1c.5, K.1c.6, 
K.1c.8, K.1c.9, K.1c.10, K.1c.11?, K.1c.13, K.2a.3, K.2a.4, K.2a.6, K.2a.8, K.2a.9, K.2b.1, K.2b.2, K.2b.3, 
K.2b.4, K.2b.5, K.2b.6, K.2b.6 (bis), K.2b.7, K.2b.8, K.2b.9, K.2b.10, K.2b.11, K.2b.12, K.2b.13, K.2b.14?, 
K.2b.15, K.2b.20, K.2b.21, K.2b.23, K.2b.24, K.2b.25, K.2b.26, K.3b.1, K.3b.2, K.3b.3, K.3b.4, K.3c.1, K.4b.2. 
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               (K.2a.7)               (K.3c*.2) 

• Kezében ,334  és  amulett hármas egysége jelenik meg a leggyakrabban,335 de 

el fordul, hogy nem tart semmit,336 vagy csupán kizárólag jogart,337 a kombinációk 

kiegészülhetnek a  és 339 jogarral,340 egyetlen esetben egy kígyóval,341 míg 

egy másik példányon csupán egy -tollat tart a kezében.342  

• Az istenség napkorongot ( ),343 -koronát,344 -koronát,345 vagy Amon kett s 

tollkoronáját ( ) 346 viseli, esetleg nem visel koronát.347

A központi figurát leggyakrabban348 holdkorongot visel  adoráló páviánok imádják 

jobbról és balról is: számuk kett ,349 négy,350 hat351 vagy nyolc,352 címkeszöveg úgy 

                                                
334 K.1a.25 (baljában), K.1b.7?, K.2b.8.  
335 K.1a.1, K.1a.4, K. 1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.14, K.1a.16, K.1a.18, K.1a.24, K.1a.25, K.1a.28, 
K.1a.29, K.1b.1, K.1b.2, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.6, K.1b.9, K.1b.10, K.1c.1, K.1c.3, K.1c.5, K.1c.8, 
K.1c.9, K.2a.1, K.2a.2, K.2a.3, K.2a.6, K.2a.7, K.2a.8, K.2b.2, K.2b.3, K.2b.9, K.2b.15, K.2b.23, K.2b.25, 
K.3b.1, K.3c*.2 (baljában hosszú kígyót tart), K.4b.2. 
336 K.1a.11, K.1a.27, K.2b.5, K. 2b.20, K.2b.21, K.2b.24, K.3c.1. 
337 K.1a.3, K.1a.5, K.1a.12, K.1a.21, K.1a.26 (jobbjában), K.1c.2, K.1c.4, K.1c.6, K.1c.11, K.1c.13, K.2a.4, 
K.2a.5, K.2b.1, K.2b.4, K.2b.6, K.2b.6 (bis), K.2b.7, K.2b.10, K.2b.11, K.2b.12, K.2b.13, K.2b.14?, K.2b.18,  
K.2b.19, K.2b.26, K.3b.3, K.3b.4. 
338 K.3b.2 (az alak jobbjában?). 
339 K.1a.26, K.2a.4. 
340 K.1a.6, K. 1a.7, K.1a.9 (csak a jobbjában), K.1a.10, K.1a.16, K.1a.18, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1b.15, 
K.1b.16, K.1c.11, K.1c.12 (az istenség jobbjában a flagellum, baljában a hekat-jogar), K.2b.23, K.2b.25, 
K.3b.1?. 
341 K.3c*.2. 
342 K.1a.15. 
343 K.1a.8, K.1b.1, K.1b.16, K.1c.2, K.1c.3, K.1c.4, K.1c.5, K.1c.6, K.2a.3, K.2a.6, K.2a.7, K.2b.4, K.2b.5, 
K.2b.7, K.2b.10, K.2b.13, K.2b.15, K.2b.20, K.2b.22?, K.3b.3, K.3b.4, K.3c*.2.
344 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.9, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.13, K.1a.14, K.1a.15, K.1a.16, 
K.1a.18, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1a.25, K.1a.26, K.1b.2, K.1b.9, K.1b.10, K.1c.1, K.2a.4, K.2a.5, K.2b.2, 
K.2b.3, K.2b.23. 
345 K.1a.10, K.1a.27, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.15, K.2a.1, K.2a.2?, K.2a.8, K.2b.1. 
346 K.1a.24, K.1a.28, K.1a.29, K.1b.6?, K.1c.12, K.2b.6, K.2b.6 (bis), K.3b.2. 
347 K.1c.8, K, 2b.8, K.2b.11, K.2b.12, K.2b.21, K.2b.24, K.2b.25, K.2b.26, K.3c.1. 
348 Elmarad: K.1b.1, K.1b.15, K.1b.16, K.1c.13, K.2b.9, Két bá-madár adorál az istenalak el tt: K.2b.10, 
K.2b.25 (két-két Hórusz fiú kíséri a négy kosfejes alakot jobbról (1a) és balról (1b), K.2b.27, K.3b.2, K.3b.3, 
K..4b.2.  
349 K.1a.1, K.1a3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K. 1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.14, K.1a.15, 
K.1a.16, K.1a.18, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1a.23, K.1a.24, K.1a.25, K.1a.27, K.1a.28, K.1a.29, K.1b.2, 
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azonosítja ket, mint a -majmok.353 Általános szabály, ha nincs majom, vagy csupán két 

pávián imádja a központi istenalakot, akkor általában354 a regisztert vízszintes sorokba 

rendezett szöveg osztja további kisebb egységekre (IIa és IIb).355      

6.1.2.2 A regiszter teológiai háttere 

Magyarázatunk a négykosfejes isten kilétének felderítésével kell kezdenünk ahhoz, 

hogy a korongokon elfoglalt helyét meghatározhassuk. A négykosfejes isten kilétét a vallásos 

szövegekben el forduló megjelenései alapján a következ ekben foglalhatjuk össze. 

A négyarcú istenek hosszú sora jelenik meg a különböz  szövegekben.356 A 

legkorábbi el fordulásukkal a Piramisszövegekben találkozunk,357 és négyarcú istenségekr l 

esik említés a Koporsószövegekben is.358 Az egyes megjelenési formák kidolgozott teológiai 

hátterét azonban csak az Újbirodalom korától kezdve találjuk meg. A négy arc ( ) 

említése az újbirodalmi szövegekben összekapcsolódik a kosfejes jelz vel ( ).359 A 

kosfejes istenség ilyen formájú emanációi között megtaláljuk a quadrifrons Banebdzsedet,360

Rét,361 Montut Todban,362 akinek Ré-Harakhti aspektusában jelenik meg a négy kosfej, 

továbbá Amont,363 Khnumot,364 Herisefet,365 és az északi szél megtestesülését is.366  

                                                                                                                                                       
K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.6, K.1b.7, K.1b.8, K.1b.9, K.1b.10, K.1(b).12, K.2a.1, K.2a.2, K.2a.3, K.2a.4, 
K.2a.5, K.2a.6, K.2a.7, K.2a.8, K.2a.9, K.2b.6, K.2b.6 (bis), K.2b.7, K.2b.20, K.2b.21 (a két páviánon kívül 
további két-két alak adorál mindkét oldalon), K.2b.23, K.3c.1, K.3c.*2.  
350 K.1a.26, K.1c.8, K.1c.9, K.1c.11, K.2b.2, K.2b.8, K.2b.11, K.2b.12, K.2b.13, K.2b.14, K.2b.15, K.2b.22, 
K.2b.24, K.3b.4 (további két bá-madár), K.3b.5 (mindkét hemiszférában azonos jelenet csak a Hórusz fiúk 
változnak), K.3d.1. 
351 K.1c.10?. K.2b.1. 
352 K.1c.1, K.1c.2, K.1c.3, K.1.c.4, K.1c.5, K.1c.6, K.2b.3, K.2b.4, K.2b.26, K.3b.1, K.3d.2 (átmenet a 
textilekhez).  
353 K.1b.5, K.2b.1. 
354 A II a-b panel helyét a K.4b.2-es korongon, az I e szekció ábrásolása és az I a vagy b panelek ábrái töltik ki.  
355 VARGA 1968, 97. 
356 EGBERTS 1995, 163-165. 
357 Pyr. 1207b. a szövegben Hórusz reggeli csillag formájában jelenik meg négy arccal (ALLEN 1916 29, 61). 
358 CT VI, 400h [768]; CT VII, 234k [1015], 347h [1076], NYORD 2009, 166, n. 1270.  
359 ASSMANN 1983a, 199-200. 
360 P.CB VIII (BM, EA 10688) vso 6,1 = GARDINER 1935, 73, pl. 46 = BORGHOUTS 1978, 9. szaiszi-kori 
szoborbázis, Stockholm NME 77,1 = BURCHARDT 1910, 111-115, Tôd I, no. 109, 6, WILD 1960, 59-67. 
361 P.CB VIII, 11,6-7 „|6   |7 

…  „aki felragyog keleten reggel, hogy lenyugodjon nyugaton, a nyugat feje, négy 
arccal egy nyakon, üdvözletek számodra mendészi kos, Ré [él ?] bája a te neved” ; Edfou III, 11,3 paralel 
szöveg: p.CB VIII (BM, EA 10688) 12,1-2 = GARDINER 1935, 76-77, pl. 47-48; GASSE 1984, 198, 204, a négy 
kosfejes Napisten hasonló leírását lásd még: Urk. VI. 75, 18; 145, 20 = GOYON 1975, 345; Esna II, no.48, A, 
Esna II, no 441,5, Esna IV, nos. 405, 1-2; 437, 5; ASSMANN 1983a, no. 38, 16; no 156, 36. „

”, -„Ó a nagyságos, aki távol tartja magát t lük (értsd az emberekt l), nagy félelm  annak a 
számára, aki közeledik hozzá, akinek a teste emberi, négy kosfejjel, beborítva millió és millió szemmel, 777 
füllel, szépsége tökéletes, valóban, hangod igazságos, szíved elégedett. Üdv néked,  a te neved. PIANKOFF - 
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DRIOTON 1942, 83-89, 85, 87; BETRO 1989, 33-54, 54, n. 39.; MÜLLER-ROTH 2008, 126-163: A Nappal Könyve 
3.óra B felirat: |1  |2 // |3 // |4

 |5  |6  |7  |8  |9  |10 // |11

|12  |13  |14  |15 // |16  |17  |18

|19  |20  |21  |22  |23  |24  |25  |26

 |27  |28  |29  |30  |31  |32 |33

 |34  |35     
C. felirat: |36  |37

|38  |39  |40 // |41 |42  |43  |44

. |45  //|46  |47 // |48.  |49  |50 // |51

 |52  |53 |54  |55  |56 <=sn>  |57

 |58  |59  |60  |61   
D. felirat: |62  |63  |64 // |65  |66  |67  |68  |69

 |70  |71  |72 –  B. felirat: „a keleti bák, azok a földek és a  keleti 
horizont határvidékének, valamint Héliopolisz istenei. Ré dics ítése, hogy felkeljen  a keleti bák révén. A keleti 
bák, azon négy isten, akik imádják Rét. k azok, akik felragyogtatják Rét, akik megnyitják a kapuszárnyakat az 
ég keleti horizontjának négy kapujánál. k azok, akik sugároznak felé, a Két Kápolnában, akik Ré el tt 
haladnak, amikor felkel minden nap. Miután megtörténik, hogy felkel, k hat páviánná válnak és minden úton az 
el tt járnak, akinek egy nyakon négy arca van, -így áll az írásban-, mint a képmása ennek, aki Mendészben van. 

k visszafordulnak, amikor Ré megáll, hogy megkapja az isteni mondásokat. A nyugatiak, akik Ré bárkájában 
vannak, k azok, akik Ré imádatát adják, mint az ég nyugati felén lév k, miközben dicsérik t. Én ismerem ket 
az isteni mondásokból. Ez négy titkos formula, amikbe be vagy avatva, ne hangoztasd úgy, hogy bármely 
közember meghallhassa.  
C. felirat: Mondás: dics ítés ezen istenek által, akik Ré után vannak, miután  felragyogott az ég keleti 
horizontján. A palota urai k, k azok, akik felállítják a Maatot Ré számára. A vörös bá, a zöld bá, Su bája 
Khepri bája, a négy arc egy nyakon, anélkül, hogy t ismernék. Te vagy a kosfejes isten. Te vagy az, aki 
elriasztod Széthet a hatalmaddal, aki kihegyezi szarvait szarvai által. Üdv néked egyetlen, nini-üdvözlet Rének 
aki megalkotja magát minden nap, aki csodálatos módon t nik fel, anélkül, hogy ismerné az anyja az  nevét. 
Átkelsz az égen békében. A marhákat megelégedettségben hagyod. Az ég nyugati részén lév k azok, akik leverik 
számodra Apóphiszt, örvend a te szíved a te áldozataidnak titokban, áldozataid a te türkiz mez dön.  
D. felirat:  az  nevük, az  otthonuk (értsd származási helyük) az Punt országa. k a „Κυνοχεϕαλοι” 
területr l származnak, ami közel van ahhoz az országhoz, aminek a neve  és közel van a Vörös-tengerhez. 
Az  területük az a keleti horizont, förtelmük hazugság. k keletkeznek… ”; Medinet Habu VI, pl. 420, B2 = 
PARKER – LECLANT – GOYON 1979, pl.18A; MONTET 1951, 74; GABRA 1944, 176-177.: |1 [

…  |2

… |3 … …  |4 …
… …  |5 …  |5

… | …  |7-8  |9 …  |10

– „|1 [ Mondás Ramszesz által, amikor dicséri Rét, miután felragyogott] az ég keleti 
horizontján, dics ítések, amiket a [keleti] bák mondanak [… |2 [ Ó Ozirisz bája, Geb bája] Su bája, Khepri bája, 
négy arc egy nyakon [… |3 …(anélkül?)], hogy t látnák, aki visszaveri a sötétséget erejével, aki leereszti a 
szarvakat (értsd: az ellenség meghátrál) a te szarvaiddal. Üdv néked, egyetlen […] |4 …(aki létrehozza)] 
manifesztációit? minden nap, aki kilép csodálatos módon, nem ismeri az  anyja az  nevét. Átkelsz az égen 
békében adassék számodra […] |5 elégedetten. Az ég nyugati istenei leverik számodra az ellenségeid [… |6
megpihensz  a türkizföldi mez dön. |7 Jöjj el [Fels - és Alsó-Egyiptom királyához…] |8-9 Ramszeszhez. |10 Légy 
békés vele, ragyogj feléje, sugároz[d…] |11 […(adj neki)] életet, üdvöt és egészséget, verd le az  összes 
ellenségét örökre”. 
362 Urk. VIII, no 9h. Tôd I, no. 31, B1 = WILD 1960, 59. „

” –  
„Mondás Montu-Ré-Harakhti által, aki a fels -egyiptomi  ura, négy arcú, amik egyben egyesülnek, Ré 
nemes bája, Su zöld bája, Geb vörös bája, Ozirisz világos bája, amik egyesülnek az  hasonlóságukban Ré 
templomában, ellátva az  szobraik.”  
363 LANGE 1927, 51 = VI, 9; Hibis III, pl.32, középs  regiszter, 31 = KLOTZ 2006, 167, pl.10.; Urk VI. 73-75, cf. 
75, 17. 
364 Esna III, nos 225, 20, 57; 377, 1; Esna IV, nos. 431, 2; 441, 2; 449,1. KÁKOSY 1986, 429-434, KÁKOSY 1960, 
351, n. 70. 
365 Edfou V, 122, 2; Edfou Mammisi, 62, 12. 
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Valamennyi négykosfejes forma a medészi kos ikonográfiájára vezethet  vissza. A 

mendészi kost az eddig legkorábban a Középbirodalom idejére keltezhet  szöveg Ozirisz 

bájaként azonosítja.367 A 335-ös Koporsószövegben azt olvassuk, hogy Ozirisz „amikor 

belépett Mendészbe ott találta Ré báját, majd átkarolták egymást és létrejött az  bá párjuk, az 

 két csibéjük ( ) Hor-pu-nedj-itef és Hor-em-khenti-en-irti”.368 Ez a mondás fejl dött 

tovább a Halottak Könyve 17-es fejezetében,369 ahol a két Hórusz-formát, -feltehet en a 

héliopoliszi teológia befolyása alatt,- 370 már Suval és Tefnuttal azonosították.371 A különböz

szövegekben leírt uniómisztika révén Mendészben sor került Ozirisz és Ré bájának 

egyesülésére ( ), melynek eredményeként bájuk megkett z dött ( ), és 

létrejött egy négy bát számláló tetrád, melyet az Újbirodalom korától kezdve egy egy nyakon 

négy kosfejet visel  kosként vagy emberként ábrázoltak. Az azonosítás morfológiailag is 

érdekes, hiszen a „kos” és „lélek” homofón szavak az óegyiptomiban.372  

A négyfej  mendészi kos eredetileg tehát Ré, Ozirisz, Su és Tefnut báit egyesítette.373

Már a ramesszida korban az Amon-Ré teológia hatására, kimutatható a négy kosfej 

azonosítása a héliopoliszi kozmogónia els  négy férfi generációjával.374 Az általánossá váló 

magyarázat a Kés korra a nagyobb teológiai m helyek szövegeibe is beszivárgott, mint azt az 

el z ekben láttuk. Így a négy bá kilétét és jellegét a következ kben foglalhatjuk össze: 

I. Ré bája,375 Khepri bája,376 ,377 .378 Az elephantinéi ( ) Hnum 

Esznában.379 A t z elem megtestesít je.380

II. Su bája,381 , 382 . 383 A latopoliszi ( ) Hnum Esznában. A leveg

megtestesít je.384

                                                                                                                                                       
366 DE WIT 1957, 30-32; SCHREIBER 1998, 95-97.  
367 HASSAN 1928, 20; ŽABKAR 1968, 13. 
368 CT IV, 276a – 281c [335]. 
369 DUQUESNE 2006, 23-33. 
370 MEEKS 2006, 265. 
371 Urk. V, 48., NAVILLE 1886, 17-es fejezet, 51, RÖßLER-KÖHLER 1979, 223 (Z.51), 250, VAN VOSS 1963, 78-
80. 
372 Részletesen lásd: ZANDEE 1966, 28-30; MEEKS 2006, 263-267.  
373 RÄRG, 870. DE WIT 1957, 30-31. 
374 WILD 1960, 62 hivatkozással a Medinet Habu-i Ré kápolnára: Medinet Habu VI, 24, Tf. VIII; 423, A. 
375 LGG II, 688-690. 
376 LGG II, 694 Medinet Habu VI, 24, Tf. VIII; 420, 2; Palermo, Museo Nazionale 758 + Kairó, Egyiptomi 
Múzeum JE 32011 (CG 1233), Stockholm MNE 77,1.  
377 LGG, II, 668-669 [42]: Urk. II, 31; 33, 12; 37, 4 és 53. 
378 LGG II, 698-699; Urk. II, 38, 10; Tôd I, no. 155. 
379 LGG II, 689 [99]; Esna III, 250, 16. 
380 BRUGSCH 1868, 122-127; BRUGSCH 1884, 736-737. 
381 LGG II, 697-698, Medinet Habu VI, s4 Tf. VIII. 
382 LGG, II, 668-669 [42]: Urk. II, 31; 33, 12; 37, 4 és 53. 
383 LGG II, 673, [4]. 
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III. Geb bája,385 , 386 .387 A her-wer-i Hnum Esznában.388 A föld megtestesít je.389

IV. Ozirisz bája,390 ,391 ,392 .393 A hüpszeliszi ( ) Hnum Esznában.394

A víz megtestesít je.395

A mendészi istennek számos egyéb konnotációja is ismert. A Ré és Ozirisz 

egyesüléséb l létrejött , négy kosfejével, mint transzcendens isten egyszerre uralja az 

evilágot és a túlvilágot, a  örökkévalóságot és a  öröklétet.396 Éppen ez a mindenekfelett 

álló, univerzális jellege segítette az alak közkedvelt alkalmazását az egyes templomközpontok 

teológiájában. 

Thébában a ramesszida kortól kezdve a mendészi kos, Ré és Ozirisz egyesült 

formájaként összekapcsolódik a négy kosfejes isten ábrázolásával a reggeli újjászületett nap 

szimbólumaként. Medinet Habuban,397 a Nappal Könyvében,398 a mágikus Harris 

papiruszon,399 a négy kosfejes isten az Ogdoád imádó alakjától övezve jelenik meg. Amon-

Rét reggeli felt nésekor üdvözlik a páviánok éppen születésekor, így a négy kosfejes 

ábrázolás egyértelm síti az isten reggeli formáját ezekben a kontextusokban.400

A négy kosfejes Amon-Ré egy másik aspektusát, a kozmikus istenét, a mendészi kos 

egy másik, szintén az Újbirodalom idején kidolgozott interpretációja adja, aminek alapja a 

négyes szám számmisztikájában rejlik. A négy kosfej, Ré, Su, Geb és Ozirisz, a négy 

alapelemnek felel meg: t z, szél, föld és víz, de a négyes szám utal a négy égtáj fölötti 

hatalomra is. Így az istenség egy univerzális, kozmikus isten alakját ölti, aki uralja a négy 

égtájat azaz, az egész világot,401 és aki felette áll minden anyagnak, azokat irányítva 

                                                                                                                                                       
384 BRUGSCH 1868, 122-127; BRUGSCH 1884, 736-737. 
385 LGG II, 704 [11]. 
386 LGG, II, 668-669 [42]: Urk. II, 31; 33, 12; 37, 4 és 53. 
387 LGG II, 709. Tôd I, no. 155. 
388 LGG II, 704, [13]. Esna III, 250, 17.  
389 BRUGSCH 1868, 122-127; BRUGSCH 1884, 736-737. 
390 LGG II, 676-677. 
391 LGG II, 668-669 [42]: Urk. II, 31; 33, 12; 37, 4 és 53. 
392 LGG II, 673 [3]. 
393 LGG II, 679. 
394 Esna III, 250, 17. LGG II, 676, [35].  
395 BRUGSCH 1868, 122-127; BRUGSCH 1884, 736-737. 
396 KLOTZ 2006, 168. 
397 Medinet Habu VI, 420, B2. – részletet lásd 361-es lábjegyzetnél. 
398 PIANKOFF - DRIOTON 1942, 83-89, 85, 87; BETRO 1989, 33-54, 54, n. 39. 
399 LANGE 1927, 50-53: VI, 8-9. 

 - „Mondás egy egy nyakon négy kosfejes Amon képmás fölött, 
amit a földre rajzoltak, egy krokodil a lábai alatt és a hermupolisi istenek balján és jobbján k adorálnak neki.”   
400 VARGA 1968, 99. 
401 ASSMANN 1983b, 263; GOYON 1968, 293, in fine. 
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megtestesíti a teremt  istent is.402 Univerzális isten aspektusában IX.,403 X.404 és XI. 

Ramszesz405 sírjában jelenik meg,406 továbbá a thébai 65-ös Imiszeba-sír, 407 valamint 

Tyainofer TT158-as408 és Petamenofisz TT33-as sírjának409 egy-egy himnuszában, Tániszban 

pedig  sírjából egy karköt r l ismert formája.410  

A múmiaformájú quadrifrons isten, mint ikonográfiai típus, a kés bbi id kben is 

tovább élt, a mágikus szövegek egyik fontos eleme maradt,411 de a templomi ábrázolások412

és a Halottak Könyve vignetták között is felt nt.413 Az ábrázolások között egyre inkább egy 

napkorongba zárt formája jelenik meg az istennek, amely ábrázolásmód, mindinkább a 

napisten transzcendens jellegét hangsúlyozza. A hypokephalok ikonográfiájához –fontos, 

hogy korban egyaránt,- legközelebb álló ábrázolással a perzsa kori hibiszi templomban 

találkozunk. A hüposztül csarnok déli falán egy Amon-Rét dics ít  himnuszban a 

következ ket olvashatjuk:  

„Az Ogdoád mondja: Ó, Amon-Ré, aki elrejti magát az  íriszében. Bá, aki az  két 

csodálatos udzsat-szeme által sugároz, aki létrehozza a hüposztázisait, a szent, akit nem lehet 

megismerni, aki ragyog formái által, elrejti magát a titokzatos -szemei által, nem lehet az 

képmását megismerni.” 

Míg az Ogdoádot megtestesít  adoráló páviánok közül a negyedik a következ ket mondja:415

[…]   „Üdv fényességes […], aki kilép Nut hasából,

[…] [akinek a …] mint az oroszlán, arca mint a kos

[ ]   4 arc egy nyakon.

                                                
402 GOYON 1985, 117-118. 
403 GUILMANT 1907, pl.27. 
404 JENNI 2000, 54-55., 60-61. 
405 LD III/239. 
406 Részletes elemzést lásd: BÁCS 1992, 43-53; DARNELL 2004, 369, 400-401, n. 132. 
407 DARNELL 2004, 398-401. 
408 ASSMANN 1983a, no. 156, 36, kommentár t. 
409 ASSMANN 1983a, no. 38, 16, kommentár e. 
410 MONTET 1951, 74, no. 710. 
411 STERNBERG –EL HOTABI 1987, 35-39. 
412 KÁKOSY 1966, 351, n. 70.; GOYON 1968, 293.; EGBERTS 1995, 163.  
413 A Halottak Könyve 17-es fejezetének vignettájaként lásd: Drouot 1970, no 9. 
414 Hibis III, pl. 33, kol. 6-8. = LANGE 1927, 38-50, kol. IV, 10 – V, 1 (KLOTZ 2006, 81-83). 
415 Hibis III, pl. 37; KLOTZ 2006, 70. 
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Te vagy az isten a saját ragyogásában

  a legfényesebbek legfényesebbje, az istenek 

  ura.”

Ezzel a két szöveggel eljutottunk a hypokephalok II. regiszterének tényleges 

mondanivalójához. A hypokephal, mint korongforma, közepén a négykosfejes istennel, 

egyértelm en azonosítható az „Amon-Ré, aki elrejti magát az  íriszében”416 ikonográfiai 

típussal. A hypokephal körfeliratok közül hat idézi is ezt az alapgondolatot:417

„Én vagyok az írisz az udzsat-szem belsejében.” 

Szintén a körfeliratokból értesülünk, hogy az elhunyt célja belépni az udzsat-szem 

belsejébe, ahol részesülhet annak védelmében és általa részesülhet az újjászületésben. 

„Beléptem az udzsat-szembe az  védelme körülöttem olyan, mint Atum (védelme) a 

héliopoliszi Nagy Fejedelem templomában.” 

Az udzsat-szem védelme annak lángoló ( ), tüzes ( ), aggreszív ( ) 

természetéb l fakad, amit teológiailag Szakhmet istenn vel lehet kapcsolatba hozni. 

Szakhmetr l, akit a Napszemmítosz Ré haragvó szemének ír le azt olvassuk, hogy „Ó, 

Szakhmet, aki urának ureusza (ami a feje tetején van), aki elrejti t (az urát) az  lángoló tüze 

által.” 420 . A szóban forgó istent, akit a ( ) t z 

vesz körül, a p.Salt 825 egyértelm en a napistennel azonosítja.421 Szakhmet a napisten 

védelmez jévé válik azáltal, hogy saját tüzében rejti el urát, az istenn  így az udzsat-szem 

perszonifikációjaként azonosítható. 

A hibiszi templomban Amon 5. bájáról a következ ket írja a himnusz: 
422

                                                
416 P. Luynes = Paris, P. Bib. Nat. 139 Naplitániája (LEDRAIN 1870, 92).  
417 VARGA 1968, 13, n. 35. K.1a.25, K.1c.8, K.1c.10, K.1c.19 + K.1a.9, K.1b.2: 
418 Az els  szövegtípus szövegei. 
419 Wb III, 141:  = ureusz. 
420 GERMOND 1981, 28-29, 5. 
421 P. Salt 825, XIV, 4.: „Én vagyok az elrejtett a lángoló t zben” - ; p.Salt 825 XIV, 11. – 
XV,1.: „Ó, él , aki szilárd minden nap, aki elrejti magát az életben, a lángoló t z veszi körül.” - 

 (DERCHAIN 1965, 142, 182, n.155). 
422 KLOTZ 2006, 32. 
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„Bá, aki az -kígyójában van, aki sugárzik az  ragyogó szemei által. 

Körülveszi t az -fénye az  nevében, isten, aki létrehozza az  reggeli 

fényét.”  

A hypokephalok ikonográfiájának szempontjából különösen is érdekes mindkét leírás, 

hiszen a négy kosfejes alak mellett általában jobbról oválisba foglalt szarvas vipera / ureusz 

kígyó látható, még baloldalon a -kígyó, ami a napistent éjjeli utazása során védelmezi 

a napbárkában.423  

                    
K.1b.4       K.1c.11 

Az idézett szövegek egyértelm vé teszik a két kígyó szerepét: védelmezik Amon-Rét, nappali 

és esti útja során.  

A textil hypokephalok között egy másik érdekes analógiát is találunk (T 1.2), Amon a 

Halottak Könyve 163-as és a 165-ös fejezetekb l ismert leírása alapján egy panikonikus isten 

alakját ölti ezen: 

HK 163 §10 

„A két udzsat-szem áll el tte lábakon, két szárnnyal. Az írisze az egyik figurának 

felemelt karú, Bész arcú, kett s tollkoronával és háta, mint a sólyomé. Az írisze a 

másik figurának felemelt karú, Neith arcú, kett s tollkoronával és háta, mint a 

sólyomé.” 

                                                
423 ASSMANN 1969, 51. 
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                424

HK 165 § 8 

„Mondás egy felemelt karú figura felett, kett s tollkoronával a fején, két lába szétálló, 

torzója mint skarabeus, gumi vizével és lápisz-lazulival befestve.” 

A T 1.2-es hypokephal ábrázolásán kivehet , hogy a -korona csúcsán két kobra 

ágaskodik szájuktól pedig lángnyelvek indulnak ki és félkörívben körülveszik a panikonikus 

alakot, aki a címkeszöveg alapján: 

 azaz a „Nagy (id sebb) Amon,425 aki a horizont közepén van”. Míg a 

másik címkeszöveg -ként azonosítja, azaz „Amon-Ré az istenek királya”. 

                                                
424 DRIOTON 1933, 81-82.    ( ) , Ré hússá válik. Drioton magyarázata 
szerint az udzsat-szem pupillájában megjelen  alak egy embriót szimbolizál, ami tulajdonképpen az udzsat-szem 
– tojás közepén fejl d  Napisten megjelenési formája, akit saját maga hozott létre (p. Leiden I 350, 100-as 
mondás, 10-11). A louvre-i kis plaketten ez a gondolatmenet még inkább kifejez dik, hiszen az Ogdoád veszi 
körül az írisz-tojást ( ), ami egyértelm  utalással bír a hermupolisi kozmogóniára. A tojásban fejl d
embrió a Napisten (újjá)születésének gondolatához köthet . 
425 LGG 1, 313-314; SETHE 1924, § 6. Kozmogóniai utalása: Urk. VIII, 145b ahol a következ  áll: „Feljött a 
lótuszbimbó, Ré van benne, ragyog a világosság a sötétség után az  Amon-wer nevében. 

Louvre E 14240 

Udzsat-szem amulett, a 
pupilla helyén a Napisten 
mindenható formájában, 
körülötte a hermupoliszi 
Ogdoád kriptografikus 
megjelenési formájában. 
(ÉTIENNE 2009, 64, no 
29.)  

Hypokephal 
K.5.2 
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  A két Halottak Könyve idézet h en tükrözi a textil hypokephalon ábrázolt kompozit 

istenalak képét. A Halottak Könyve 163-as idézete az udzsat-szem íriszében rejt z  istent, a 

165-ös fejezet pedig szintén a hatalmas, de megismerhetetlen isten alakját próbálja 

megidézni, Amon titkos neveinek sorolása által. Hasonló ábrázolással a brooklyni mágikus 

papirusz két vignettáján is találkozunk, amit szintén, feltehet en a hypokephallal azonos korú, 

IV. – III. századi alkotásnak tartanak.426  

Miel tt visszatérnénk ahhoz a két szöveghez, amit a hibiszi Nagy Amon himnuszból 

idéztünk vessünk egy pillantást a hypokephal kozmoszára, Varga Edith véleménye szerint „a 

hypokephalon ábrázolt képek a halálból való újjászületés eszméjét fejezik ki; minden jelenet-

csoport, minden istenalak egy-egy láncszeme az alapgondolat kifejtésének.”427 Luca Miatello 

más perspektívába helyezi az ábrázolások mondanivalóját azzal magyarázva, hogy a jelenetek 

sorrendje a Napciklus egyes fázisaihoz köthet k.428 A két álláspont teljes mértékben 

harmonizál egymással, hiszen a Napciklus alapgondolata is az örökös újjászületésr l szól. 

                                                
426 SAUNERON 1970, fig. 2-3. 
427 VARGA 1968, 99. 
428 MIATELLO 2010, 285-287. 
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A nyolc pávián által imádott quadrifrons alak, mint azt láttuk többek között a 

Napciklus reggeli fázisát ábrázolja.429 Ezt az értelmezést támasztja alá az ellentett hemiszféra 

IV. regiszterének jelenetei is, melyek a Nap éjszakai utazását ábrázolják. Az utolsó kép ott 

Nut istenn  hajlott alakját mutatja, ami alól skarabeus mászik el ,430 ezzel a jelenettel 

fejez dik be a hemiszféra éjszakai ciklusa. 180°-kal elforgatva a korongot, a Nap nappali 

óráit idéz  jeleneteit ábrázolták. A négy kosfejes istent ábrázoló regiszterrel folytatódik, 

illetve kezd dik a nappali Napciklus.   

                                               

                              
A hibiszi Amon himnusz a hypokephalokon képekben elmondott Napciklus szöveges 

magyarázatával is szolgál: 

„Üdv fényességes […], aki kilép Nut hasából, 

[akinek a …] mint az oroszlán, arca mint a kos 

4 arc egy nyakon. 

Te vagy az isten a saját ragyogásában 

a legfényesebbek legfényesebbje, az istenek ura.” 

A himnusz els  sora a IV. regiszter utolsó 

képkockájára utal, ahol a Nap Khepriként bújik 

                                                
429 E. Lakowska-Kusztal ezt a következ képpen fogalmazza meg: „A kos a négy kosfejjel, a teremt  isten négy 
aspektusát fejezi ki, emlékeztetve az eredeti kozmikus eseményekre, amelyeknek ismétl dése, a Nap naponkéti 
újászületésében fejez dik ki és az Ozirisz-elhunyt visszatér az életbe” […] a hypokephalok esetében „a felkel
Napot szimbolizálja, amely a sugarai révén átadja az elhunytnak a maga isteni természetét.” LAKOWSKA-
KUSZTAL 1997, 364.  
430 BILLING 2002, 25-37. 

IV

I
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el  Nut istenn  alakja alól. Az invokáció folytatásában megismerjük a Napisten nagyságát. 

Ahogy az a legteljesebb formában a K.1a.10-es hypokephalon is látható (lásd az illusztrációt), 

-összhangban a himnusszal,- a négy kosfejet Amon-Ré négy hiposztázisának, oroszlánnak 

( ) (=nb),431 kosnak ( ) (= ),432 bának ( ) (= )433 és -nek (= ) feleltetik 

meg, azaz a hatalom, a tekintély (félelem), az er  és a reggel képével az újjászületés 

megtestesít jeként az ábrázolás méltán fejezi ki Amon-Ré elrejtett és hatalmas lényét. 

A központi alakot 2, 4, 6434 a legteljesebb formában 8 pávián imádja, még ha a 

páviánok száma nem éri el a nyolcat általában szöveg egészíti ki számukat nyolcra (

). Az ikonográfiai típus már az Újbirodalom idejéb l jól ismert. Az Amduat 

Könyvében, a 12. órában a páviánokat kísér  címkeszövegben azt olvashatjuk, hogy „ k 

azok, akik fogadják ezt a nagy istent, az  felemelkedésekor közülük, a keleti horizonton, 

minden nap.”435  

A nyolc pávián ( ) megfeleltethet  a hermupoliszi Nyolcasságnak 

).436 Egy kozmogóniai utalás a karnaki Amon templom második pülonjáról a 

Nyolcasságról a következ ket írja (Urk. VIII, 149b):  

„Az els sistenek, akik Iri-ta fiai és lányai, a férfiak és n k, akik létrehozták a fényt. 

Akik elnyerték formájukat atyjuk, Ta-tyenen által, az  m helyében az els

pillanatban. k elhajóztak onnan (Luxor), majd partra szálltak a T z szigetén 

(Hermupolisz). Létrehozták Rét egy lótuszbimbóban. A Nyolcasság az, aki dicséri Rét, 

amíg csak beragyogja számukra a földet.” 

 Egy paradoxonnal állunk szemben, hiszen a Nyolcasságot egy s Amon forma, Iri-ta 

hozta létre, amely átlényegült végül a Nyolcasság saját teremtményévé. Amon-Ré így 

teremt jévé válik azoknak, akik t létrehozták ( ),437 az elénk táruló kép 

                                                
431 További hypokephalok ahol az oroszlánnal azonosítják a központi alakot: K.1a.1, K.1a.6, K.1a.9, K.1a.11, 
K.2a.3, K.2a.4(?). 
432 K.1a.13. 
433 K.1a.7, K.1a.9, K.1a.11, K.1a.16, K.2a.3, K.2a.4(?). 
434 A Nappal Könyve 3. órájában 6 páviánról esik említés (MÜLLER ROTH 2008, 136.).  
435 HORNUNG 1963, II, 191. 
436 SETHE 1929, §81; ZIVIE-COCHE 2009, 167-226; HERBIN 1994, 132, kommentár II, 16. 
437 KLOTZ 2006, 69.; TRAUNECKER 1981, 115-116. 
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egyértelm  magyarázata a creatio continua. A Nyolcasság megalkotása feltétele a Napisten 

megszületésének és fordítva.  

 Ahogyan azt a hypokephalok IIa szövegrészén olvashatjuk a 4-es körfelirat típusú 

hypokephalokon:  

„Én vagyok a nemz  bá, aki nemzette a bát, ami páviánná lett, hogy dicsérje azt, 

aki nemzette az isteneket a te kezed által.”438

 Colleen Manassa hívja fel figyelmünket a Nyolcasság autoerotikus eredetére,439 az 

„Amduat kozmogónia” szövegében Ta-tyenen bika formájában alkotja meg az Ogdoádot két 

kezének markával ( ).440 Manassa értelmezése szerint a megalkotott világ 

felépítésér l van szó ahhoz hasonló módon, ahogyan a kézm ves formát ad az agyagnak.441

Ez a párhuzam nagyszer en rímel a karnaki kozmogónia el bb idézett részletével, ahol Ta-

tyenen kézm ves m helyében ad formát a Nyolcasságnak. Összesen három XXX. dinasztia 

kori szarkofágról ismert az Amduat kozmogónia, ami Ta-tyenen négy kos formáját kíséri.442

. 

„Az Ozirisz N megkapta a szoláris regáliát, így felkelhet, mint Harakhti, Ta-tyenen a 

bikák bikája, nagy a szexuális vágya, aki létrehozta a Nyolcasságot két kezének 

markával. Megismételte a születéseket, mint Atum.  Ré, aki Ptahhá lett.”  

Ta-tyenen szerepe a maszturbáció általi teremtésben hasonlóvá válik Atuméhoz, azaz 

azonosul a héliopoliszi teremtéstörténet sistenével. Ptah és Ré említése pedig csak tovább 

er síti a kozmikus teremt  isten képét, amely tulajdonképpen egyetlen isten három aspektusát 

ötvözi. Hasonló teológiai elgondolással találkozunk a leideni I 350-es papirusz 300-as 

fejezetében is:443

                                                
438 „Az istenek Amon két kezének védelmében” motívum megjelenik az Opet-templomban is: DE WIT 1958, vol 
I., 41, 2e sáv, valamint a hibiszi templomban: Hibis III, 33, 20.; KLOTZ 2006, 100-101. 
439 MANASSA 2007, 158, 159 b. 
440 MANASSA 2007, 158. 
441 A p.Berlin 3055, XV, 3-ös Amon himnusza is hasonló módon számol be a teremtésr l: „Te vagy az, aki 
egyesíti az Enneádot a kezeid által, az isteneket, akiket „leválasztasz” („elkülönítesz”) ( ) a te ujjaiddal, az 
isteneket, akiket teremtesz lábujjaiddal.” Valószín leg itt is a fazekaskorongról esik említés. BARUCQ – DAUMAS
1980, 291-292.; ASSMANN 19992, 272. Ugyanez ismétl dik a XVI-os kol., utolsó (9-es) sorában. 
442 Berlin 49, Louvre D9, II. Nektanebosz szarkofágja: JENNI 1986, 24-25. 
443 ZANDEE 1947, 87-91, pl. IV,21-22. BARUCQ – DAUMAS 1980, 224, ch. 300, ASSMANN 1992, no. 139, 333-
334. Hasonló azonosítás jelenik meg a p.Berlin 3055, XV, 6-8-ban is, „Te vagy Amon, te vagy Atum, te vagy 
Khepri, egyesítetted az összes istent, az kájukat, az -jukat az  táplálékukat és minden javukat.” ASSMANN
19992, 262, 63-64-es sor, hasonló módon a három istennel azonsítja a XVI-os kol., 5-6-os sora is. ASSMANN
19992, 274, 15-ös sor. 
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„Három minden isten Amon-Ré-Ptah

nincs párjuk, rejtett az  neve, mint Amon

 Ré látható formájában (szó szerint: „az arca”)

teste Ptah.”

  

Néhány esetben a regiszter közepén nem négy, hanem csupán két kosfejes formája 

jelenik meg az istennek.444 A III. átmeneti kori Neszikhonszu számára írott Amon-dekrétum 

szövegében Amon-Ré ezen formájában jelenik meg: 
445 – „Nagy isten, aki kezdetben keletkezett, aki a két ország irányítója az 

ereje által, kétkosfejes megjelenés , akinek a formája egyedülálló.” 

6.1.3 A harmadik regiszter kompozíciója 

6.1.3.1 Repertórium 

A klasszikus hypokephalok ellentett hemiszféráján a harmadik regiszter els  figurája a 

legteljesebb ikonográfiájú korongokon egy skarabeus, 446 t Ré ember, 447 oroszlán448 vagy 

sólyom449 fej  napkorongos alakja, majd kos-450 vagy sólyomfejes451 naosz követi, aminek 

oldalait egy-egy kosfej (?) és három-három kígyófej keretez.452 A következ  egység a 

Napisten nevének titkos trigrammája:453 a lótusz, 454 oroszlán455 és a kos. A titkos nevet egy 

                                                
444 K.1a.26, K.1a.28, K.1a.29, K.1b.7?, K.1c.12, K.2a.5, K.2a.7, K.3b.2. 
445 Kairó, EM CG 58032 (JE 58001) - GOLÉNISCHEFF 1927, 172, 13. sor. 
446 K.1a.1; K.1a.3; K.1a.4; K.1a.6, K.1a.7, K.1a.21: (skarabeus fej  guggoló alak); K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, 
K.1a.12, K.1a.16, K.1a.17, K.1a.18, K.1a.25, K.1a.27, K.1b.2, K.1b.9, K.1c.4, K.1c.5, K.2a.3, K.2a.5 (a 
regiszter ellentett oldalán), K.2b.4, K.2b.7. 
447 K.1a.3, K.1a.4, K.1a.10, K.1a.14, K.1a.16, K.1a.25. 
448 K.1a.1, K.1a.9, K.1b.9. 
449 K.1a.11, K.1a.12, K.1a.27 (Ré el tt illatáldozat), K.1b.2, K.2a.3. 
450 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.6, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.16, K.1a.18, K.1a.21, K.1a.25 (a 
naosz felett címkeszöveg: ), K.1a.26, K.1a.27, K.1b.1, K.1b.2, K.1b.7, K.1b.9, K.2a.3. 
451 K.1a.8, K.1b.4, K.1b.6: a sólyomfejes naosz a III. regiszterbe került, el tte mintha bá-madarat fedezhetnénk 
fel; K.1c.9: (a tehén mögött szerepel); K.2a.7, K.2a.9 (?), K.3b.8.  
452 Hiányoznak: K.1a.3, K.1a.4, K.1a.6, K.1a.9, K.1b.9, K.1c.9, 4-4 kosfej jelenik meg mindkét oldalon: 
K.1a.12, K.1a.25, K.1b.2, K.1b.4 (6-6 kígyó keretezi), K.1b.6 (6-6 kígyó keretezi?), K.1b.7 (4-4 kosfej keretezi), 
K.2a.7 (6 kígyó balról, 7 jobbról keretezi).  
453 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.16, K.1a.17: (a papirusz 
sérült, de valószín leg mindhárom trigramma szerepelt); K.1a.18, K.1a.22: (a lótusz kimarad); K.1a.21, K.1a.25, 
K.1a.27, K.1b.1: (a trigramma „szövege” folytatódik egy  jellel); K.1b.2, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.7, K.1b.9, 
K.1b.10: (a kos lemarad); K.1c.2: (a lótusz lemarad); K.1c.9: ( a lótusznak csak halvány nyomai láthatók, a kos 
valószín leg nem szerepelt); K.2a.1, K.2a.2, K.2a.3, K.2a.8, K.2a.9, K.2b.26: (a tehén el tt és mögött két-két 
Hórusz fiú); K.2b.27: (a tehén el tt és mögött két-két Hórusz fiú). 
454 K.1a.6: (a tehén felett, csak a lótusz); K.1a.23: (csak a lótusz a tehén el tt); K.1a.28, K.1a.29: (csak lótusz a 
Hórusz fiúk mögött); K.1b.6: (csak a lótusz jelenik meg a Hórusz fiúk mögött).  
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újabb emanáció követi: a négy Hórusz fiú, 456 kezükben esetenként múmiavászonnal.457 A 

következ  figura az / ( -tehén, 458 de néhány kései példányon már bika jelenik meg 

helyette.459 A tehén/bika mögött, feje helyén udzsat-szemet visel  férfi460 vagy n i461 alak áll, 

amelynek baljában lótuszvirág vagy papirusz látható, az utolsó egységben trónuson ül

panikonikus istenalak foglal helyet,462 akinek hátából madártest nyúlik ki, egyik karját Min-

                                                                                                                                                       
455 K.1b.15 (csak az oroszlánt ábrázolták). 
456 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7: (kezükben textil); K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, 
K.1a.14, K.1a.15, K.1a.16, K.1a.18, K.1a.20,K.1a.23, K.1a.24, K.1a.25: (valamennyit címkeszöveg azonosítja); 
K.1a.26: (a négy Hórusz fiú az udzsat-fej  istenn  mögött áll); K.1a.27, K.1a.28, K.1a.29, K.1b.2, K.1b.3, 
K.1b.4, K.1b.9: (címkeszöveg azonosítja ket); K.1b.10, K.1b.12, K.1b.15, K.1b.16, K.1c.2, K.1c.3, K.1c.4, 
K.1c.5, K.1c.7: (nevüket címkeszöveg t nteti fel); K.1c.9, K.1c.12, K.1c.13: (a négy Hórusz fiú a tehén el tt de 
annak háttal áll), K.2a.1, K.2a.2, K.2a.3, K.2a.5: (a Hórusz fiúk a tehén mögött); K.2a.6: (a négy Hórusz fiúból 
három a tehén mögött, míg Kebehsenuf a tehén el tt); K.2a.8, K.2b.1, K.2b.2: (címkeszöveg nevezi meg az 
istenalakokat); K.2b.3, K.2b.4, K.2b.7, K.2b.10; a tehén mögött: K.2b.12: (csupán két Hórusz fiú); K.2b.13: 
(csupán három Hórusz fiú); K.2b.14: (csupán három Hórusz fiú); K.2b.15: (címkeszöveg azonosítja Imszetit és 
Hapit); K.2b.21: (két adoráló alak); K.3a.1, K.4.b.1.  
457 K.1a.7, K.1a.26 (?), K.2b.26. 
458 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4: (emelvényen áll); K.1a.5: (emelvényen áll); K.1a.6, K.1a.7: a tehenet címkeszöveg 
azonosítja: ; K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.14: (címkeszöveg: ); 
K.1a.15: ( ); K.1a.16, K.1a.18, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22 (?): (címkeszöveg: 

); K.1a.23, K.1a.24, K.1a.25: ( ); K.1a.26, K.1a.27, K.1b.1, K.1b.2, K.1b.3, K.1b.5, K.1b.6, K.1b.7, 
K.1b.8, K.1b.9: ( ); K.1b.10, K.1b.12, K.1b.15: ( ); K.1b.16: ( ); K.1c.1, K.1c.2, K.1c.3, 
K.1c.4, K.1c.5, K.1c.6: (el tte elmaradnak a Hórusz fiúk, ellenben kis emelvényen bá-madár adorál a tehén 
el tt); K.1c.7: ( ); K.1c.9: ( … … ); K.1c.11: (a IV-es regiszter helytelenül a II.-es 
helyére került); K.1c.13: (a tehén a Hórusz fiúk mögött áll); K.2a.1, K.2a.2, K.2a.3: ( ); K.2a.5: (a tehén 
el tt: , a tehén felett: ) a tehén el tt egy n  adorál; K.2a.6: ( ); K.2a.7, K.2a.8: (

); K.2a.9, K.2b.1, K.2b.2, K.2b.3: ( ); K.2b.4, K.2b.5: ( ) a tehén el tt oltár; K.2b.6, 
K.2b.6 (bis): ( ) a tehén el tt oltár és bá-madár; K.2b.7, K.2b.9: (a tehén el tt oltár); K.2b.10: (a 
tehén el tt oltár); K.2b.12: (a tehén el tt oltár, mögötte két guggoló alak); K.2b.13: ( ?, el tte oltár mögötte 3 
guggoló alak feltehet en a négy Hórusz fiúk közül); K.2b.14: (a tehén el tt oltár, mögötte három istenalak 
guggol); K.2b.15: (a tehén felett bá-madár, el tte az elhunyt térdel, mögötte felirat: ); K.2b.21: 
(a tehén el tt annak háttal kígyó és bá-madár); K.2b.25: (a tehén el tt oltár, a tehén az elhunyt múmiáját viszi, 
felette kitárt szárnyú bá-madár); K.3a.1, K.3b.1: (a tehén hátán az elhunyt múmiájával, el tte oltár és was-jogart 
tartó lép  istenség, címkeszöveg kíséri: ; K.3b.2, K.3c.1: (a tehén el tt oltár, a tehén 
hátán az elhunyt múmiája, címkeszöveg: …); K.4a.1: (a tehén el tt kis oltár, az elhunyt térdel  alakja 
adorál el tte, címkeszöveg: (HK 162, 3); K.4.b.1: (mög le óriási lótuszvirág hajlik 
fölé). 
459 K.1a.28, K.1a.29, K.2b.27. 
460 K.1a.25: (címkeszöveg halovány nyomai: ?); K.1b.8, K.1b.9, K.1b.15: (baljában flagellumot tart, 
felirat el tte: ; K.1b.16: mögötte talapzaton láda áll. 
461 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.14, K.1a.15: 
(jobbjában flagellum); K.1a.16, K.1a.18, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1a.23, K.1a.24, K.1a.26, K.1a.27, 
K.1a.28, K.1a.29: (nem udzsat-fejes); K.1b.1, K.1b.2, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.6, K.1b.7, K.1b.10, K.1b.12, 
K.1c.1, K.1c.2, K.1c.3,  K.1c.4, K.1c.5, K.1c.6, K.2a.2, K.2a.3, K.2a.7, K.2a.8, K.2b.1, K.2b.2, K.2b.3, K.2b.4, 
K.2b.7, K.2b.9: (a középs  regiszterben); K.2b.10: (a középs  regiszterben); K.2b.25: (el tte kobra); K.3a.1: 
(mögötte további három istenség a középs  jobbjában flagellumot, baljában -jogart tart); K.3c.1: (nem 
udzsat-szemes, kezében ostor).
462 K.1a.14, K.1a.15: ithyphallikus trónuson ül  alak, aki az udzsatot ajánlja fel, kezét Min atribútumához 
hasonló módon emeli a magasba; K.1a.18, K.1a.20: ül  emberi test  alak, karja Min attribútumaként emelkedik 
a magasba; K.1b.1: hiányzik, helyette -toll a földön; K.1b.15: az alak emberi test  ithyphallikus, a térdén ül, 
balját az eddigiek módjára tartja, mögötte ládika. 
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isten attribútumaként emeli a magasba s kezével flagellumot tart. 463 Neki az ithyphallikus464

sólyom465- vagy kígyófej 466 Nehebkau ajánlja fel az udzsat-szemet. 

K.1a.24 

K.1a.12 

                                                
463 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.16, K.1a.21,K.1a.22 
(?), K.1a.23, K.1a.24, K.1a.25 ( ), K.1a.27, K.1a.28 (az alak tévesen megismétl dik a III. regiszterben), 
K.1a.28 (az alak tévesen megismétl dik a III. regiszterben, de hátából nem türemkedik ki a madártest); K.1b.2, 
K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5 (fején Amon kett s tollkoronája); K.1b.6, K.1b.7, K.1b.8, K.1b.9, K.1b.12, K.1c.1, 
K.1c.2, K.1c.3, K.1c.4, K.1c.5, K.1c.6, K.1c.12 (az alak elhalványodott, el tte két pávián adorál, mögötte 
valószín leg egy); K.1c.13 (nem látszik a keze); K.2a.2, K.2a.3, K.2a.6 (az istenség a tehénnel szemben 
helyezkedik el személyét címkeszöveg azonosítja ( ), eredetileg fején két toll volt, K.2a.7, K.2a.8, K.2a.9 
(nincsenek karjai , közvetlenül a tehén mögött), K.2b.1, K.2b.2, K.2b.4 (nincsennek karjai), K.2b.5, K.2b.6, 
K.2b.6 (bis), K.2b.7, K.2b.9, K.2b.25 (külön regiszterben: baljában udzsat-szem, el tte hullámzó kígyó, 
címkeszöveg: , az egész jelenetnek háttal szárnyas udzsat-szem, ami kitárt szárnyaival egy fekv
kost oltalmaz).    
464 Nem ithyphallikus: K.1a.3, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.9, K.1a.14, K.2b.25.  
465 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.9; K.1a.14, K.1a.15: (az alak sólyomfej  ember, aki 
ezúttal fogadja az udzsat-szemet); K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1a.24, K.1a.25 ( ); K.1b.3, K.1b.4: (el tte 
kis kígyó, aminek mindkét végén sakálfej látható); K.1b.5, K.1b.8 (sajnos nem azonosítható a feje, el tte 
azonban ökörfejben, és szarvas viperában végz d  kígyó jelenik meg; K.1b.10 (mögötte sakálfejes kígyó); 
K.1b.11, K.1c.2, K.1c.5, K.1c.6, K.1c.13 (nehéz megítélni a lény jellegét), K.2a.2, K.2a.3 ( ); K.2a.8 (el tte 
kis kígyó, aminek mindkét végén sakálfej látható); K.2b.5, K.2b.6, K.2b.6 (bis), K.2b.7 (a kígyó feje nem 
látszik); K.2b.25, K.3b.1 (alakja nehezen kivehet ). 
466 K.1a.11; K.1a.12; K.1a.16; K.1a.18, K.1a.23 (sakál és két ökör fejben végz d  kígyószer  lény); K.1a.27, 
K.1a.28 (sakálfej  lény, mely nem csupán csak a IV. regiszterben, de a III. regiszterben is megismétl dik); 
K.1a.29 (feje azonosíthatatlan mind a IV., mind pedig a III. regiszterben megismétl dik); K.1b.1, K.1b.2, K.1b.6 
(el tte kis kígyó, aminek mindkét végén sakálfej látható); K.1b.7, K.1b.9, K.1c.1, K.1c.3, K.1c.4, K.2a.7 (a 
kígyó adorál); K.2b.1 (a kígyó adorál: ; K.2b.2, K.2b.3, K.2b.4, K.2b.9 ( ). 
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K.1a.14 

K.1c.6 

K.2a.7 

K.1b.15 

K.3a.1 
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K.3b.2 

K.2b.27 

6.1.3.2 A harmadik regiszter elemzése 

A regiszter elemzésénél alapvet en ismét a ciklikus újjászületés gondolatkörét 

vázolhatjuk fel. A harmadik regiszter az els  regiszterhez hasonlóan hármas egységre 

tagolható. Az I. regiszter lenyugvó napformáját követi ez a regiszter a Napisten ciklus 

megújhodásának (1.egység) egy újabb szakaszával, a biztonságos Alvilágba jutás (2.egység), 

illetve az onnan történ  kijutás (3.egység) alapgondolata olvasható ki a hármas tagolásból.  

A regiszter els  három eleme, majd az ezután jöv  trigramma ismét a Napciklus 

gondolatkörét idézi. A skarabeus majd az azt követ  oroszlán/sólyom vagy emberfej

guggoló napkorongos alak egyértelm en azonosítható Kheprivel, a reggeli Nappal, valamint 

Rével, a zeniten álló Nappal, továbbá a trigramma lótuszával és oroszlánjával. A harmadik 

elem már egy izgalmasabb problémát vet fel: naoszon kos vagy sólyomfej jelenik meg, a 

naoszból pedig általában 4-4 kígyófej ágaskodik ki. A K.1a.24-es korongon a naosz felett azt 

olvassuk, hogy , azaz rejtett az  neve. A napisten két másik formája után Atum 

megjelenési formáját várjuk, amely a trigramma harmadik elemével a kossal rímel. Ha ismét 

felidézzük Marie-Louise Ryhiner eredményét a trigramma olvasatéként, ami Atum nevét 

adja, a titkos név a naosz felett sugallja a kapcsolatot a tárgy és Atum elrejtett lénye között. A 
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p.Louvre N 3129, F, 56 – G, 4p. (és a p.BM EA 10252, 4, 1-14) jelentheti ismét a megoldást 

az ábrázolás megfejtésére:467

Urk. VI, 73, 1-14. 

1. ( ):  

2.

3.

4.

5.
 (sic) 

6.

7.
1.  Ami a beszédét illeti: Ó aki, elrejti az   

 testét a Benben-templomban, 

2.   a nagy isteni pavilonban, ami Mendészben van, 

    titkos hely az, ami megszenteli/felemeli az isteni 

  képmást, 

3.   kapujai bronzból, hogy elrejtsék azt, aki ott van

4.  a kos formájú bát, aki benne van. 

5. Ré teste az, valóban (2x). 

6.  Kígyók azok, amik az  védelmében vannak, 

7.  hogy elriasszák az  útjába es  ellenségeket. 

                                                
467 Urk. VI, 70-73; MEEKS 2006, 263-264. 
468 Pl, 1248. P. Wilson párhuzamba állítja a kifejezést a  igével. 
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 (K.1a.12)  (K.2a.7) 

Az idézett sorok ismét eszünkbe juttathatják a HK 162-es fejezetének sorait: 

„Jöjj el az Ozirisz N-hez (értsd: -tehén). Te adhatsz meleget az  feje alatt.  a nagy 

tetem, aki Héliopoliszban nyugszik,  az  neve.”469 Mindkét idézet egyértelm vé 

teszi, hogy ismét Atumról van szó a szövegekben, aki a napfázis nappali szakaszának végén 

Héliopoliszban nyugszik (le), tetemét pedig a Ben-Ben-k  templom rejti.470 Ha 

visszacsatolunk a 162 fejezet szöveghelyéhez, ahol az -tehén, -amit egyébként szintén a 

hypokephalok ezen regiszterében ábrázolnak,- védelmez jeként és segít jeként jelenik meg a 

„Nap-gyermekének” az  „napnyugta-halálakor” azáltal, hogy egy mágikus amulettet készít 

Héliopoliszban nyugvó fia számára, hogy megóvja t túlvilági utazása során az 

ellenségeit l;471 ismét elérkeztünk a hypokephalok funkciójához, hiszen a tehén-istenn  által 

rendelt amulett, az elhunyt(Ozirisz)-Atum-Amon-Ré védelmében nem más, mint maga a 

hypokephal.  

 Az ábrázolt napciklus figuráinak sorrendje ismét lényeges, hiszen az utolsó elem 

(kosfejes naosz / kos) a lenyugvó napfázis megtestesít je és egyben az eseménysor 

továbblendít je is, hiszen a regiszter második egysége az elhunyt túlvilágba való belépésével 

foglalkozik.  

A második egységben általában a négy Hórusz fiú jelenik meg el ször, akik az -

tehénnel és a feje helyén korongba zárt udzsat-szemet visel  isten/istenn  alakjával szemben 

állnak.   

                                                
469 HK 162, §§ 5-6 – LEPSIUS 1842, Taf. LXXVII. Párhuzamos megállapítás áll a p.Brooklyn 47.218.138, XV, 
14-es sorában is:    . 
470 D. Meeks az Urk. VI. 73, 1-14-es passzusában bemutatott istenalakot Ozirisz-Ré a Mendészi kosban 
megtestesül  éjszakai formájához köti. Véleményem szerint a 63-65 oldalakon leírt Atum-Ozirisz asszimilálódás 
következtében a két istenség szerepe teljes mértékben összemosódott, s az egyes szöveghelyek kontextusának 
megfelel en magyarázható az idézett szöveghely istene. 
471 További hipotéziseket vet fel D. Meeks a kosfejes naoszról: MEEKS 1991, 10. 

(K.1a.27)
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Jan Assmann azt állítja, hogy a négy Hórusz fiú az elhunyt személyiségét 

hordozzák.472

Bernard Mathieu a négy Hórusz fiúról írt tanulmányában, közelítve Assmann 

elgondolásához elmagyarázza,473 hogy a négy alak miként testesíti meg a legf bb isten „négy 

báját”. Hapi és Duamutef az elhunyt karjait, Imseti és Quebehsenuef a két lábát szimbolizálja, 

melyeknek révén az elhunyt képes a Túlvilágon mozogni.474 Assmann és Mathieu 

elgondolását alapul véve feltételezhetjük, hogy a négy figura a titokzatos Amon-Ré – Atum 

tagjait reprezentálják, aki a túlvilágra belépés ell tt áll, a tehén el tt, aki mint látni fogjuk a 

Nyugat-istenn  szerepét is magában hordozza.  

Horst Beinlich475 és Dieter Kurth476 véleménye szerint a négy Hórusz fiú, akiknek a 

kezében a mumifikálás során használt négy színes vászon is megjelenhet (

)477 egész egyszer en a balzsamozási rituálé résztvev i és az elhunyt megistenülésének 

közbenjárói. Kurth a négy Hórusz fiú a balzsamozási rituálé során betöltött szerepéb l indul 

ki. A négy istenség a mumifikálás során eltávolított négy bels  szerv újra él vé tételében 

játszik szerepet. Amikor pedig kezükben feltehet en a múmia „öltöztetéséhez” szükséges 

múmiavászonnal jelennek meg, szerepük az újjászületés ígéretében van.478

A négy Hórusz fiút jellemz en egy tehén figurája követi, ami együtt szerepel a feje 

helyén udzsat-szemet visel  isten(n ) alakjával.479 Az enigmatikus ophiocephalus figurát P. 

Koemoth az el tte álló / -tehén antropomorf formájának véli.480 Véleménye szerint, a 

tehén-istenn  az udzsat-szembe zárva utazó Napisten anyjaként jelenik meg, ezt a témát viszi 

tovább az antropomorf megjelenési forma is, akinek a feje helyén a jobb udzsat-szem jelenik 

                                                
472 ASSMANN 1979, 73 -75.  az elhunyt -formáját,  az elhunyt szivét ( ),  az elhunyt -
formáját,  az elhunyt -formáját képviseli. Lásd még: BRUWIER 2003, 30-34. 
473 MATHIEU 2008, 7-14. 
474 Pyr. 215, §149 a-b “Két kezed Hapi és Duamutef, amikor fel akarsz menni az égbe, felmész, két lábad 
Imszeti, és Kebehszenuf, amikor le akarsz jönni az inverz égbe, akkor lejösz”. 
475 BEINLICH 2000, 22. 
476 KURTH 1990, 52-57. 
477 Ezek szerepér l részletesen lásd: EGBERTS 1995, 137-143; MEKIS in print.  
478 KURTH 1990, 56. 
479 Csupán néhány korong ismert, melyen az alak férfiként jelenik meg: K.1a.25, K.1b.8, K.1b.9, K.1b.15, 
K.1b.16. Az udzsat-szemes isten Dendara és Edfu mammiszieiben is felt nik. Ezen el fordulásaiban neve , 
aki egy védelmez  genies (gyakran kést tart a kezében). Lásd LGG VII, 550. Az alak ismert koporsóról (Kairó, 
CG 29301) és gyógyító szobrok ikonográfiájában is felt nik (Torinó, Suppl. 9, a szobor baloldalán, 2. regiszter 
utolsó alak; Torinó kat. sz. 331, szobor bal oldalán X+4. regiszter, 3. isten (mindkét esetben felirat nélkül - 
KÁKOSY 1999, 62, 105).   
480 KOEMOTH 2007, 143. Meg kell említenünk, hogy a Halottak Könyve 162-es fejezetének Ptolemaiosz kori 
vignettáján is egy istenn  áll a tehén mögött, azonban emberi, vagy bovicephalus fejjel. (A. Wüthrich 4. vignetta 
kategóriája, összesen 11 papiruszról ismert: WÜTHRICH 2010, 50-51). 
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meg. Az isten(n ) kinyújtott kezében lótuszvirág van, ami az újjászületés ígéretét 

szimbolizálja, a Nap naponkénti újjászületését. 

P. Koemoth elképzelését semmiképp nem hagyhatjuk figyelmen kívül, azonban úgy 

vélem, korábbi analógiák keresése nélkül nem dönthetünk az ábrázolás értelmezésér l. Eddigi 

kutatásom a hypokephalok korát megel z  id szakból nem eredményezett újabb pontos 

párhuzamokat, csupán utalásszer  ikonográfiával találkozhatunk, amelyeket azonban 

feltétlenül idéznünk kell, hiszen véleményem szerint elvezetnek a figura helyes 

értelmezéséhez. 

Koporsó, Cairo CG 6104 (XXI.dinasztia), Niwi ski után481

                     
 Kartonázs töredéke, (XXII. dinasztia) Hypokephal, K.1a.24  

 Universität Freiburg, ÄFig 2001.6 (kés  dinasztikus) 

   

Hypokephal K.1c.4 

(i.e. III. század els  fele, közepe) 

                                                
481 NIWI SKI 1996, 67, fig. 55. 
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P. Koemoth magyarázata szerint a jól ismert „cow and mountain” jelenetben felt n  a XXI. 

dinasztia korától használatban lev  koporsókon kés bb kartonázsokon is, a tehén-istenn

mögött a hegyoldalból kikandikáló kígyó / kígyófej  alak, feje tetején korongba zárt udzsat-

szemmel azonosítható az Atum-kígyóval. XXII. dinasztia kori kartonázsokon, Hathor az Égi 

Tehén formájában jelenik meg, aki a papirusz mocsárban él (cow and marshland). A 

terriomorf-istenn  mögött ezúttal egy Újbirodalom kori sírhomlokzat t nik fel, amelynek 

piramidionja mögül egy korongba zárt udzsat-szemes isten (?) tekint ki. Mindkét ábrázolás 

jelentése úgy magyarázható, hogy az Égi Tehén segít az elhunytnak a Túlvilág bejáratánál az 

Alvilágba való leereszkedésben, következésképpen az elhunyt Napciklusba való 

belépésében.482 Ennek értelmében az elhunyt-Napisten túlvilági útját az udzsat-szem 

védelmében, átalakult formájában folytatja. A metamorfózist a tehén-isten  segíti el . Ez a 

gondolatmenet jól illeszkedik az Assmann és Mathieu által megfogalmazott, a négy Hórusz 

fiú kilétét illet  elgondolásba is, hiszen a négy védelmez , akik magát az elhunytat 

reprezentálják szintén a túlvilágra jutás elhunytat érint  metamorfózisának részei. 

  A korongba zárt udzsat-szem a napisten éjszakai megjelenésének tipikus formája. Ha 

elfogadjuk, hogy a hypokephalokon megjelen  alak el zményei a XXI. és XXII. dinasztia 

kori koporsók és kartonázsok ismertetett jeleneteire vezethet  vissza, abban az esetben a 

hypokephalok egy újraértelmezett jelenettel állnak el , ahol az eredetileg férfi Atum-kígyó 

újraértelmezéseként egy n t kezdtek ábrázolni, aki feltehet en a tehén-istenn  atropomorf 

megjelenési formája lett, szerepe pedig fia, az elhunyt-Napisten segítése a túlvilágra való 

bejutásban. A mocsári jelenetet a hypokephalok csupán egyetlen szál lótuszra vagy 

papiruszsásra redukálták, melyet az ophiocephalus istenség kezébe helyeztek, és amit a tehén-

istenn  felett tart. A képsor jelentése feltehet en ugyanaz maradt: az istenn  fogadja az 

elhunytat a túlvilág bejáratánál, hogy biztosítsa és lehet vé tegye az elhunyt újjászületését.483

A teljes regiszter integritásában pedig az istenn  fogadja a Napistent lenyugvásakor a 

horizont nyugati részén.484

                                                
482 HORNUNG 1979, 194-195, PINCH 1993, 175-182; LIPTAY 2012, 170, 171. Amennyiben elfogadjuk, hogy az 
ophiocephalus istenn  a tehén-istenn  atropomorf alakja úgy személye a 6.1.3.2.1 fejezetben ismertetett 
istenn kkel feleltethet  meg. 
483 PINCH 1993, 183. 
484 Lásd ugyanezt a jelenetet Petosiris római kori, Muzzawagai sírjában (Dakhla oázis), a sír nyugati falán 
(DUNAND 2010, 70-81; Mur ouest, 78). A tehén, ahogy az a Lélegzések Könyvének 162-es fejezete ihlette 
vignettáján is felt nik egy szentély felett áll, amiben A. Wüthrich véleményét követve Ré fekszik, Ozirisz 
formáját öltve, akit a héliopoliszi sírhelyén találunk, a tehén, mint anyja segíti fia átkelését a túlvilágon 
(WÜTHRICH 2010, 52). Köszönettel tartozom Varga Edithnek, hogy felhívta a figyelmemet az ábrázolásra. 
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Petosiris sírja Muzzawagában, DUNAND 2010, 78, - Nyugati fal, alsó képregiszter 

A udzsat-szemes alaknak háttal a klasszikus korongokon egy ül  kompozit istenalak 

foglal helyet. 485 Hátából madártest türemkedik ki, míg egyik karját Min isten attribútumaként 

emeli a magasba a -jogarral. Schreiber Gábor értelmezése szerint az alak 486

 „aki, egészségesen ébred” képviseli mindazt az er t, amit a megújult Ozirisz-Ré képvisel, 

akinek ismét van ereje ahhoz, hogy megtermékenyítse Íziszt vagy éppen a reggeli Nap 

újjászületéséhez, a keleti horizonton való kilépéshez.487 Az alak ugyancsak megtestesíti 

Amont, akinek Ozirisz aspektusa kerül kifejezésre általa. A dekád ünnep idején Amon átkel a 

Níluson keletr l nyugatra, tehát a halottak földjére, majd visszatér nyugatról újult er vel, 

visszatértével ugyanezt az Ozirisz aspektust ölti Amon, amit nem a halálával, hanem az 

újjászületésével fejez ki. Feltehet en a hypokephalok felületén is ez a gondolatmenet ölt 

képet. 488 Meg kell említenünk, hogy  megtestesíti Amon ötödik báját is, amit Tefnut 

bájának hívnak, s képviseli a reggeli fényt. 489

A következ  figura a -kígyót ábrázolja, aki az udzsat-szemet ajánlja fel a 

vele szemben ül  istennek. 490 A bá-teológia egyes magyarázatai szerint Nehebkau a reggeli 

napot testesíti meg, ilyen formában a túlvilágról feljöv  Kheprihez asszimilálódik. A két 

isteni lény ez a fajta azonosítása teljes mértékben érthet , ha a bá-teológiából indulunk ki, 

amelyben Amon 10. bája azonos Nehebkauval, aki magában egyesíti a khtónikus 

teremtményeket, a kígyókat, bogarakat és a csúszó-mászó él lényeket. Nehebkau Taharka 
                                                
485 Csak a K.1a.25-ös korongon nevezik meg az istenséget:  - , LGG III, 596-599. Ez a legtöbb 
esetben Ozirisz jelz jeként szerepel. 
486 SCHREIBER in print; LGG IV, 713-714. 
487 KLOTZ 2004, 34. 
488 PARKER-LECLANT-GOYON 1979, 82. 
489 „A bá-kos, aki a -kígyóban van, aki az -szemei által ragyog, akinek -lángja körülveszi t a 
földön, az  nevében, az isten aki a reggeli fényt teremti” - A hibiszi „Invokációs Himnusz”, KLOTZ
2006, 32.  
490 Csak a K.1a.25-ös korong nevezi meg az istenséget, mint  -  (LGG III, 662-663). Nehebkauval 
összefüggésben: DAUMAS 1959, 140; Pl. LXVI bis, A, No. 17, 27 és B, No. 26. 
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tóparti építménye kriptájának falán Karnakban a 10. bát ugyanilyen formában testesíti meg. A 

dekád ünnep rituáléja során, az épület kriptájában Amon egyesül az  tíz bájával, köztük 

utolsóként a Nehebkau megtestesítette formájával. A rituálé ezen befejez  aktusával Amon-

Ré készen állt arra, hogy, a kultusz-szobor képviselte megjelenési formája feljöjjön a kripta-

alvilág homályából, s ahogy a szobrot a lépcs kön felhozták a fényre, szimbolikusan úgy kelt 

fel a Nap a Túlvilágból is.491 Jelen halotti kontextusban az istenség és az udzsat-szem 

felajánlása képviselik mindazt az er t, ami ahhoz szükséges, hogy az elhunyt-Napisten 

újjászülethessen.492

My liwiec Atumról írt monográfiájában egy másik hipotézissel is el áll. Véleménye 

szerint a Nehebkau kígyó szintén az Atum-kígyónak felel meg. A p.Brooklyn 47.218.156-os 

papiruszon Nehebkau a korongba zárt gyermek Napistent ajánlja fel a panikónikus alaknak, 

akinek megnevezése: . A kígyó ebben a szerepkörében egyesíti a Napisten három 

aspektusát Kheprit, Rét és Atumot.493 Néhány hypokephalon Nehebkau sólyomfej  kígyóként 

ajánlja fel az udzsatot, ami még explicitebbé teszi a három napfázis olvasatát: míg az udzsat / 

gyermek felajánlása egyértelm en a reggeli nap aspektusát fejezi ki, addig a sólyomfej 

valószín leg Rére utal, a kígyó pedig maga Atum megtestesülése.  

6.1.3.2.1 A tehén istenn

Az általában a regiszter közepén helyet foglaló tehén a korongok egyik legfontosabb 

szerepl je.494 Az istenn  a napisten anyjaként és oltalmazójaként jelenik meg. A korongok 

egy kései csoportjánál sajátos ikonográfiával az elhunytat a tehén hátán fekve ábrázolták, 

amely implicit módon is utal az anya-fia, Égi Tehén/Mehet-uret – Ré, Nut – Ozirisz 

kapcsolatra.495  

                                                
491 KLOTZ 2004, 48; PARKER – LECLANT – GOYON 1979, 80-83. 
492 Lana Troy véleménye szerint az udzsat-szem a Hold-szemmel azonos, amely ebben a kontextusban Ozirisz 
lányaként jelenik meg, annak analógiájára, ahogy a Napszem Ré lányát testesíti meg. Ozirisz a Piramisszövegek 
tanúsága szerint lenyeli az udzsat-szemet (Pyr. 188b-192b), ami által hatalma kiteljesedik és a Túlvilág urává 
válik. Egy az sóceánhoz hasonló aspektust ölt, ami el készíti a teremtést, azaz a zújászületést. Jelen esetben a 
Nap újjászületését, mely az sóceánból bukkan el . Troy egy generációk közötti váltás el készületeként 
értelmezi az udzsat-szem felajánlását (TROY 1986, 41-43). 
493 MY LIWIEC 1978, 95-99. Más aspektusokért lásd: KOEMOTH 2007, 143-145. 
494 Az tehén megnevezéseit lásd 458-as lábjegyzetnél. 
495 Liptay Éva kiemeli, a szokatlan ikonográfia mögött egyfajta kontamináció is megfigyelhet , hiszen az 
ábrázolás újbiradalmi és harmadik átmeneti kori ikonográfiai megfelel jén az Ápisz bika az, ami az elhunytat 
szállítja a hátán. A közös nevez t Liptay többek között az elhunyt „szállításában” véli felfedezni, hiszen mind a 
tehén, mind az Ápisz bika az elhunyt túlvilági szállítói, illetve kísér iként szerepelnek egyes kontextusokban. Az 
ikonográfiai probléma elemzését részletesen lásd: LIPTAY 2012, 169f.; további analógiákért lásd: BEINLICH
1991, 96 sk.; BEINLICH 2000, 22. 
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Az Égi Tehén ebben az aspektusában négy tehénformát ölt  istenn  perszonifikációja 

lehet: Nut, Neith, Hathor és Mehet-uret. Az esznai templom Neith kozmogóniájában 

megtaláljuk az istenn k közötti összefüggést is. 

Nut, -akit az Égi Tehén Könyvéb l is ismerünk, ahol átalakult az Égi Tehénné, azaz az 

égbolttá, hogy védelmezhesse és szállíthassa Rét,- 496 Esznában Látopolisz úrn jéhez, Neithez 

asszimilálódik. Neith teremt  istenként „az atyák atyja, az anyák anyja, sisten, aki 

keletkezett a kezdetek kezdetén” ( ),497 a 

teremtéstörténet leírásából megtudjuk Ré születésének történetét is. Neith egy újabb tehén 

formájában, mint , „a nagy úszóként” felemelte Rét, az  fiát, a szarvai közé, hogy 

az svíz ideje alatt oltalmazza.498 A tehén-istenn nek ebben a formájában ( ) 

Hathorhoz hasonló attribútumai vannak, a HK 186-os fejezete pedig azonosítja is egymással a 

két istenn t.499  

A gondolatmenet következ  fokán a Koporsószövegek között Ré udzsat-szeme hozza 

közös nevez re a két istenn t, a CT IV, 248b – 251-es mondásai azonosítják a két istenn t az 

udzsat-szemmel. D. Klotz érdekes magyarázatot talált az „Amon az írisz közepén” és a tehén-

istenn  között: „ -en úszni azonos lehet az udzsat-szem / írisz közepén utazással”.500

Ez az ötlet megmagyarázza Hathor nevét azokon a hypokephalokon, ahol a tehenet 

címkeszöveggel azonosítják. Hathor, mint az udzsat-szem, vagy Ré szeme az Égi Tehén 

Könyvében is megjelenik, mint Ré haragvó szeme. 501 A hypokephalok szemszögéb l 

tekintve D. Klotz kiemeli a napszem istenn  egy fontos aspektusát, mégpedig azt, hogy „az 

Amon-Ré fényerejének manifesztumaként jelenik meg a fizikai világban”. Egy dendarai 

szöveg szerint Hathor „felruházza az  urát, az  fényével, s így elrejti t az  íriszében”.502

A kép teljes, a tehén, aki Amon-Ré anyja, védelmez jeként jelenik meg földi és 

túlvilági átkelése során egyaránt. 503 Ahogy a HK 162-es fejezetében olvashatjuk az Égi 

Tehén el írja, hogy egy új papiruszra irattassék fel a fejezet és helyeztessék fia, a lenyugvó 

Ré feje alá. A korong formájú hypokephal, ami azonos vagy helyettesíti az istenn  által el írt 

                                                
496 HORNUNG 1982, 41; TROY 1986, 25-26. 
497 SAUNERON 1968, 28, no. 206,1. 
498 SAUNERON 1968, no. 206,13. Ez a magyarázata a tehénistenn  szarvai között megjelen  napkorong 
ikonográfiájának, de magyarázata lehet a regiszter ophiocephalus istenn jének is. 
499 - NAVILLE 1886, CCXII, L.b, 9-10).  
500 KLOTZ 2003, 103-105; 175-185. 
501 BLEEKER 1973, 32, 48-51. 
502 KLOTZ 2003, 178-179. hivatkozással: Dendara IV, 52, 7-8: „ ”. 
503 Hathor szerepe, mint az elhunyt oltalmazója, a Nyugat istenn  szerepéb l is fakad ( ) (NAVILLE
1886, HK 187, L.b. 9), alakja ebben az aspektusában közel áll Meret-szegerhez és Imentethez (JÉQUIER 1946, 
237-41). 
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amulett-papiruszt, reprezentálja a D. Klotz által megfogalmazott gondolatmenetet: az Égi 

Tehén – Hathor megoltalmazza fiát, Amon-Rét azáltal, hogy elrejti t az írisz-hypokephal 

közepén, ami fényt és er t sugároz, mint ahogy azt a napkorong is teszi. 504 Az elhunyt feje, 

ami az írisz-korongon nyugszik, egyértelm en azonos a Nappal, és ezáltal az Égi Tehén – 

Hathor manifesztumaként megjelen  írisz-hypokephal, felruházza a fejet a Hathor – Napszem 

energiájával és fényével.  

6.1.4 A negyedik regiszter kompozíciója 

6.1.4.1 Repertórium 

A negyedik regiszter csakúgy, mint a harmadik, az els  két regiszterrel ellentett 

szemszög .505 Jellemz en két bárka tölti ki a mez t, melyet csupán címkeszövegek 

kísérhetnek, ebben a regiszterben általában nem jellemz  hosszabb szövegek jelenléte.506

A két bárka közül az egyik az éjjeli Napbárka ( ),507 melynek utasai:508 ,509 ,510

,511 ,512 , ,513 aki naoszban514 vagy a mehen-kígyó védelmében utazik,515

a bárka úrn je ( ),516 Maat istenn  ( ),517 vagy helyettük Ízisz ( ) és Nephthüsz 

                                                
504 Részletekért lásd: HORNUNG 1982, 96-101; KLOTZ 2003, 102-105; BLEEKER 1973, passim. 
505 A szemszög tévesztése: K.1a.26. 
506 Egyetlen hosszabb sor szöveg olvasható: K.1b.15: 

w; K.1c.8: N. 
507 K.1a.12: címkeszöveg azonosítása szerint: , néhány kései példányon Ozirisz, Ízisz, Anubisz és 
Hórusz jelenik meg: K.1b.16, K.3b.6 ; K.1c.12: két bárka az egyikben kos ( ), a 
másikban napkorongba zárt skarabeus ( ) 
508 Az utasokról részletesen: HORNUNG 1963, II, 19-22 (§ 43-50). 
509 K.1b.4 (címkeszöveg azonosítja).  
510 K.1a.14 (címkeszöveg azonosítja), K.1b.4 (címkeszöveg azonosítja). 
511 K.1a.14, K.1b.4 (címkeszöveg azonosítja). 
512 K.1a.14, K.1b.4, K.1b.9 (címkeszöveg azonosítja). 
513 K.1b.2: Ré sólyomfejes, guggoló alakja -jogart tart (nem szerepel naosz, sem mehen-kígyó körülötte); 
K.1b.15 (sólyomfejes); K.1c.6 (nincs sem naosz, sem mehen-kígyó); K.1c.8 (sólyomfejes Ré, körülötte sem 
mehen-kígyó, sem naosz, el tte  jel); K.2b.8 (Rét nem veszi körül sem naosz sem mehen-kígyó); K.2b.21 
(Ré kos formájában két sakál által vontatott bárkában áll); K.2b.23 (napkorongba zárt kosnak ajánlja fel egy 
pávián az udzsat-szemet); K.2b.24 (a teljes regisztert kitölt  bárkában kos  fekszik, el tte  jel); K.3b.3 (Ré 
kosfejes istenként a bárka közepén áll, el tte és mögötte egy-egy istenn , bárkája el tt egy másik bárka, 
amelyben egy hatalmas skarabeus áll); K.3b.8 (nehezen kivehet , valószín leg sem naoszban, sem a mehen-
kígyó védelmében nem áll). 
514 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.16, K.1a.18, 
K.1a.20, K.1a.21,K.1a.22, K.1a.23, K.1a.25, K.1a.26, K.1a.27, K.1b.8,  K.1b.9 (címkeszöveg azonosítja); 
K.1b.10, K.1b.12, K.1b.15 (a naosz felett címkeszöveg, világosan csak Ré neve olvasható); K.1c.1, K.1c.2, 
K.1c.3, K.1c.4, K.1c.13, K.2a.4.  
515 K.1a.9, K.1a.15, K.1a.24, K.1b.1, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.7, K.1b.11, K.1c.5, K.1c.9, K.1c.10, K.2b.26, 
516 K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1c.5, K.1c.6, K.2b.26. 
517 K.1a.14, címkeszöveg tévesesen: , K.1a.15 (címkeszöveg azonosítja); K.1b.3, K.1b.4 
(címkeszöveg azonosítja); K.1b.5 (?), K.1c.5, K.1c.6, K.2b.26. 
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( ).518 A hajó orrában jellemz en Hórusz látható,519 amint ledöfi a hajó oldalánál 

tekerg dz  Apóphisz kígyót.520 Sok esetben a bárka orrára kisebb gyékény emelvényt 

rajzolnak,521 amin a gyermek napisten ül, egyik kezében általában lótusz-virágot nyújt el re, 

ennek elhelyezkedése azonban darabról darabra változhat,522 el fordul, hogy a gyékény 

emelvényt (Treibtafel) a bárka elé helyezik,523 vagy éppen a következ  Holdbárka orrára.524

A Holdbárka naosz formájú kabinjában általában holdkorongot visel  pávián fedezhet  fel, 

aminek egy másik pávián az udzsat-szemet ajánlja fel,525 a hajót kormányos irányíthatja.526

Ugyan nem minden esetben, de a regiszterben még helyet foglalhat Nut istenn  égboltot 

                                                
518 K.1a.1, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.16, K.1a.18, K.1a.21, K.1a.22, K.1a.23, K.1a.25, K.1a.26 (csak 
Nephthüsz azonosítható), K.1a.27, K.1b.2, K.1b.8, K.1b.9, K.1b.12, K.1b.15, K.1c.1, K.1c.2, K.1c.3, K.1c.4, 
519 Hiányzik: K.1a.14, K.1a.15, K.1a.21, K.1b.2 (helyette egy  hieroglif jegy látható); K.1b.15 (ténylegesen 
Széth áll a bárka orrában); K.2b.8 (Thot, varázserejével védelmezi a hajót); K.2b.26 (Thot, varázserejével 
irányítja a hajót).  
520 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.12, K.1a.16, K.1a.18, K.1a.20, K.1a.23, 
K.1a.24, K.1a.25 (címkeszöveg nevezi meg Hóruszt); K.1a.25 (befejezetlen: sem a kígyót, sem Hórusz 
szigonyát nem rajzolták meg); K.1a.27, K.1b.1, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.5, K.1b.7, K.1b.8, K.1b.9, K.1b.10 
(tévedésb l Nephthüsz koronáját viseli); K.1b.12, K.1b.15 (a kígyót Széth döfi le); K.1b.16, K.1c.1, K.1c.2, 
K.1c.3, K.1c.4, K.1c.5, K.1c.6, K.1c.8, K.1c.9 ( ); Hórusz nem dárdát tart a kezében, hanem evez t, 
K.1c.10, K.1c.13, K.3c*.2 („külön regiszterben”, az Apóphisz kígyót a nyakához szegezett kés teszi 
ártalmatlanná). 
521 K.1b.1, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.10, K.1c.3, K.1c.4, K.2b.26. 
522 Mind a gyermek, mind a gyékény hiányzik: K.1a.25. 
523 K.1a.5, K.1a.14, K.1a.15, K.1c.5 (mindkét bárkát összeköti), K.1c.6, K.1c.13. 
524 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.6, K.1a.21, (nincs gyékény, a gyermek a bárka orrában térdel); K.1a.7 (nincs 
gyékény, a gyermek a bárka orrában térdel, Maat-istenn  kis figuráját ajánlja fel, baljában flagellum), K.1a.8, 
K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.16, K.1a.18, K.1a.20, K.1a.23, K.1a.24, K.1a.25, K.1a.27, K.1b.2 (a 
gyermek hiányzik a gyékényr l); K.1b.5, K.1b.7, K.1b.8, K.1b.9, K.1b.12, K.1b.15, K.1b.16, K.1c.1, K.1c.2, 
K.1c.10, K.1c.11, K.2b.12, K.2b.13, K.2b.15, K.2b.16, K.2b.17. 
525 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.14 
(címkeszöveg szerint: ); K.1a.15, K.1a.16 (címkeszöveg: ); K.1a.17, K.1a.18, K.1a.20, 
K.1a.21 (a bárkában csupán egyetlen pávián guggol); K.1a.24 (sérülés a felajánló majom karjánál); K.1a.25 
(címkeszöveg szerint: ); K.1a.26, K.1a.27 (hiányzik a felajánló pávián); K.1a.28, K.1a.29, K.1b.1 ( a 
felajánló pávián hiányzik, helyette az ipet-jel felett skarabeus fekszik, címkeszöveg szerint: ); 
K.1b.2, K.1b.3 (címkeszöveg a felajánló pávián felett: ); K.1b.4 (címkeszöveg kíséri: 

); K.1b.6 (a holdbárka jelenik meg egyedül, a hajó elején Nephthüsz és Ízisz foglal helyet, míg a hajó 
orrában Thot Holdkorongos alakja látható, balját a magasba emeli, varázserejével irányítja a bárkát, a bárka el tt 
egy oszlop szöveg, ami sajnos teljesen lekopott); K.1b.7, K.1b.9, K.1b.10; K.1b.15, K.1b.16 (a hajó végén 
címkeszöveg: , a bárkában egyetlen pávián guggol, el tte fekv  skarabeus); K.1c.2, K.1c.3, K.1c.4, K.1c.5, 
K.1c.6, K.1c.7 (csak egy pávián jelenik meg a bárkában a naosz alatt, el tte oltár lótusz virággal és kis 
edénnyel); K.1c.10, K.1c.13, K.2a.4 (külön regiszterben, csak egy pávián, a bárka a bal oldalon van); K.2b.10 
(egyetlen pávián guggol a bárkában, el tte oltár, mögötte bá-madár); K.2b.11 (külön regiszterben); K.2b.12 
(külön regiszterben); K.2b.13 (külön regiszterben); K.2b.15 (külön regiszterben, címkeszöveg a bárka el tt: 

, a bárka mögött: ); K.2b.16, K.2b.17, K.3b.4 (külön regiszterben, a bárka után egy 
külön szekcióban fekv  skarabeus, el tte szintén külön szekcióban skarabeusfejes gazella (90°-kal elforgatva); 
K.3b.8 (egyetlen pávián látszik világosan, nem ül bárkában). 
526 K.1a.1, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.11, K.1a.12, K.1a.14 (címkeszöveg szerint: ), 
K.1a.18, K.1a.27 (sólyomfejes); K.1a.28, K.1a.29, K.1b.9, K.2b.11, K.2b.16, K.2b.17. 
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szimbolizáló hajlott alakja is, ami alól skarabeus527 mászik el  vagy egy oroszlán fekszik 

alatta.528  

K.1a.12 

K.1a.14 

K.1b.4 

K.1b.15 

                                                
527 K.1a.3; K.1a.4; K.1a.6; K.1a.7; K.1a.8, K.1a.26, (a csoport átkerül a IV. regiszter elejére); K.1a.9, K.1a.10 (a 
skarabeus Nut alakja felett jelenik meg); K.1a.11, K.1a.12, K.1a.15, K.1a.16, K.1a.17, K.1a.18, K.1a.20, 
K.1a.21, K.1a.25 ( )?; K.1a.27, K.1a.28, K.1a.29 (a skarabeus az alak felett, el tte egy fekv  A28 
alak); K.1b.7, K.1b.9, K.1b.15, K.1b.16, K.1c.9 (Nut istenn  el tt fekv  oroszlán jelképezi a horizontot v.ö. HK 
17V); K.2b.24 (ugyanebben a regiszterben, a regiszter elején fekv  oroszlán, felette gyermek (?) ül, közöttük 
sugárzó napkorong, amiben egy kos áll).  
528 K.1a.1. 
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K.1c.6 

6.1.4.2 A negyedik regiszter elemzése 

A klasszikus korongokon felt n  két bárka a Nap és Hold hajói. A Napbárka ( ) 

éjszakai formájában legteljesebb ábrázolásában a hypokephalokon nyolc utast szállít. A hajó 

közepén a Napisten ( ) kosfejes formája áll általában a naosz vagy a -kígyó 

védelmében, el tte és mögötte a bárka legénysége. Szinte valamennyi esetben Hórusz áll a 

bárka orrában, amint a kezében tartott szigonnyal ledöfi a bárka el tt tekerg z  Apóphisz-

kígyót ( ).529 A bárka orrára szerelt gyékény emelvényre ( ) a gyermek 

napisten ül  alakját rajzolták a legtöbb esetben.530 A gyermek megjelenése a gyékényen, 

annak jele, hogy az éjszakai napbárkában utazó napisten/napkorong kész a reggeli 

újjászületésre, azaz az éjjeli bárkából ( ) a nappali bárkába való átszállásra ( ).531

Ezt a gondolatmenetet folytatja az egyes hypokephalokon, az ennek a regiszternek a végén 

ábrázolt jelenet is, mely Nut-istenn  hajlott alakját mutatja, amint egy skarabeus bukkan fel 

testének íve alatt, azaz a Nap újjászületését.532  

                                                
529 ÉTIENNE 2000, 28. Széth helyettesítése Hórusszal a Napbárka orrában annak a kés kori beállításnak 
köszönhet , miszerint Széth mindinkább egy démoni lény képét kezdi ölteni, s ezért alakját Hórusszal cserélik 
fel (BARUCQ – DAUMAS 1980, 333, y; LEITZ 1999, 37, n.50). Klotz Széth egy érdekes oázisokban felt n
formájára is felhívja a figyelmet, mely az istenséget jellemz en sólyomfejjel ábrázolja (KLOTZ 2006, 90, D). A 
Napisten Apóphisz felett aratott gy zelmér l és a  helyreállásáról: ASSMANN 1995, 49-57. 
530 DONDELINGER 1976, 1-23.; GOEBS 1998, 57-66. A Napbárka éjjeli megjelenési formájánál t nik fel a 
gyékényemelvényen guggoló gyermek (VARGA 1968, 8, n.15, 20.; BORGHOUTS 1971, 181-182, n. 446; ROULIN
1996, 75-76).  
531 LIPTAY 2009, 99. 
532 BILLING 2002, 55-56. MINAS-NERPEL 2006, 129. 
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A regiszter Napbárkát követ  figurája a Holdbárkát ábrázolja két páviánnal a 

fedélzetén, az egyik a kajüt-naosz építményében ül, míg a másik vele szemben felajánlja neki 

az udzsat-szemet. Schreiber Gábor véleménye szerint a regiszter a nappal és éjszaka ciklikus 

váltakozását szimbolizálja thébai kontextusban Amon-Rét követi fia Khonszu-Su, ahogy a 

nappalt az éjszaka követi, harmonikus rendben melynek mozgatórugójaként megtörténik „az 

isteni rend átruházása apáról fiúra”, s ezáltal garantált a világot fenntartó „kozmikus 

equilibrium”.533 Ahogy arra Schreiber is rámutat, egyrészt a jelenet egyértelm  utalással bír a 

 ikonográfiájára, azaz a két égitest találkozására és fényük egyesülésére. Az 

egyiptomi felfogás szerint az égi jelenség a telihold idején teljesült be, amelynek során a 

Holdisten ereje legnagyobb teljében tündököl.534

Véleményem szerint a regiszter két bárkájának „ -jelenetéhez” kapcsolódon 

egy másik értelmezési lehet ségével is számolnunk kell, melynek kiindulópontja az, hogy a 

bárkák nem egymást követik, hanem valóban valamennyi esetben egymással szembe 

irányulnak a korong közepe felé.  

A Holdbárka jelenete nyilvánvalóan eszünkbe juttatja Hórusz Hold-szeme 

helyreállításának történetét. A két pávián közül az udzsat-szemet ajánló pávián könny szerrel 

azonosítható Thottal, aki egyrészt a Hold-szem helyreállítója, másrészt az egészséges szem 

felajánlója és oltalmazója is, aki így a teliholdat is megtestesíti (v.ö. a  értelmével). 

A K.1b.3-as hypokephalon a következ  címkeszöveget írták az áldozó pávián mellé: 

 ( ) –„Adassék az udzsat-szem az igazság urának”. Az „igazság 

ura” Thot jelz je,535 thébai kontextusban Khonszu-Su ephitetonjaként szerepel. 536

                                                
533 SCHREIBER in print, összefoglalóját lásd: KOUSOULIS 2008, 220-221. 
534 DERCHAIN 1962, 28, 31; GUTBUB 1973, 86-87, 89-90 (f), 97, 333-334, 388-393, 404, 407 (a), 410 (l), 
BARGUET 1977, 14-20; LAROCHE – TRAUNECKER 1980, 192-193; HERBIN 1982, 280-281; MEEKS 1992, 425-
426; BERLANDINI 1995, 35-36; AMENTA 2003, 3-11.
535 LGG III, 639-642. Thot kapcsolata az udzsat-szemmel egésszen Hórusz és Széth k zdelmeinek történetéhez 
vezethet  vissza. El ször a Piramisszövegekben találkozunk szerepével (594-es és 597-es mondás). A kútf kb l 
megtudjuk, hogy Hórusz, hogyan veszítette el a bal szemét, és hogy Thot hogyan állította azt helyre és 
szolgáltatta vissza gazdájának. A történet egy kései változata a Hold-ciklus magyarázatául is szolgál. Az 
egyiptomi papok úgy magyarázták, hogy a Hold fogyása kapcsolatban áll a két ellenfél k zdelmével, amíg Széth 
áll gy zelemre a Hold folyamatosan csökken (a Hold-szem eltávolodik tulajdonosától), és mindez fordítva a 
növekv  Hold idején. Újhold idején megtörténik Hórusz gy zelme, illetve szemének helyreállítása és 
visszaszolgáltatása. Thot szerepe a szem védelmében jelentkezik, fogyása és újboli növekedése idején, neki 
köszönhet  a szem gyógyulása és gazdájának visszaszolgáltatása (BOYLAN 1922, 32-33). 
536 « Khonsou de Thèbes, Nefer-Hetep, Maître de la Justice, qui se trouve sur la grand trône, lune la nuit, second 
de la lumière solaire, qui remplit l’œil sain, qui pourvoit l’œil gauche; il vieillit chaque jour au moment qu’il 
veut, et rajeunit à l’heure que choisit son cœur. Il est conçu le jour de la nouvelle lune, il est mis au monde le 
jour du premier quartier (le 2 du mois), il devient vieillard après 15. Il remplace le soleil lorsque celui-ci descend 
aux enfers. Il illumine la terre de sa beauté chaque jour, répartissant son temps avec son père, après Atoum. On 
dit qu’ils naissent à l’Est, comme ils se rencontrent au jour de la « rencontre des deux taureaux » ( ),  
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Hajlok afelé, hogy a két bárka Amon-Ré jobb és bal udzsat-szemével azonosítható. A Nap, 

mint a nagyobb égitest, a jobb szem, a Hold a bal szem.537 A Hold a Napszem egy 

„változata”, ami átveszi annak feladatait esténként. Teológiailag a két szem a teremt  isten, 

Atum, két gyermeke: Tefnut és Su.538

A két szemr l szóló vallástörténeti szövegek igen gyakran mossák össze a két szemr l 

szóló történeteket:539 így Hórusz er szakkal eltávolított szeme azonosul a Napszemmel, 

annak haragvó természete révén, míg felépülése és visszatérése Onurisz/Su segítségével 

valósul meg. A haragvó szem azonosul Tefnuttal, s a lecsendesített istenn  a Telihold(-

szemet) képviseli.540

Ezen azonosítás alapján kijelenthetjük, hogy csak úgy, mint az els  és második 

regiszter ábrázolásai a bárkák képviselte udzsat-szemek Amon-Ré manifesztumai. Ha ismét 

D. Klotz munkájához fordulunk segítségül, egy számunkra érdekes idézetet kínál a hibiszi 

Nagy Amon himnusz (6-8. kol.): „ ”. A kulcs a „ ” szó magyarázatában 

rejlik, ami azt is jelenti, hogy „látni” de azt is, hogy „elrejteni”, így a fordítás kétféleképpen is 

értelmezhet , ami egy újabb óegyiptomi homofónián alapuló szójáték és Amon kett s 

természetét fejezi ki: „aki hagyja látni magát a két titokzatos -szemei által” valamint „aki 

elrejti magát két -szemei által”.541 A két bárka, melyet a két udzsat-szemmel 

azonosíthattunk, az idézet tanúsága szerint ismét Amon két rejtett formáját testesítheti meg. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a két égitest, a Nap és a Hold Amon újabb két bája, az 

els  két bá a tíz közül. Assmann véleménye szerint a két els  bá egyfajta id  aspektust 

képvisel, a két napszak, a nappal és éjszaka folyamatos váltakozásán keresztül.542

A regiszter két jelenete a fény gy zelmének két fontos pillanatát idézi, melynek révén 

helyre áll a : a Napbárkát megállítani szándékozó Apóphisz-kígyó legy zését, és a Hold-

                                                                                                                                                       
eux qu’on appelle « les deux grands luminaires ». Il vient comme un enfant, la tête baissée, dissimulé, dit-on, 
dans son croissant. C’est Ioh en sa forme (intacte) depuis qu’il s’est refait enfant, un taureau brillant; lorsqu’il 
est vieux, c’est un bœuf parce qu’il produit l’obscurité. Son croissant amène la lumière, c’est lui qui provoque 
l’érection chez les taureaux, qui rend les vaches pleines, qui fortifie l’œuf dans le corps. Les narines respirent 
grâce au souffle qui vient de lui, tandis qu’il donne de l’air à celui étouffe. » DERCHAIN 1962, 43 = Urk. VIII, 
74, no 89. 
537 P.Leiden I 350, 600-as fejezet, 19-20-as sor (ZANDEE 1947, pl. V, 20); p.Cairo CG 58032 (p. Neszikhonszu), 
17-18-as, 28-as sorok (GOLÉNISCHEFF 1927, 173. 175); p. Berlin 3049, V, 3-5 (ASSMANN 19992, no. 127, 286, 
100-105.sor). Hibis III, pl. 31, 1-23. = PARKER-LECLANT-GOYON 1979, pl. 28A, 3 – 21 = O. BM 50601, recto, 
1- verso, 9. (KLOTZ 2006, 53-59, pl.15-16). 
538 HERBIN 1982, 264 (11); 272 (30) Tefnut mint a Napszem, Su a Holdszem; JUNKER 1917, 151-153; DE WITT
1951, 223. 
539 RÄRG, 472-474. 
540 HELCK 1982, 192-194, § 4. 
541 KLOTZ 2006, 81-83; 82, D. 
542 ASSMANN 1995, 145-146. 
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szem helyreállítását. Mindkét ábra az „udzsat-szem-bárkák” biztosításáról és védelmér l szól, 

a jobb oldali a Napisten leghatalmasabb ellenségének legy zésével, a bal oldali annak éppé 

tételével és további biztosításával Khonsu-Su / Thot / Onurisz által. A két szem védelme a 

hypokephal funkciójából, így az elhunyt fejének védelméb l is adódik. Gyakorlatilag, amikor 

az elhunyt feje a hypokephalon fekszik, akkor az a Nappá lényegül át. 543 A hypokephal 

amulett, amely egyszerre biztosít meleget és fényt a fej számára, a fejet felruházza a Nap 

attribútumaival is, így a Nap-fej szemeinek védelme és biztosítása ugyancsak kifejez désre 

jut. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a Halottak Könyve 151a fejezetét sem, amely a fej 

egyes részeit azonosítja és isteníti meg, s melyet a múmiamaszkok és koporsók/szarkofágok 

hajszalagjára írtak. A szöveg azonosítja a jobb és a bal szemet is, mint az éjjeli és a nappali 

Napbárka, azonban ezt korántsem véletlenül az írnokok úgy írták fel a szalagra, hogy azok 

éppen a jobb és bal szem fölé kerüljenek szinte valamennyi esetben! Ezek után 

feltételezhetjük, hogy a hypokephalokat is úgy pozícionálták a fej alá, hogy a két bárka a 

„Nap-fej” jobb és bal (udzsat-) szeme alá kerüljön.

           Louvre AF 12859; MG E 1082 (a szerz  fényképe) 

                                                
543 Err l részletesen: HELLINCKX 2001, 61-95. 
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6.0.2 Konklúzió a „sztenderd” korongok értelmezéséhez 

A hypokephalok ikonográfiája egy alaposan kidolgozott gondolatmenet köré 

csoportosul, mégpedig a Halottak Könyve 162-es fejezetének címe által el írt 

 utasítás megvalósítása köré. Az elhunyt feje alatt létrejöv  láng egyszerre kelt fényt és 

energiát, mely fizikai tulajdonságok természetüknél fogva már önmagukban is profilaktikus 

er vel vértezik fel az elhunyt fejét. Egy másik fontos összefüggés, hogy a hypokephal-korong 

a Nap attribútumait hordozza magán, így az egyes Halottak Könyve mondások garantálta 

megistenült testrészek közül a Napistennel azonosított fej „vitalitásának” megtartása egy 

különösen is óhajtott cél lehetett egy egyiptomi számára. A hypokephalok egyrészt éppen 

ebben segíthettek. 

 Ahogy azt az egyes ikonográfiai elemek elemzésénél láttuk, szinte valamennyi 

ábrázolás mögött Amon-Ré titokzatos és rejtett formái fedezhet k fel. A thébai teológusok a 

ramesszida kor óta fennálló „Weltgott-Theologie” több évszázad alatt kidolgozott és a 

Kés korban újabb teológiai absztakciókkal gazdagított eredményeként Amon alakját egy 

minden tekintetben teológiailag alaposan megformált entitássá alakították, aki a bá-teológia 

révén egy kozmikus és mindenható valóban „Weltgott” formáját öltötte, aki mindenhol és 

mindenben jelen van. A jelen tanulmányban javasolt magyarázatok az ábrázolások egy 

lehetséges értelmezését kínálják. A gondolatmenet a Napisten újjászületése és általában az 

újjászületés, továbbá az egyes jelenetek a fény és a nap kisugárzásának el idézése köré 

csoportosíthatók. Az egyes vox magicák, Amon-Atum rejtett neveinek szerepeltetése az ábrák 

képviselte er  létrehozásában játszanak közre. A regiszterek ismertetett sorendje a Napciklus 

válogatott fázisaiba engednek betekinteni, melyek összetett jelentést hordoznak, egyszerre 

képviselik a fény és energia el idézésének manifesztumait, mind az elhunyt apoteózisához 

vezet  lépcs fokokat. 

6.2 A koncentrikus elrendezés  hypokephalok 

6.2.1 A csoport defininálása 

Ezek a korongok544 eddig kizárólag thébai el kerülés ek, a múzeumban rzött 

példányokat illet en szintén kijelenthetjük, hogy genealógiai utalásaik és a feliratokban 

meg rzött papi címeik mind thébai származásukra enged következtetni. A szóban forgó 

                                                
544 Lásd a katalógus K.5.1 – 4 tételeit. 
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koncentrikus regisztermorfológiával készített korongok Thébában a III. század közepén 

készülhettek.545 A klasszikus korongok ikonográfiájában már a harmadik század els  felében 

változás mutatkozott; egyes korongok, melyeket háromregiszteres képmez  jellemez, 

kiiktatták ikonográfiájukból a klasszikus darabok II. regiszterének ábrázolásait. Leredukálták 

a IV. regiszter korábbi jelenetét is,546 csupán a IV. regiszter holdbárkája maradt meg.547 A 

változások az I. és III. regisztert is érintették, melyek vagy elmaradnak, vagy ábra 

repertoárjukban jent sen megfogyaztkozva, esetleg eddig idegen regiszterben kerültek újra 

ábrázolásra. Az ikonográfia fejl désmenete a K.2b.15 – K.2b.19-es korongok alapján 

körvonalazható, hiszen ezek a korongok, egyfajta átmenetet képezve, ikonográfiájukban már 

közelítenek a koncentrikus elrendezés  korongok irányába.  

6.2.2 A regisztermorfológia és az ikonográfia változásai  

6.2.2.1 A hypokephal-pupilla belsejében 

A már K.2b.16 – 19-es korongokat is érint  változás, mely a K.5-ös csoport általános 

vonása a II. regiszter teljes átformálása. Rögtön a II. regiszter szerkezetére kell felhívnunk a 

figyelmet; a regiszter a koncentrikus elrendezés középpontjába kerül kisebb négyzet 

formájában. Amon-Ré négykosfejes alakját, mely a klasszikus korongok középs  részén, 

vagy ahhoz közel helyezkedett el, mindinkább más teológiai absztrakciók kezdik el 

helyettesíteni. A hypokephal középs  négyzet vagy kör formájú egysége a hypokephal-írisz 

pupillájaként Amon-Ré újabb titkos formáit rejti magában.  

                
K.5.2 K.2b.16 K.5.1 

                                                
545 Erre enged következtetni két proszopográfiai adalék is: a T.5.1-es korong tulajdonosa 
királyi írnok fia lehetett (A bizonyításról részletesen lásd: MEKIS 2008, 44-47). A T.5.2-es korong tulajdonosa 

, feltehet en azonos egy i.e. 263/2-re datálható osztrakonon említett emberrel (részletesen a 
katalógusban). 
546 Ez a változás a klasszikus ikonográfiát folytató hypokephalok regisztermorfológiájára is rányomta bélyegét: 
K.2b.20-K.2b.27 és a K.3-as csoport darabjai. 
547 K.2b.10-19, K.2b.21-22, K.2b.24-26. A változtatások, már a K.2b.8 és K.2b-9-es korongokon is 
megfigyelhet k kissé eltér  módon. 
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6.2.2.1.1 Krokodilábrázolások

6.2.2.1.1a A sólyomfej  krokodil 

Schreiber Gábor szentelt cikket az egyes alakok magyarázatának, konkrétabban a 

krokodilformák értelmezésének. Schreiber számos példát gy jtött sólyomfejes 

krokodilábrázolásokhoz, magyarázatát a Thébai kontextusra a Khonszu-teológiában vélte 

felfedezni, úgy azonosítva a krokodilt, mint „Khonszu kozmikus aspektusát, mint teremt , 

vagy mint Amon alakmását”.548 A krokodil azonosításához, ahogy azt Schreiber is 

felhasználta, érdemes szemügyre venni a mágikus gemmák corpusát.549 Ph. Derchain a lény 

három el fordulását említi a párizsi Bibliothéque National glyptikái között.550 A no. 43-as 

gemmán a krokodil egy oválisban feltehet en egy hármas egység(?) részeként jelenik meg: 

egy ithyphallikus kutya hátsólábain állva egy el rehajló n nek támaszkodik mells  lábaival, a 

sólyomfejes krokodil feléjük tekint, sajnos a jelcsoport harmadik eleme megsemmisült. 

Az ovális felett akephalos isten áll, mellette a már ismertetett Σερ ουθμουισρω

görög felirat jelenik meg. Az ovális alatt fekv  múmia látható. 

                                                          

                                                
548 SCHREIBER in print. 
549 A hieracocephalus krokodilról összefoglalóan: MICHEL 2001, 12, no 18. 
550 DELATTE – DERCHAIN 1964, 50, no 43; 100-101, no 125. 

Párizs, Bib. Nat., 
Inv. no. 2170. 
DELATTE – DERCHAIN
1964, 50, no 43. 

Párizs, Bib. Nat., Inv. 
no. S. 364. 
DELATTE – DERCHAIN
1964, 100-101, no 125. 
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Szakkarai szoláris tunika fels  regiszter               Hórusz cippus a Borgia-gy jteményb l 

Kairó, Egyiptomi Múzeum, JE 59117 Nápoly, Nemzeti Régészeti Múzeum, l.sz. 1008. 

A no. 125-ös darabon feltehet en egy sakálfejes isten el tt jelenik meg a sólyomfejes 

krokodil virágzó lótusz felett, mells  lábával pálmaágat tartva. A sakálfejes isten udzsat-

szemet nyújt maga elé baljával. A pálmalevelet tartó szerepben a szakkari szoláris tunikán is 

jelen van a sólyomfejes krokodil,551 itt a -szimbólum, a  és  –jogarokkal 

együtt szerepel. Ahogy arra Kákosy is felhívja a figyelmet itt a Napisten Ré, „id  ura” 

aspektusát emelték ki,552 míg a sólyomfejes, szárnyas krokodilt, a görög nyelv  p.Berlin 

5026-on (PGM II), mint sárkányt említik, és a szövegben leírt tunika ikonográfiájának 

el írásában kelet szimbólumát képviseli.553 Ebben a sorban kell megemlítenünk a nápolyi 

Borgia-gy jtemény Hórusz-sztéléjét,554 ahol egy kriptografikus szöveg elemeként jelenik meg 

a krokodil, sajnos éppen egy töredékes kontextusban. 

 // 

[…] // […]

„Aki felragyog az egekben, aki lebukik a túlvilágon, […], aki megvéd // Ó, nemz  bá, aki 

kezdetben létrehozta formáit, mint […]”  

                                                
551 PERDIZET 1934, 97-128; KÁKOSY 1976b, 193-196; LAKOWSKA-KUSZTAL 1997, 363-370. A pálmalevelet 
tartó hibrid lény további el fordulásait lásd: ŽABKAR 1975, 143-153. 
552 KÁKOSY 1965, 118. 
553 PGM II, 104; Kákosy 1976b, 196. 
554 GUIDOTTI 2002, 115, no 110. Museo Archeologico Nazionale, Inv. no 1009.  

555  (Wb II, 438)> (rébuszként)  (Wb I, 113). 
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A szöveghely els  oszlopa párhuzamba állítható a p.Salt 825-ös említett passzusával, a 

második oszlop idézett szövegéhez nem ismerek párhuzamot. Azonban ha felelevenítjük a p. 

Salt 825-ös mondását, ott éppen a  akephalos isten dics ítése kapcsán 

találkoztunk a szöveggel. 

Az említett dokumentumok alapján valószín , hogy a fején napkorongba zárt udzsat-

szemet visel  hibrid lény Amon-Ré reggeli aspektusát ábrázolja, ezt az is alátámasztja,556

hogy a krokodil mells  lábainál skarabeus jelenik meg. Az emelvénybe pedig a következ

feliratot írták:  -  „aki meger síti a gyermeket és 

beragyogja -t” . 

6.2.2.1.1b Négyfej  krokodil 

A négyfej  krokodil Amon-Ré szintén egy újabb formája, a négy krokodilfej a négy 

kosfejes istenre emlékeztet, aki mint láttuk Amon-Ré titokzatos reggeli formáját képviselte, 

aki a -ból lépett el . Ezt az azonosítást több felirat is alátámasztja, a krokodil el tt: 

, amelynek feloldásaként átiratot javaslom, azaz „létrejön”.558 A felirat utal a 

Napisten reggeli keletkez  formájára, a krokodil felett általában hal látható, amelynek a 

reggeli újjászületésben betöltött szerepér l már szóltunk az /  trigramma 

elemeként. Egy újabb felirat ,559 a Napisten egyik újabb titkos nevével azonosítja a 

krokodilt. Herman te Velde hívja fel rá a figyelmet, hogy a disznó a Napisten egyik 

megjelenési formája, akinek titokzatos arca rejti el természetét (lásd az el z ekben a nápolyi 

sztélén).560 A disznó falánk természet  lény, ez az oka annak, hogy alapvet en egy pusztító 

kép társult hozzá az egyiptomi teológiában (Széth, de esetünkben a Nap sugárzó ereje is), ez a 

természete azonban nem csak a pusztító, de életet adó jellegével is összefügg, így számos 

istenn , (Nut, Ízisz, Thoerisz, Ammit) formái között is megtaláljuk a kicsinyeit szoptató 

anyadisznót, szerepük ilyenkor az újjászületésben és a regenerációban teljesülhet ki.561

                                                
556 V.ö.: Ré reggeli aspektusát hagyományosan sólyomfej  griff formájában is ábrázolják. Err l lásd 120. 
oldalon, n. 593. 
557 LGG III, 613, hivatkozással a Metternich sztélé 87-es sorára. SANDER-HANSEN 1956, 48-49, egy eddig 
ismeretlen istenr l van szó. 
558 Valeurs 144, 27; KURTH 2007-2008, 239, n.266. 
559 LGG IV, 694. 
560 Te Velde a Naplitániában felsorolt, Ré 74 formája közül a 37. a disznó megjelenés  (TE VELDE 1992, 573-
574).   
561 FÓTI 1973, 3-8, 97-101; TE VELDE 1992, 577-578. 
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A négyfeses krokodil minden valószín ség szerint így a négy kosfejes formájában 

ábrázolt Amon-Ré variációja.562

6.2.2.1.2 Amon-Ré: további variációk  

A koncentrikus korongok közepén egy újabb Amon-Ré forma t nik fel, emberi test , 

de hátából madártest türemkedik ki, karjai szárnyakkal párosul, fején Amon -

koronájával. Az alak egyértelm  kifejezése Amon-Ré-Harakhti megjelenésének, címkeszöveg 

„Amon-Ré, a két föld trónusa urának” nevezi meg az istenséget. A korong közepén egyik 

utolsó megjelenési forma, hátsó lábaira nehezed , elüls  mancsában ágaskodó, feltehet en 

prophylaktikus kígyót tartó oroszlán, akinek hátából az el z  figura módjára madártest nyúlik 

hátrafelé, egyik karja emberi, ezt Min vagy Amenopet attribútumaként emeli a magasba egy 

flagellumal. A lény fején Onurisz összetett tollkoronája figyelhet  meg. Az ábrázolás 

egyértelm en azonosítható Onurisz-Su-Ré-vel563 akinek oroszlánformájú ábrázolása az 

Onurisz-legenda Mehit/Szakhmet–oroszlánistenn jéhez való asszimilálódására vezethet

vissza.564 Az oroszlán formájú ábrázolása mégis meglehet sen ritka,565 a XXX. dinasztia 

korától azonban fel-felt nik.566 Helyét a hypokephal-pupillájában szintén az Onurisz-legenda 

és a Napszemmítosz kontaminálódott története szolgáltatja. Onurisz-Su, atyja jobb szemének 

pupillája, míg Mehit-Szakhmet a bal szem pupillája. Így testesítik meg a két égitestet, a Napot 

és a Holdat.567  

                          
A hátsó lábain álló oroszlán egy másik megjelenési formája a küls  körregiszterben fedezhet

fel, itt azonban bikephalosz istenként ábrázolják két kitárt szárnyas kezében -szemeket 

                                                
562 SCHREIBER in print. A Barlangok Könyve 5. szekciójában Ré négy krokodil formájában jelenik meg Setait 
istenn  mellett. A krokodilok a Napisten újjászületese során felvett hypostasisok. PIANKOFF 1944, pl. LI; 
PIANKOFF 1953, 44; MINAS-NERPEL 2006, 204-205; MANASSA 2007, 405, pl. 286, 287. 
563 LGG I, 381. Onuriszról általánan lásd: ENDR DI 1980, 9-18; ENDR DI 1992, 125-136. 
564 DE WITT 1951, 220. 
565 DE WITT 1951, 221. 
566 NAVILLE 1891, pl. XLVI, E.  
567 JUNKER 1917, 38; DE WITT 1951, 223. 
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tart. Az oroszlánforma itt minden bizonnyal más iterpretációval bír, valószín leg a Halottak 

Könyve kiegészít  fejezeteiben is feltün  Napisten forma, .568 Maga a Nap déli sugárzó 

formáját testesíti meg (lásd még a trigramma oroszlán eleménél). 

A kairói koncentikus elrendezés  korong (K.5.1) közepén egy lép  (?) szárnyas alakot 

láthatunk, melynek analógiáját a TT341-es sír falára rajzolt graffitin fedezhetjük fel. 

  
K.5.1                      Théba TT 341569

A kilép  alak a szélistenek egy ritka megjelenési formája, amely esetünkben kapcsolatba 

hozható Amon-Su formájával és a HK 162-es fejezetben említett rohanó Amon alakjával.570

6.2.2.3 A hypokephal-írisze 

Részben a klasszikus korongok I. és IV. regiszerének redukált változata fedezhet  fel 

ebben az egységben (Holdbárka, bikephalosz-isten, skarabeus), részben új ikonográfiai 

elemek egészítik ki a jeleneteket (skarabeus fejes kos, Meret-istenn ). 

A „pupillát” határoló egy szinttel kívülebb elhelyezked  részben, „az íriszben” szintén 

négy, körbeforduló ikonográfiai elemet látunk.   

K.2b.16-os korong (II.a-panel) 

                                                                                K.5.2 Az „írisz bels  gy r je” 
                                                
568 HK 162, incipit; HK 164 §7; HK 165 §2; HK 166 §4-7. Összefoglalóan: DE WITT 1951, 138-147, cf. 143-
144. 
569 SCHREIBER 1999,102, fig. 9. 
570 SCHREIBER 1999, 95; Hivatkozással GUTBUB 1977, 342-343, továbbá SETHE 1929, §187-216. 
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6.2.2.3.1 II.a, c és d panelek 
A szárnyas kosfej  skarabeus azonosítható Api ( )-val. A címkeszöveg a következ : 

 (sic) 

                   571 „Sugározzék a nemes   

          a nagy isten, a szép arcú felé.” 

                          Hórusz 

 A túlvilágról felkel  reggeli Napformát képviseli az ábra, amelynek kosfeje utal az 

éjszakai napformára, de amelynek teste már a reggel el bukkanó skarabeusé.573 Szerepe a 

szöveg szerint az „elhunyt-Ozirisz-Ré” arcának beragyogtatása, amely funkció 

összefüggésben áll a HK162-es fejezet utasításával.

Schreiber egy mindenképp érdekes ötlettel kínált a lény kontextusának értelmezésére a 

X. Nemzetközi Egyiptológus Kongresszuson. Összefüggést talált a jelenetsáv túloldalán 

látható (II.d panel) skarabeus fej  kosával. 

 (K.2b.16, II.d-panel)   (K.5.2, IId-panel) 

A hibrid lény mellett udzsat-szem, felette címkeszöveg: 574 – „Aki életet 

teremt”. A jelz  több esetben is Amon illetve Amon-Ré jelz jeként t nik fel. Schreiber 

véleménye szerint a kosfejes skarabeus antitéziseként értelmezend  a skarabeus fejes kos. Így 

ez a lény valószín leg a lenyugvó Nap jelképe, a napisten kos formában lép be a túlvilágra, a 

skarabeus és az udzsat-szem a biztonságos és reményteljes túlvilági utazás jelképe, melynek 

végén skarabeus formájában jelenhet meg újra a Napisten a nappali égbolton.575  

Schreiber hipotézisét támasztja alá a K.3b.4 jel  korong is. 

                                                
571 LGG II, 97-98; MINAS-NERPEL 2006, 449-452. 
572 LGG IV, 214-217, a leggyakrabban Ptah és Ozirisz jelz jeként fordul el . 
573 SCHREIBER in print. 
574 LGG I , 445-446. 
575 SCHREIBER in print. 
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  (K.3b.4) 

 A klassszikus IV. regiszterb l ismert Holdbárka el tt kis panelben látjuk a skarabeus 

fejes kost, amely feltehet en a túlvilágra belép  Napisten megjelenési formája, a két pávián a 

bárkában az éjjel megtestesít i, míg a regiszter jobb oldalán el bukkanó skarabeus az éjjeli 

ciklus végét jelöli. 

 A kis szekció (IIc) másik figurája a mendészi kost ábrázolja, el tte -hieroglifa 

felette címkeszöveg: 576 – „Sok arc ura”, amely jelz  jellemz en Ozirisz neve 

mellett szerepel. Mögötte két fül ( ) látható.  

 (K.5.2)             (K.2b.16) 

(IIc-panel) 

6.2.2.3.2 Az I. és IV. regiszter „maradványai”:  

6.2.2.3.2.1 Az Ic panel 

 A következ  Ic-panelr l, már részletesen szóltunk az ott megjelen  kétarcú, zeniten 

álló Amon-Ré forma elemzésénél. Most a regisztert körülvev  feliratokat fogjuk elemezni. 

K.2b.16 

|1  |2

|1  |2

|1Aki magasságos, az ég ura |2 aki elrejtett, elrejtett, elrejtett 

K.5.2 

|1  |2     

                                                
576 LGG III, 702. Az eddigi el fordulások alapján a jelz  Oziriszra vonatkozik. Lásd még KÁKOSY 1976a, 182-
183. 
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|1 |2

„Atya, felmagasodsz a hajnali ég közepén, aki elrejtett, elrejtett, elrejtett” 

6.2.2.3.2.2 A IV-es panel 

 Az „írisz-gy r ” utolsó regisztere a klasszikus ikonográfiájú korongok 

IV.regiszterében megjelen  Holdbárkát ábrázolja, ennek teológiai összefüggéseit a IV. 

regiszter összefüggésében már ismertettük. Most a regisztert körülvev  szövegeket vesszük 

górcs  alá.  

|1  |2  |3   

…

Ó, az öreg megifjítja magát nálánál fiatalabbá, az id s…  

A szöveg analógiáját Horus cippusokon és gyógyító szobrokon találjuk meg, azok B-

szövegeként (Daressy B-szövege)577 ismert formulájának incipitjeként. Mi analógiaként most 

a „Metternich-sztélé” és a kairói „megment  Dzsed-hor” szövegét idézzük:578

Metternich–sztélé, V. mondás 38.sor, a megment  Dzsed-hor 110.sora579: 

(sic) 

Ó az öreg, aki megifjítja magát magánál fiatalabbá, az id s, aki megifjodik.  

A regiszter másik oldalán a szöveg folytatódik: 

K.5.2 

 (sic) (sic) 

|1 |2  |3

|1 |2  |3

|1Adassék, hogy eljöjjön hozzám Thoth, | 2 hívásomra! Riassza el |3 t lem Neha-Her-t!  

                                                
577 DARESSY 1903, 8; STERNBERG EL-HOTABI 1999, 9-14, GASSE 2004, 23-24. A B-szöveg a Hórusztáblák egyik 
jellemz  szövegtípusa. 
578 SANDER-HANSEN 1956, 30, V.mondás, 38.sor. 
579 DARESSY 1918, 126, XIX. 
580 LGG IV, 271-272, Urk. 8; KLOTZ 2006, 88. Többek között Apóphisz és Széth közös ephitetonja. Ebben a 
kontextusban negatív konnotációjú (MANASSA 2007, 323-324, a). 
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Párhuzamos szöveg: 

K.5.4 

 (sic) 

|1 |2 |3 

|1  |2  |3

|1Add, hogy eljöjjön hozzám Thoth |2 hívásomra, mellém. |3 zze el Neha-hert! 

A „Metternich-sztélé” 38. sora; a „megment  Dzsed-hor” 110-es sora: 

Add, hogy eljöjjön hozzám Thoth a hívásomra, hogy meghátráljon t lem Neha-her! 

Összefoglalva a bels  körgy r  ábrázolásait, elmondhatjuk, hogy négy panel, négy 

napszakot reprezentál úgy, mint reggel (kosfej  skarabeus), dél (bikephalosz Amon-Ré), 

lenyugvó napfázis (mendészi kos és skarabeus fej  kos), valamint éjjel (Holdbárka két 

páviánnal). A négy ábrázolás ismét a napciklust ábrázolja, s szerepe valószín leg az elhunyt 

integrálása a Napisten szerepébe, melynek révén, az örök megújhodásban részesülhetett. 

6.2.2.4 A küls -gy r

A küls -gy r  jelenetsora egy a korongokon eleddig nem szerepl  kompozícióból 

tev dik össze, kivételt képez a Napbárka éjjeli formája, mely az Amduat 7. órájának 

eseményét szimbolizálja, és a klasszikus korongok IV. regiszterében szerepelt.  

A küls  gy r  ábrázolásainak kezd pontját feltehet en azok a korongok jelölik ki, 

ahol a gy r  formájú képmez t egy függ leges oszlopba írt kolumna szakítja meg.582  

                                                
581  általában krokodilfej  démon (LGG IV, 271-272). Eleddig tudomásom szerint ez az egyetlen forma, 
amelyen a G37-es jellel determinálták (lásd: GASSE 2004, 17, 2. hasáb). 
582 K.5.2, K.5.3. 
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K.5.2 K.5.1 

A kör istenei a következ k: 

1.           – Ozirisz Abüdosz ura 

 2.          – Hornedzsitef Ozirisz fia. Adassék élet!  

3.                 – Ozirisz 

                                                
583 LGG III, 562-563. 
584 LGG III, 268-269. 
585 LGG II, 529, D. 

Emelvényen guggoló, múmifikált test  Ozirisz, -amulettet tart a 
kezében.  

Címkeszöveg: 

Emelvényen guggoló, múmifikált test  Hórusz, -amulettet tart a 
kezében.  

Címkeszöveg: 

Álló múmifikált test  kos, fején -koronával. 

Címkeszöveg: 
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4.              / 

5.               586 – Atum, aki a két föld közepén van

6.                                  (sic) 
                                                         - Amon, aki Karnak élén van, Atum 
                                            

7. 

    

8.     

                                                
586 LGG V, 353. 

Lép  nyúlfej  (?) istenalak, jobbjában -jogar (a K.5.4-es 
korongon lemaradt, itt talán -gy r t tart) baljában -jogart tart. 

Címkeszöveg:

Lép  krokodilfej  (?) istenalak, jobbjában -jogar (a K.5.4-es 
korongon lemaradt) baljában -jogart tart (a K.5.4-es korongon a 

-jogar mellett íj is megjelenik). 
Címkeszöveg:

Álló múmifikált test  Amenemope. 

Címkeszöveg: 
- Amon, aki a háreme élén van

Lép  paninkónikus Anubisz, törzse madáré, amit 3 pár kitárt szárny 
vesz még körül, kitárt jobbjában és baljában Széth-állat fejeket tart.  
Címkeszöveg: 

 – Anubisz, aki a balzsamozó helyen van az 
isteni sátor élén 

/ -halat tartamazó emelvényen guggoló, múmifikált test
emberalak, illetve  és -amulettet tart a kezében, fején a 
felolvasó papok ( ) tolldíszéhez hasonló kett s toll, 
homlokán szalag, mely háta mögött a földig ér. 
Címkeszöveg: 

/ …  /  – Forma, amit 
felvesz a duatban. Ré van efelet az isten felett.
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9.                 

  

10.                            – nagy isten 

11.                            - a b ntet  (?) 

12.             – aki frissé tesz (?) 

13.               – a béke ura 

                                                
587 LGG IV, 395-398, Urk 209.  
588 LGG IV, 363. „Bezeichnung der siebten Tagestunde”.

Ravatalon fekv  Ozirisz, felette szárnyas napkorong, jobbról Ízisz, balról Hórusz áldják, míg 
baljukkal kissé felemelik a testet. 
A ravatalágy alatt szárnyas napkorong (?)  
Címkeszöveg: 

–  – Ízisz – Ozirisz – Hórusz 

Szemen / -szemen álló 
múmifikált test , ithyphallikus 
kos, fején -koronával. 

Címkeszöveg: 

Szárnyas -szem. 

Címkeszöveg: 

-amuletten álló kígyó ( ). 

Címkeszöveg: 

Bikafej  lép  alak jobbjában íj és nyilak. 

Címkeszöveg: 
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14.   

(a szöveg a körfelirat folytatása) 

15.     Címkeszöveg:  - Ozirisz 

16.   az ég adja, hogy 

készüljön védelem, Onurisz, Ré fia […] ura számára

17.                  

//          
591  /

„Ó Atum, aki elkészül az isteni er b l (2x), Ó Atum 

 hogy létrejöjjön, mint a szem írisze. 

                                                
589 LGG II, 529. A lexikon nem említi Ozirisz pávián alakú formáját. A sakálfejes forma azonban többek között 
Ozirisz-Rét is megtestesíti (Urk. 67.). 
590 LGG I, 380-381, DE WITT 1951, 220-225. 
591 Az ábráról részletesen 64-65.oldalon. 

A napbárka, orrában Hórusz, kezében szigony. A bárka naoszában a kosfejes napisten.  
Címkeszöveg:  – Napbárka 

Emelvényen guggoló, múmifikált test  pávián (vagy sakál?) fej
ember, -jogart tart a kezében.  

Lép  panikónikus Onurisz, hátából madártest türemkedik ki, 
ithyphallikus, balját Min attribútumaként emeli a magasba, 
flagellumot tartva. 
  
Címkeszöveg: 

Bárkában fekv  múmia, akit a címeszöveg trigrammája feltehet en Atummal azonosít. A bárka mellett 
fekv  Wep-wawet(ek) látható(k).  
Címkeszöveg: 
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18.           ( ) / 592- Ré/ a szem 

pupillája hússá válik 

19.   

20.   

        Az el z  szárnyas oroszlán alak verziója a sólyomfejes grif,593 ami 

mells  lábaival egy -szemen támaszkodik. 

 – Ó a szem védelme, hogy örökké élj! 

A küls  „gy r ben”, eddig legteljesebb formájában ábrázolt 20 jelenet, -mint ahogy 

arra az utóbbi kolumna szövege is utal,- a hypokephal-szem fehérje részének megfelelve a 

szem bels  részét a szívárványhártyát és a pupillát ( ) védelmezi. Az ábrázolások egy része 

arra csábíthatja a kutatót, hogy a nap 24 órájának próbálja megfeleltetni az egyes képeket, ez 
                                                
592 Az ábráról részletesen 80.oldalon. 
593 Ahogy arra Barta is rávilágít, a griff a Napisten reggeli megjelenési formája, amire neve is utal ( =a 
perzsel ). Lényénél fogva szerepe van a Nap ellenségeinek elijesztésében és megölésében. Számos szerepe 
mellett az elhunyt oltalmazója és segít je annak napciklusba integrálásában. BARTA 1975, 335-357; RÄRG, 272-
273; EGGEBRECHT 1977, 895-896; QUAEGEBEUR 1983, 41-54. 

Oválisban sólyomfejes pataikosz áll, kezében kések, körülötte 
címkeszöveg. 

Címkeszöveg: 

Lótuszvirágon kosfejes madár áll, balját Min attribútumaként emeli 
a magasba flagellummal, a lény el tt két kígyó ( ), fejükön 
Fels - és Alsó-Egyiptom koronája. 
Címkeszöveg: 

  - Aki felragyagott  

Bikephalosz, hátsó lábain álló, szárnyas oroszlán, kitárt emberi 
karjaiban -szemeket tart. 

Címkeszöveg: 
  - a két kos van benne  
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már csak a képek számát tekintve sem lehetséges. Noha az ábrák egy része köthet  egy-egy 

órához (16-os az éjszaka 3.órájának istenét említi,594 a 17-es jelenet az Amduat Könyvének 6. 

órájára utal,595 a 14-es ábra a 7. óra eseményét tükrözi596), összeségében inkább a túlvilági 

utazás során az elhunyt védelmét segít  isteneket és a reggeli újjászületéshez vezet  lépesek 

(16-20-as ábrák) egyes szimbólumaira ismerhetünk rá. 

6.0.3 Konklúzió a „koncentrikus” korongok értelmezéséhez 

Összefoglalva, a koncentrikus elrendezés  korongokról elmondhatjuk, hogy a thébai 

teológiai m hely hypokephal gyártásának legkiforrottabb termékei. A papok széleskör

teológiai ismereteinek olyan szintetizálása, amely eddig egyetlen más ismert kompozícióban 

sem t nt fel. Meglep , hogy a Hórusz-táblák B-szövegét l, az Onurisz-legendán át, egészen a  

Halottak Könyve kései verziójáig mennyi szöveget és mitológiai utalást öntöttek képi 

formába ezen korongok révén. Nem meglep  azonban, hogy az eddig ismert példányok 

száma a sztenderd korongokéhoz képest jóval kisebb. A m helyek továbbra is gyártották az 

egyszer bb kivitel  a sztenderdet leredukáló korongokat, így a koncentrikus korongok 

valószín leg egy olyan sz k réteg számára készülhettek, mely a legfels bb papság rétegéhez 

állhatott közel, vagy meg tudta fizetni a minden bizonnyal drágább elkészítés  korongot.  

A korong regiszterrendszere teljes mértékben a szem felépítését követi, teológiai 

kontextusban az udzsat-szem felépítését, melynek pupillájában a Napisten titokzatos formái 

foglalnak helyet, ezt a részt az írisz, szivárvány-hártya határolja, amely Amon-Ré további 

sokszín  formáit sorakoztatja fel, annak négy napszakban jellemz  formáján keresztül. Az 

íriszt a szemfehérje határolja, amelyet esetünkben prophylaktikus istenek és a napciklus 

meghatározó elemei töltenek ki. 

6.3. A textil hypokephalok 

   
Egyel re nem sikerült kimutatni, hogy vajon egy memphiszi hagyomány thébai 

megjelenésével kell-e számolnunk, vagy éppen fordítva, egy thébai hagyomány memphiszi 

meggyökeresedésével. Tény, hogy a mumifikálás során a balzsamozó papok, halotti 

                                                
594 PRIES 2009, 25-26;  
595 HORNUNG 1963, I, 97-116. 
596 HORNUNG 1963, I, 117-133. 
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szövegekkel ellátott múmiabandázsokat597 illetve díszített vásznakat (textil amuletteket)598

helyeztek el a múmiabandázsok rétegei közé az i.e. III.-II. század folyamán mindkét 

kultuszhelyen. A fej alá szintén szögletes vászonra rajzolt, a klasszikus kartonázs, vagy bronz 

hypokephalok ikonográfiájától kissé eltér  kompozíciójú, vagy ritkábban abból merít

hypokephalt helyeztek.   

Memphiszb l egyértelm en négy vászon eredeztethet , ezekr l a memhisi 

m helytradíció kapcsán ejtünk majd szót.599

6.3.1. A thébai csoport 

Thébához eddig hét vászon köthet , ebb l négy ásatási kontextus,600 boncolási 

beszámolók,601 illetve genealógiák alapján.602   

Ahogy arra Schreiber Gábor következtetett, egy elit papi temetkezés során Thébában, 

az elhunyt fel nem cserélhet  módon, ideális esetben, textil és kartonázs hypokephallal is 

rendelkezett.603 A fel nem cserélhet ség kérdését nem látom teljesen megalapozottnak.604

Véleményem szerint nem biztos, hogy minden kartonázs vagy bronz klasszikus hypokephallal 

rendelkez  papi/papn i személy kapott múmiavászon hypokepált is és fordítva, mégha egy 

„ideális esetr l” van is szó.605 Ismert két kartonázs hypokephal (K.1b.16 (r) + K.4c.1 (v); 

K.1b.15) melyek egyesítik a két hagyományt, így rectójukon klasszikus ikonográfiát 

mutatnak, versójukon pedig a textilek hagyományos jelenetét, így nem valószín , hogy az 

illet k további textil hypokephallal is el lettek volna látva. Sajnos a kett  közül egyik korong 

esetében sem lehetünk biztosak a thébai eredetben. 

A textilkorongok általános jellemvonása, hogy általában mindössze egy606 vagy két 

képregiszteresek.607 Ikonográfiájuk változatos képet mutat, els  kategóriánk az egyetlen 

ábrával ellátott példányok csoportja (T.1). 

                                                
597 KOCKELMANN 2007, 239-261; KOCKELMANN 2008, 25-28; 33-37. 
598 SCHREIBER 2007, 336-342, 348-355; KOCKELMANN 2008, 313-346. 
599 T.5a.1, T.5b.1, T.6a.1. T.6a.2. 
600 T.1.1, T.2a.3, T3.b1. T.4a?.1. (összefoglalóan lásd: SCHREIBER 2007, 342, fig. 49-52.) 
601 T.2a.1 (COTTRELL 1855, 161-169), T.2a.2 (Amélia Edwards feljegyzése, UCL). 
602 T.1.2. 
603 SCHREIBER 2007, 342; SCHREIBER 2009, 131. Schreiber feltevését Jahmesz (K.2b.16 + T.1.2) és Takerheb 
(K.2b.5 + T.2a.1) felszerelése támasztja csak alá illetve a TT32-es sírból el került „nagy mennyiség ” vászon 
hypokephal alapján feltételezhet , de az általam „kett  az egyben” elnevezéssel illetett példányok esetében ez a 
feltevése egyértelm en nem igazolható (MEKIS 2008, 56-57). 
604 Túl kevés textil hypokephal maradt fenn ahhoz, hogy ezt egyértelm en kijelenthessük. 
605 Sem a TT 414-es sírból el került Wah-ib-ré feje alatt (BIETAK-HASLAUER 1982, 214-220), sem a Niwi ski 
által felboncolt varsói múmia feje alatt nem találtak vászon hypokephalt (NIWI SKI 1993, 353-361), míg 
kartonázs korongot igen. 
606 T.1.1, T1.2, T.2a.1, T.2a.2, T.2a.3. 
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A T.1.1-es vászon egy eredetileg négyszögletes textil közepén megjelen  két 

koncentrikus körbe foglalt jelenetet ábrázolt. Sajnos ez a figura a darab jelenlegi állapota 

miatt nem vehet  ki a fennmaradt kis töredék alapján.  

A T.1.2-es hypokephal az el z  korongtól eltér  módon, nem szabályos kör-

kompozíciójú, és ú.n. regiszterhatároló sem veszi körbe a központi jelenetet. Egyfajta keretet 

azonban a Napisten alakját körbevev  lángnyelvek mégis biztosítanak. Az ábrázolás témája a 

Napisten, Amon-Ré panikónikus formáját ábrázolja, melyr l az els  és második regiszter 

elemzése során, már részletekbe men en beszámoltunk. A kompozit teremtményr l 

összefoglalóan annyit elmondhatunk, hogy a HK kiegészít  fejezeteiben a 162-165-ös 

fejezetekben találkozunk alakja el írásával.  

A T.2a.1-es és töredékes formájában a T.2a.2-es hypokephal közös jellemvonásokat 

mutat, a kis négyszögletes vásznakon a klasszikus hypokephalokkal rokon ikonográfia jelenik 

meg, melyet a klasszikus ábrázolású korongok körfelirata helyett egyirányba tekint  kosfejek 

kereteznek. A klasszikus korongok II-es regiszteréb l kölcsönzött egymással szemben álló 

adoráló páviánok foglalják el a korongok középs  harmadát, azonban az adoráció tárgyát 

képez  Napisten nem jelenik meg a korongokon. Ebben az esetben úgy vélem az értelmezést 

a Nap-fej szimbolikus azonosítása adja, így valószín leg a páviánok, magát az elhunyt feje 

felé adorálnak, amely így azonossá válik az újjászület  Nappal.  

A T.2a.3-as hypokephal az el z  két példánnyal annyiban mutat rokonságot, hogy a 

képmez t a körfelirat helyén ismét kosfejek szegélyezik. A képmez  középs  harmadán(?) 

azonban változó szélesség  sávok jelennek meg, a szélen vörös alapon, míg a többi sárga 

alapon. A példány értelmezésér l a pszeudo-hypokepálok fejezetben a  probléma 

kapcsán már szó esett, véleményem szerint a sávok a gyékény fejalátét-párnák szövését 

imitálják, így a vászon közvetlen kapcsolatot teremt a profán használatú gyékény fejalátét és 

a komoly teológiai háttérrel felvértezett hypokephal között. A peremen helyet foglaló 

kosfejek pedig a bá-teológia alapján a napkorong sugárzó -erejét reprezentálhatják.  

A T.3b.1-es és T.4a(?).1-es korongok szintén nagy hasonlóságot mutatnak, az els

kett -, a második, -feltehet en,- háromregiszteres volt, azonban mai állapotában ezt csak 

feltételezhetjük.608 Mindkét példány közös jellemvonása, hogy az els  képregisztert 

egyirányba tekint  kosfejek töltik ki. A második regiszter kissé eltér , a T.4a.1-es példányon 

                                                                                                                                                       
607 T.3b.1, T.4a(?).1 - jelenlegi állapotában bizonytalan regiszter számú, de elképzelhet , hogy esetleg 
háromregiszteres lehetett minkett .  
608 Jó analógiának mutatkozik egy kartonázs korong mind a regisztermorfológiához, mind az ikonográfiához: 
K.2b.22.   



124 

a négykosfejes isten jelenik meg középen, akinek alakját feltehet en jobbról és balról is 

páviánok imádhatták, ez azonban ma már nem igazolható. Ezen a példányon nem fedezhet

fel a képmez t körülvev  sáv. 

A T.3b.1-es hypokephal második regiszterében a Napisten gyermeki formáját látjuk, 

amint lótuszvirágból kel ki és két istenn  adorál ( ) mellette, illetve segíti el  születését. A 

körfelirata helyén csillagok jelennek meg, körbefoglalt  (  – túlvilág) és önálló 

formában  ( – imádat vagy inkább  – hajnal). Ennek értelmezése a képmez

második regiszterének jelenével nyeri el értelmét. A körfelirat csillagmotívuma is a 

folyamatos újjászületéssel függ össze, tehát a túlvilágról kilépés és a ciklikus újjászületés 

gondolatát idézi a korong.609     

6.3.2. Enigmatikus csoport 

El kell különítenünk egy enigmatikus csoportot, melyen két, általában szárnyas, 

istenn  emeli a magasba a korongot, a gyermek Napistent vagy valamely napszimbólumot. A 

két istenn  feltehet en egyrészt oltalmazzák a „Nap-lényt”, másrészt karjaikkal segítik el  a 

Nap felemelkedését ( ), s közvetve az elhunyt újjászületését,610 ahogy erre a thébai 

el kerülés  T.3b.1-es korongon is láttunk példát. Sajnos egyetlen példány esetében sem 

t ntetnek fel a múzeumi leltárkönyvek provenanciát, egyetlen esetben találunk neveket ilyen 

típusú korongon, melyek mellett azonban nem szerepelnek címek (T.4b.1),611 amik 

segíthetnének az azonosításban. A University College London, a bécsi Nationalbibliothek, a 

torinói Museo Egizio és az aberdeen-i Marischal Museum vásznai vegyesen, de zömében 

memphiszi, kisebb részben thébai feliratos vásznakkal együtt szerepelnek. Thébai eredet felé 

mutat a TT32-es sírból el került hasonló kompozíciójú, kozmogóniai jelenetet ábrázoló textil 

hypokephal (T.3b.1). Memphiszi, illetve valamely Thébától különböz  m hely munkáinak 

mutatkoznak, a múzeumokban rzött zömében memphiszi vásznakkal együtt el forduló 

kontextusuk miatt.612 A memphiszi eredetüket csak tovább er síti és a thébait csak tovább 

                                                
609 SCHREIBER 2009, 131-132. 
610 T.2b.1, T.3a.1, T.3a.2, T.3a.3, T.3a.4, T.3a.5, (T.3b.1), T.4b.1.  
611  a nevek ahogy Thébában úgy Memphiszben is nagyon gyakoriak. 
612 A University College-ban rzött vásznak (T.2b, T.4b.1) a MacGregor gy jtemény memphiszi eredet
vásznaival egy kartonra ragasztottak (T.2b.1 HK 125-ös fejezete és vignettájával felírt vásznon (UC 
32432) szerepel egy kartonon), felmerül a kérdés, hogy vajon nem egy múmiaboncolás során ragasztották-e fel 
az egy múmián talált darabokat? (Hasonló esethez lásd Takerheb múmiavászon amulettjeit!) 
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gyengíti az a tény, hogy a TT 32-es sírból el került vászon esetleg összefüggésbe hozható 

azzal a Sep-Minnel, akit egy feltehet en Memphiszb l hozatott bazalt szarkofágba temettek 

el,613 így logikusan következik az is, hogyha memphiszi szarkofágba temették, esetleg a 

memhiszi hagyományt követ  vászon hypokephalt is készítettek számára. 

6.0.4 Konklúzió a textil korongok értelmezésér l 

A szögletes vászonra rajzolt korongok ikonográfiájukban többnyire különböznek a 

klasszikus korongok ábrázolásaitól (a memphiszi korongokat kivéve). A felületükön ábrázolt 

kozmogóniai jelenet az újjászületést szimbolizálja.

A textil amulettek alkalmzását a balzsamozási rituálé írja el , noha az általunk ismert 

két,614 a rituálé szövegét tartamazó papirusz nem említi a vászon hypokephal-amulett 

alkalmazását, Schreiber Gábor véleménye szerint a vásznak alkalmazása egy ideális 

temetkezési szett lényeges részét képezhették.615  

7.0 Bevezetés a körfeliratok tipológiájához - A Halottak Könyve 

162-es fejezete 

A 162-es fejezet, a III. átmeneti kori és kés i Halottak Könyve, de még a Lélegzések 

Könyve gy jteményének is az egyik legfontosabb fejezete.616 Ezt a helyzetét annak 

köszönheti, hogy a vizsgált korszakban a mondást, mint a Halottak Könyve zárófejezete 

illesztették a papiruszok végére,617 míg kés bb (feltehet en az. i.e. II. századtól kezd d en)618

a Lélegzések Könyvének 2. felében ( ) a 72-es mondással együtt szerepelve az elhunyt 

apoteozisában619 van szerepe.620  

                                                
613 Részletekért lásd SCHREIBER 2006c, 229; BUHL 1959, 139, I. 7 (fig. 81); KÁKOSY 1989, 202, no 5.  
614 Kairó, p. Boulaq III, Párizs, p. Louvre N5158. Összefoglalóan: GOYON 20042, 17-84. 
615 SCHREIBER 2007, 337-338. Összefoglalóan: KOCKELMANN 2008, passim, cf. 309-346. 
616 GOYON 20042, 276-280 „Texte V”; HERBIN 1984, 301; HERBIN 1999, 156-157. 
617 Mosher felhívja figyelmünket, hogy az Újbirodalom idején a legtöbb esetben a 186-os fejezet zárta a 
papiruszokat, melynek témája Hathorhoz, az Égi Tehén formájában tisztelt istenn höz szóló invokáció csakúgy, 
mint a 162-es fejezet témája, ahol ugyan nem nevezik meg Hathort, csupán az Égi Tehén neve szerepel 
(MOSHER 1992, 155). 
618 COENEN 2001, 69-84. 
619 A fejezet el idézi az elhunyt Amon-Rével azonosulását, míg a 72-es fejezet az elhunyt teljes szabadságát 
garantálja a túlvilágon. 
620 GOYON 20042, 276-277.   
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A fejezet egyik els  kutatója Willem Pleyte volt, aki 1881-ben a Chapitres 

supplémentaires cím  háromkötetes munkájában els ként hasonlította össze több papirusz 

ezen mondását. M vében fordítást és gazdag kommentárt is f zött az egyes fejezetekhez.621

Tanulmányában kitért a hypokephalok Halottak Könyve ihlette amulettjére is.622  

1977-ben Jean Yoyotte fordult ismét a kiegészít  fejezetek témájához többek között 

azok eredetét kutatva, a fejezetek sorrendjének problémáját tárgyalta.623 A Yoyotte által 

felvetett utóbbi problémakörre Malcolm Mosher Jr. 1992-es cikke nyújtott megnyugtató 

választ. A 162, 163, 164, 165-ös sorrend eddig csupán XXVI. dinasztia kori memphiszi HK 

papiruszokon fordul el . Az utóbbi három fejezet, ahogy az a 163-as mondás prefációjában is 

olvasható,624 egy szorosabb egységet alkotnak, aminek nem része a 162-es fejezet.625  

Thébában a négy fejezet sorrendje, amennyiben azok megjelennek, mindig a 

következ : 163, 164, 165, 162. A sorrendet a 162-es fejezet záró fejezetként való értelmezése 

adja, így a kiegészít  fejezetek a 162-es keretével, a teljes Halottak Könyve szerves részévé 

integrálódhatnak.626

A 162-es fejezet eredete és fejl dése egy meglehet sen érdekes kérdést vet fel. 

Yoyotte a mondások létrejöttének idejét a ramesszida kor idejére helyezi,627 mi több a 

mágikus Harris papiruszt tartja az egyik legközelebbi analógiájának.628 A stilisztika, a közös 

téma (Amon-centrikus szövegek), voces magicae, idegen eredet  kifejezések alkalmazása, az 

új-egyiptomira jellemz  lexikográfia, stb., mind-mind arra enged következtetni, hogy a két 

corpus közel azonos id ben keletkezhetett. Els  ismert szövegünk, mely a 162-es fejezeten 

túl a 166-os fejezetet is tartalmazza a p.Berlin 3031-es papiruszon maradt fenn.629 Ezt a 

papiruszt a XXI. dinasztia idejére datálják, sajnos a szöveg korábbi archetípusa nem ismert. 
                                                
621 PLEYTE 1881, 1-68. 
622 PLEYTE 1881, 60-63. 
623 YOYOTTE 1977, 194-202. 
624   - 
„Mondások, amiket egy másik dokumentumról hoztak, mint a „Per-em-heru” tekercs kiegészítései, amiket 
Amon-Ré, a két föld trónusa urának templomában, Tániszban találtak, aki élteti a két földet”. Ezen teljes 
formában 3 HK papiruszról ismert ez az el szó: Párizs, p.Louvre N3091, p.Nespasefj, és London, BM, p.EA 
10558 (MOSHER 1992, 155, n. 57).  
625 Mosher megállapítása szerint a harmadik század idejére a memphiszi HK papiruszok már nem tartalmazzák a 
163-165-ös kiegészít  fejezeteket, azt feltételezve, hogy azok er s Thébai érdekeltségük miatt (Amon és Mut a 
szerepl k) a memphiszi papok nem alkalmazták tovább. 
626 MOSHER 1992, 155-156. 2010-ben Annie Wüthrich monográfiájában a 166-os és 167-es fejezeteket is a 
kiegészít  fejezetek közé sorolta, melyek közül az utóbbi mindössze két papiruszon marad fenn: p.Louvre 
N3248, p.Leiden T31 (WÜTHRICH 2010, 3, 5). 
627 F.-R. Herbin megemlíti az Újbirodalom végére datált p.Louvre N3244, 8-11-es szöveghelyet, ahol a fejezet 
címe el ször szerepel, sajnos éppen egy lakúnákkal t zdelt helyen: „ ” (HERBIN 1999, 
156, n. 22). 
628 YOYOTTE 1977, 197. 
629 VAN VOSS 1933, 48; ALLAM 1991; LESKO 1999, 256. 



127 

Yoyotte feltételezi, hogy a ramesszida kor idején királyi használatra írt szöveg a XXI. 

dinasztia idején „vulgarizálódott” és vált a papság körében mind áltanosabbá. Éppen a 

kiegészít  fejezetekben megjelen , s ott részletesen leírt panikónikus Amon és Mut formák 

egy olyan egységét képezik az addigra több száz éves hagyománnyal rendelkez  Halottak 

Könyvének, mely a ramesszida kor és az azt követ  thébai teokratikus államszervezet 

teológiai eszméinek letisztult kifejez dése. Amon a XXI. dinasztia idejére már az elhunyt 

túlvilági boldogulásáért is felel s istenné válik, aki nem csak oltalmazza az elhunytat, de 

felel s annak testi integritásáért és a napciklusba való belépéséért, s így az örökös 

újjászületésért is. Wüthrich Amon új szerepének kapcsán Amon „ozirianizációjáról” ír.630  

A fejezet címe „ ” „Hogy keletkezzék láng a megdics ült feje 

alatt”. A láng (bs) kifejezést eddig sokan sokféleképpen fordították úgy, mint életmeleg,631

fény, fáklya,632 stb. Legutóbb J. Friedrich Quack a „fény” fordítást javasolta, véleménye 

szerint a túlvilág sötétjével áll ellentétben a kifejezés,633 erre enged következtetni a fejezet 

egy kés bbi kifejezése is, ami arra utal, hogy „olyan legyen, mint a Földön”.634 Quack 

magyarázatával rokon François-René Herbin magyarázata is, aki Ré emanációjának tartja, 

ami azt a sugárzó energiát szimbolizálja, ami az elhunytat isteni természettel ruházza fel.635  

A láng egyszerre oltalmazó er vel is ellátja az elhunytat, ami segíti ellenségei 

elpusztításában.636 Herbin egy roppant eredeti szöveghelyre is felhívja a figyelmünket a 

p.Louvre N3083 kapcsán, a szöveg (IX, 20-21) rendelkezik arról, hogy mind a fejnél, mind az 

elhunyt lábánál biztosítani kell a lángot, éjszaka és nappal, minden id ben. Herbin úgy 

értelmezte a szöveghelyet, mint utalást a Lélegzések Könyvének két részére (Ízisz és Thot 

könyvére), melyeknek verzóján valóban specifikálták azok elhelyezését az elhunyt 

környezetében. Ezzel a magyarázattal összhangban a fej alá helyezett hypokephal a Nap 

lángját szimbolizálhatta, míg a lábnál feltehet en a Hold lángja ügyelhetett az elhunyt 

                                                
630 WÜTHRICH 2010, 27-32, 37-38. 
631 BARGUET 1967, 228, n. 1; VARGA 1998, 29; LESKO 1999, 258; WÜTHRICH 2010, 56. 
632 GEE 2006, 52-53. A legkorábbi XXI. dinasztia kori szövegek a  helyett  (lámpa) formát használnak, míg 
a Ptolemaiosz-kor idejéb l a Lélegzések 2. Könyvéb l ismert a  (fáklya) szó használata is (p.Louvre N3083). 
Mindkét kifejezés afelé mutat, hogy a lámpaszentelés rituáléja közeli rokonságban áll a 162-es fejezettel. Egy 
középbirodalmi oltár szövege szerint a fáklya azonos „Hórusz szemével, ami vezeti az isteneket a sötétben” 
(FAKHRY 1961, 63-69; 64; FISCHER 1977, 7-81; GUTBUB 1961, 41-50; AUBERT 2004, 312-319). A fáklya ezen 
azonosítása szoros kapcsolatot teremt a 162-es fejezet szerepével továbbá a hypokephal lényegével. Feltehet en 
a 162-es mondás lámpaszentelési rituáléban betöltött szerepér l lásd GEE 2006, 52-53. Tágabb kontextusban: 
GEE 2002, 207-218.  
633 QUACK 2011, 256. 
634 M. Smith a London, BM p.EA 10507-es papiruszával kapcsolatban megállapítja, hogy az elhunytat kísér
fény, a megistenült lény jellege (SMITH 1987, 125).  
635 HERBIN 1999, 157. 
636 HAIKAL 1970, 51. 
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védelmére. Ezt a magyarázatot látszik alátámasztani egy kibontott Ptolemaiosz-kori kartonázs 

lábfejet fed  elemének talp felöli része is, mely egy csillagos égbolton korongba zárt udzsat-

szemet ábrázol. A két égitest megvilágításában az elhunyt helyezkedik el, aki így a „

 effektus” hatásaként óriási védelemben részesülhet.637

Párizs, Louvre, N2683A (bels  rész)                Párizs, Louvre, N2683B (küls  rész) 

A HK 162-es számos mitológiai utalás mellett (az Égi Tehén Könyve, Halottak 

Könyve 186, a Piramis- és Koporsószövegek), a XXI. dinasztia kori Amon himnuszok 

szövegét juttatja eszünkbe. A himnusz szokatlan elemei mégis a vox magica-k638 és az eddig 

ismeretlen eredet  idegen kifejezések,639 melyek az istenség ( ) jelz iként szerepelnek. 

Feltehet en mindkét jelenség azonos szereppel bír, mégpedig a legf bb isten, Amon 

megidézésével, és az isteni beavatkozás el idézésével (deus ex machina) a cél az volt, hogy 

az elhunyt feje alatt láng keletkezzék, s az elhunyt földi létéhez hasonló formában 

születhessen újjá a túlvilágon. 

A mondás m faját tekintve egy sz k határmez n ingadozik a himnuszok és a mágikus 

szövegek között. Az invokáció és a szöveg f  karaktere mégis az el bbi javára billenti a 

mérleg nyelvét. Sok esetben a mágikus szövegek része egy-egy istenséget megszólító 
                                                
637 Errr l részletesen a IV. regiszter bárkáinak leírásánál.
638 Az egyiptomi eredet vox magica-k igen gyakran t nnek fel a hypokephalok himnuszaiban vagy csupán az
egyes illusztrációk mellett, mint címkeszöveg, ugyanezek a formulák szerepelnek sok esetben görög-római kori 
gemmák felületén is pl.  (βι−βιω),  (σφη−σφη), stb.   
639 WÜTHRICH 2010, 18. Az általános vélekedések szerint núbiai eredet ek a jelz k, azonban ezt a feltevést még 
egyáltalán nem sikerült igazolni (LESKO 2002, 314-317). 
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himnusz,640 de ugyanúgy egy-egy himnusz is beépíthet szövegeibe mágikus formulákat.641 Az 

els  esetet jól demonstrálja Hans Lange egy megállapítása, véleménye szerint a mágikus 

formulák elé helyezett himnuszok, „szent” karakterüknél fogva rendelkeznek azzal az er vel, 

ami felel s az istenekhez szóló fohászért, azok erejének el hívásáért, hogy a szöveget követ

mágikus formulák az isten erejét l fogva m ködjenek.642 Míg a himnuszok szövegeiben 

fellelhet  mágikus formulák éppen az istenség megszólításában, annak isteni erejének 

megnyilatkozásához szolgálnak.643 Az ilyen jelleg  szövegnek legjobb példái a Mágikus 

Harris papirusz és a Chester Beatty VIII-as papiruszok,644 de például a hibiszi templom egyes 

felirataiban is találunk példát.645  

A fejezet szövegének technikai utasítása szerint kis tehénfigurát kellett helyezni az 

elhunyt nyakához646 vagy a fejezettel ellátott papiruszt az elhunyt feje mögé. Az utóbbi 

utasítás a dokumentumot amulett-papirusznak predesztinálja.647 Régészeti kontextusok 

igazolják mindkét használatot a III. átmeneti kor idején. Például a Kairó, Egyiptomi Múzeum, 

JE 96272 számú XXV-XXVI. dinasztia korára datált papiruszt ásatási beszámoló alapján 

valóban a múmia feje alatt találták.648 „Feltehet , hogy a szokás el futára a kés bb kartonázs, 

bronz, papirusz, fa és textil amulett, a hypokephal létrejöttének”.649    

A klasszikus hypokephalok körfeliratai valamennyi esetben a liturgikus szöveg 

csoportjába tartozó himnuszok körébe sorolható. Bizonyos fordulatok, isteni jelz k, képi 

ábrázolások azonban az ismert mágikus szövegek és azok illusztrációi között is 

megjelennek.650 Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a hypokephalon képi formába öntött Amon-

Ré ábrázolások egy olyan korszak eredménye, melyben Amon-Rét a legf bb istennek a világ 

teremt jével és fenntartójával azonosítottak, s így titokzatos formái az egyes mágikus tárgyak 

(Hórusz-táblák, gyógyító Dzsed-hor-szobrok, gemmák, és más amulettek) kedvelt 

illusztrációivá váltak. Véleményem szerint a hypokephalok felületén Amon-Ré, akit a 

napciklus egyes fázisaiban titokzatos formáiban ábrázolnak inkább az elhunyt oltalmazója és 
                                                
640 Erre példa a Mágikus Harris papirusz, ami egy Suhoz és Amonhoz szóló himnusszal kezd dik (LANGE 1927). 
641 Chester Beatty papirusz VIII (GASSE 1984). 
642 LANGE 1927, passim; BARUCQ –DAUMAS 1980, 42-43. 
643 GASSE 1984, 225. Az ilyen jelleg  forrásaink meglehet sen gyakoriak az egyiptomi teológiai szövegek 
között is. A Piramisszövegekt l, az egyes istenségeket megszólító mágikus jelz k alkalmazásával, egészen a 
templomi liturgikus szövegekig megtalálhatók a mágikus formulák.   
644 GASSE 1984. 
645 KLOTZ 2006, 67f. 
646 VARGA 1994, 403-410. 
647 ILLÉS 2006, 121-130, pl. 1-3. 
648 Az el írást a Lélegzések Könyve is folytatja, így az els  tekercs el írja, hogy azt a múmia feje alá kell 
helyezni, míg a 2. tekercset a múmia lábához. Az esetr l részletesen ILLÉS 2006, 124-125. 
649 ILLÉS 2006, 125. 
650 Err l részletesen a szövegelemzéseknél. 
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segít jeként van jelen egy temetkezési melléklet felületén, míg a mágikus tárgyak jórésze 

általában egy-egy alakját kiragadva a köré építi fel teológiai mondanivalóját. Fontos 

megállapítás, hogy az istenség különféle, panikónikus ábrázolásai más halotti mellékleten 

meglehet sen ritkán fordulnak el , ezt jóllehet a temetkezési mellékletek tradícióhoz h , 

konvencionális jellege magyarázza.651  

Miel tt ismertetnénk a kutatások eddig rendelkezésre álló anyaga alapján az egyes 

szövegcsoportokat szükségesnek tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet, a hypokephalok 

szövegei és ábrái a Halottak Könyve 162-es fejezete és a kiegészít  fejezetek hatása alatt 

jöttek létre. Habár csupán néhány példány idézi a 162-es fejezet sorait (3-as szövegtípus) az 

Amonhoz szóló invokációk továbbá az Égi Tehén figurája egy-egy meglehet sen konstans 

elemei a hypokephalok repertóriumának.  

Szövegtipológiánkban a legmarkánsabb karaktereket igyekeztünk kiemelni. 

8.0 A hypokephalok szövegtípus szerinti csoportosítása 

8.1 Bevezetés 

Szövegtipológia kialakítása korántsem egyszer  feladat, ugyanis, -mint ahogy azt 

korábban megjegyeztük,- nem létezik két teljesen egyforma korong, valamilyen részletében 

mindegyik eltér, ez nem csak az ikonográfia jellemz  karaktere, de a szövegek terén is 

helytálló állítás, így aki a szövegek meghatározására vállalkozik, okvetlenül szembesülnie 

kell azzal a komoly tényez vel, hogy akár olyan szöveggel is találkozhat, mely egyetlen 

másik ismert hypokephalon sem jelenik meg. Jelen fejezetben csupán arra törekedhetünk, 

hogy az el forduló szövegeket a maguk minél teljesebb formájában igyekezzünk bemutatni. 

A tipológia kialakításához a korongok túlnyomó többségén a szegélyen futó körfelirat

szövegének vizsgálata kínálkozik.  

8.2 Eddigi eredmények – áttekintés 

8.2.1 Varga Edith tipológiája 

 Kutatástörténeti szempontból els ként Varga Edith készített tipológiát, rendszerében a 

szövegtípusok szoros kapcsolatban állnak a regiszter illetve ikonográfiai típusokkal. 

                                                
651 Amon különféle formái a hypokephalok ábrázolásain túl a Halottak Könyve 165-ös fejezetében fordulnak 
még el . 
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Véleménye szerint bizonyos ikonográfiai elem alkalmazása magával vonta a szövegtípus 

alkalmazását is. Varga rendszerét teljes egészében még nem publikálta. 1960-ban közzétett 

szándékát, mely szerint a hypokephalok monográfiáját igyekszik kiadni,652 sajnálatos módon 

nem valósította meg. Csupán négy kisebb szeletét ismerjük szövegtipologiájának, mégpedig a 

HK 162-es fejezetét idéz ,653 a , a thébai654és az Oziriánus-szövegtípust.655  

Varga rendszere: 

1. A HK 162-es fejezetének több verzióját idéz  korongok. 

2. A -típus azokat a korongokat jelöli, melyek körfeliratukban az ún. -hoz 

szólnak. 

3. A thébai-csoport azon korongok egy sz k hányadát teszi ki, melyen az elhunyt 

thébai ( ) jelz t kap. 

4. Az Oziriánus-szövegtípus egy gy jt fogalom, mely, az Anubiszhez szóló invokációs 

szövegeket, az áldozati formulákat, vagy az elhunyt címeit tartalmazza.   

8.2.2 John Gee tipológiája 

Varga Edith rendszere után negyven évvel kés bb John Gee állt el  újabb 

szövegtipológiával 2004-ben. Rendszerét szintén a körfelirat szövegtípusaira alapozta. Maga 

nyolc plusz egy osztály kialakítását látta célszer nek, az utóbbi tömöríti magába azon 

hypokephalok csoportját, melyek szövege egyedi és egyel re nem sorolható be egyik f

szövegtípusba sem. 

Az els  csoport, Gee megnevezése szerint az A osztály, szövegét tekintve a Halottak 

Könyve 162-es fejezetének els  néhány mondata:656

„ 657

” 

„Üdv néked, hatalom oroszlánja, magas tollú, a fels -egyiptomi korona ura, aki 

rendelkezel a n -jogarral. A phallosz ura vagy, szilárd, mint a felkel  és ragyogó 

                                                
652 VARGA 1962, 166-167. 
653 VARGA 1963, 244-247. 
654 VARGA 1968, 95-98. 
655 VARGA 1982, 69. 
656 GEE 2006, 45-46. 
657 Analógiáért lásd: GRÉBAUT 1874, 8-9. 
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(Nap), nincs határa az  ragyogásának. Számos alak ura vagy, aki elrejti magát az 

„udzsat- szemben” gyermekei el l.” 

Gee választása, hogy a 162-es fejezet nyitómondatát idéz  korongokat teszi rendszere els

osztályába, teljesen ésszer , minthogy a 162-es fejezet ihlethette a korongok létrejöttét. 

Ugyanakkor azt nem állíthatjuk, hogy ez a szövegtípus a legkorábbra datált korongok 

szövegtípusa is lenne (lásd a 11.3.1.2-es fejezetet). 

Gee második csoportja, a B osztály, mely megfelel Varga Edith típusának.658

„

/ / ”659

„Ó „beburkolt” ( ) a Benben-házban Hépliopoliszban, aki magasságos (2x) és 

dics séges vagy (2x), Nemz  Bika, Nagy Isten, aki az Ítélet Csarnokában tartózkodik 

Héliopoliszban. Jöjj el az Ozirisz N-hez. Tedd t kíséreted egyik tagjává.  az az 

isten, aki a nagy fejedelem csarnokában tartózkodik Héliopoliszban.” 

A harmadik csoport, a C osztály (= Varga Edith thébai csoportja), melynek szövege a 

következ :660

„

/ /

/ ” 

„Ó elrejtettek elrejtettebbike, aki az égben vagy, fordítsd arcod a fiad teteme felé. 

Er sítsd meg t a túlvilágon. Fordítsd az arcod fiad, Ozirisz N teteme felé is, add, 

hogy láng keletkezzék az  feje alatt a túlvilágon, add, hogy olyanná váljon, mint aki a 

földön van,  a te lányod/fiad, akit úgy szeretsz, mint az  nagyságát nem ismer .” 

A negyedik csoport, a D osztály, amelynek szövege a következ :661

                                                
658 GEE 2006, 46. 
659 A szöveg a K.1b.3-as példány alapján. 
660 GEE 2006, 46. 
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„

” 

„Én vagyok Amon, aki az udzsat-szemben van. Íme, én vagyok „Dmnn”, az azért síró, 

aki az jnkw-dombon van. Ó elmen , belépek az udzsatba, el jövök az udzsatból, 

védelme körülöttem van, mint Atum a Nagy Fejedelem csarnokában, Héliopoliszban. 

Én vagyok az isteni atyák képmásának tiszta varázsereje.” 

Az ötödik csoport, az E osztály, szöveg szerint a következ :662

„

” 

„Én vagyok az elrejtett, aki az elrejtett helyen van, ragyogó kiválóság vagyok Ré 

kíséretében. Én vagyok a belép  és kilép  a kiváló lelkek között. Én vagyok a 

sárgafény  nagy lélek az  vezet je. Én vagyok a túlvilágról jöv  szeretete folytán, 

jövök és megyek az „udzsat”-szemben. Én vagyok a túlvilágról jöv  Rével együtt a 

Fejedelem Nagy palotájában, Héliopoliszban. Én vagyok a megboldogult lélek, aki 

lemegy az alvilágba, láttassék el teste dolgokkal, adassék az ég a lelkemnek, titkos 

hely múmiámnak. Én vagyok az, aki kijön az udzsat-szemb l.”663

A hatodik, F osztály, egy Anubiszhez szóló formula:664

„ ” 

„Jöjjön el hozzád Anubisz, a balzsamozó, aki az „isteni sátor” élén van,  adjon 

számodra szép nyughelyet nyugaton, er t és életet, hogy lelked élhessen.” 

                                                                                                                                                       
661 GEE 2006, 47. 
662 GEE 2006, 47-48.  
663 A szöveg a K.1a.12-es korong alapján.  
664 GEE 2006, 48. 
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A hetedik csoport, a G osztály, szövegét tekintve egy egyszer , -formula.665

A nyolcadik csoport, a H osztály, melyen az elhunyt neve és tisztségeinek lajstroma 

szerepel.666

A kilencedik, a Z osztályhoz olyan szövegek tartoznak, melyeknek egyetlen el fordulása 

van.667

8.2.3 Luca Miatello tipológiája 

A szövegtipológia egy újabb verziójával állt el  2008-ban egy olasz kutató, Luca 

Miatello, aki négy csoportra osztja a szövegeket. A legnagyobb csoportba azok az invokációk 

tartoznak, melyek Amonhoz vagy „ ”-hoz szólnak. A második csoportba az áldozati 

formulával nyitó szövegek, a harmadikba az Anubiszhez szóló invokációk, végül a 

negyedikbe azokat sorolja, melyek a Halottak Könyve 162-es fejezetének kezd  sorait 

idézi.668

8.3 A szövegtipológia szerkezete 

Az eddig rendelkezésre álló felosztások és csoportosítások közül John Gee rendszere a 

legaprólékosabb, azonban ez a csoportosítás is számos korrekcióra szorul, mind az 

alapszövegek kiválasztásában, mind pedig az altípusok kialakításában.  

Gee míg csupán 83 hypokephallal dolgozott, s korpuszában számos olyan tárgy is 

megtalálható, mely nem felel meg a klasszikus értelemben vett hypokephal fogalmának, 

addig mi igyekeztünk az elmúlt évek során tovább gazdagítani a már egyébként is terjedelmes 

corpust. Általunk jelenleg 149 hypokephal ismert. Több mint 60 új korong kínál lehet séget a 

korábbi szövegtipológiák véleményezésére, átformálására. Az újabb szövegek nagy része 

természetesen besorolható valamelyik eddig is ismert kategóriába, de számos újabb 

szövegtípus is el fordul, melyr l korábban nem tudtunk, esetleg eddig csak egyetlen analógia 

nélkül álló példányként tartottuk számon. Éppen ezért úgy véljük, hogy egy teljen új alapokra 

fektetett rendszert kell létrehoznunk, hogy minél könnyebb és átláthatóbb rendszerét adjuk a 

korongoknak.    

                                                
665 GEE 2006, 48. 
666 GEE 2006, 48.  
667 GEE 2006, 48. 
668 MIATELLO 2008, 280-281. 
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1. Az els  szövegtípus669

 Az eddigi kutatások alapján, melyeket a régészeti kontextusok vizsgálatára alapozhatunk, 

arra a következtetésre jutottunk, hogy a szóban forgó szövegcsoport az i.e. IV. századi els

korongokon jelent meg, s verzióiban feltehet en egészen a II. század els  feléig használatban 

maradt. 

L. Miatello állításával ellentétben, a szöveg szemantikai egységét tekintve itt szó sincs 

invokációról, az E/1 személyben sorolt szintagmák inkább az elhunyt azonosítását fejezik ki, 

nem úgy, mint a -csoport dics ít  jelz  halmaza. Fontos különbség, addig, amíg a 

csoport általában megszólítja az istenséget és az E/2 vagy E/3 személy az uralkodó a 

szövegekben,670 addig ennél a csoportnál az E/1 személy az, aki az ágens szerepl . 

 A Gee által két csoportba osztott hypokephalok (D és E) egybe vonhatók, illetve 

tovább osztályozhatók, minthogy a szövegtípus incipitjeit és a szövegek felépítését vizsgálva 

további típusok hozhatók létre.671

a.) … Én vagyok a tiszta varázser ….672

b.) … Én vagyok a megigazult lélek…673

b.1.) (verziók) 

c.) abüdoszi, akhmimi) / (thébai … Én vagyok az 

elrejtett, aki a te udzsat-szemedben / a te titkos helyeden van…674

c.) (verziók)

d.) … / … Én vagyok az, aki egyesíti számodra….  

d.1.) … … adassék az  szívének az életb l és az 

er b l, hogy meger sítsd az  szívét…675

d.2) (és más verziók) 

                                                
669John Gee D és E osztályait egyesíti, Luca Miatello Amonhoz szóló invokációs típusával azonos. Varga Edith 
ezeket a szövegeket bizonytalan olvasatuk és értelmezésük miatt eddig nem tárgyalta.  
670 Egyes átmeneti példányokon a  jelz  el tt szintén az  független névmás áll. 
671 K.1a.1; K.1a.2(?), K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7, K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.14, 
K.1a.15, K.1a.16, K.1a.17, K.1a.18, K.1a.19, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1a.23(?), K.1a.27; K.1b.8, 
K.1b.12(?), K.1c.1, K.2a.3, K.2b.16, K.2b.18(?), K.3b.8, K.4b.1, K.4b.2. Verziók: K.1b.2, K.1a.12. 
672 K.1a.1, K.1a.2?, K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.6, K.1a.7, K.1c.2, K.2b.17(?), K.2b.19(?), K.5.1, K.5.2 (bels ), 
K.6.1. 
673 K.1a.8, K.1a.9, K.1a.10, K.1a.11, K.1a.14, K.1a.15, K.1a.16, K.1a.17(?), K.1a.27, K.1b.8, K.1b.12(?), 
K.1c.1, K.2a.3, K.3b.8, K.4b.1, K.4b.2. 
674 K.1a.18, K.1a.19, K.1a.20, K.1a. 21, K.1a.22(?),  K.1a.23?, K.2b.16, K.2b.18(?). 
675 A következ  hypokephalok mutatják ezt a verziót: K.2b.16, K.2b.17, K.2b.18, K.5.1. 
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e.) … … beléptem az udzsat-szembe az  védelme van 

körülöttem

e.) (verziók)

f.) … … mint Atum a Fejedelem Nagy Csarnokában 

Héliopoliszban

Magyarázat:

Az a.), b.), c.) incipittel kezd d  körfeliratok b.), c.), d.), e.) -szöveggel 

folytatódhatnak, ideális esetben f.)-szöveggel fejez dhetnek be.

Néhány hypokephal a következ  csoportokkal kontaminálódott szövegtípust mutat: 

1+2676  

1+4677  

Ezek átmeneti szövegeknek tekinthet k.  

2. A második szövegtípus 678

Az megszólítással bevezetett szövegek tartoznak ebbe a csoportba.679 A szöveg 

variánsai darabról darabra változnak, csupán az els  néhány szavas incipit, mely az istenség 

megszólítását és jelz it sorolja azonos valamennyi esetben, de az ezt követ  rész, mely 

általában további jelz ket sorol, minden, a csoportba tartozó korongon más és más. Három f

kategoriát tartok lehetségesnek kialakítani a f bb jellegzetességek figyelembevétele mellett 

(a), b), c) variáns). A c verzió már átvezet bennüket egy átmeneti szövegtípusba, amely 

kapcsolatot teremt a következ  3-as illetve a 4-es kategóriával. 

  

2. … Ó „beburkolt” 

( ) a Benben-templomban Hépliopoliszban, aki magasságos (2x) és dics séges 

(2x), Nemz  Bika, Nagy Isten…

2.a) változó jelz k sora 680

2.b) változó jelz k sora 681

                                                
676 K.1a.25, K.1b.6, K.1b.9, K.1c.10 (?). 
677 K.1a.13. 
678John Gee B oszályának, Varga Edith és Luca Miatello -szövegtípusának felel meg.  
679 K.1a.24, K.1b.3, K.1b.4, K.1b.10, K.1c.3, K.1c.4, K.1c.7, K.1c.8, K.1c.9, K.2a.1, K.2a.2, K.2a.7, K.2a.8, 
K.2b.1, K.2b.2, K.2b.3, K.5.2 (küls ), K.5.3, K.5.4. 
680 K.1a.24, K.1b.3, K.1b.4, K.1c.7, K.2a.1, K.2a.2, K.2a.7, K.2a.8, K.2b.1, K.2b.2. 
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2.c) változó jelz k sora 682

A következ  kontaminálódott szövegkombinációk fordultak eddig el :  

2+1b683

2+4684

3. A harmadik szövegtípus 

Halottak Könyve 162-es fejezete 

a.) John Gee és Varga Edith rendszerét l eltér en, nem tartom valószín nek, hogy a 

HK 162-es fejezet incipitjét (a) és szövegét (b) idéz  korongok lennének a legkorábbi 

példányok. Noha ésszer  lenne ez alapján a szövegtípusok élére helyezni a csoportot, 

a régészeti kontextusok és a proszopográfiai adatok ezt nem támasztják alá.685  

Az a.) verzió a Halottak Könyve 162-es fejezetének incipitjét idéz  korongok. 

Legteljesebb formájában ezidáig a K.2b.25-ös 686 korongról ismert a szöveg: 687

Üdv néked, oroszlánerej , magas tollú, a fels -egyiptomi korona ura, aki 

rendelkezel a -jogarral. A phallosz ura vagy, szilárd, mint a felkel  és 

ragyogó (Nap), nincs határa az  ragyogásának. Számos alak ura vagy, aki 

elrejti magát az udzsat- szemben. 

 b.) John Gee felosztásától eltér en az C osztályát, ami megegyezik Varga Edith 

thébai szövegcsoportjával, szintén ehhez a csoporthoz sorolhatjuk, hiszen szövege 

terén szintén a HK 162-es fejezet sorait idézi, mégpedig annak 6. és 11. sorát.688 A 

legteljesebb formában a K.2b.4-es számú korongon jelenik meg a szöveg. 689

                                                                                                                                                       
681 K.1b.10, K.1c.3, K.1c.4, K.2b.3, K.5.2 (küls ), K.5.3, K.5.4. 
682 K.1c.8, K.1c.9. 
683 K.1a.25, K.1b.6, K.1b.9, K.1c.10 (?). 
684 K.1a.28, K.1a.29. 
685 Egy a genealógiák és a proszopographia alapján rekonstruált szettet lásd: MEKIS 2011. 
686 NASH 1911, 106-108, pl. 14, fig 53. 
687 K.2b.25, K.3b.1. 
688 A számozás a  papyrus alapján (p.Torino 1079), (LEPSIUS 1842, pl. LXXVII). 
689 K.1c.5, K.1c.6, K.2b.4, K.2b.5, K.2b.6, K.2b.6 (bis), K.2b.7. 



138 

  

/ /

/ 690 / 691

Ó elrejtettek elrejtettebbike, aki az égben vagy fordítsd arcod a fiad, Ré teteme 

felé. Er sítsd meg t a túlvilágon. Fordítsd az arcod fiad, Ozirisz N teteme felé, 

add, hogy láng keletkezzék az  feje alatt a túlvilágon, add, hogy olyanná váljon, 

mint aki a földön van,  

(Var.1.)  a te lányod/fiad, akit úgy szeretsz, mint az  nagyságát nem ismer . 

(Var.2.)  a te szeretett lányod/fiad az  fejalátétén (hypokephalján). 

4. A negyedik szövegtípus 

Varga Edithtel egyez en célszer nek látom kialakítani olyan általános gy jt csoportot is, - és 

ebben követhetjük Varga Edith megnevezését, mint Oziriánus-szövegek,- mely az egyszer bb 

áldozati formulákat ( ,  (a)692, a nekropolisz isteneihez szóló invokációt 

(b)693, …-formulát (c)694, esetleg az elhunyt címeit sorolja (d)695. 

5. Az ötödik szövegtípus 

Egy külön szövegtípusba sorolható egy eddig mindösszesen két korongon szerepl  szöveg.696

„Ó kilép , tiszteletadás a belép nek, „Szerepet-Maiu-Szeriu” a te neved, ragyogd be 

az Ozirisz N-t. Ami a te vezet d, az a fény. Legyél tagjai körül, vedd körbe azzal. 

Adassék tej Ozirisz N-nek.” 

6.A hatodik szövegtípus  

                                                
690 olvasat bizonytalan, elképzelhet  verzió a , mely fejalátétet jelent, elképzelhet , hogy éppen a 
hypokephal egyiptomi megnevezésével találkozunk (MEKIS 2012, 63-66). 
691 Ez a rész párhuzamba állítható a  papirusz 6. sorával (LEPSIUS 1842, pl. LXXVII). 
692 K.3a.1, K.1c.12, K.2b.21, K.3b.3, K.3b.5, K.3b.7, K.2b.24, K.6.16. 
693 K.1c.13, K.2b.8, K.2b.9, K.2b.12, K.2b.13, K.2b.14, K.2b.23. 
694 K.2b.10, K.2b.11?, K.3b.6, K.3c.1, K.4c.1, T.5b.1.
695 K.2b.20(?),K.2b.22, K.2b.24, K.2b.26, K.3b.4, K.4a.1(?). 
696 K.1b.15, K.1b.16. 
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A következ  és egyben utolsó szövegtípus -John Geevel egyez en- azokat a korongokat 

tömöríti, melyek szövege eddig csupán egyetlen esetben fordult el . Természetesen, ez a 

csoport a thébai régészeti feltárások el rehaladtával illetve a múzeumok raktáraiban rzött 

anyag feldolgozásával tovább gazdagodhat, illetve sz külhet, aszerint, hogy milyen újabb 

korongok kerülnek napvilágra, s azok milyen új vagy esetleg már létez  szövegtípust 

mutatnak.697

9.0 Alkalmazott szövegtipológia 

A következ ekben az egyes hypokephalok szövegtípus szerinti analízisét végezzük el.  

A körfelirattal ellátott korongok szövegekének másolatát tematikus rendben a kötet végén 

supplementumban közöljük. A most következ  részben a szövegek átiratát, majd azok 

fordítását és a vonatkozó kommentárokat közöljük. 

9.1 Átiratok 

9.1.1 A els  szövegtípus 

9.1.1.1 a.) Az … csoport 
Átiratok, fordítás és kommentár: 

Abüdoszi példányok: 

K.1a.3 

a.) [ ]

c.) /

d.) sic

e.)

f.)   

K.1a.4 

a.)

b.) [ ] [ ]

c.) / 
                                                
697 K.1b.1, K.1b.5, K.1b.7, K.1b.11, K.1b.13, K.1b(?).14, K.2a.4, K.2a.6, K.2a.9,  K.2b.15, K.3c*.2, K.4c.2, 
T.4b.1. 
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d.)

e.)

f.)

K.1a.5 

a.) 

b.) {

c.) / 

d.) 

e.) 

f.) 

Thébai példányok: 

K.1a.1 

a.) 

b.) 

c+d.) 

e.) N.  

f.) 

K.1a.2 ? (ismeretlen helyen) 

K.1c.2 

a.) [ ]

b.) [ ]

c.) 

d.) /

e.) [ ]

f.) 

K.5.1 

a.) N 
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b.) 

d.1.) 698

f.) 

K.5.2 (bels  körfelirat) 

a.) 

b.) [

]

c.) 

d.)  N700

Akhmimi példányok: 

K.1a.6 

a.) 

c.) / [ ]

d.)  { <

e.) 

  

K.1a.7 

a.) 

b.) N 

c.) /

d.)   

e.) 

f.) 

9.1.1.2 b.) …csoport 
K.1a.8 

b.)   

                                                
698 A mondat incipitje, a két optatív forma teljes mértékben kifejezi a más verzióban körülírással kifejezett 
gondolatot. 
699 Bizonytalan átirat, a szövegrész analógia nélkül áll. 
700 A szöveg eltér a szokásostól, valószín leg újraértelmezték a szöveget.  
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c.) 

d.) /

K.1a.9 

b.) 

c.) 

d.verzió.) 

e.) 

f.) 

K.1a.10 

b.) 

c.) […] 

e.)  [… ] […] 

f.) […] 

K.1a.11 

b.) 

c.) 

d.) / 

e.) <

f.) 

K.1a.12(verzió) 

b.) 

c.) 

     

                                                
701 Wb V, 77.  
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e.)

f.) 

K.1a.14 

b.) 

c.) /

d.) /

e.)

f.)

K.1a.15 

b.) -

c.) / 

d.) /   

e.) 

f.) 

K.1a.16 

b.) 

c.) 

d.) verzió 

e.) verzió  N 

f.) 

K.1a.17 

b.) …]

                                                
702 Helyesen: 
703 Wb III, 118,6. 
704 Helyesen: . 
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c.) 

d.) [… 

K.1a.27 (ismeretlen helyen) 

K.1b.2 

b.) 

c.) 

d.) verzió: 

e.) verzió 

f.) 

K.1b.8 

b.) …

c.) … ]

d.) …

e.) […] N 

f.) 

K.1b.12 

b.) …=

c.) … 

K.1c.1 

b.) […]

c.) 

d.) / […] 

K.2a.3 

b.) 

c.) 
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d.) /

e.)  N. 

K.3b.8 

b.) [ ]

c.) 

d.) 

f.) [ ]

K.4b.1 

b.) 

c.) 

d.) [ ]

f.) 

K.4b.2 

b.) [

c.) ] a

d.) [ ] /

9.1.1.3 c.) … csoport 
K.1a.18 

c.) / 

d.) […] [… 

e.) …]  N 

K.1a.19 

c.) /

d.)    

K.2b.16 

c.1.)   
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d.2.) verzió 

d.1) 

f.) 

K.2b.17 

d.1.)  …] […

K.2b.18? 

c.1.) …]   

d.2) […

K.2b.19 

[…] 

d.1.) …] [ ] […

[…] 

K.1a.20 

c.) / 

d.)  { [ ]

e.) j {r}<pr>

K.1a.21 (akhmimi) 

c.) / 

d.) 

e.) 

f.) 

K.1a.22 (akhmimi) olvasahatatlan 

K.1a.23 ? 

d.)… 

e.) …
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9.1.1.4 c) 1.) + 4.) szövegtípusok átmeneti szövegei 
K.1a.13 (verzió) 

4. csoport: [… 

[…] 

e.) …] 

f.) 

Fordítás és kommentár az els  csoporthoz 

Fordítás és kommentár az abüdoszi példányokhoz: 

a.) Én vagyok az isteni kilencség testének tiszta varázsereje.a Istenek, tartsátok magatok távol 

t lem,b ó haladó (?), nagy a te félelmed(?), Ozirisz Nc  

b.) Én vagyok {t lem}d a nemes, megdics ült lélek, aki kilép, és tovább halad (?) nagy (?) a 

félelme[d](?)e.

c.) Én vagyok az elrejtett, aki a te titkos helyeden (?) / udzsat-szemed gy r jébenf (?) van 

veled. 

d.) Én vagyok az, aki egyesíti számodra [azokat]g, akik sírva jönnek amiatt, aki a dombon 

vanh i. 

e.) Ó, aki kilép bel le, akkor én belépek az udzsatba, utazom az udzsatban. Védelmei a fejem 

körül vannakj,  

f.) mint Atum a Nagy Fejedelem csarnokában Héliopoliszbank. 

Jegyzetek 

A közölt fordítás továbbra is számos kérdést hagy még nyitva addig, amíg a teljes szöveg 

archetípusát meg nem találjuk. 
a  - LGG V, 554.  
bA szöveghely analógiája az Égi Tehén Könyvében érhet  nyomon: 

706

                                                
705 Wb V, 311, 4. 
706 A szöveg I. Széti sírfelirata alapján (HORNUNG 1982, 27). 
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„Én vagyok az egyetlen és tiszta varázser , ami Ré szájában és testében van. Istenek tartsátok 

magatok távol t lem.”707

Fontos megjegyeznünk, hogy valamennyi, az adott szöveghelyet mutató hypokephalon Ré 

neve helyett a  szó jelenik meg. Ez az ortográfiai félreértés, minden bizonnyal másolási 

tévesztésnek tudható be. Hasonló tévesztés figyelhet  meg a szintagma második felében, a 

távol maradni igében, melyet általában csupán a  hieroglifa jelöl. 
c A K.1a.3-as abüdoszi példányon.  
d Az (b) szöveggel kontaminálódott rontott (a) verzió a K.1a.4 és K.1a.5-ös 

korongokon. 
e Problémás szövegrész. Értelmezése bizonytalan. Feltevésem szerint a szöveg helyesen 

feltehe en így állt:  - … nagy a te félelmed, … LGG II, 459-460. 
f Csupán az N37-es jel olvasható. A thébai példányok tulnyomó többségén  áll ezen a 

helyen. Lehetséges magyarázatért lásd: thébai példányok j-magyarázat. 
g Feltehet en rontott szöveghely. 
h Feltehet en Oziriszr l van szó. 
i „Szomorkodom magam felett” (?). Egy másik olvasati lehet ségért lásd a thébai példányok 

t-jegyzetét. 
j Az udzsat-szemben utazásról lásd a 6. fejezetben. 
k . A Nagy Fejedelem, ebben a kontextusban Atumra vonatkozik, akihez az 

elhunyt asszimilálódik (HAIKAL 1972, 34-35, n. 79; EDWARDS 1960, 5, n. 35; KAPLONY 1974, 

136-137; KAPLONY 1977, 351-356). 

Fordítás és kommentár a thébai példányokhoz: 

a.) Én vagyok az isteni kilencség testének tiszta varázsereje.a Istenek, tartsátok magatok távol 

t lemb / aki a két korongból jön az Ozirisz N-hez.c  

b.) Én vagyok a megdics ült [(2x) és nemes lélek (2x)]d, aki leereszkedik / aki kilépe, nagy (?) 

a félelme[d](?)f.  

b.1) Én vagyok a kiváló megdics ült lélek.g 

b.) verziók  
                                                
707 HORNUNG 1982, 47; GUILHOU 1989, 13, 22, 48, Annex III; PLEYTE - ROSSI 1869, tf. 84, p.Torinó 1982, 6.-
7.sor. 
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Én vagyok a megdics ült, aki lemegy a Duatba. Adassanak dolgok a testének, add az eget 

otthonául bájának, titkos helyet múmiájának. Én vagyok aki kijön az udzsatból. h  

c.) Én vagyok az Oziriszi elrejtett, aki a titkos helye(de)n j van veledk, 

c.) verziók  

Én vagyok az elrejett, aki a […]-ban van, aki elrejti az  testét, elrejti az  képmását.l   

Én vagyok az elrejtett, aki a titkos helyen van. Én vagyok a kiváló megboldogult Ré 

kíséretében.m  

Én vagyok az elrejtett, aki az égben van. Udzsat-szemed, mint a fejed (?).n 

d.) Én vagyok az, aki teljessé teszi / egyesítio számodra veledp azokat, akik sírvaq jönnekr

amiatt, aki dombon van,s akik szomorúak miattamt

d.1.) Adassék az  szívének az életb l és az er b lu / Éljen, legyen er s, szilárdítsd meg az 

szívét, gy jtsd össze az  tagjait, hogy láthassa  a korongot és a két égitestet.v

d.2.) Elrejtett, aki egyesül a nemz jével, aki eljön, mint aki a túlvilág legf bb helyének élén 

áll, aki elhozza a te pupillád / aki elhozod,  az, az Ozirisz Wen-nofer N számára.w 

d.) verziók 

Én vagyok, aki az  pupillájában van. Én vagyok az él  bá, a Lótusz-Oroszlán-Kos.x

Én vagyok, aki egyesíti számodra, általad (azokat), akik elmennek, akik áldoznak, akik 

hoznak részére -áldozatot (?).y

Én vagyok a nemes a Duat felett.z

e.) Ó, aki kilépaa onnétab, belépek/(tem) az udzsatba, jövök-megyekac. Védelme(i) az N feje 

körül van(nak),  

e.) verziók  

Én vagyok, aki bemegy és kijönn onnan, védelmei körülöttem.ad  

Én vagyok, aki ki-bejár a Duatból, aki felragyog a horizontonae 

Én vagyok, aki ki-bejár a kiválóságok között.  

Én vagyok a sárgafény  nagy lélek, az  képmása.  

Én vagyok az, aki kijön az Alvilágból az  szeretete folytán, amikor kijövök, kilépek az 

udzsat-szemb l. af

Aki kijön közületek, aki ki-bejár az udzsat-szembe, megyek-jövök, védelme N körül.ag

Én vagyok, aki kilép az udzsat-szemb l.  

Én vagyok az, aki az  pupillájában van.ah  

[…] kilép anélkül, hogy megk zdene.  az, aki kilép az udzsatból.ai 
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f.) aki el jött aj / aki kijött a Duatból Rével együttak, mint Atumal a Nagy Fejedelem 

csarnokábanam Héliopoliszban.an

Jegyzetek 

A közölt fordítás továbbra is számos kérdést hagy még nyitva addig, amíg a teljes szöveg 

archetípusát meg nem találjuk. 
a  - LGG V, 554.  
bA szöveghely analógiája az Égi Tehén Könyvében érhet  nyomon: 

708

„Én vagyok az egyetlen és tiszta varázser , ami Ré szájában és testében van. Istenek tartsátok 

magatok távol t lem.”709

A thébai korongokon is ugyanazokat az ortográfiai probémákat fedezhetjük fel, mint az 

abüdosziakon (  vs.  ;  vs. ). 
c hasonló szöveghelyért lásd: LGG III, 55. Eddig csupán a K.5.1-es korongról ismert a 

szövegrész. Feltehet en a d.1)-es szövegverziót mutató korong sajátossága lehet a szöveg. Ezt 

azonban csak további ép korongok el kerülésével lehet majd igazolni. 
d A K.5.2-es korongon megjelen  szövegrész. Hasonló szerkezet fokozás nélkül: K.1a.9. 
e K.1a.14 és K.1a.15 (Mindkét korongon rontott szöveggel!).   
f Problémás szövegrész, bizonytalan olvasattal. Véleményem szerint a szöveg helyesen: 

 - … nagy a te félelmed, … LGG II, 459-460. Az Égi Tehén 

Könyvében a következ  képpen fordul el  a szerkezet: 

– „Foglalj helyet, nagy a te félelmed, a szemed az ellened (sz tt) gonosz tervek ellen 

van.” (HORNUNG 1982, 4, 38, 112). A szerkezet elmarad: K.1a.9, K.1b.2 
g A K.5.1-es korongon megjelen  passzus. Feltehet en a d.1)-es szövegverziót mutató korong 

sajátossága lehet a szöveg. Ezt azonban csak további ép korongok el kerülésével lehet majd 

igazolni. 
h K.1a.12. 
i K.1a.15. 

                                                
708 A szöveg I. Széti sírfelirata alapján (HORNUNG 1982, 27). 
709 HORNUNG  1982, 47; GUILHOU 1989, 13, 22, 48, Annex III;  PLEYTE - ROSSI 1869, tf. 84, p.Torinó 1982, 6.-
7.sor. 
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j  - : K.1c.2, K.1a.11, K.1a.17, K.1b.8, K.1c.1, K.3b.8(?), K.4b.1, K.4b.2;   - : 

K.1a.8;  - : K.1a.9, K.1a.12,  K.1b.2;  - : K.1a.16;  : 1.feloldási 

javaslat:  (?), 2. feloldási javaslat:  (a szem rébuszként: KURTH 2008, 183, n. 

131): K.5.2 (verzió), K.1a,14, K.1a.15, K.1a.18, K.1a.19, (valamennyi abüdoszi és akhmimi 

példány). A K.1a.1-es korongon a  kontaminálódik az  /  szavakkal, ami csak a d.) 

szintagmában jelenik meg. 
k , elmarad: K.1a.9, K.1a.12, K.1b.2. A K.1a.19-es példányon az m helyett bá-madár 

jelenik meg. 
l A K.1a.10-es korongon megjelen  szöveg. 
m K.1a.12-es korongon. 
n A K.5.2-es és a K.2b.16-os korongon megjelen  szöveg.
o problémás szöveghely: két feloldási javaslatot tartok elfogadhatónak:  – teljessé tesz (Wb

V, 303; PL, 1143) vagy  – egyesít (Wb V, 457, a gyakorta megjelen  D35-ös jel 

feltehet en a D46 és S23 kontaminálódásának köszönhet ).  - : K.5.2, K.1a.15, 

K.1a19, K.2b.18    - : K.1c.2. K.1a.8, K.1a.11, K.1a14, K.1a.16, K.1a.17, K.1b.8, 

K.1c.1, K.2a.3 (a-nal), K.3b.8, K.4b.1, K.4b.2 (?).
p Paralellismus: az el z  szintagma analógiájára   + relativum + ,  + relativum + 

.  elmarad: K.1a.12, K.1a.14, K.1a.15, K.3b.8, K.4b.1, K.4b.2.  
q  verzió: : K.a.14, K.1a.15; : K.4b.2. A  elmarad: K.1a.18. Az 

- szem feltehet en egy tévesztés eredménye lehet ( > ). 
r  –relativum (part. imp. act.).  
s A thébai példányokon a felett egy  – tó jel látható. Feltételezhetjük, hogy a  –domb és 

az  – sziget kifejezések kontaminálódásáról lehet szó, V.ö.:  vs. . Egy másik 

magyarázati lehet Buszirisz nevének kontaminálódott formája   - 

ami a túlvilág negyedik régiójának a megnevezése a HK 149-es fejezetben. Esetünkben a 

egyszerre determinatívum ( ) és logogramma  - értékkel (MEKIS 2012, 15, n. j). 
t problémás szöveghely:  – akik szomorkodnak felettem (?). Feltehet en az elhunyt- 

Oziriszr l van szó. jnd: PL, 88; Wb I, 102, 1-17.   
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u K.2b.16-os korong szerint. Kissé eltér  szövegvariánst mutat a K.2b.19-es korong:  […]

[… - …] a túlvilág az  szívét életben és er ben. Szilárdítsd meg 

[…
v Minta a K.5.1-es ép korong. További analógia: K.2b.17. 
w A K.5.2-es korongon és a K.2b.16-os korongon megjelen  változat er sen kérdéses 

megoldása. 

Nagyobb diferenciák: K.2b.16 incipitje:  – elrejtett; K.5.2;  –pupilla (PL, 65-66) vs. 

 – elhoz (Wb IV, 353). 
x K.1a.9. Az udzsat-szem belsejében utazásról visszatér en lásd a 6. fejezetben.  
y K.1a.16. 
z K.1b.2. 
aa Egyes korongokon a  (part. perf. pass.) áll: K.1a.1, K.1a.10; más korongokon csupán két 

jodh, a D54-es determinatívum nélkül: K.1c.2, K.1a.11, K.1a.15, K.2a.3. Ez utóbbi esetben 

feltehet leg azonban mégis az -jönni ige jelenlétét feltételezhetjük. 
ab  . A mondatel zményben csupán egyetlen hímnem  alak fordul el :  domb. 

Darabról darabra változik, egyes helyeken az  elmarad helyete az  szerepel: 

K.1a.10, K.1b.2.  
ac  - Ez a szerkezet csupán néhány példányon fordul el : K.1a.1, K.2a.3, csak : 

K.1c.2. 
ad K.1a.9; K.1a.10:  –nélkül. 
ae K.1a.14. 
af K.1a.12.
ag K.1a.16.
ah K.1b.2.
ai  K.1a.13. 
aj K.1a.9, K.1b.2 
ak K.1a.12, K.1b.2: „én vagyok aki el jön a Duatból örökké ( )”. 
al Atum neve elmarad, ebben az esetben a  elött egyszer  m prepozíció áll: K.1a.9, 

K.1a.12, K.1a.13, K.1a.16. 
am . A Nagy Fejedelem, ebben a kontextusban Ozirisz-Atumra vonatkozik, 

akihez az elhunyt asszimilálódik (HAIKAL 1972, 34-35, n. 79; EDWARDS 1960, 5, n. 35; 

KAPLONY 1974, 136-137; KAPLONY 1977, 351-356, MEKIS 2012, 20, n. a). 
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an a  utáni teljes rész elmarad: K.1a.11, K.1b.8. 

Fordítás és kommentár az akhmimi példányokhoz: 

a.) Én vagyok az isteni [kilencség] testének egyetlen és tiszta varázsereje. Tartsátok magatok 

távol t lem!a 

b.) Én vagyok a nemes megboldogult, aki leereszkedik „ ”-reb mögöttedc, készíttessék 

védelem Ozirisz N (számára). 

c.) Én vagyok az elrejtett, aki a titkos helyen (?) / az udzsat-szem gy r jében(?)d van veled. 

d.) Én vagyok, aki teljessé tette számodra, eljöttem (sic!) hozzád [értelmetlen szövegrész]e, 

akik eljönnek hozzám [sírva]f amiatt, aki a dombon van [ értelmetlen szövegrész]g 

e.) Ó, aki kilép bel le,h belépek az udzsat-szembe, védelme fejem körül, 

f.) mint Atum a Fejedelem csarnokában Héliopoliszban.i

Jegyzetek: 
a Mindössze 1 hypokephalon olvasható ez a verzió: K.1a.7; a K.1a.6-os korongon a szöveg 

néhány szavas incipitje maradt csupán fenn. 
b Problémás szöveghely. 
c =  (s) = mögött. 

d  : 1.feloldási javaslat:  (?), 2. feloldási javaslat:  (a szem itt rébuszként 

értelmezend : KURTH 2008, 183, n. 131): K.1a.6, K.1a.7, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22 (?). 
e A szöveghely valamennyi darabon rontott, feltehet en a másoló nem lehetett tisztában azzal, 

hogy mit másol. (Err l a problémáról részletesen az akhmimi m helytradíciónál (11.2. 

fejezet). 
f Valamennyi példányon az írnok kihagyta a -igét. 
g Valamennyi esetben téves másolat miatt értelmetlen.
h Minden példányon jellemz  másolási tévesztés a -igében a  komplemenst kihagyják, 

helyette egy -bet t írnak, ugyancsak megfigyelhet  a vonzat  megkett zése.  
i K.1a.7 (kimarad a ), K.1a.21 kimarad a . 

9.2.2 A második szövegtípus ( -típus)  
Átirat, fordítás, kommentár. 
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9.2.2.1 A sztenderd szöveg és az a) variáns 

K.1a.24 

  

K.1b.3 

K.1b.4 

K.1c.7 

…] [ ] N […  

K.2a.1

[… ]
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K.2a.2 

[ …]  

[…]

K.2a.7 

[ ]

K.2a.8 

[…

]

K.2b.1 

[ ]

[ ] / [ ]

[ ]

K.2b.2 

                                                
710 Varga Edith javaslata: , az én javaslatom Lásd a kommentár k-megjegyzését. 
711 , megteremti kos formáját  Wb IV, 460, 11. 
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9.2.2.2 b) variáns 
K.1b.10 

…]

[…

K.1c.3 

[ ]

[

…]

[ ]

K.1c.4 

[ ]

                                                
712 Wb III, 483, 8; PL, 921. 
713 Wb I, 337, = „ohne zu ermüden”. 
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[ ]

K.2b.3 

[

]

[

]

[ ]

K.5.2 

[ ]

K.5.3 

                                                
714 lehetséges kiegészítés a torinói no. 2321-es korong alapján.  
715 Wb I, 28, „Lobpries”. 
716 Gardiner jellista G31C: ; a jel olvasata valószínüleg  (Valeurs 332, 603). 
717 Valeurs 487, 271, olvasata , (Wb II, 458,5) a szövegtípus más példányain itt Héliopolisz neve 
szerepelt. Elképzeleht , a pars pro toto azonosítás. A héliopoliszi szentély maga testesíti meg Héliopoliszt. 
718 Wb V, 170, 8.15; 171; 1-8, „sehen, betrachten”.  
719 Wb IV, 483,2, „vorbeigehen”. 
720 Wb I, 246, 10, 11, „kommen mit r: in oder nach einem art hin”. 
721 Wb III, 144, 145, messze lenni, távol lenni; Wb III, 146, (7-11) távolság.  
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…] 

 [… 

…] […

K.5.4 

[…] [ ] […

…]

[…]

9.2.2.3 c) variáns: 
K.1c.8 

[

]  w

-

/ […]

[…]

K.1c.9 

 w[ /= ]

9.2.2.4 Átmeneti szövegípus az  és az el z  csoportba tartozó 
 csoport között (2. c) + 1)) 

K.1a.25 

                                                
722 Rekonstrukció a K.1c.9-es korong alapján. 
723 Wb IV, 514, = „falke, Besonders als Bez. des Sonnengottes; auch als Bez. des Osiris”. 
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K.1b.6 

[… 

…] [ ] […

…]

[ ]

K.1b.9 

[…]

K.1c.10 

…] 

[…

9.2.2.5 Átmenet a 2.) és a 4.) szövegtípus között 

Tuna el-Gebel-b l származó -korongok: 
K.1a.28 

                                                                                                                                                       
724 GAUTHIER 1925, 155. 
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K.1a.29 

Fordítás és kommentár: 

A második szövegtípus sztenderd szövege 
A csoport valamennyi korongjánál azonosságot mutató szövegrész: 

Ó / én vagyok a „beburkolt” ( )a a Ben-ben-k  templombanb Héliopoliszban,c

magasságos d (2x) és dics séges e (2x), nemz  Bika, … f  

A szöveg folytatását tekintve három f  variánst lehet létrehozni: 

2. a.) variáns 
a) variáns:

…az igaság úrn je (sic), aki gy löli az igazságtalanságotg /  

él h nagy isten az istenek felett [a napkorongban] i /  

egyedüli isten,j akinek nincs párjak / 

a Nagy Fejedelem csarnokában Héliopoliszban,l / 

aki a kezdetek kezdetén keletkezett,m / 

aki letelepedett(?) és megalkotta kos megjelenését n / 

 az az isten, akihez nincs hasonló.o /

Jöjj el az Ozirisz N-hez!p /  

Add hogy éljen, éljen a lelke N-nek! q 

Te add számára a Ré uralma alatt álló ég dics ségét, er  adassék az igazhangú Geb uralma 

alatt álló földön. Ó, akik felett az alvilág urai vannak!r  / 

Adja, hogy keletkezzék láng az Ozirisz N feje alatt!s / 

 egy a te kísér id között. / Tedd t kíséreted egyik tagjává. t / 

 az a nagy és hatalmas isten a Nagy Fejedelem csarnokában, Héliopoliszban. u / 

Ozirisz, aki a nyugatiak élén van, Kamut[ef] ?, … alatt. v  
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Kommentár az alapszöveghez és a 2.a) variánshoz: 
a LGG VII, 618 „Der zum Sarg Gehörige im Benbenhaus”. ZANDEE 1947, 110: Leiden I 350 

VI 12-13, ZANDEE 1982, 12-13. Itt mindenképpen egy jelz i formaként szerepel. Az alapszó 

determinatívumtól függ en több dolgot is jelenthet, ha épület a determinatívuma (O1) (lásd 

Kairó CG 9448 (JE 25783, SR 10700)) jelentése „szentély”. A szó a Kés kortól 

kimutathatóan „láda”, „koporsó” jelentés , amely jelentés egy kontamináció révén jött létre, 

, mint „szentély”, vagy „koporsó” és , mint „láda” vagy „doboz” jelentés  szavakból. 

A Wörterbuch tanúsága szerint (Wb V, 561, 2-7) a szó egy helyet jelöl (Urk. I, 98,15), ez a 

szó lehet az se a szentélyt kifejez  kés kori verziónak. Egy Deir el-Medina-i osztrakon 

szerint a szó  a küls  szarkofág megjelölésére szolgál, amibe behelyezhették a bels

anthropoid koporsót (JANSSEN 1975, 238-239). A szó pontos jelentése egy olyan szemantikai 

mez n mozgott, melynek jelentése egy olyan biztonságos tároló eszköz, melybe dolgokat 

lehetett helyezni: a király a palotájában, a test a koporsójában, egy isten a szentélyében, egy 

madár a ketrecében…(Wb V, 561, 14; PL, 1231-2). Varga Edith interpretációja is ebb l a tág 

szemantikai mez b l indul ki. A hypokephalok felületén a szó melléknévi formája, azaz a 

nisbével ellátott forma,  vagy  szerepel, a legtöbb esetben az A40-es 

determinatívummal. Varga ezt úgy fordítja, mint „beburkolt”, s itt térhetünk ki a szó egy 

másik determinatívumára, ami a szó textil jellegét mutatja, mely Ozirisz nevével együtt 

említve annak múmiabandázsát jelöli (PL, 1231). Varga Edith magyarázata, mint „beburkolt” 

talán a legsemlegesebb a különböz  szemantikai mez k tekintetében. A jelz  további 

el fordulásait lásd: Wb Beleg. V, 83, 99. 

b „a „Benben”-k  szentélye. A Louvre N 3182-es hypokephalon a 

szó a következ  formában szerepel: . A szöveghely itt egy kontaminálódott 

formát mutat, amely összemossa a  és a  fogalmait. A szöveghelyet 

feltehet en úgy is feloldhatjuk, mint a többi hypokephalon tehát mint a Héliopoliszi Benben-

k  szentélye, azonban ebben az esetben úgy kell értékelnünk, mint egy rébusz: 

ahol a = Benu-madár csarnoka =Héliopolisz. A -ot a 

Jumilhac papirusz a XVIII. nomosz egyik településével azonosítja, amelynek Anubisz az ura. 

„Ami a -ot illeti, Ozirisz bája átváltozott -tá, hogy elrejtse az  saját 

testét. Eljött Anubisz, majd követte Thot és k megtalálták a bát az  pavilonjában, mint ami 

átváltozott f nix-madárrá…” VANDIER 1961a, 40-41. A „Ben-ben”-k  egy lekerekített tetej

k  lehetet Héliopoliszban, melyet az egyiptomiak a teremtés és az újjászületés eszméjéhez 
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kötöttek (KEMP1989, 87, fig. 30.). A Benben-k  eredetileg egy obeliszk csúcsán helyezkedett 

el, a görög-kori szövegekben azonban már az obeliszkkel együtt jelenik meg és már nem csak 

a piramidiont jelképezte (PL, 318). 

„A  szó jelentése a szó szinonimájaként jelenik meg a görög-kori szövegekben, mint 

„elrejtett hely” gyakori el fordulású, valószín leg jelentése ekkora már „szentély” is lehetett. 

Edfuban, Khonszu elrejti az  titkos formáját a -ben, (Edfou II,113,7) ami jelen esetben 

talán az istenség karnaki szentélyét jelentheti. De megtaláljuk Oziriszt is, mint  azaz 

„elrejtett” a -ben (Edfou II, 23-24)” (PL, 318).  

Más kontextusban a görög-római korban magát a héliopoliszi szentélyt  jelöli. (Edfou IV, 

265,16; PL, 318). A ben-ben szentély mélyebb teológiai vonatkozásait D. Meeks elemezte.725

A benben-szentély héliopoliszi és karnaki szerepét az Ogdoád együttese köti össze. A 

héliopoliszi szentély lesz az a hely, ahová a Nyolcasság Théba megteremtése után visszatér, 

hogy életét ott letöltse ( ), majd élete végén visszatér Medinet Habuba, 

hogy az sdombon nyugodhasson.726 A karnaki Khonszu-szentély (szintén  a neve) 

Ptolemaiosz-kori kozmogóniájából szintén ismert a Nyolcasság szerepe. Ugyancsak ez a hely 

lesz ahol a Holdszem helyreáll.727 Halotti aspektusa szintén ismert a helynek. Dendarában a 

Khoiak hónapi ünnepekkel kapcsolatban olvashatjuk, hogy a ben-ben szentélyt azonosítják a 

héliopoliszi  kriptával, 728 mely Ozirisz-Szokarisz héliopoliszi nyughelye.729 A Jumilhac 

papirusz szerint Ozirisz-Sepa nyughelye lesz.730 További aspektusaiért lásd: BAINES 1970, 

389-404, ZANDEE 1966, 16, OTTO 1975, 694-695.  
c Héliopolisz neve kimarad: K.1a.24, K.1b.3, K.1b.4, K.1c.4, K.2a.1, K.2a.7, K.2b.1, K.2b.2, 

K.2b.3.  
d LGG VII, 160-61. A csoport valamennyi példányán megjelenik az isteni jelz .
e LGG I, 40-42 „Die Achs”, kimarad: III/(IV?) K.2a.8. A Tuna el-Gebel-i példányokon jmn -

elrejtett jelenik meg helyette (K.1a.28, K.1a.29). 
f LGG VII, 265. Amon-Ré-Kamutef jelz iként: Urk. VIII, 134,b; Urk.VI, 97, 21, Opet I, 258.  

Kimarad: K.1b.10, K.1c.9, a Tuna el-Gebel-i példányok (K.1a.28, K.1a.29), ahol ehelyett a 

nekropolisz isteneit szólítja meg a szöveg. 
g  LGG IV, 60-61: ; LGG III, 445-446:  - K.2a.7. 
                                                
725 MEEKS 2006, 184-185. 
726 SETHE 1929, no 4, 52, § 253; GABOLDE 1995, 251-252. 
727 DERCHAIN 1965, 173, n. 105. 
728 Dendara X, 39,9. 
729 GOYON 1999, pl XLIIA, 59, 10. 
730 VANDIER [1961a], 138, § XLV; 240, n. 972. 
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h LGG III, 131-133: K.2b.1. 
i LGG V, 368-370 -  [ ] (Varga Edith rekonstrukciója, VARGA 1968, 14-15, n. 

53.): K.2b.1.
j LGG IV, 418-420:  „egyedüli isten”: K.2a.1.
k LGG I, 163 - . Csupán néhány esetben találkozunk a formával: K.2a.1, K.2a.2. 
l  = “Fürstenhaus in Heliopolis” KAPLONY 1977, 351-355 (Wb III, 2; IV, 189, 8, 9); 

”Le tombeau d’Osiris” (MEEKS 2006, 174);  „Der große Fürst” (LGG VI, 416, a): 

Bezeichnung des Osiris; c, Bezeichnung des Atum; „ ” - “Der große 

Fürst, der in Heliopolis ist”; LGG VI 416-7, Bezeichnung des Atum; PL 883: „Osiris/Atum is 

 in  in Helioplis”. A szövegrész megértéséhez elengedhetetlen a következ  cikk 

ismerete: EL-BANNA 1989, 101-126. A jelz t az Óbirodalom idejét l kezdve megtaláljuk 

mind Osiris és Atum neve mellett (Pyr. 622 a-b, 1652-55). A XXVII. dinasztia ideje el tt 

azonban Ozirisz lényegesen kevesebbszer jelenik meg ezzel az epithetonnal. A 

minden bizonnyal Ré héliopoliszi templomára utal. El-Banna kutatásai fényt derítettek arra, 

hogy a XXVII. dinasztia idejét követ en Ozirisz csak úgy, mint Atum a héliopoliszi 

uraként jelenik meg. De mi is történik a -ben? Dendarából kapjuk meg a választ 

(EL-BANNA 1989, doc.36, 115): « La première ‘forme’ du ba de Rê-Harakhti, Seigneur 

d’Héliopolis, est venue vers toi, ô Osiris. Tu es le grand prince dans Héliopolis, (celui) dont 

Atoum a réuni les membres, tu reposes auprès de Rê dans le Château du Phénix. » (MARIETTE 

1873, 43b). A hypokephalokon halotti kontextusban minden valószín ség szerint az 

újászületéssel áll kapcsolatban. Ezt sugallja a Metternich-sztélé egy mondása is (EL-BANNA

1989, doc. 31, 114) : “tu es le grand Phénix né sur les saules dans le grand Châteu du Prince à 

Heliopolis” (SANDER-HANSEN 1956, 44-45), a szöveg Ozirisz újjászületésér l szól, melyben 

Oszirisz újjászületése a f nix újjászületésével párosul Ré templomában Héliopoliszban. A 

Nagy Fejedelem temploma egyszerre válik Ozirisz és Ré újjászületésének helyszínévé 

(KAPLONY 1977, 351), mely azonosítást a f nixmadár egyes interpretációi adják. További 

bibliográfiáért lásd: MEKIS 2012, 20. A szöveg kimarad: K.1a.24, K.1b.10, K.1c.4, K.1c.9, 

K.2a.7, K.2b.1, K.2b.2, K.2b.3, K.5.2, K.1a.28, K.1a.29. 
m LGG V, 699-700 – : K.2b.2; LGG V, 692-693 - : K.1a.24.
n : K.2b.2.
o LGG I, 161 - : K.1a.24.
p K.1b.3, K.1b.4, K.2a.2, K.2b.1 (?).  
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q K.2b.2, K.2a.8.
r Csupán egyetlen korongon jelenik meg a szöveg: K.1b.4. 
s : K.1a.24,  K.2a.7, K.2b.1. 
t  K.1b.2;  : K.1b.3.
u K.1b.4; : K.1b.3; 

K.2a.1; : K.2a.2; : K.2a.8.  
v K.2a.7.

2. b) variáns:aa

…aki beragyogja az éveket,ab / 

a rend sólyma,ac / 

nemz  és szentséges,ad /  

aki szemmel tartja teremtményeit,ae/ 

a szent csarnokban,af/ aki megszenteli magát a szent csarnokban.ag

Felt n  / titkos azah 

amikor  jön,ai / 

tudvalev , amikor  jön aj, / 

fels bb rend  az  járása, ak

aki elhozza az  békéjét, al

aki megyam anélkül, hogy megpihenne,  

aki zenél anélkül, hogy elfáradna, felemelkedik milliószor az  karja.an  

Nem lehet képmását ( ) megismerniao  

nem ismerhet , hogy  mikor jön, keresztülhalad, hogy kiléphessen, (?) 

nincs járás az úton az  látása nélkül.ap  

 adja, / Add,aq hogy keletkezzék láng az igazhangú Ozirisz N feje alatt. 

Kommentár a b.) variánshoz: 
aa A b.) variáns szöveggel összesen hét hypokephal ismert: K.1b.10, K.1c.3, K.1c.4, K.2b.3, 

K.5.2, K.5.3, K.5.4. 
ab A K.5.2-es korongon szerepel egyedül:  – aki beragyogja az éveket. A jelz

ilyen formában nem szerepel az LGG köteteiben. 
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ac Eddig mindössze egy hypokephalon maradt fenn ez a jelz : K.1c.4. De a szövegvariáns 

alapján feltételezhet , hogy a K.1b.10-es, a K.2b.3-as, és a K.5.4-es hypokephalokon is ez a 

szöveg szerepelhetett az elpusztult részen.  
ad a jelz  elképzelhet , hogy a rend sólyma kifejezéshez tartozik: (LGG VII, 

314), a jelz  egyetlen általam ismert el fordulása: p.Tebtunis, H (IV, C 6,16). K.1c.3, K.1c.4, 

K.2b.3 (?); a K.1b.10-es és a K.5.2-es korongon a f szöveggel egyez en: ; a kimarad 

a K.1b.10-es darabról. 
ae A K.5.2-es korongon újraértelmezték a szöveget:  (Wb V, 170, 8.15; 

171; 1-8. )  – aki szemmel tartja teremtményeit. (Valószín leg szintén a szöveg 

újraértelmezésével találkozunk a c.) variáns csoportjába tartozó K-1c.9-es korongon: 

[…] Wb IV, 514) – én vagyok a […] 

-sólyom a titkos helyen.) 
af A K.1c.3-on a szövegrész sérült, de a kitört rész helyére maximum 2 quadrátnyi hieroglifa 

fért. 
ag : K.1b.10, K.5.2, K.5.4.

ah (Wb III, 483,8; PL, 921 – appear). Az egyetlen ismert kivétel: K.1b.10: 

ai  / / K.2b.3 (?), K.1c.4, K.1b.10; verzió: : K.1c.3, K.5.2, K.5.3, K.5.4 

(?). A jelz k a legrészletesebben kiírt formában a K.1c.4 és a K.5.2-es hypokephalon 

maradtak fenn.
aj Nem maradt fenn a -t l: K.5.3. 
ak  – compararatio. :K.1b.10. 
al Feltehet en már az ókoriak számára is problémás szövegrész, hiszen darabról darabra 

különböz  ortográfiával találkozunk. Fordításunkban Varga Edith javaslatát követjtük az 

alapverzióként (VARGA 1968, 14-15; 102). Eltér  variáns: K.1b.10,  – „aki elhozza 

az Ozirisz N-t”. K.1c.10,  – „aki elhozza az  szavát”. Nem maradt fenn: K.1c.3, 

K.2b.3. Feltehet en rébuszként .K.5.2:  - (Valeurs, 488, 

103), (Valeurs, 161, 295 ortográfiai hiba, helyesen (?): 
am kimarad: K.1c.3, helyette: … fáradtságot nem ismer en… 
an 
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ao valamennyi példányon sérült a szövegrész, de nagy valószín séggel ez olvasható a 

szövegben K.2b.3:  és K.1c.3: . 

ap Egyedül a K.1c.3-ról ismert ez a mondás.  -  - kérdéses átirat. 
aq : K.1c.3; : K.2b.3, K.1c.4. Kimarad: K.5.4. 

2. c) variáns: 
….Én vagyok a -sólyom a koporsóban ( ).ba / 

Én vagyok a pupilla az [udzsat-szem(ed)] belsejében.bb / 

( ) sólyom az  nevebc / 

az Ogdoád [ura]bd  

az  (udzsat-szem) védelmében Ozirisz, aki a nyugatiak élén van, / 

nagy isten, az Ozirisz N körül. / 

 adja, hogy  olyanná váljon, mint […] kivállóak, mint a nemesek.

Kommentár a c) variánshoz:
ba Egyetlen el fordulású rész: K.1c.9 A  sólyom igen gyakran jelenik meg az  és a 

 szinonímáiként. Lásd részletesen a sólyomról az 1. regiszter elemzésénél. 
bb a c) variáns példányainak (K.1c.8, K.1c.9) állandó szövege, de az 1-es és 2-es szövegtípus 

átmeneti pélányain is megjelenik: K.1a.25, K.1b.9, K.1c.10. 
bc LGG VII, 313-314.
bd LGG III, 716-718.  

Átmeneti szövegípus a  2. c) variáns és az el z  típusba tartozó -csoport (1) 
között: 
K.1a.25 

Én vagyok a pupilla az udzsat-szem belsejében.  

Én vagyok a nemes megboldogult lélek, aki a „harc városából” jön,   

aki ki- és bejár a nekropoliszban. 

Olyan vagyok, mint a f nix,ca ami kilép a Benben-k  templomból, Héliopoliszban. 

Ismerem ezt a nagy istent, aki a Túlvilágon a titkos helyen /az égben van, 
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aki védelmet készít ekörül az Ozirisz N körül. 

K.1b.6 

Én vagyok ó ez a nagy és nemes isten [… 

…] legyen [isteni teste] és múmiája sértetlen örökké [… 

N 

 az az isten, [aki] a Nagy Fejedelem csarnokában van Héliopoliszban. 

K.1b.9 

Én vagyok a pupilla az udzsat-szem belsejében. 

Én vagyok a f nix madár a Benben-k  templomban. 

Belép , mint Khepri [… 

… ] testet, éppé téve a múmiát a nekropoliszban 

Adja a tekintélyét, Ozirisz N bájának félelmét. 

Legyen védelem <körülötte>.  

K.1c.10 

…] a túlvilágon.  

Én vagyok a pupilla [az udzsat-szem belsejében… 

Kommentár a 2) + 1) átmeneti szövegtípushoz: 
ca LGG II, 795-798.  

Átmeneti szöveg a második és a negyedik szövegtípusok között: 
K.1a.28 + K.1a.29 

Én vagyok a „beburkolt” Héliopoliszban a Benben-k  templomban, Héliopoliszban,  

magasságos és elrejtett (2x),  

Én vagyok az Ozirisz, aki a nyugatiak élén van, nagyszer  isten, Abüdosz ura.  

Üdv néked, ennek az Ozirisznek, aki a túlvilg élén van.  

Én vagyok az Anubisz, aki a balzsamozó helyen van, a szent föld ura.  

Jöjj el hozzájukda! 
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Kommentár az 2 + 4) átmeneti szövegtípushoz: 
da több ponton is megfigyelhet  a helytelen ortográfia. Többek között a  nével  felesleges 

használata, jelcserék. Mindezek az írnok hieroglif írás területén jelentkez

bizonytalanságainak írható a kontójára.   

9.2.3 A harmadik szövegtípus 

9.2.3.1 a verzió 
Átirat: 

K.2b.25 

N

/ / / / / /

/ [ ]

 N 

K.3b.1 

/ / / / / […]  

Fordítás 
Mondás az Ozirisz N által:a  

Üdv néked Oroszlán ( ) b,  

hatalmas és er s ( )c,  

magas tollú ( )d,  

a fels -egyiptomi korona ura ( )e,  

fényl  a Nekhakha-jogarban szilárd a ragyogásban.f

Számos alak ura vagy ( )g, 

aki elrejti magát a két udzsat-szemben.  

Készíttesékh védelem az Ozirisz N számára örökké. 

Kommentár: 
                                                
731 LUISELLI 2004, 14, vers 5. 
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a A K.3b.1-es korong szövegéb l kimarad. 
b LGG II, 23-24, „Der mit großer Kraft”. Urk. 74: Kopftafel Bologna KS 2025 (K.2b.6 bis). 

„In Beziehung zum Sonnengott” 
c LGG IV, 649-650, „Der Löwe”. Urk. 37: „Gott mit vier Widderköpfen und einer 

Doppelfederkrone” – Kopftafel Bologna KS 2025 (K.2b.6 bis). 
d LGG VII, 169-171, „Der mit hoher Doppelfederkrone” – „Bezeichnung zum Sonnengottes 

als Löwe, der zuvor der mit grosser Kraft und danach der, der mit dem Flagellum ausgestattet 

ist, genent wird” Urk. 50: Kopftafel Bologna KS 2025 (K.2b.6 bis). 
e LGG III, 613-614, „Der Herr der oberägyptische Krone” „Bezeichnung der starken Löwen” 

Urk. 9: HK 162. 
f A K.3b.1-es szövegéb l kimarad: 
g LGG III, 714, „Der Herr der Erscheinungsformen”, Urk.21: HK 162. 
h A K.2b.25-ös hypokephalon optatív forma jelenik meg, míg a K.3b.1-es korong szövegében 

prospektív formát alkalmaztak. 

9.2.3.2 b verzió 
Átirat: 

K.1c.5 

[ ] [  m] [ ]

[ ]

[…] N

[ ] […]

K.1c.6 

[ ] N

K.2b.4 
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K.2b.5 

N

K.2b.6 

[…]

K.2b.6 (bis) 

[…]

K.2b.7 

                                                
732 Wb III, 279 „ ”, utalással, Wb I, 125, „ ”. 
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Fordítás:  

Az itt közölt szöveg a különböz  hypokephalok mondatszekvenciáját követi, melynek 

elemei hypokephalról hypokephalra változnak, elmaradnak. A fordítás így egy valamennyi 

mondatszekvenciát ötvöz  hypotetikus változat: 

*Ó, az a elrejtettek elrejtettebbike b, aki az égben vagyc, 

fordítsd az arcod fiadnak, Rének d teteme e felé.  

Tedd t egészségessé f a túlvilágon.  

Fordítsd tekinteted g fiadnak, az Ozirisz N-nek (a) h teteme felé. i 

Készíts / add, hogy keletkezzék j láng(ot) az  feje alatt a túlvilágon, k mint aki még a Földön 

él.l

Add, hogy olyanná váljon, mint aki még a Földön él.m  

 a te szeretett fiad n / lányod o az  hypokephalján.p  

Tedd t egészségessé [a túlvilágon, add, hogy olyanná váljon, mint] aki még a Földön él.q

Kommentár: 
a A többes számú birtokos nével  formái:   - K.2b.4, K.1c.5, K.2b.7; : K.2b.5, K.1c.6; 

: K.2b.6, K.2b.6 (bis). 
b LGG I, 341. „DerVerborgene der Verborgenen” vagy „Der die Verborgenen verbirgt”. 
c LGG IV, 374. „Der am Himmel ist”. „Vielleicht Bezeichnung des Amon. Er soll zu seinem 

Leichnam und Ba gehen und ihn gesund machen in der Nekropole.” 
d A K.2b.7-es korong szövegében nem Ré szerepel, hanem a thébai jelz  a holttest 

jelz jeként, amely formát rögtön az elhunyt neve követ. 
e (Wb III, 357, V.) fekv  múmiával (A54) kifejezve (Wb III, 359): K.1c.5, K.2b.4, K.2b.7; 

Wb III, 359, II): K.1c.6, K.2b.5, K.2b.6, K.2b.6 (bis). 
f  mint optatív forma: K.2b.5, K.2b.6, K.2b.6 (bis), K.2b.7; , mint prospektív 

forma: K.1c.6, K.2b.4. A K.1c.5-ös szövege eltér: – helyezd el t a 

túlvilágon.
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g rögtön az elhunyt N következik: K.2b.4.  
h  birtokos nével  jelenik meg: K.1c.6.  
i a mondat kimarad: K.2b.7. A K.1c.6-os korogon pedig egyedi szöveg jelenik meg: [ ]

– Fordítsd az arcod a lányodnak, Ozirisznek (!) a teteme 

felé: Élj a túlvilágon N!
j : K.2b.4, K.2b.7; : K.1c.5, K.1c.6. A mondat kimarad: K.2b.5, K.2b.6, 

K2b.6 (bis)-b l. 
k K.1c.5, K.1c.6, K.2b.4. Kihagyja: K.2b.7, K.2b.6, K.2b.6 (bis). 
l K.1c.5, K.2b.7. Kihagyja: K.1c.6, K.2b.6, K.2b.6 (bis). Új mondatba foglalja: K.2b.4. 
m Csak a K.2b.4-nél. 
n K.2b.6, K.2b.6 (bis).
o K.2b.4.
p K.2b.4.
q K.2b.6, K.2b.6 (bis). 

9.2.4. A negyedik szövegtípus - Oziriánus-szövegek 

9.2.4.1 a) 
K.3a.1 

[… / ] [ ]

[ …

K.1c.12 

- [ ]

K.2b.21 

…] [ ]

[…] [
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K.3b.5 

[ ]

K.3b.7 

* […]

K.3b.3 (akhmimi) 

K.4d.5 (akhmimi) 

N 

Fordítás és kommentár:733

K.1c.12 

Áldozat, amit a király ad Ozirisznek, aki a nyugatiak élén van, a nagyszer  istennek, a temet

urának, Szokarisz-Ozirisznek, a nagyszer  istennek, a nagy istennek, aki a koporsó közepén 

van, a nagy Ízisznek, az isteni anyának, Nephthüsznek, az isteni n vérnek, Anubisznek, a 

temet  urának. k adjanak hangáldozatot, ami áll kenyérb l és sörb l, ökörb l és 

szárnyasból, borból és tejb l. 

K.3a.1 

…(Mondás (?) Ozirisz által)], Buszirisz ura, nagyszer  isten, {kelet} <nyugat> ura, a nagy 

Ízisz, az isteni anya (által), a sirató Nephthüsz (által), Hornedzsitef (által), aki Ozirisz fia, 

Anubisz (által) aki az isteni sátor élén van.  adjon hangáldozatot, ami áll kenyérb l és 

sörb l, tejb l és borból, ökörb l és szárnyasból, tömjénb l és italáldozatból [(Ozirisz N 

számára)… 

                                                
733 Kommentárt lásd az akhmimi m helytradíció elemzésénél 11.2.2.1.2-es fejezetben. 
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K.2b.21 

…], aki a nyugatiak élén van, nagy isten, […] ura, Szokarisz-Ozirisznek, a nagy istennek, aki 

a koporsó közepén van, az isteni Ízisznek, Nephthüsznek, <az isteni> n vérnek, Anubisznek, 

a temet  urának, […] Hapinak, Duamutefnek [… 

K.3b.5 

Áldozat, amit a király ad Ozirisznek, aki a nyugatiak élén van, nagy isten, Abüdosz ura, Ptah-

Szokarisznek, nagy istennek, aki a -kripta közepén van, a nagy Ízisznek, isteni anyának, 

aki Akhmimban lakozik, Nephthüsznek az isteni n vérnek, Anubisznek, aki a 

balzsamozóhelyen van, a temet  urának, Imszetinek, Hapinak, Duamutefnek, 

Kebehszenuefnek, az istenn knek és isteneknel, keleten és északon, nyugaton és délen 

örökké.  

K.3b.7 

Áldozat, amit a király ad Ozirisznek, nyugat urának, a nagy istennek, a temet  urának, 

adassék élet nyugaton […] az Ozirisz N számára. 

K.3b.3 (akhmimi) 

Áldozat, amit a király ad Ozirisznek, aki a nyugatiak élén van, a nagy istennek, a nekropolisz 

urának, Szokarisz-Ozirisznek, a nagy istennek, aki a koporsóláda közepén van, a nagy 

Ízisznek, az isteni anyának, aki Akhmimban van, Nephthüsznek, az isteni n vérnek, 

Anubisznek, a temet  urának. Készítsetek védelmet az igazhangú Ozirisz N számára.  

K.4d.5 (akhmimi) 

Áldozat, amit a király ad N-nek. 

9.2.4.2 b) Invokáció a nekropolisz isteneihez: 
Átirat: 

K.2b.8 

[ ] […]

K.2b.9 
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[…]

K.2b.12 

K.2b.13 

[…]

K.2b.14 

[…]

K.1c.13 (akhmimi) 

[ ]

K.2b.23 (akhmimi) 

Fordítás: 

K.2b.8 

(Legyetek) Ó Szokarisz, megdics ült lelkek, a [karnaki] Amon, mint védelmez i Ozirisz 

Wen-nofernek az öröklét fejedelmének […] az Ozirisz N-nek! 

K.2b.9 
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Jöjjön el hozzád Anubisz, aki az isteni sátor élén áll, aki a balzsamozó helyen van a 

nekropolisz ura […] Te adj szép nyughelyet a nyugat élén. k adják az  karjaikat, hogy 

megkapd örökké. 

  

K.2b.12

Jöjjön el hozzád Anubisz, aki a balzsamozó helyen van, aki az isteni sátor élén áll.  adjon 

neked szép nyughelyet Théba nyugati részén. Élj, éljen a bád örökkön örökké. Ök adják két 

kezüket, hogy megkapd örökkön örökkén. Üdv Ozirisz N. 

K.2b.13 

Jöjjön el hozzád Anubisz, aki a balzsamozó helyen van, aki az isteni sátor élén áll.  adjon 

neked szép és kellemes nyughelyet Théba nyugati részén. […] Ök adják kezeiket, hogy 

megkapd örökkön örökkén. Üdv Ozirisz N. 

K.2b.14 

[…] örökké.  adjon áldozatokat és ellátmányt. 

K.1c.13 (akhmimi) 

Ó Ozirisz, aki a nyugatiak élén van [nagy isten, Abüdosz ura] Szokarisz-Ozirisz, nagy isten, 

aki a „titkos helyen” van, nagy Ízisz, isteni anya, Nephthüsz, isteni n vér, Imszeti, Hápi, 

Duamutef, Qebehszenuf, Anubisz a temet  ura! 

K.2b.23 (akhmimi) 

Ozirisz, aki a nyugatiak élén van, a nagy isten, Abüdosz ura, Ptah-Szokarisz-Ozirisz, aki a 

-kripta közepén van, a nagy Ízisz, az isteni anya és Nephthüsz, az isteni n vér, Anubisz, 

aki balzsamozóhely élén van, a temet  ura, örökké. 

9.2.4.3 c.)„ ” formula 
Átirat: 

K.2b.10 
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K.2b.11 

[…]

K.3b.6 

[…]

K.3c.1 

[…]

K.4c.1 

T.5b.1 

N   

Fordítás: 

K.2b.10 

Mondás az Ozirisz N által: belépsz és kilépsz a túlvilágról, számodra él a bád a túlvilágon, 

örökké. 

K.2b.11? 

 […] N, hogy élj, éljen bád örökkön örökké. 

K.3b.6 

Mondás Ozirisz által, aki a nyugatiak élén van, nagy isten, Abüdosz ura, Min, akit nemzett 

Szokarisz Ozirisz (N?), nagy isten, aki a nyugat élén áll. A nagy Ízisz, az isteni anya, 

Nephthüsz, az isteni testvér, Imszeti, Hapi […] Ozirisz. 

K.3c.1 

Mondás Ozirisz N által: […] a te számodra az ellenségeid, örökké. 
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K.4c.1 

Mondás Ozirisz által, aki a nyugatiak élén van, a nagyszer  isten, Abüdosz ura, az igazhangú, 

Ozirisz, Bubasztisz ura, Wen-nofer az igazhangú által:  adjon hangáldozatot, ami áll 

kenyérb l és sörb l, marhából és madárból, mindenféle szép dologból, a kiváló Ozirisznek.  

T.5b.1 

Mondás az Ozirisz N által, marha és madár, ruha és alabástrom, tökéletes, tiszta és kellemes 

(?) nyughely örökkön örökké. 

9.2.4.4. d.) Genealógia, titulusok felsorolása 
K.2b.20 

K.2b.22 

K.2b.26 

K.3b.4 

K.4a.1(?) 

9.2.4.5 Átmeneti szövegtípus a 4.) és a 6.) szövegtípusok között 
Átirat:  

K.2a.5 

…] [ …] […]

[…

Fordítás: 

K.2a.5 

…] az udzsat-szem gy r je és a két szem (égitest) [ezek?…], amik vannak ellátmányként. 

Adassék hang-áldozat minden ételb l az  számára, ami az áldozati listán van […] az  dolgai 

a földön [… 

9.2.5 Az ötödik szövegtípus 
Átirat: 

K.1b.15 
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K.1b.16 (er sen rontott szöveg, mind az átirat, mind a fordítás bizonytalan) 

[…]

Fordítás: 

K.1b.15 

Üdvöz légy kilép , tiszteletadás a belép nek, „Szerepet-Maiu-Szeriu” a te neved, ragyogd be 

az Ozirisz N-t. Ami a te vezet d, az a fény. Legyél tagjai körül, vedd körbe azzal. Adassék tej 

Ozirisz N-nek. 

K.1b.16 

Legyen tiszteletadás a belép nek, Szerepet-Ruti-Szeriu (a te neved), [bizonytalan olvasat] 

tedd, él vé a fiam, Oziriszt? 

9.2.6 A hatodik szövegtípus - Egyetlen el fordulású szövegek  
Átirat: 

K.1b.1 

[…]

K.1b.5 

…] N […

K.1b.7 

…] […] […

K.1b.11 

…] […

                                                
734 LGG II, 431- a titulust lásd: HAIKAL 1970, I, 44, V,12; 89, V,2; HAIKAL 1972, II, 22; 56. 



180 

K.1b.13 

…] [ ] […

K.1b.14 

…] […

…] […

K.2a.4 

…] […] […

K.2a.6 

[ ] […] […] [ ]

[…

K.2a.9  

…] … […] […]

[…

K.2b.15 

[ ] [ ]

K.3c*.2 

…] [ ]

K.4c.2 

A szövegnek nincs értelme 

                                                
735 Wb I, 234, „transportschiff (fem. Mit artikel ”   
736 Wb IV, 530-531, „jemanden begrüssend empfangen”. 
737 Wb I, 58, 59, „ =trennen, scheiden, liegt jemandem ob”. 
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T.4b.1 

(a textil állapota miatt nehezen olvasható) 

Fordítás: 

K.1b.1 

Ó félelem úrn je, ó isteni tehén, ó […] isten […], az udzsat-szemekben, ó megboldogult 

lelkek, halottak, éljetek. Legyen élet bennetek, éljetek úgy, mint ahogy élnek az istenek a 

Ben-ben házban Hélopoliszban. 

K.1b.5 

…] elrejtett. Jöjj el, hozd el Ozirisz N báját az  számára, hogy meghallja, amit mond Atum 

[…  

  

K.1b.7 

…] nemes megüdvözült, aki elköltözik a földr l a túlvilágra, ó […] elrejti szép nevét, ami 

keletkezik a két udzsat-szemben. Jöjj el lányodhoz [… 

K.1b.11 

…] Ozirisz-wep-ised […738

K.1b.13 

…nagy isten Ré oldalán, [átveszed] az áldozatokat… 

K.1b.14 

…] a túlvilág örökké [… 

…] Ré hangja? [… 

K.2a.4 

…] az  fejük az udzsat-szemen […] keletkezzék számomra a szív bennük [bizonytalan 

folytatás] 

K.2a.6 

                                                
738 A szöveg feltehet , hogy az elhunyt címének egy része a  címért lásd: HAIKAL 1970, 16.  
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…Ó, aki felragyog az svízb l lenyugszik a túlvilágon, Ré keletkezik (?)]magától. Én 

vagyok a (nagy) isten […] Mondottam mondván […] hatalmas [aki ki- és] bejár a túlvilágon, 

minden isten [… 

K.2a.9  

…] az  haladása során. Bárkája szállítóhajó, adja meger síteni [...]-ben lenyugszik a 

túlvilágban [… 

K.2b.15 

Éljetek és ne haljatok meg, megpihentek sírjaitokban örökre. Fogadjanak titeket a kapu rök, 

akik a kapuk mellett vannak. Ne vezessenek el titeket, ne állítsanak meg titeket, amikor ott 

vagytok. Kísérjen titeket, aki a nyugatiak élén van, Abüdosz ura. Békéltessetek meg! Az 

képmása az, ami a földön van ezen a szép napon. Örvend Ozirisz is annak, miközben fiát, 

Hóruszt elküldi a bárkán a túlvilág élén, hogy leverje számára az atyja ellenségeit, 

[fogadják?] lelke[tek?] a túlvilág rz i (2x)! 

K.3c*2 

Lenyugodott. Adassék, hogy keletkezzék magától! 

…] az ellenségei eltávoztak. N legyen [  nagy] a nagyszer  isten, nyugat ura jelenlétében. 

K.4c.2 

Értelmetlen szöveg 

T.4b.1 

(Nehezen olvasható, a másolat és az átirat bizonytalan) 

10.0 A képmez  szövegeinek átirata, fordítása 

Ebben a fejezetben a képmez ben megjelen  szöveg ismertetésére kerül sor. A fejezet 

fontossága inkább az el forduló szövegek lajstromba vételében mérhet . Sajnos számos 

szöveg egyel re homályos értelmezése nem teszi lehet vé sok esetben a koherens fordítást. A 

szöveg prototípusának megtalálása egy jöv re célul kit zend  feladat marad.  
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10.1. Az I. regiszter szövegei 

Az I. regiszter szövege különesen az I. körfelirat típust mutató hypokephalok esetében 

meglehet sen problémás, erre való tekintettel az átiratokat és a fordításokat er sen kérd jeles 

formában fogadhatjuk csak el. Ezeknek a szövegeknek az archetípusa még meghatározásra 

vár.  

10.1.1. Az els  szövegtípus szövegei 

Abüdoszi korongok 
K.1a.3  

Transzliteráció: 
// // //

// // 

Fordítás: 

Ó, bá, aki felügyel, aki örvend // szülöttjeinek és minden teremtménynek, miután létrejöttek 
gyermekei // szépséges magjából (?).// Te vagy a két elrejtett szem (?),  milliószor is, az ég 
ura, utazása során (?).// A két tiszteletreméltó arc (Heri-sef (2x)), // a három tiszteletreméltó 
arc (Heri-sef) (3x) formái (?).  

K.1a.4  
Transzliteráció:  

// […] //
//

Fordítás: 
Ó, a bá, aki felügyel, aki megörvendezteti szülöttjeit és minden teremtményét,// kijönnek 
gyermekei a királyságából (?),  adja a szépséget, […], a két nemes és rejtett szem ura. //  az 
ég ura milliószor, aki utazik a tiszteletreméltó isteni képmás -formájában (formája 
szerint – ). 

K.1a.5  
Transzliteráció: 

// //

Minden <teremtmény>, kijönnek a gyermekek bel le. // Aki elrejtett,  a magasságos, az ég 
ura. // Az  neveiként: a tiszteletreméltó isteni képmás ( -ja. 

                                                
739  - Bizonytalan értelmezés. Elképzelhet  a fordítás társként is (Wb I, 105, 5). 
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Thébai korongok: 
K.1a.12  
Transzliteráció:  

// // // // 
// // 

Fordítás: 
Ó, nagy isten, aki az  korongjában van,  adja az  sugarait // Héliopolisz alvilágában. Add a 
be-és kijárást a túlvilágon el zetés nélkül. // Az isteni képmások isteni képmása, akinek a 
képmása a // 4 bá képmásai (értsd: a négy bá = a négy kosfej = a mendészi kos). Nincs, // aki 
ellene lenne. 

K.1a.1 

/ /) // //
// //

// //

Fordítás: 

Ó, a bá, aki számba vesz(?), aki parancsol?, aki minden nemes szülöttje felett áll; 

Var.: 
Ó, a bá, aki felügyel, aki örvend minden nemes szülöttjének //  
a királyág felett „uralkodik”, aki adja // rejtett magjának szépségét(?), aki ismeri // az elrejtett 
két szem járását.  milliószor, az ég ura, // Héliopolisz ura, akinek uralma alatt jött létre isteni 
kémásainak isteni képmása, // a bák isteni képmása. // Légy közel a gyermek(ed)hez! 

K.1a.17  
Transzliteráció: 
[…] // [ ] //

Fordítás:  
…aki létrehozta az isteni képmások isteni képmását, akinek a kos képmásai a bák isteni 
képmása (értsd: a bák isteni képmása = kos = mendészi kos) az „akhom” nevedként  

                                                

740 - , Valeurs, 503, 725., : LGG I, 215, 2. hasáb: „Der Inspizierende”.  
741 Feltehet en a Gardiner N 37-es jel determinatívum: (Wb V, 468-469). 

742  - , Valeurs, 190, 871, ebben az esetben a jelcsoportot követ  Gardiner N37-es jel értéke a 
el ljárószó, veláris h-ja lenne. 
743 Elképzelhet , hogy másolási hiba folytán a -t felcserélték a  (Wb II, 454, 9) ige eredeti -jével. 
744 LGG V, 817: „Der Vorsteher der Kinder”(?); t-collectivum általánosítja a kifejezést. 
745 Wb II, 53, 6; LGG III, 250, 3. hasáb. 

746  - , Valeurs, 468, 609; 469, 623; Wb IV, 315.  
747 WbV, 333, 8 és 10. 
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K.2a.3  
Transzliteráció: 

/ // // // // // 
// // // // 

Fordítás: 
Ó, a bá, aki számbavesz, aki parancsol, aki a kilép  gyermekei felett áll.  
Var.: Ó, bá, aki felügyel, aki örvend kilép  gyermekeinek // 
// A királyság felett uralkodik, miközben adja // Ré magjának szépségét (?), // ismeri // a 
járását az  két rejtett szemének,  az ég ura milliószor, // akinek uralma alatt létrejöttek // 
isteni képmásai. // Légy közel // a gyermek(eid)hez!  

K.1a.11 
Transzliteráció: 

// /   
// // // 

[ ] // // // //

Fordítás: 
Ó, a bá, aki számon tart, aki <parancsol>, // aki a kilép  gyermekei felett áll,  
Var.: Ó, a bá, aki felügyel, aki örvend a kilép  szülöttjeinek, 
// ismeri a királyságot, adja magjának szépségét az egész földön, // amit beutazik az  két 
rejtett szeme,  [az ég ura] milliószor, // Héliopolisz [ura], miközben létrehozta két kos 
megjelenését, // a négy isteni képmás isteni képmását // a bák // képmását, //(ezek vannak) a 
te számodra  néven (?).  

K.1a.8  
Transzliteráció: 

// // //
// // // // // 

Fordítás: 
Ó, a bá, aki számba vesz, aki örül szülöttjeinek, // aki ismeri a királyságot,  adja a szépséget, 
a víz elvezetését(?), // beutazza a titkos dolgait (?).  <az ég ura> milliószor, Héliopolisz 
<ura>, // aki létrehozta az isteni formák // isteni formáját // a bák isteni formáinak isteni 
formáját. // Te vagy mint a pupilla (?), // …? 

K.1a.9  

Transzliteráció: 
// // // 

Fordítás: 
Az isteni képmások isteni képmása, a bák isteni képmásainak isteni képmása. Aki átlép 

K.1a.10  
Transzliteráció: 
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// // // // // // //
Ó, Heka, // jöjj most el, oltalmazd meg tagjait N-nek, // az isteni képmások isteni képmása // 
az isteni képmások isteni képmása // a teremtmények // tiszteletreméltó  // báinak // képmása. 

K.1a.16 
Transzliteráció: 

// // // // 

Fordítás: 
Ó nemes lélek a titkos sír ura. A nevem // a bölcs. Jöjj el! Add, hogy létezzen  a túlvilágon! 
// A két tiszteletreméltó és magasságos , akik ragyognak. 

K.1a.13 
Transzliteráció: 

// // // [ ] // 

Fordítás: 
Ó elrejtettek elrejtettebbike, képmása Héliopoliszban. Jöjj el hozzá békében a túlvilágon, 
örökké. Az isteni képmások isteni képmása // a bák // isteni képmásainak isteni képmása. //  
Adassanak neked dolgok! 

K.1a.14  
Transzliteráció: 

// // // 

Egy másik feloldási javaslat: 
…

   
Fordítás: 
Ó, örvendez  bák, akik parancsolnak, teremtményeik felett állnak,//  
Verzió: 
Ó örvendez  bák, akik parancsolnak, akik elrejtettek, akik teremtményeik felett uralkodnak… 
(?) //, akik létrehozták az -báit // és a bák bájának -ját. // Légy közel szeretett 
gyermek(ed) mellett (?) 

K.1a.15 
Transzliteráció: 

                                                
748 LGG V, 552-554. 
749 A passzus értelmezésében úgy t nik már az i.e. III. század második felében gondok adódtak: a korábbi 

párhuzamokból ismert  helyett itt egy szintén vízszintes jegy  szerepel, a szintén párhuzamokból ismert 

helyett:  jelenik meg. 
750 Wb II, 348, 5. „erschallen lassen”. 
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Fordítás: 
A bák bája legyen hangoztatva (?): a szeretett… 

K.1a.18  
Transzliteráció: 

// // // 
// 

Fordítás: 
Ó bá, aki számon tart, aki parancsol, aki uralkodik szülöttjei felett // a reggeli égbolton. 
Kijönnek a gyermekek, a bák az  tagjai. A legtisztelteltebbek legtiszteltebbje a neve // a 
báknak, // a te számodra (?). 

K.1a.19  
Transzliteráció: 

//
// // // 

Fordítás: 
Ó, a bá, aki felügyel, aki úgy irányít, mint az uralkodó, mindennek a szül je. Kijönnek 
gyermekei // reggel. Rejtett járása elrejtett.  a magasságos, az ég ura. Aki kiterjeszti // 
titkait, a tekintélyes isteni képmásának isteni képmására, a tekintélyes isteni képmásra, a két 
bá isteni képmásának isteni képmására, légy közel a te szeretett gyermekeidhez.  

K.1b.2 

Fordítás: 

A bák 4 isteni képmásának isteni képmása. 

K.1c.2  
Transzliteráció: 

// //

Fordítás: 
A bák bája, tiszteletreméltó (2x), az igazságos. 

K.2b.16  
Transzliteráció: 

// // // /

Fordítás: 
Magasságos, az ég ura, // elrejtett (3x), // ó nemes és kiváló bá, // aki parancsol (?), aki 
elrejtett (?), aki uralkodik szülöttjei és a teremtmények felett. Az ég ura és rejtett. 
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Akhmimi korongok 

K.1a.6  

Transzliteráció: 
// // // //

Fordítás: 
Ó, a bá, felügyeli // a domb titkos bejárását (?).// Az ég ura, uralma alatt a föld. // A két bá 
isteni képmásának isteni képmása. 

K.1a.7  

Transzliteráció: 
// // //

Fordítás: 
Ó, a bá, aki számon tartja szülöttjeit minden nap, // titkos járása titkos,  a magasságos, az ég 
ura, // aki kiterjeszti számunkra // a f nix összes báját. Az él  bá. 

K.1a.20 
Transzliteráció: 

// [… ]

Fordítás: 
Ó, a bá, aki számon tart, bá […]. 

K.1a.21  
Transzliteráció:  

// // //

Fordítás: 
Ó, a bá, aki számontart // reggel, rejtett járása rejtett. // A bák isteni képmásának isteni 
képmása. 

K.1a.22  
(olvashatatlan) 

10.1.2 A második szövegtípus I. regiszterének szövegei 

K.1a.24  
Transzliteráció: 

// // 
  

                                                
751 Wb IV, 75. 
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Fordítás: 
Számodra olyan, mint // a 7 isteni képmás isteni képmása, // számodra. 

K.1a.28 – 29  
Transzliteráció: 

// //

Fordítás:  
Minden a számodra uralmam alatt áll. 
  
K.2a.1 
Transzliteráció: 

// // 
Fordítás: 
A te számodra, mint // a 8 isteni képmás, // a te számodra. 

K.2b.1 
Transzliteráció: 

// // 

Fordítás: 
Számodra van, mint // a te isteneidnek // 8 isteni képmása. 

K.2b.2  
Transzliteráció: 

// //

Fordítás: 
Számodra van mint // a 8 isteni képmás! // Éljenek a te számodra! 

K.2a.2  
Transzliteráció: 

// //

Fordítás: 
Olyan leszel, // mint ez a busziriszi isten. 

K.1b.3 
Transzliteráció: 

// // //

Fordítás: 
Számodra a te bád, // mint az isteni képmások isteni képmása, // akinek az isteni képmásai // a 
<négy> isteni képmás (értsd: a négy (mendészi) kos). 

K.1b.4 
Transzliteráció: 

// // //
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Fordítás: 
Te vagy, mint // az isteni képmások isteni képmása, // akinek az isteni képmásai // a négy 

isteni képmás (értsd: a négy (mendészi) kos). 

K.2a.7 
Transzliteráció: 

// // //

Fordítás: 
Te vagy mint // a négy isteni képmás, // te vagy az  számukra, // ti vagytok (az -madár). 

K.1b.10 
Transzliteráció: 

 // […]753  

Fordítás: 
Ó, Ozirisz Wen-nofer // […]. 

K.1c.3  
Transzliteráció: 
…] […

Fordítás: 
…] tiszteletreméltó [… 

K.1c.4  
Transzliteráció: 

// // 

Fordítás: 
A bák bája (βιβιου), // tiszteletreméltó (2x) ( ), // a félelem ura az istenek között. 

K.2b.3 
Transzliteráció: 

//

Fordítás: 
Ó a bák bája // méltóságteljes // a földön. 

K.1a.25  
Transzliteráció: 

// // 

                                                
752 A kés kori nyelven gyakran helyettesíti az „ ” sufixumot a „ ”. 
753 Olvashatatlan a sérülés miatt.  
754 LGG II , 345  „Der die Wege im Himmel und auf der Erde öffnet”. A hypokephalon 
megjelen  pontos jelz sor nem dokumentált. 
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Fordítás: 
Ó, Wep-wawet, az ég, a föld és az út ura // Nofertum, aki az út élén áll, // magasságos (2x), 
miközben beragyogja a bákat. 

K.1b.9  
Transzliteráció: 

// // // // …

Fordítás: 
Wep-wawet, a két föld, // az északi és a déli kápolna királya. // Magasságos (2x), dics séges 
(2x) és tiszteletreméltó (2x) // bák. // Ó… 

10.2.1.3 A harmadik szövegtípus I. regiszter szövegei 

K.2b.5 
Transzliteráció: 

Fordítás: 
A nyugati bá 

K.2b.6 
Transzliteráció: 

// //

Fordítás: 
A bák bája. //  // a tiszteletreméltó. 

K.1c.6 
Transzliteráció: 

// 

Fordítás: 
A négy kosfejes // bák. 

K.2b.7 
Transzliteráció: 

// // 

Fordítás: 
Az isteni képmások // isteni képmása, // a bák // isteni képmása. 

K.1c.5 

                                                                                                                                                       

755  -  (Valeurs 464, 543). 
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Transzliteráció: 
// //

Fordítás: 
Az isteni képmások isteni képmása a két bá. 

10.1.4 A negyedik szövegtípus I. regiszterének szövegei 

K.1c.12 
Transzliteráció: 

// 

Fordítás: 
Az öröklét // ura (2x). 

K.1c.13 
Transzliteráció: 

//

Fordítás: 
A 6 megjelenési forma, // mindenek tiszteletreméltóbbikai. 

K.2b.8 
Transzliteráció: 

 // 

Fordítás: 
Bá // bá 

K.2b.23 
Transzliteráció: 

[ ] //

Fordítás: 
Ó titkos bá […] örökké, // Ozirisz a nekropolisz ura örökké. 

K.3a.1  
Transzliteráció: 

//

Fordítás: 
Mondás Ozirisz által, // aki a nyugatiak élén van, // a nagy isten által, aki […] ura. 

T.5a.1 
Transzliteráció: 
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Fordítás: 
Mondás az Ozirisz N által. 

10.1.3 Az ötödik szövegtípus I. regiszterének szövegei 

K.1b.15 
Transzliteráció: 

// // // // 

Fordítás: 
Wep-wawet, az uralkodó, aki védelmet készít // az Ozirisz N-nek // felkelsz a túlvilágról, 
nagy isten, // az istenek és istenn k f nix madarai, // akik kilépnek a túlvilágról az égbe. 

K.1b.16 
Transzliteráció: 

[…] // 

Fordítás: 
Wep-wawet, az uralkodó, Ozirisz […], // keresztülviszi t a túlvilágon, palotájában. A bák (az 

) követ i.  

10.1.4 A hatodik szövegtípus I. regiszterének szövegei 

K.1b.1 
Transzliteráció:  

// // . // 

Fordítás: 
Minden // bá // isteni képmásai. 

K.1b.5 
Transzliteráció:  

// // //

Fordítás: 
Te adj hangáldozatot, ami áll kenyérb l és sörb l a megigazult léleknek, áldozatot az 
isteneknek. // Te vagy mint az isten, // a 4 isteni képmás // isteni képmásainak isteni 
képmása.// Te vagy a gyermek.  

K.1b.7  
Transzliteráció: 

< // // //

Fordítás: 
Te vagy az, aki hordozza // az isteni képmások isteni képmását,// a bák // báját. 

                                                
756 LGG IV, 670, „Der Träger”. 
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K.2a.4 
Transzliteráció: 

// […]

Fordítás: 
Valóban k azok számára // k […] ? 

K.2a.6  
Transzliteráció: 

Fordítás: 
 adjon er sséget minden nap! 

K.2a.9 
Transzliteráció: 

// //

Fordítás: 
Az isteni képmások isteni képmása, a hatalmas, // Atum, // jöjjetek el (?).  

10.1.5 A koncentrikus korongok I. regiszterének szövegei 

Analógiáért lásd: K.2b.16 

K.5.2  
Transzliteráció: 

 //  //  //  […]757  

Fordítás

Atya, felmagasodsz a hajnali ég közepén, aki elrejtett, elrejtett, elrejtett // király az atyával 

együtt… 

K.5.3  
Transzliteráció: 
[…]758

[…] arcod az arc felett. 

K.5.4 

Transzliteráció: 

                                                
757 Bizonytalan értelm  szöveg. 
758 Túlságosan is összefüggéstelenek a jelek ahhoz, hogy átiratot és fordítást közöljünk. 
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[…] // […] // [ ] […]

Fordítás: 

[…] elrejtett, aki parancsol(?) és uralkodik//  az  […] felett, titokzatos, mint […] uralkodója 

// […] tiszteletreméltó a neve Amon-Rének, // […] alkalommal 

10.2. A II. regiszter a szövegeinek átirata és fordítása 

10.2.1a Az els  szövegtípus II. a regiszterének átirata és fordítása 

Az abüdoszi példányok  

Az itt közölt átiratok és fordítások meglehet sen bizonytalanok. 

K.1a.3  

|1  |1 Én vagyok Atum bája, aki nemzette a  

teremtményeket, a páviánokat 

|2 |2 akik [dicsérik] a bát, a (nemz t),  

 nincsenek veled ezek, 

|3 |3 kijöttek az  mondására a majmok, az  

urai a formáknak, amik mennek  

|4  |4 a helyére hozzá; örökké szemmel tartják 

 az  

|5  |5 ellenséget számára, amik jönnek ellene, 

   az  kötése van rajtuk. 

K.1a.4 

|1  |1 Én vagyok Atum bája, a páviánok 

 dicsérik 

|2   |2 a bát, a (nemz t), nincsenek veled, ezek 

  kijöttek az  mondására, a majmok.   

|3 |3 Adassanak a szeretett formák  

 a helyére oda, akik majd örökké  

szemmel tartják az ellenséget és az   

|4 |4 követ iket, akikhez nincs közeledés.  
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Az  kötése van rajta tet t l talpig, ruha az,  

  ami körbecsavarja ket.    

K.1a.5 

|1 …759 |1 Én vagyok Atum bája, aki nemzette … 

|2 …  |2 a (…) nincsenek veled ezek … 

|3  |3 a szeretett formák, amik követik […]?… 

Thébai példányok  

K.1a.12 
|1 |1. Ó bá, aki nemzette a formákat, aki 

 elrejti testét az  szülöttei el l, 
|2 |2. miközben megsemmisíti a sötétséget 
  keletkezik a két udzsat-szem, keletkezik a 
  az //  testének bája, 
|3 // |3. az anya, aki ellátja a formákat. Adja 

az  félelmét az 
|4 N |4. ellenségeinek. Jöjj el az igazhangú  

Ozirisz N-hez a túlvilágon. 
|5 |5 Az ellenség ne riasszon el téged  
  sohasem! 

K.1a.1 
|1  |1 Én vagyok a nemz  bá, aki nemzette a  
  bát, ami majommá lett, hogy dicsérje  
|2  |2 a bát. Nincsenek veled ezek. Kijöttek  
|3  |3 az  mondására, a majmok, amiknek 
  adott kellemes formát és nemes 
  alakot, ez az, ami (létrejött)  
  bel le. 
|4  |4 Ó, akik keresitek az ellenséget, akikhez 

                                                
759 Helyhiány miatt a sor folytatását kihagyták. 
760 Wb I, 381, = „einen Sohn zeugen”,  „sich selbst erzeugte”. 
761 Wb IV, 312-314, / = „vernichten, vergehen, eine Zeit vergbringen”.  

762 Wb IV, 507, = „Unwetter, Gewölk”. 
763 PL, 909, „form”.   
764 Helyesen . A >  >  hangváltozás ebben a korszakban már jól érzékelhet . 
765 Wb II, 312, = „Bez. für Widersacher”; PL, 541, „enemy, opponent”. 
766 Wb V, 583, 8-10. 
767 Wb I, 522,  - „der aus ihm (ihr) hervorgekommen ist (=sein sohn)”.  
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   nincs közeledés, 
|5  |5 ó, // kinek sugároznak szemei, amik  

a mi csarnokunkként szolgálnak, amit  
létrehozott annak, aki benne van… 

K.2a.3 
|1  |1 Én vagyok a bá, ami nemzette a formát, 

 mint 
|2  |2 páviánt, hogy dicsérje a nemz t,  

nincsenek veled azok. 
|3  |3 Kijöttek az  mondására, a majmok,  

a nemes szemb l,  
|4  ez az, (ami) t le (lett) 
|4  miközben megsemmisítik az 

ellenség(ek)et. 

K.1a.11 
|1 |1 Én vagyok a nemz  bá, aki nemzette a 
  teremtményeket, (mint) pávián, hogy  
  dicsérjék a nemz t. 
|2  |2 Nincsenek veled ezek, 

kijöttek az  mondására, 
|3 //  |3 a páviánok a kis szemb l, ez az, ami 
  megsemmisíti az ellenséget, 
|4  |4 akikhez nincs közeledés, a nagy sugárzó, 
|5  |5 aki a csarnokban van, belül; rejtsd el N-t.  

K.1a.16 
|1  |1 Én vagyok a nemz  bá, aki létrehozta  

a majmo(ka)t, hogy dics ítsék a bát 
|2  |2 Nincsenek veled azok, kijöttek 
|3 [ ]  |3 az  mondására, a majmok, ahogy 

adja a nemes [szemet]. Ez az, ami (lett) 
bel le,  

|4 { }  |4 miközben keresi (az ellenséget). Rejtsd  
el az Ozirisz N-t! 

K.1b.8 

                                                
768 Wb IV, 330, 9, „leuchten”. 
769 A folytatás eleddig csupán egyetlen korongon maradt fenn: K.1b.8. 
770  >  a T/3 szufixum változása kés  egyiptomi jelenség. KURTH 2008, 37. 
771 Problémás szöveghely: feltehet en helyesen: Wb IV, 312.18-19; a kés i verziót lásd Wb IV, 
313, 15. 
772 Lásd a 771-es lábjegyzetet. 
773 Wb V, 583, 8-10. 
774 Wb I, 522,  -„der aus ihm (ihr)  hervorgekommen ist (=sein sohn)”.  
775 Wb IV, 330, 9, „leuchten”. 
776 Rekonstrukció a K.4b.2 jel  példány alapján. 
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|1  |1 Én vagyok a nemz  bá, aki nemzette a  
[ ] formákat, mint majmo(ka)t, amik dicsérik 

a [nemz t] 
|2  |2 Nincsenek veled azok, kijöttek 
|3  |3 az  mondására, a majmok a nemes  
  szemb l, ez az ami (lett) bel le, azért,

hogy megsemmisítse 
|4 [ ]  |4 az ellenséget, akikhez nincs közeledés, a  

  [nagy] ragyogó, ami a csarnokként van a
 számunkra  

|5  |5 ami annak a számára készült, aki a 
   csarnokban van. Rejtsd el az N-t. 

K.4b.2 
|1  |1 Én vagyok a nemz  bá, aki létrehozta 
|2 [ ] |2 a majmo(ka)t, hogy dicsérjék a nemz t, 

 a bát, nincsenek [veled a majmok]. 
|3 [ ] |3A nemes szem, ez az, ami bel le van, ami  

megsemmisíti [az ellenséget, akikhez] 
|4 […] |4 nincs közeledés a nagy sugárzó, aki […] 

K.1b.12 
|x+1 […] […] 
|x+2 [ … |x+2 akihez nincs közeledés […] 
|x+3 [… |x+3 a csarnok […] 
|x+4 [ …] N |x+4 benne, lenyugszik, rejt[sd el] N-t. 

K.1a.8 
|1 […] |1 Én vagyok a nemz  bá […] 
|2 [ ] […] [ ]  |2 [a teremtményeket] a majmo(ka)t, hogy  

dicsérjék […]a nemz t, 
|3 […]  |3 [a bát] nincsenek veled ezek,  
|4 [ ]  |4 kijöttek az  mondására a majmok a  

szemb l. 
  
K.1a.9 
|1  |1 Én vagyok a megboldogult, a nemes, a 

nemz , 
|2  |2 aki létrehozta sugárzó udzsat-szem 
   formáját  
|3  |3 „Akhu- khener-(j)ua” ragyogó isten  
|4  |4 „Szerepet-maiu-szeru” a te neved 
|5   |5 „Jakhu-tá-nekhekh”, aki az svízben él. 

K.1a.10 
|1 […]  |1 […] nemes, nemz
|2 [ ]  |2 [aki létrehozta] az  fényes formáját   
|3 |3 az udzsat-szemet, mint napbárkáját,  
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sugárzik tekintélye. 
|4 |4 Jöjj most el az Ozirisz N-hez 
|5  |5 Helyezd t el a túlvilágon. 

K.1a.13 
|1 |1 Ó létrejöv  csillagok, keletkezik a titok- 

zatos udzsat-szem, a félelmetes udzsat- 
szem.

|2  |2 Legyen adva a félelmetes bák formái, az 
 anya keletkez  formái. 

|3 […] |3 […] létrejön az udzsat-szem „jakhu- 
tá-nekhekh” 

|4 […] |4 […] 

K.1a.14 
|1  …  |1 Ó, a hat bá, akik nemzettétek a bát, ami  

[…]-á lett 
|2  |2 aki dicséri a (bákat?) nincs a bá  

számára (?) 
|3  |3 kijöttek arra, amit mondtam, mint 
|4   |4 formák […] ? az ifjú felett 

K.1a.15 
|1 … |1 Én vagyok a bá. Ezek a kilép k a […] 
|2  |2 létrejön a bá, ami dicséri a (bát)  

nincsen 
|3  |3 számomra az én bám, kilépnek arra, amit  

mond 
|4  |4 a páviánok, mint tet t l talpig újszülött  

ifjú alakját ölt  formák.  

K.1b.2 
|1 [ ] |1 Ó, Khepri, aki a [koporsóláda?] közepén  

van, 
|2 [ ]   |2 ó, nemes irányító(?) annak közepén  
|3 |3 a túlvilágon.  adjon minden életet és  

er t a túlvilágon, 
|4 |4 azoknak az isteneknek, akik a  

túlvilágon vannak örökké. 

K.1a.18 
|1  |1 Én vagyok Atum bája, a pávián 
|2 […]  |2 […] a te… a bá 
|3   |3 aki elijeszti a szentélyt l(?) 
|4  |4 az isten, aki magától keletkezik 
   Nehebkau. 

                                                
777 Wb II, 280,2. 
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Akhmimi korongok 

K.1a.20 
|1  |1 Én vagyok Atum, aki távol van 

 (az égben) 
|2  |2 veled vannak ezek, kijönnek  
|3  |3 a nemes formák. Ez az, ami elpusztítja  
|4 … |4 az  ellenségét, nincsen jövés…  

K.1a.7 
|1 [ ]  |1 Üdv, én vagyok Atum bája, a páviánok  

  dicsérik 
|2  |2 veled együtt t. Kijönnek az   

mondására a majmok 
|3  |3 a szemb l […]? örökké szemmel tartja az 
|4  |4 ellenséget nincs eljövetel a kijöv höz, a  

dolgok amiket kimondok(?): adassék 
|5 […]  |5 védelem az  számára, ó, aki körbefonja 

ket. Legyen, ami a csarnok […]?  

K.1a.21 
|1 … |1 Atum bája, a páviánok kijönnek azért, 

 hogy […] 
|2 |2 veled ezek, kilépnek az  mondására a  

Majmok, 
|3 … |3 aki benne van örökké szemmel tartja  

az …
|4 .  ? |4 hogy kijöttek, mentek […]? 

K.1a.23 
|1 [ ] |1 Én vagyok Atum bája a […] bá 
|2  |2 veled, amint dicséri, miután <kijöttek>  
|3 … |3 a mondásokra onnan örökké, aki  

szemmel tartja a (… 
|4  |4 …) tet t l (talpig) a ruhát körbecsavarja.  

K.1a.6 
|1  |1 Élj Atum bája, dicséret az égieknek 
|2   |2 a majmok kilépnek t led, 
|3  |3 ezek kilépnek a 
|4  |4 mondására, a majmok, jöjj és tartsd  

szemmel azt, aki 
|5  |5 a kezedben van (=veled van) ott  

örökkön örökké. 

                                                
778 Az els  és második sor kontaminálódása. 
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10.2.2a A -típus (második szövegtípus) II.a szövegeinek átirata és fordítása: 

K.1a.24 
|1 |1 Ó, ez a nemes isten
|2 |2 hatalmas és nagy isten az égben,
|3  |3 a földön, a vízben, a szigeteken és a 
  tavakban örökké. 
|4  |4 Ó, isten, az él k két földjének ura. 

K.1b.3 
|1 |1 Ó, nemes bá, aki felragyog 
|2 // |2 az égen, aki beragyogja a két  
 földet születésének napján.
|3 |3 Add, hogy élhessen a lélek, 
  meg rz djék az isteni test
|4 |4 megifjodjék múmiája az Ozirisz N-nek. 

K.1b.4 
|1 |1 Ó, az az isten, aki  
|2 |2 nagy a Benben templomban.
|3 |3 Add, hogy keletkezzék láng
|4 |4 az Ozirisz N feje alatt. 

K.2a.1 
|1 |1 Ó, nagy isten,  
|2 |2 nemes, aki a szélben él,
|3 […]  |3 […] felragyog Ré…
|4 […] |4 […] 

K.2a.2 
Nem maradt fenn 

K.2a.7 
|1 |1 Dicséret neked Ré, amikor lenyugszol, 
|2 // |2  adja, hogy keletkezzenek a fény-
|3  |3 sugarai örökké Ozirisz N számára 
|4 |4 Ozirisz Khenti-(imenti) uralma alatt. 

K.2a.8 
|1 |1 Ó ez a nagy isten,
|2 |2 aki a leveg ben él. El jön
|3  |3 a vízb l, Ré belép, 
|4 |4 hogy hallja az atya szavát. 

                                                
779 Wb I, 42: jw, „sein, alt vor Nomen”: , . 
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10.2.2a.átmeneti. A második szövegtípus átmeneti példányai, II.a szövege: 
K.1a.25 

|1 |1 Lángoló, ó elrejtett, tiszteletreméltó nev , aki a
|2 |2 túlvilágon van, jobboldali arcod, „ ”  
|3  |3 kos képmású, a neve a négy kosfejnek
|4  |4 „ ”. 
|5 |1 Létrejönnek az  teremtményei Ré-Harakhti számára.
|6 |2 Adassék a leveg b l N számára. 

K.1b.6 
|1 |1 Ó nemes lélek, 
|2 |2 aki a horizont közepén van, nagy isten, // [az ég?] ura,  
|3 […]  |3 […] aki besugározza t.

K.1b.9 
|1  |1 Dics ség Rének, aki felragyog a horizonton, majd  
 lenyugszik a túlvilágon, 
|2  |2 dicséret neked Ré, 
|3   |3 amikor beragyogod sugaraiddal a túlvilágot, 
|4  |4 majd kilépsz minden nap. Add Hórusz ? minden 
  tekintélyét,
|5 […]  |5 amikor  kilép […], dicséret Rének minden nap 
|6  |6  az, aki a horizonton van, a túlvilágon, a két földön  
 és az égben.  

K.1a.28 
|1  |1 Én vagyok az udzsat-szem. 

K.1a.29 
|1 |1 Nagy úr, a leghatékonyabb az istenek között, 
[…] Bizonytalan folytatás […] 

10.2.3a. A harmadik szövegtípus II.a szövege 

|1  |1 Te vagy 
|2 // |2 |3 |4 az ura számos alaknak,  
|3 
|4   
|5 … |5 aki elrejti … 

10.2.4a. A negyedik szövegtípus II.a szövege 

K.3b.3 

                                                
780 LGG IV, 652-653, a Napisten jelz je (Ré-Harakhti, Ré-Harakhtii-Atum jelz jeként fordul el ).  
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|1   |1 Mondás az Ozirisz N által. 

K.2b.23 
|1 […]   |1 […] a két földön, 
|2  |2 a teremtmények nemz je, 
|3 |3 aki a nyolcasság felett van. 

K.2a.5 
|1 […] |1 a […]-tal 
|2 […] |2 ó, a […] ura, 
|3  |védelmek, adja  azokat.   

K.1c.13  
(Sérült az érintett területen) 

10.2.5a. Az ötödik szövegtípus II.a szövege 

K.1b.15 
|1 //  |1 Dicséret Rének, aki lenyugszik a  

nyugati horizontján 
|2 //  |2 az égnek, aki sugárzik a <bák>  

felett,  
|3 // |3 az istenek és istenn k felett, akik a  

túlvilág kerületeiben vannak. 
|4  |4 Éltesd hát az isteneket és  

istenn ket, az embereket, akik 
|5   |5 a nekropoliszokban és a sírokban  

vannak, az Ozirisz N-t. 

K.1b.16 
|1  |1 Dics ség neked Ré, aki lenyugszik 

a horizonton 
|2 (sic!)  |2 az ég nyugati felén. Készítsen  a  

//<bák bája> felett 
|3 … |3 az istenek és istenn k felett, 

 <akik> … 

10.2.6a. A hatodik szövegtípus II.a szövege 

K.1b.1 
|1   |1 Ó, hatalmas Istenek! 
|2  |2 Gyertek el hozzá, akik a 
|3  |3 a nagy óceánban vannak  

Héliopoliszban.  
|4  |4 Létrejönnek a teremtmények, az  

udzsat-szemek, abból (az óceánból), 
az udzsat-szemek  
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|5   |5 mint a nagy istenek, az isteni  
Kilencség. 

K.1b.5 
|1  |1 Ó, istenek, aki felismerik a  

Tarkatollút. 
|2  |2 Jöjj el hozzánk, hozzátok el a  

báját az Ozirisz  
|3 + |4 N |3-4 N  
|5  |5 számára, egyesül  az  testével  

örökre.  

K.2a.6 
|1 |1 Ó, felkel az svízb l,  
|2 |2 lenyugszik a túlvilágon, 
|3 |3 Ré magától keletkezik. Én vagyok  
|4   |4 a nagy isten a túlvilágon, 
|5 |5 kilép és belép. 

K.2a.9 
(bizonytalan olvasat) 

K.2a.4 
(bizonytalan olvasat) 

10.2.1b Az els  szövegtípus II.b szövege 

K.1a.12 
|1 |1 Ó, nagytekintély  lélek, félelem 

 ura, nagyfélelm , 
|2 |2 teremt , aki létrehozta a két tökéletes 

udzsat-szem lángját, ami kiengedte (?) az 
alakokat. 

|3 // |3 Az anya az, aki adta az  testét, 
akinek a teste rejtve az  él  képmásában.  

|4   |4 Keletkezik az oroszlán formája, nagy- 
félelm , aki gondoskodik   

|5 |5 a formákról. Add ki- és bejárását (a  
túlvilágon) az igazhangú Ozirisz N-nek 
örökké.  

K.1a.1 

                                                
781 Kontaminálódik a  és a  szó. 
782  -jel olvasatai: Valeurs, 231. 
783  <   
784 Wb V, 59 kauzatív „s” prefixummal ellátva. Egy másik elképzelés lehet, hogy  helyett ismét -t 
olvasunk, bár az el z  többes számú szufixuma így helytelen, hiszen helyesen  kellene, hogy 
szerepeljen.  
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|1 […] |1 Ó, nemes […], a htt-majom […] a  
mendészi halott sírja (?),

|2 |2 aki átlép vele (?). Keletkezik a két
 udzsat-szem, létrejön az  fénye,   

ami az  rejtett otthona. Ó, az 
|3  |3 udzsat-szem, ami éppé teszi, elhozza 

azt, ami a nemes bá bal Hórusz-szemének 
a tüze, 

|4  […]  [bizonytalan átirat] 
|5 (sic)  |5 az -ok, amik kilépnek, az átlépés,  

nem léped át. 
K.2a.3 
|1 [ ]  […]  |1 Ó nemes Rmn(?) [=Amon-Ré?] a - 

majom […]   
|2 […]  |2 […] Mendész […] 
|3  |3 ami vele van, létrejön a két udzsat-szem, 

létrejön a fény az 
|4  |4 számára a rejtett házban, ó az udzsat- 

szem, ami éppé tesz. 

A K.1a.17 és a K.1a.11-es korongok is hasonló problémás szöveghelyeket mutatnak. A 
hieroglif szövegek másolatát lásd a kötet végén található supplementumban. 

K.1a.16 
|1  |1 Ó nemes isten, aki lángot kelt a  

mendészi elhunyt körül   
|2 //  |2 az, ami ott van vele, létrejönnek a  

formák, amik sugároznak számára, a két 
udzsat-szem, 

|3   |3 létrejön számomra az elrejtet ureusz. Ó 
|4  |4 félelmetes, mint kos képmású, aki  

visszatartja a támadókat. 
K.1b.8 
(nem maradt fenn, csupán néhány jegy) 

K.1a.8 
(Problémás szöveghely, a szöveg másolata a supplementumban) 
K.1a.9 
|1 |1 Ó, elrejtett, aki elrejti
|2 // |2 az  testét, eltakarja képmását,
|3 |3 aki a túlvilágon él.
|4 // |4 Minden nap, jöjj el Oziriszhez,
|5 // |5 tedd az  testét éppé örökké. 

K.1a.10 

                                                
785 Pyr. § 451: „ ”. 
786 Wb V, 478, 8. „Der Schlange”. 
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|1 |1 Én vagyok a nemes, az  teste elrejtve. 
|2 |2 Az  testét eltakarják a bák,
|3 // |3 elrejtik az  formáját 
|4 […] |4 a túlvilágon […] 
|5 […] |5 Adassanak a kapuk […] 

K.1a.13 
|1 […] a továbbiak nem maradtak fenn |1 Én vagyok […] 

K.1a.14, K.1a.15 
Problémás szövegek, melyek átirata bizonytalan, a szöveg másolatát a supplementumban 
közöljük. 

K.1a.2 (ismeretlen) 

K.1b.2 
|1 |1 Ó nemes és nemz  lélek, 
|2 ) |2 aki nemzette a formákat és a két lángot,  

aki létrehozta 
|3 |3 az uralkodó isteni udzsat-szemeket 
|4 […] ?  |4 […]? 

K.1a.18 
|1 //  |1 Jöjj el, ó, ég ura, nemes 
|2 […] |2 a pávián, aki a két föld közepén van… 
|3 […] |3 […] 
|4  |4 […] a támadás ? […] 

K.1a.20 
|1  |1 Ó nemes Ré a -majom […] 
|2 […] |2 […] 
|3 […]  |3 ó az  udzsat-szeme […] örökké 
|4 |4 ó a támadás ? 

K.1a.7 
|1 //  |1 Dics ség (neked) nemes Amon-Ré, akik 

dicsérik t, ó ragyogó, aki a mendészi,  
|2 |2 a láb (?) az ellenségen, létrejön a két 

udzsat- 
 szem az  számára a rejtett helyén.

|3  |3 Ó, udzsat, ami meggyógyítja a vele 
   lev t, nemes körülvev , a halál? 
|4 […]  |4 […] anélkül van, mint úr az én  
  számomra, az uralkodó,   

                                                
787 Wb I, 209,  ( )= „Tor”. 
788 Wb V, 497, 8-9. 
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|5    |5 az úr formái, az  minden erejük(?), az 
   szeme Ré. 
K.1a.21 
|1  |1 Dics ség (neked) nemes Amon-Ré,  
  király(?). Ó, 
|2  |2 mendészi, aki áthágsz az ellenségen,  
  magától keletkezik.  
|3   |3 A nagy udzsat-szem, ami éppé teszi az   
  négyességét, ami 
|4 […] (elhomályosodott rész) |4 a nemes, a […] 

K.1a.6 
|1 ?  |1 Ó nemes Amon-Ré(?) imádják t, akik 
   az égben vannak,  
|2  |2 király, ó, aki fogadja a kilép ket, 
|3  |3 mendészi, lába az ellenségen 
|4  |4 létrejön az udzsat-szem, beragyog  
  minket, létrejön a pupilla a számomra, 
|5 […]   |5 aki rejtve van, ó, az udzsat-szeme […], 

 mint szem. 

10.2.2b A -típus (második szövegtípus) II.b szövegeinek átirata és fordítása: 

K.1a.24  

|1 |1 Ó, nagy isten, aki felragyog
|2 |2 az svízb l, beragyogja 
|3   |3 a két földet, mint Ré, az  szülöttjeit. 
|4   |4 Az emberek, az ég és az istenek ura. 

K.1b.3 

|1 |1 Ó, nemes isten, aki a leveg ben él.
|2 |2 El jön a vízb l, megjelenik Ré, 
  hogy meghallgassa
|3   |3 az  szavait. Jöjj el az igazhangú Ozirisz 
    N-hez. 
|4 |4 Láttassék el minden dologgal. 

K.1b.4 
|1 |1 Ó, isten, aki az isteni Nagy Fejedelem 
   csarnokában van
|2 |2 Héliopoliszban, jöjj el az igazhangú 

 Ozirisz
|3 N  |3 N-hez! 
|4 |4 Add, hogy legyen , mint egy a te 
   kísér id között. 
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K.2a.1 

|1 |1 Ó, nemes isten, aki az istenek fölött állsz,
|2 |2 nagy isten, aki//
|3  |3 a kezdetek óta él. Jöjj el 
|4 |4 az Ozirisz N-hez! 

K.2a.2 

|1 // |1 Ó, nemes isten a kezdetek // kezdetén,
|2 |2 nagy isten, az ég, a föld és a két part 
|3  |3 az Alvilág és az  nagy vizeinek ura. 
|4 |4 Adassék élet az Ozirisz N bája 
 számára! 
K.2a.8 
|1 |1 Ó, ez a nemes isten,
|2 |2 nagy isten, aki az égben él,
|3 // |3 az er sség az  hatalma. 
|4 |4 Az él ,  ad minden életet, stabilitást, és er t. 

K.2a.7 
|1 |1 Dicséret neked Atum, amikor
|2 |2 lenyugszik  nyugaton.
|3  |3 N 
|4 |4 N 

K.6.2 

|1  |1 Ó, nemes isten, 

|2 […] |2 nagy isten a […] bárkában. 

10.2.2b.átmeneti. A második szövegtípus átmeneti példányainak, II.b szövege: 
K.1a.25 

|1 |1 Lángoló, ó elrejtett, „elrejtett” az  neve, aki a
|2 |2 t zben van a túlvilágon, nyugaton  
|3  |3 baloldali arcod „  // 
|4  |4 a nagy erej . Nem 
|5 |5 ismert az  neve, pár<atlan>,
|6 |2 nemes, a tekintély ura. 

                                                
789 Wb I, 201, 5; LGG II, 131-133. 
790 Wb I, 205, = „im Westen untergehen”. 
791 LGG IV, 651, Urk. 10: „Er soll dem Verstorbenen sein Horusauge geben, denn er ist einer der vier grossen 
Götter […] im Westland”.- p.Torinó cat. no. 1858 (DEMICHELIS 2000, 269-270). 
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K.1b.6 
[…] […] 
|3 […] |3 nagy isten […] 

K.1b.9  
|1 |1 Dics ítés az éjjeli Atumnak! 
|2 |2 Üdv neked, üdv
|3 |3 neked, Khepri, üdv neked
|4 |4 nagy isten, aki 
|5 |5 mint Ré lenyugszol
|6 |6 a túlvilágon, te adj mindenféle áldozatot!

K.1a.28 
|1 |1 Én vagyok Anubisz, aki az isteni sátor élén áll 
|2 |2 Jöjj el az igazhangú Pa(?)-Uszirhez!  
[…] Bizonytalan folytatás 

K.1a.29 
|1 |1 Ó nagy úr, Anubisz, aki az isteni sátor élén áll, 
|2 |2 jöjj el az igazhangú Oziriszhez!  
[…] Bizonytalan folytatás 

10.2.2.3 A harmadik szövegcsoprt II.b szövege 

K.2b.6  
|1  |1 Üdv néked, 
|2  |2 Oroszlán isten 
|3  |3 nagy erej , magas 
|4  |4 tollú, az alsó-egyiptomi korona ura, 
|5   |5 aki rendelkezik 
|6  |5 a -jogarral. 

10.2.4b A negyedik szövegtípus II.b szövege 

K.3b.3 
|1  … |1 Mondás az Ozirisz N által… 

K.2b.23 
|1  |1 Isten, atya (?), örökké […] 
|2 […]  |2 dicsér […] a víz felett  
|3  |3 az ég, az  földje (?) a korongban (?)  

K.2a.5 
|1   |1 Ura mindannak, ami van […]-tal 

                                                
792 Kétséges, hogy a , az elhunyt nevét jelölné, sokkal valószín bb a körfelirat szövege alapján, 
hogy a  nével t indokolatlanul használta az írnok; a jelenség több ponton is megfigyelhet .  
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|2 […] (elhomályosodott festék) |2 […] 
|3  |3 az  ura, úr az istenn k és az istenek felett. 

10.2.5b Az ötödik szövegtípus II.b szövege 

K.1b.15 
|1793  |1 [Kilép az alvilágból] az ég keleti  

horizontján ünnepelnek neked a tekinteted  
el tt 

|2  |2 mindannyian. Éljenek mind a bák az 
 istenek és istenn k, a nemes  
 megboldogultak, 

|3 […]  |3 akik a nekropolisz oldalán vannak az   
[…] Készíttessék a te védelmed 

|4 N |4 az Ozirisz N számára. 

K.1b.6 
|1  |1 Imádat neked, mint a te egyetlen  

(formádnak) a tekinteted el tt 
|2 […]  |2 […] az istenek báinak bája 
|3  |3 az  fénye, ami az én védelmemként 
   készül. 

10.2.6b. A hatodik szövegtípus II.b szövege 

K.1b.1 

Problémás szöveghely a lakúnák miatt 

K.1b.5 
|1 […] |1 Ó, Harakhti, nagy isten, az ég ura, tarkatollú… 
|2 […] […] |2 …a horizont.  adja felragyogni számodra a  

fény(edet) (?) 
|3 […]  |3  adja, hogy keletkezzék a fény mint/ […]-ból 
|4  […] |4 mint az él k bái … 
|5 […] … |5 Ápi […] a te bád az égbe […]

K.1b.7 
|1 [ ] |1[Ó], nemes [isten], aki körülötte van 
|2 […] |2 …átmegy az ellenségein 
|3 […] |3  az […] a síró udzsat-szemb l, keletkeznek/  

létrejönnek 
|4 [ …]  |4 az alakjai (?) […] a dolgok az  számára, Ré 

 számára. 

K.2a.4 

                                                
793 Feltehet en a szöveg kezd pontja az I. regiszer e szekciójában találjuk: . 
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Összefüggéstelen 

10.2.3 A IIIa szekció szövegei, átiratok, fordítások 

10.2.3.1. Az els  szövegtípus IIIa szekció szövege 

Sajnos a szöveg átirata és fordítása itt is meglehet sen problémás. 2012-ben egy 

feloldási javaslatot tettem közzé a JSSEA 37-es számában.794 Eleddig egyetlen javaslat vagy 

kommentár nem érkezett a szöveg értelmezését és fordítását illet en. Fordítási javaslatom a 

következ  abüdoszi és két thébai korongon mutatom be. 

Az abüdoszi korongok 

K.1a.3  
//

Stabilitás legyen számodra, adassék az átlépés, // ó a ház az  házuk az uralkodó munkája 
révén, aki mögötted van az a fejedelem, ó a halálod… 

K.1a.4  
// 

Stabilitás legyen számodra, adassék az átlépés, // ó a ház az  házuk az uralkodó munkája 
révén, aki mögötted van az a fejedelem, a te sírod az a szentély. 

K.1a.5  

//

Stabilitás legyen számodra, adassék az átlépés, // ó a ház az  házuk az uralkodó munkája 
révén, aki mögötted van, legyen mint…. 

Thébai korongok 

K.1a.12  
// 

Ó elrejtett, aki elrejti magát, elrejti isteni képmását, // aki megvilágítja a két földet az  formái 
által a túlvilágon.  adja, hogy életben maradjon a bá örökké. 

                                                
794 MEKIS 2012, 16-17. 
795 Wb III, 30, = „verhüllen, verbergen, übertragen”. 
796 Wb IV, 291, 11 = „Götterbild”. 
797 Wb III, 14-15, = „die das Land erleuchten”.  
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K.1a.1  
Transzliteráció: 

//
alternatív olvasat:

…

Ó, a te halálod, ó a Dzsed-oszlop, te vagy az, aki átsegít // ó a ház, a bekenés háza az uralkodó 
kája számára, aki mögötted van az a fejedelem. 
Alternatív olvasat 
A sírod bárcsak a Dzsed-oszlop szentélye lenne, te vagy az, aki átsegítesz. Ó a ház az 
csarnokuk az uralkodó munkája révén, aki mögötted van az a fejedelem. 
  
További korongok, melyek az 1-es körfelirat típusba tartoznak és az ismertetett, nehezen 
értelmezhet  IIIa szöveget mutatják: K.1a.3, K.1a.4, K.1a.5, K.1a.1, K.1a.11, K.2a.3, 
K.1a.16, K.4b.1, K.4b.2, K.3b.8, K.1a.8, K.1b.8, K.1c.2, K.1a.14, K.1a.7, K.1a.21, K.1a.23, 
K.1a.6. 

K.1a.9 
/ / // 

Ó, aki tündököl az  fénye/sugarai által minden nap, // aki felragyog az égen minden nap, 
fordítsd fényed Ozirisz arca felé, tedd < t> éppé. 

K.1a.10 
[ / / ] // [ …]

Ó, aki tündököl [az  fénye/sugarai által minden nap], // aki világít a fénye által a túlvilágon, 
[felragyog…]  

K.1c.1 
[…] // […]

[…] lemen ben, // […] aki körülötted van, a fejedelem. 

K.1a.15 
//  N  

Legyen a név (?) él  körülötted // Ozirisz N. 

K.1b.2 
[ ]

                                                
798 Wb III, 14 = „leuchten, beleuchten”. 
799 Wb IV, 430 = „das Licht”. 
800 Wb I, 13 = „Sonnenglantz”. 
801 Wb IV, 191  = „die Strahlen”. 
802 Wb III, 14 = „leuchten, beleuchten”. 
803 Wb III, 430 = „das Licht”. 
804 Wb I, 13 = „Sonnenglantz”. 
805 Wb IV, 191  = „die Strahlen”. 
806 Wb V, 62,5 „der Duat”. 
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Imádat (neked) Harakhti, jöjj el szeretett fiadhoz, a te bád […] 

K.1a.18 
[…] 

Ó, a ház, a csarnok az, amit az uralkodó épített, az az, ami a fejedelem körül van.  

10.2.3.2. A második szövegtípus IIIa szekció szövege 

K.1a.24 

A sír/szentély átlépés az istenek közé, úr , az Ozirisz N számára. 

K.1b.4 

A sír/szentély átlépés, átlépés számodra az istenek közé örökké. 

K.1b.6 

A sír/szentély az átkelés csarnoka minden nap. 

K.2a.2 
//

A sír/szentély az átlépés helye, ne támadtassék meg, // ne támadtassék meg ez a bá sem az 
ura a túlvilágon. 

K.2a.7 

A sír/szentély Ozirisz N átkel helye.  

K.1b.3  

A sír/szentély áthaladás a két kápolnán, az északin és a délin. 

K.2a.8  

A sír/szentély a kápolna átlépése, a két kápolna szentélye. 

K.2b.1  

                                                
807  – sír. A Wb III, 12, 19-21 tanúsága szerint a kifejezés az Újbirodalom idejéig használták. A szótár a 
– szentély, csarnok (Wb III, 16, 3-6) szó írásverziójaként szintén számon tartja a kifejezést, de már mint kései és 
görög el fordulással. 
808 Varga Edith olvasata: - ítél hely. 

809  > , v.ö.: K.2b.1-gyel. 



214 

A sír/szentély a kápolna átlépése, a két kápolna kápolnájáé. 

K.2b.2  

A kápolna szentélye az otthon. 
  
K.1b.10 = a IV. regiszter címkeszövegével 

A nagy tehén, aki szülte Rét. 

K.1c.3  

Add, hogy keletkezzék láng az Ozirisz N feje alatt.

K.1c.4  

Add, hogy keletkezzék láng az Ozirisz N feje alatt.

10.2.3.2.átmeneti. A második szövegcsoprt átmeneti példányinak IIIa szekció szövege 

K.1a.25 

A nagy isteni kilencség, ami a túlvilágon van. 

K.1b.9 
[…]

Ti készítsetek védelmet Ozirisz körül, aki a […] élén van. 

K.1a.28  
//

Ozirisz, jöjjön el hozzád Anubisz, aki az isteni sátor élén van, Pa-Ozirisz. Mondás Khepri ? 
által, mint (?) 

K.1a.29 

Ozirisz, jöjjön hozzád Anubisz, aki az isteni sátor élén van. 

10.2.3.3 A harmadik szövegtípus IIIa szövege: 

K.2b.5 

Keletkezzék láng a thébai N feje alatt. 

K.2b.6  
                                                
810 Wb II, 112, 2-3. 
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Adassék, hogy keletkezzen láng a fejed alatt. 

K.1c.6 

(Légy) Ozirisz N körül. 

K.2b.4 

Oltalmazd meg Ozirisz N fejét, oltalmazd meg a thébai (N) fejét. 
  

10.2.3.4 A negyedik szövegtípus IIIa szövege 

K.2b.8  

Körülötte, mint védelem Ozirisz számára. 

10.2.3.6 A hatodik szövegtípus IIIa szekció szövege

K.1b.1  

Körülötted ellenségeid. 

K.1b.7 
.

Körülötted/mögötted az alvilágban Ozirisz az öröklét uralkodója. 

K.1b.11 
[…] 
[…] Ozirisz, aki a nyugat élén van, uralma alatt. 

K.2a.4  
Értelmetlen szöveg 

K.2a.5  
[…] […]

Az  sírjának/szentélyének úrn je, az istenek számára rajtad […] // Az istenek szeme mindent 
lát, felügyel […] 

K.2a.6 
[…]

Legyen védelem […] körül. 

K.2b.21 
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Ozirisz (2x), Ré. 

11.0 M hely tradíciók 

11.1.Thébai hypokephalok 

11.1.1. Bevezetés 

Többek között az ELTE Egyiptológiai Tanszék Kés - és Ptolemaiosz-korral 

foglalkozó iskolája az elmúlt néhány év kitartó és aprólékos munkájának eredményeképpen 

jelent s eredményekkel járult hozzá a thébai Ptolemaiosz-kori temet  átfogóbb feltárásához 

és ismertetéséhez.811 Az eredmények jórészt az 1983-ban megindult TT32-es sír feltárásának 

köszönhet k.812 Az eladdig jól lehet a szakirodalom által háttérbe szorított, s a legtöbb 

esetben csak elejtett utalásokkal referált kés - és Ptolemaiosz-kori leletek szakmai 

megítélése, többek között a magyar ásatásoknak köszönhet en, végre elnyerték méltó 

helyüket. Név szerint ki kell emelnünk Kákosy László és Schreiber Gábor munkáját, akik az 

el került leleteket megfelel  módon interpretálták, ennek a munkának az eredménye az a 

számtalan cikk és monográfia mely egy-egy fontos épít kövévé vált annak az 

ismeretanyagnak, amely révén a korszakot kutatók könnyedén eligazodhatnak a thébai temet

fejl désének egyes fázisai és az azokat jellemz  temetkezési mellékletek között.813 Egy másik 

fontos m hely a bécsi, ahol Julia Budka814 és David A. Aston815 járult jelent s eredményekkel 

a kutatásokhoz. Természetesen számos kérdés még nem teljesen tisztázott, de az elmúlt évek 

rohamléptekben megindult kutatásai els sorban kerámia816 és papirológiai szinten (démotikus 

és Halottak Könyve kutatások) mind több és több komplementer információval szolgálnak a 

régészeti és muzeológiai anyag feltárásához.817

                                                
811 KÁKOSY – SCHREIBER 2003, 203-209; SCHREIBER 2003, SCHREIBER – VASÁROS 2005, 1-27; SCHREIBER 2006 
a-b, passim; SCHREIBER 2006c, 227-247; SCHREIBER 2007, 337-356; SCHREIBER 2009, passim, SCHREIBER
2011, 105-140; SCHREIBER in print. 
812 KÁKOSY 1986, 98-104; KÁKOSY 1987; 145-152; KÁKOSY 1989, passim.  
813 Schreiber Gábor részletes összefoglaló monográfiája megjelenés alatt: The Mortuary Monument of Djehutymes 
(TT32), vol. III. in: StudAeg, Series Maior.
814 BUDKA 2006; BUDKA 2008, 69-85; BUDKA 2009, 23-31; BUDKA 2010; BUDKA 2011, 49-66; BUDKA – MEKIS 
– BRUWIER in print. 
815 ASTON 1999, 17-22; ASTON 2000, 159-178; ASTON 2003, 136-166; ASTON – ASTON 2010. 
816 SCHREIBER 2003, 24-25, 67-69. Schreiber az el került thébai kerámia vizsgálata során a thébai halotti 
felszerelésre alkalmazott tipológiájával szinkronizáló egy egyel re két f  fázist megkülönböztet  kerámia 
tradíciót különböztetett meg:  („Complex A”, i.e. 4. századtól a 3. sz. közepéig; „Complex B”, i.e. 3. sz. 
közepét l az 1. sz. elejéig). 
817 Els sorban ki kell emelnünk a Bonni Halottak Könyve Projektet, amely új lendületet adott a területen, 
Malcolm Mosher Halottak Könyve tipológiáit, továbbá A. Kucharek, M. Coenen és F. R. Herbin munkásságát, 
akik a kései halotti irodalommal foglalkoznak.  
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11.1.2. A hypokephal helye a temetkezési mellékletek sorában 

Els ként a Schreiber Gábor által három kronológiai fázisra osztott Ptolemaiosz-kori 

halotti m vészet szakaszaiban próbáljuk meg elhelyezni corpusunkat.818

Schreiber 1 fázisa a még mindig sok homályos ponttal rendelkez  perzsa-korszak V. 

századi id szakával kezd dik (a).819 A szaiszi kori elit által használt „templom-sírok” 

építésének évszázados gyakorlata a VI. század végével megsz nik.820 A thébai temet

korábbi sírjainak újrahasználása kezd dik meg az V. század idején, amely sírok 

kiválasztásában egy új papi hivatal a  papjai jártak el.821 David Aston a thébai temet

és a halotti felszerelések tipológiáját tárgyaló munkájában összefoglalja egy V. századi elit 

temetkezés anyagát.822 Eszerint egy anthropoid fa koporsóba temethették az elhunytat,823

akinek múmiáját Silvano C-típusú múmiahálójával és fajansz amulettekkel díszítették.824 A 

koporsó mellé ideális esetben 401 usébtit helyeztek, Schneider X vagy XI-es ikonográfiai 

típusából,825 melyeket VII-es szövegtípussal láttak el,826 a sírba egy Ptah-Szokarisz-Ozirisz 

szobrot is állíthattak (Raven IVA típusa)827 illetve Munro II N típusú fa sztéléjét.828 Sajnos 

ezidáig nem került el  egyetlen teljesnek mondató V. századi leletegyüttes sem Thébából, 

nem úgy a IV. századból, ami már Schreiber Ib kezdeti fázisát jelzi. A IV. századi anyag 

összetételében egészen IV. Ptolemaiosz Philopator uralkodásáig nem mutat különösebb 

eltérést.  

Az Aszaszifon elhelyezked  XXVI. dinasztia kori Ankh-hor sír egy intruzív 

betemetkez je I=III Wah-ib-ré (G42=G44),829 akinek sírját (Grab X.1) véletlennel határos 

módon elkerülték a XIX. századi sírrablók.830 1975-ben az osztrák misszió így szerencsésen 

tárhatta fel a IV. század 2. negyedére datálható intakt sírt.831 A kis sírkamrában két egymásba 

                                                
818 SCHREIBER 2011, 105-108. 
819 SCHREIBER 2011, 106. 
820 Az utolsó ismert „templom sír”  majordomuszának sírja az Aszaszifon (EIGNER
1984, 15, 56-57). 
821 Perzsa-kori betemetkezések nyomai mutathatók ki Taref, Dra abu el-Naga, az Aszaszif, az el-Khokha domb, 
Sheikh Abd el-Gurna, a Ramesszeum, Deir el-Medina, Qurnet Murai és Medinet Habu-ban is. 
822 ASTON 2003, 155-162; BUDKA 2010, 189-190, passim. 
823 Kutatásaink szerint továbbra is használatban maradtak a -típusú koporsók BUDKA-MEKIS-BRUWIER in 
print. 
824 SILVANO 1980, 83-97.  
825 SCHNEIDER 1977, 226-233. 
826 SCHNEIDER 1977, 118-126. 
827 RAVEN 1978-1979, 266-271. 
828 MUNRO 1973, 30-43, 228. 
829 BIETAK-HASLAUER 1982, 271. 
830 BUDKA 2011, 57-63. 
831 BIETAK – HASLAUER 1982, 183-220, Taf. 135-139. 
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illesztett fa koporsó feküdt a talajba mélyített gödörben, melyeket sajnos a talajvíz 

meglehet sen tönkretett. A bels  koporsóban a múmiát kétrészes gazdagon aranyozott „open-

work” technikával készült kartonázs borította.832 A múmiát, mely szinte teljesen elpusztult 

fajansz amulettek óvták,833 a múmia kezében Halottak Könyve papiruszt helyeztek (Reg. No. 

872), mely sajnos részben megsemmisült. A tetem feje alá feltehet en eddig el ször a Perzsa 

kor végén, aranyozott kartonázs hypokephal került (K.1a.2). Az elhunyt nyugalmát, a XXVI. 

dinasztia korától használatban lev , térdel  szobrocska Ízisz (Reg. nr. 561) sirató alakja 

vigyázta.834 A sírkamrából usébtik, kerámia és a múmia balzsamozása során használt orvosi 

eszközök, Ptah-Szokarisz-Ozirisz szobor (Reg. nr. 562), állatmúmiák kerültek még el  (Reg. 

nr. 575-581), a sír bejáratánál fa sztélét állítottak Munro IVA típusából.835  

Wah-ib-ré felesége Aset-em-akhbit (G10),836 még Raven IVA típusú Ptah-Szokarisz-

Ozirisz szobrával837 és Aston B2 típusú „kanópuszládájával”838 továbbá a K.1a.1-es jel , 

tipológiámban az els  helyen szerepl , aranyozott kartonázs hypokephallal rendelkezett.839  

Ami Schreiber Ib fázisát illeti, a temetkezési mellékletek összetétele, száma valóban 

nem mutat nagy változást, talán csupán az usébtik számában mutatkozik drasztikus fogyás, 

majd az id szak végére csupán néhány darabra redukálódik számuk (Schneider XI-es 

típusa).840  

A kora Prtolemaiosz-kori anyag azonban egyáltalán nem tekinthet  homogénnek, 

számos m helymunka jelenik meg, a m vészet a Szaiszi kor óta most ismét reneszánszát éli, 

ehhez szorosan kapcsolódik a papi elit magas fokú teológiai képzettsége, amely magával 

vonta a teológiai tárgyú m vek ugrásszer  fejl dését is. Ez mindannak a ptolemaioszi 

politikának köszönhet , mely a hátország biztosítása révén megteremtette a kultúra újabb a 

Perzsa kor nehéz id szakát követ  prosperálását.841

A teológiai spekulációknak köszönhet en azel tt soha nem használt új típusú szöveg 

jelenik meg a Ptah-Szokarisz-Ozirisz szobrokon,842 új kompilációk a sztéléken,843 az ú.n. 

                                                
832 BIETAK – HASLAUER 1982, 207-209, Abb. 94, Taf. 139. 
833 BIETAK – HASLAUER 1982, 214-220, Abb. 98-102. 
834 BIETAK – HASLAUER 1982, 193-194, Abb. 86. 
835 BM EA 8461. (BIETAK – HASLAUER 1982, 253, n. 481; BIERBRIER 1987, 38-39, pl 74-79).  
836 BIETAK-HASLAUER 1982, 268. 
837 LIPINSKA 2008, 166-169. 
838 BUDKA – MEKIS - BRUWIER in print. 
839 További információk a katalógustétel leírásánál. 
840 KÁKOSY-SCHREIBER 2003, 206; SCHREIBER-VASÁROS 2005, 24. 
841 HÖLBL 2001, 77-112. 
842 RAVEN 1978-1979, 261-281. 
843 QUAEGEBEUR 1988, 105-126; DE MEULENAERE 1988, 234-241; KÁKOSY 1992, 311-328, pl. IV-VII; GOYON
1999, 17-18; BEINLICH 2009, 206-208, KUCHAREK 2010, 311. 
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kanópusztartó ládákon,844 Halottak Könyve papiruszokon,845 s alapvet en a halotti 

irodalomban.846  

A párhuzamosan m köd  m helyek munkáinak eredményeként a sírm vészet egy 

konszolidált virágzása mutatható ki. Meg kell jegyeznünk, hogy a korábbi sírfoglalások 

mellett újabb sírokat is kezdtek építeni, melyek félig hypogeum, félig, a felszínen, 

vályogtégla felépítmény  boltozatos építmények lehettek.847 Ptah-Szokarisz-Ozirisz 

szobrokból Raven IV A-E altípusai, Munro IV A-E sztélé kategóriái, Aston IV B-C ú.n. 

kanópusztartó ládái, Elias I, IIa IIb, IIc és III-as kartonázskategóriái vannak használatban.848  

 Ugyanez a fajta gazdagság mutatható ki a hypokephalok tekintetében is, technika, 

szöveg és ikonográfia tekintetében is. 

11.1.3. A thébai hypokephalok rendszerezése 

11.1.3.1. A szövegek - kronólógiai áttekintés 

11.1.3.1.1. Az 1-es szövegtípus 

A IV. század idején megjelent hypokephal szövegek, kategóriánk 1-es típusa és annak 

variánsai (a-g) az eddig ismert példányok tanúsága szerint feltehet en a III. század második 

feléig maradtak használatban.849 Ahogy az kimutatható az akhmimi és abüdoszi m helyekben 

a szövegtípust a különböz  kultuszközpontokban megjelen  hypokephalokon is alkalmazták, 

ez alapján megállapíthatjuk, hogy a IV. század végén egyfajta kommunikáció figyelhet  meg 

a különböz  kultuszhelyek m helyei között. Az akhmimi és abüdoszi dialektus elemzésénél 

részletesen is kitérünk a thébaitól kissé eltér  szöveg helyi sajátosságaira, s mint azt látni 

fogjuk a lokális hagyomány nem fejl dik tovább, s a szöveg alkalmazása nem terjedt túl a 

                                                
844 BRUWIER 1990, passim. 
845 Ha csak a Pleyte-féle „Chapitres suplémentaires” kiegészít  fejezeteire gondolunk. PLEYTE 1881; WÜTHRICH
2010.  
846 Ozirisz megdics ítésének rituáléi ( ) (GOYON 1967, 89-156; HAIKAL 1970; GOYON 1999; 
ASSMANN et al. 2008), Szokarisz el hozásának rituáléi (  ) (FAULKNER 1933, second text; 
BARGUET 1962a; GOYON 1999, 95-100), Ízisz és Nephthüsz siralmai (FAULKNER 1933, first text; COENEN –
KUCHAREK 2003; BEINLICH 2009; KUCHAREK 2010), Széth Legy zésének Könyve ( ) 
(FAULKNER 1933, third text; Urk. VI ), a korszak végén a Lélegzések 1. (  1) és 2. Könyve (  2) ( ) 
(HERBIN 2008), az Örökkévalóság Átvándorlásának Könyve (HERBIN 1994), „A négy agyag edény rejtélyeinek 
feltárása” ( ), „A Nesmet-bárka Védelmének Könyve” ( ),  
„A sokaság felküldésének rituáléja Thoth hónap utolsó napján” ( ) – GOYON 1999, 17-100, pl. 
I-XLIIIA; stb. Az újabb szövegkorpusz összefoglalását lásd: SMITH 2009. 
847 SCHREIBER 2011, 125-126. 
848 Köszönettel tartozom J. P. Eliasnak, hogy megosztotta velem eddig kiadatlan kutatási eredményeit. 
849 IV. Ptolemaiosz nevével ellátott textillel egy kontextusból kerültek el : K.2b.18, K.2b.19, s eleddig a 
legkés bbi kontextus alapján datálható példányok.  
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IV.-III. század fordulóján. Thébában azonban teljesen eltér  helyzettel állunk szemben, 

nemcsak, hogy egészen a III. század második feléig biztosra vehet en használatban maradt a 

szöveg, de csupán Thébában kimutatható saját variánsok is születtek (d.1 és d.2 verziók). 

11.1.3.1.2. A 2-es és 3-as szövegtípus 

A 2-es és 3-as szövegtípusú hypokephalok egyértelm en a thébai dialektus elemeként 

a IV.-III. század fordulójától egészen a III. sz. közepéig mutathatók ki. Eleddig csupán 

Hermupoliszból ismert két példány a 2-es szövegtípussal Thébán kívüli lel helyr l. Mindkét 

szövegtípus az 1-es mellett jöhetett létre, ahogy azt a 2-es szövegtípus átmeneti csoportja is 

mutatja. A 3-as szövegtípus a thébai teológiai m hely letisztult munkájának eredménye, mely 

során a Halottak Könyve 162-es fejezete által el írt amulettre valóban a 162-es fejezet 

szövegét is írták.  

11.1.3.1.3. A 4-es szövegtípus 

A 4-es szövegtípus alkalmazása feltehet en III. Ptolemaiosz uralkodása idején 

válhatott általánossá Thébában,850 felváltva az el z  három szövegtípust és valószín leg 

Schreiber Ib fázisának végéig használatban is maradhatott és feltehet en folytatódhatott a II-

es fázis els  évtizedeiben is. 

11.1.3.1.4. A 6-os szövegtípus 

A 6-os szövegtípus gy jt kategóriája szintén a thébai teológiai m hely gazdag 

szellemi t kéjének letéteményese, hiszen olyan eddig egyetlen el fordulású szövegek 

tartoznak ide, melyek a hypokephalok gazdag ikonográfiai repertóriumával összhangban, 

képviselik a m helyek formabontó és kísérletez  munkái mögött álló papok gazdag 

produktivitását és leleményességét. A 6-os szövegtípus feltehet en az el z  négy 

szövegtípussal egy id ben lehetett használatban. 

11.1.3.1.5. Az utolsó fázis 

                                                
850 Ezt a feltevést sugallja a K.2b.26-os korong is, amelynek tulajdonosa, Hornedzsitef, III. Ptolemaiosz 
Eurgetész és II. Berinké kultuszának papja volt; vagy a K.3b.4-es korong, melyet II. Paheb számára készítettek, 
aki a IV-III. század idején virágzó thébai írnok-család egyik utolsó leszármazottja volt. 
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 A fejl désmenet utolsó helyén egy különleges példányt kell megemlítenünk (K.2a.27), 

amely eddig analógia nélkül áll. A hypokephalt kartonázs maszk fejtet  felöli részébe 

integrálták úgy, ahogy az Shakheper (K.1a.14), Imhotep (K.1a.15), Diptah (K.1c.13) vagy 

egy brüsszeli magángy jt  (K.3a.1) maszkján is megjelenik. Ezen a példányon szövegek 

azonban nem szerepelnek, a szövegek helyét díszít  ornamentika tölti ki. Ez a darab 

feltehet en Schreiber II-es kategóriájának egy mintadarabja lehet.851  

11.1.3.2. Regisztermorfológia és ikonográfia 

 A regisztermorfológia szoros összefüggést mutat az alkalmazott ikonográfiával. 

Thébában a klasszikus négyregiszteres példányoktól egészen az egyregiszteres példányokig 

egy meglehet sen gazdag ábrázolásmód figyelhet  meg (err l részletesen, a 6.0 fejezetben). 

Feltehet en a III. század els  felében egy a szokványostól eltér  koncentrikus elrendezés

típus (V-ös regiszterverzió) is megjelenik, mely a körfelirat elgondolását követve napciklust 

ábrázoló jeleneteit szintén körkörös formában rajzolta a korongok peremhez közeli részére, ez 

az ábrázolásmód a három- és négyregiszteres korongok teológiai tükröz désének „abszolút 

formája”, az ikonográfia ezeken a korongokon a klasszikus hypokephalok ábrázolásainak egy 

újabb, még titkosabb formája. Ennek a verziónak az alkalmazása jelenti a hypokephalok 

történetének csúcspontját. A század közepét l, második felét l az ikonográfia egyszer södése 

(Varga B-típus) együtt járt a regiszterek számának csökkenésével és a szövegek 

egyszer södésével (4-es szövegtípus).852 Feltehet en valamikor a II. század elején, egyrészt a 

Thébában kitört lázadások, másrészt a gazdasági helyzet romlása miatt a papi elit,853 ami 

eladdig a korongok használói bázisát jelentette a temetkezési mellékleteiben is 

mértékletesebb lett és id vel felhagyott a korongok használatával. 

11.1.3.3. Technika 

 A thébai korongok technikai összefüggései terén elért eredményeket a 

következ ekben foglalhatjuk össze. Az els  két „ s-hypokephalként” kijelölt korongon kívül 

arany vagy a stukkó felületén aranyozásos technika egyetlen más ismert esetben sem fordult 

eddig el .854 Az aranyat inkább az olcsóbb bronzzal, míg az arany bevonatú példányokat, 

egyszer  sárga háttér felfestésével helyettesítették. A thébai korongok zöme az egyszer
                                                
851 SCHREIBER 2011, 126-132. 
852 VARGA 1961, 246-247; VARGA 1968, 98, n. 14. 
853 SCHREIBER 2011, 126-128. 
854 K.1a.1, K.1a.2. 
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stukkóval borított vászon/papirusz kategóriájába tartoz(hat)ott.855 Meg kell állapítanunk, hogy 

az ép vagy jobb meg rzési állapotú darabok vastagabb stukkós bevonatot, vagy kartonázs 

technikát mutatnak.  

A korongok technikája szempontjából a korai, bekarcolással díszített arany, aranyozott 

kartonázs, bronz korongok mellett azonnal megjelenhetett az egyszer bb és feltehet en 

olcsóbb kivitel  rajzolt kartonázs vagy stukkós vászon is. Az eddigi kutatások alapján úgy 

t nik, hogy rögtön a IV. - III. század fordulóján megjelent a bitumen vagy gyanta bevonatú 

fekete alapon sárga festéses technikát mutató csoport is.856 Petrie ezt a csoportot úgy 

értékelte, mint a drágább bekarcolással készített bronz korongok egy technikai helyettesítése, 

melyen a sárga festék a bronz korongok felületére bekarcolt dekoráció élénkebb színét 

imitálja.857 Tény azonban, hogy az Újbirodalom idején rövid ideig divatban lev

színkombináció ismét divatba jött és feltehet en egészen a II. század elejéig használatban is 

mardahatott nem csak a hypokephalok anyagaként, de koporsók, Ptah-Szokarisz-Ozirisz 

szobrok és az úgynevevezett kanópusztartóládák dekorációs technikájaként is.858 Egy, a 

hagyományos sárga alapon fekete díszítés  korongoktól eltér  színkombináció feltehet en a 

harmadik század els  felében t nhetett fel: a világos (sárga, halvány piros) alapon piros 

kontúros hypokephaloké. Ezzel a csoporttal lehet már rokon a színes korongok csoportja is.859  

A technika kérdéskörét nem zárhatjuk anélkül, hogy ne említenénk meg azokat a 

hypokephalokat, amiket a halotti maszk részeként festettek meg, de Cenival találó elnevezése 

után, mintegy „halotti sapka”.860 Ezen típusú thébai példányok a korongok ortográfiájában 

mutatott problémák alapján mind a III. század közepére illetve azután datálhatók.861  

                                                
855 Ezt a feltevésünket a számos csak töredékes formajában ismert korongra alapozhatjuk, melyek kristálytisztán 
mutatják „törékeny” texturájukat. 
856 Err l részletesen: MEKIS 2008, 34-80. 
857 PETRIE 1937, 25. 
858 Összefoglalásért lásd: MEKIS 2008, 37, n. 10-13. 
859 MEKIS 2010, 9-23. 
860 „Calotte funéraire” (DE CENIVAL 1992, 109). 
861 MEKIS 2010, 15, n. 21. 
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A hypokephalok technikai fejl dése (összefoglaló táblázat) 

                                                  

                    

                            
  

                        

11.2. Az akhmimi hypokephalok 

11.2.1. Kutatási nehézségek 

Az eddigi kutatások tanúsága szerint eddig 15 hypokephalról állapítható meg az 

akhmimi eredet,862 további 3 hypokephalról pedig feltételezhetjük,863 részben a 

genealógiák,864 a kontextus,865 részben a múzeumi feljegyzések,866 nem utolsó sorban pedig a 

                                                
862K.1a.6, K.1a.7, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1a.23, K.1c.13, K.2a.4 (K.3d.3), K.2a.5, K.2b.23 (K.4d.2), 
K.2b.24 (K.4d.5), K.3b.2 (K.4d.4), K.3b.3, K.3b.5, K.6.16. 
863 K.1c.12 (K.4d.3), K.2b.21 (K.4c.2), K.6.11 (K.4d.1). 
864 K.1a.7, K.1c.13, K.2b.24 (K.4d.5), K.3b.3. 
865 K.2b.24, K.1c.13, K.3b.3, K.6.16. 

i. e.IV. sz. 
második 
felében 
megjelent 
hypokephal 
típus 

i. e.III. sz. 
elejét l 
megjelent 
hypokephalok 
típusai 

i. e.III. sz. els
felében 
megjelen
hypokephalok 
típusai 

i. e.III. sz. 
második felét l 
megjelen /je-
lenlev
hypokephalok 
típusai 
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szövegtipológia és az ikonográfia alapján.867 Nem zárható ki azonban, hogy az ismert corpus 

más darabja is eddig ismeretlen akhmimi mester kezének jegyét viseli, azonban helyhez 

köthet  analógia nélkül áll. 

Sajnos meglehet sen nagy bizonytalanság veszi körül az i.e. IV – II. századi anyag 

pontos datálását. Noha mind a kartonázsok,868 mind a koporsók869 vizsgálata terén jelent s 

el relépések születtek szekvenciák és tipológiák terén, az anyag datálása a mai napig 

bizonytalan. Ennek oka részben az, hogy miután G. Maspero 1884-ben megkezdte a hatalmas 

nekropolisz el- awawiš feltárását,870 a feltárt anyag szakszer tlen dokumentációja és a 

gyorsan megindult nagyfokú kereslet a temet  régiségei iránt szétszakították a leletek 

kontextusát,871 R. Germer és H. Kischkiewitz az ásatást az „egyiptológia kataszrófájaként” 

említik, -meg kell jegyeznünk-, joggal.872 Az utóbbi években beindult kutatásoknak 

köszönhet en azonban egyre több szett válik ismét azonosíthatóvá. Egyes családok 

különböz  generációinak eltér  temetkezési felszerelésének rekonstrukciója pedig bázisául 

szolgálhat az anyag elemzéséhez.873 Ezeknek a kutatásoknak köszönhet en ma már jól 

rekonstruálható egy IV. század végi, III. századi ideális akhmimi papi temetkezés fontosabb 

alkotóelemei.  

Klaus P. Kuhlmann alapos kutatásai alapján jól körvonalazható a IV.-III. században 

használt temet k helye és struktúrája. Az el- awawiš domb vonulatán hosszú id n keresztül 

temetkeztek az ókori lakói (Friedhof A). A Ptolemaiosz-kori sírok jellemz en az ún. 

„Etagengrab” struktúrát követik, mely egy mély tágas akna oldalfalába vájt sírkamrákból álló 

rendszert jelöl.874 A másik temet  el-Salamuni közelében található (Friedhof C), itt hypogeum 

sírok terülnek el, melyek egy aknából nyílnak és kett -négy kamrákból állnak, a falakba 

kisebb bemélyedéseket (niche) vájtak, melyeknek párkányaira helyezték az elhunytakat.875 A 

kamrák néhány esetben díszítettek voltak a plafonon zodiákus ábrázolással.  

                                                                                                                                                       
866 K.1c.13, K.2b.23 (K.4d.2), K.2b.14 (K.4d.5), (K.3b.2-közvetett módon), K.3b.3. 
867 Szövegtipológia alapján: K.1a.6, K.1a.7, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1a.23, K.2b.23, Ikonográfia alapján: 
K.1c.12, K.2a.4, K.2a.5, K.2b.21, K.2b.23.  
868 SCHWEITZER 1998, 325-352. 
869 BRECH 2008. 
870 KUHLMANN 1983. 50-63. 
871 Err l tanúskodik PM V, 17-26 is. Néhány konkrét esetért lásd: DEPAUW 2002, 71-81; SMITH 1994, 293-303, 
LIPTAY 2011, 52-58. 
872 GERMER – KISCHKEWITZ –LÜNING 2009, 116. 
873 DE MEULENAERE 1988a, 41-49; VARGA 1993, 185-196; HASLAUER 2007, 13-16; MEKIS-SAYED-ABDALLA
2011, 89-104; STÜNKEL in print. 
874 KUHLMANN 1983, 61-62, A1-típusú sír. 
875 KUHLMANN 1983, 77-79, C2 -típusú sír.  
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A sírmellékletek tekintetében, feltehet en a sírok el kamrájában áldozati táblát876/ 

halotti sztélét állítottak a hozzátartozók.877 A koporsók mellé Ptah-Szokarisz-Ozirisz 

szobrot878 és kanópusztartó ládát helyeztek.879 A múmiákat egy,880 három vagy többrészes 

kartonázs burkolattal látták el,881 a tetemeket egy vagy két fa882 vagy egy k  anthropoid 

szarkofágba,883 esetleg ravatalágyra helyezték.884 A IV. század idején Ruth Brech tipológiája 

szerint többféle korábbi és újabb típusú koporsó hagyomány is élhetett (Brech B, C, D). A IV. 

sz. végét l részben a korábbi hagyományokból merítve egy újabb csoport különböztethet

meg: Brech E kategóriája, mely a D csoport anyagát és formáját folytatja (fából készült, lapos 

koporsó láda, melyb l a lábrészen négyszöglet  bázis emelkedik ki).885 Jellemz , hogy az 

általában aranyozott arcot, sima háromosztatú paróka keretezi, a mellkason széles, mélyen 

lenyúló  gallér húzódik, napkoronggal a sólyom fején, ezt Nut-istenn  szárnyait 

kitáró alakja, majd több a Halottak Könyvéb l kölcsönzött vignetta (a leggyakoribbak az 1-

es, a 89-es, a 125-ös és 148-as mondás vignettái). A lábszárrészen, téglalap alakú panel 

tisztázza a filiációt, majd a Halottak Könyve és a Piramisszövegek mondásai közül választott 

rövid passzus (a leggyakoribb szövegek: HK 15-ös, 42-es, 72-es, 85-ös, 191-es mondások; 

Piramisszövegek 447-es mondás), és/vagy a temet  isteihez szóló invokáció vagy áldozati 

formula következik. A lábfejeken leggyakrabban szentélyen fekv  sakálok jelennek meg. 

Ikonográfiájában a B és C csoport motívumait követi. Az alcsoportok (Ea-d, s) az ikonográfia 

és az alkalmazott szövegek számában és típusában különülnek el.886 A múmia közelében 

sirató Ízisz és Nephthüsz szobrokat helyezhettek.887 Halottak Könyve papiruszt a temet

arányát tekintve csak kevés esetben készítettek, esetleg magát a múmiát bandázsolták körbe 

ilyen papirusszal.888 Ugyanilyen kevés esetben találkozunk hypokephallal is. Nem csoda, 

hogy a két tárgy hasonló problémákat is vet fel. 

                                                
876 KAMAL 1909, az akhmimi és „salamieh”-i táblák indexét lásd: 207-208, Index VII. 
877 MUNRO 1973, 141-154, 316-327, Taf. 52-57. „Achmim II”-es típus, C, D, E, F verziók. 
878 Raven IV A, B, C. Jellegzetességük, hogy a bázison a Bá Könyve vignettáját ábrázolhatják (VARGA 1993, 
185-196). 
879 Aston C1- 2., pl. Leiden RMO F 1953/ 11.1, Bécs KHM A6611 (ASTON 2000, 165-178.), DE MEULENAERE
2002, 491-493. 
880 SCHREIBER 2006c, 230, n. 10, általában: 237, n. 44. 
881 SCHWEITZER 1998, 325-352. 
882 BRECH 2008, passim. 
883 BUHL 1959, E, a8?; E, a16; E, b22.  
884 GRIMM et al. 1975, 23, nr. 40, Taf. 76, 77a-b. 
885 BRECH 2008, 148-171. 
886 BRECH 2008, SIEGMANN 2011, 83-84. 
887 GRIMM et al. 1975, 23, nr. 40, Taf. 76, 77a-b. 
888 P.Yverdon (CHAPPAZ 1996, 23-39, KÜFFER 2006, 2-13); p.Liebieghaus 1652 (BURKARD 1993, 254-293, Kat. 
nr. 62).  
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Az akhmimi anyag vizsgálata során a hypokephalokat kutató ugyanazokkal a 

kérdésekkel szembesül, mint az akhmimi koporsókat,889 de különösképpen a Halottak 

Könyve papiruszokat kutatók: a szövegek egy része rontott,890 ha nem ismernénk a thébai 

kortárs helyes szövegeket, sok esetben kikövetkeztethetetlen, és értelmetlen szövegekkel 

állnánk szemben.  

Számos magyarázat született az akhmimi papiruszok e jelenségének magyarázatára.891

A Halottak Könyve esetében egy hipotetikus hieratikus archetípus létezését feltételezik, 

amely alapjául szolgálhatott a jellemz en kurzív hieroglifákkal leírt Halottak Könyve 

papiruszok számára.892 Elképzelhet , hogy az a mesterdokumentum volt hibás, ami mintául 

szolgált a kés bbi papiruszok számára. Egy másik hipotézis szerint az írnok, aki a hieratikust 

átírta kurzív hieroglifákkal sok esetben tévedhetett, esetleg nem ismert fel bizonyos jeleket, 

ezeket összekeverte, esetleg saját emendációt alkalmazott, s így születhettek meg azok a ma 

ismert akhmimi hierioglifikus dokumentumok, melyek egyt l egyik helytelenül leírt 

szövegeket tartalmaznak. Mindez azt feltételezi, hogy az írnok, aki ezeket a dokumentumokat 

készítette, már sok esetben maga sem értette, hogy mit másol, feltehet , hogy már a hieratikus 

írás olvasata is nehézséget jelentett számára. Az eddigi kutatások tanúsága szerint, eddig 

csupán három hieratikus HK papirusz ismert Akhmimból (a 11 hieroglifikus dokumentummal 

szemben),893 melyet az i.e. IV. század végére vagy a III. század elejére datálhatunk,894 míg a 

már hieroglifákkal leírt papiruszokat a kutatók egy része az i.e II. sz.-tól895 egészen az i.sz. 

I.sz. végéig datálja896 jóllehet csupán a paleográfiai és ortográfiai sajátosságaik alapján.  

2002-ben M. Mosher a témában megírt monográfiája után H. De Meulenaere éles 

hangú recenziójában vonta kétségbe a kései datálást proszopográfiai adatokra hivatkozva.897

Véleménye szerint a szóban forgó dokumentumok nem kés bbiek az i.e. III. századnál, ezt a 

címeken túl, a sztélék,898 és az úgynevezett kanópuszládák is alátámasztják.899 Véleményével 

                                                
889 BRECH 2008. 
890 MOSHER 2002, 201-209. 
891 MOSHER 2001, 11-12; LÜSCHER 2000, passim. 
892 P.Nesmin (New Brunswick-Theological Seminar), p.Berlin 10477, p.Louvre E11078, p.Berlin 10479, p. 
Liebieghaus 1652, p. Hildesheim 5248, p.Tübingen 2015, p.Tarepit (MacGregor collection), p.BM EA 10479, p. 
Horemheb (collection Omar Pacha Sultan), p.Tausir (svájci magángy jtemény, ex coll. Cazeneuve).  
893 P.Berlin 3064 A-B, p.Berlin 10478 A-N, p.Yverdon. Sajnos valamennyi hieratikus forrás publikálatlan, noha 
elképzelhet , hogy új megvilágításba helyezhetik az akhmimi papiruszokról eddig kialakult képet.  
894 A datálásban a p.Yverdon nyújthat segítséget, ugyanis ismert a tulajdonos koporsója (Yverdon MY 3775-2/3) 
is, részlekért lásd: BRECH 2008, 194-196; 205-206. 
895 MOSHER 2001, 31-36. 
896 M.-T. Derchain-Urtel paleográfiai megállapításai alapján (LÜSCHER 2000, 44-45). 
897 DE MEULENAERE 2002, 491-493. Hasonló véleményen van Niwi ski is (NIWI SKI 2004, 49-50). 
898 Munro II-es kategóriája. MUNRO 1976, 117-154, Tf.51-57. 
899 Részletesen lásd: BRUWIER 1990. 
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én is teljes mértékben egyetértek, s ezt látszik igazolni a 2009-ben in situ helyzetében 

megtalált hypokephal (K.2b.24-es katalógus tétel) is. Az elhunyt, akinek koporsójában a 

tárgyra leltünk Dzsed-hor/Uszir-ur, édesanyja Muthotep, édesapja pedig Neszmin. A 

leletcsoport érdekessége, egyrészt a kett s névhasználat,900 másrészt a tulajdonos személyi 

azonossága, ugyanis a Barbara Lüscher 2001-ben publikálta p. Hildesheim 5248-as HK írásán 

szintén megjelenik a Dzsed-hor/Uszir-ur nevek váltakozása, az elhunyt édesapja pedig 

ugyancsak Neszmin, a személyi azonosságot pedig a címek egyezése csak tovább er síti. 

Lüscher a papiruszt az i.sz. I. századra datálta, a hypokephal,901 a koporsó902 és a kartonázs903

stílusa azonban nem támasztja alá ezt a kései datálást.904

 Térjünk vissza az akhmimi hypokephalok kérdéshez. Minthogy az, e fejezet 

bevezetéséb l kiderül, óriási bizonytalanság lengi körül az akhmimi anyag datálását. 

Személyes tapasztalataim alapján a hagyományos P. Munro és H. De Meulenaere által 

képviselt téziseket látom a legmegalapozottabbnak ezen a területen. 

11.2.2. Az akhmimi dialektus meghatározása 

11.2.2.1. Ortográfiai sajátosságok 

Az akhmimi hypokephalok szövegeit illet en összesen 7 hypokephal mutatja az 1-es 

szövegtípust,905 8 hypokephal Oziriánus-szöveget (4-es szövegtípust),906 egy átmeneti 

szöveget (4.a)+6),907 egy pedig egyetlen el fordulású szöveget (6).908  

Az akhmimi csoport elkülönítése más m helyek munkáitól egyrészt a szövegek 

ortográfiája, másrészt az ikonográfiai sajátosságok alapján lehetséges. Els ként a szövegek 

ortográfiáját vesszük szemügyre, és próbáljuk meghatározni a hasonló datálású thébai és 

abüdoszi korongoktól eltér  karaktereit. 

                                                
900 A koporsó jobboldalán a tulajdonos neve Uszirurként szerepel, míg a koporsó többi részén, a kartonázson és 
a hypokephalon csak a Dzsedhor név jelenik meg.  
901 Fekete-sárga színkombinációjú hypokephalok rendszeréhez lásd: MEKIS 2008, 34-80. 
902 E.c7-es kategória (BRECH 2008, 219-221). 
903 C kategória (SCHWEITZER 1998, 325-352). 
904 MEKIS – SAYED – ABDALLA 2011. 
905 1.a) K.1a.6, K.1a.7.; 1.c): K.1a.2a, K.1a.20, K.1a.21, K.1a.22, K.1a 23?. 
906 4.a) K.1c.12, K.2b.21, K.3b.3, K.3b.5; 4.b) K.1c.13, K.2b.23; 4.d) K.2b.24, K.6.16. 
907 4.a)+6 K.2a.5. 
908 6 K.2a.4. 



228 

11.2.2.1. Ortográfiai sajátosságok 

11.2.2.1.1 Az 1-es körfelirat típusú korongok sajátosságai909

I.) Az 1-es körfelirat típus esetében az 1.c szintagma az akhmimi példányokon a következ

módon jelenik meg: 

910

A thébai csoporttal ellentétben, ahol az udzsat-szem helyett a  (rejtekhely) kifejezést 

alkalmazták.911

II.) A következ  sajátosságok az 1.d szintagmában jelentkeznek: 

  (sic) (sic) 

912

thébai  versus akhmimi   

thébai  versus akhmimi   

III.) Egy újabb sajátosság az 1.e szintagmában érhet  nyomon: 

913

thébai  , abüdoszi  versus akhmimi    

IV.) Az 1-es szövegtípus képmez  szövegei közül els ként a IIIa szövegét emelhetjük ki, 

amelyben lényeges eltérés jelentkezik a thébai példányokkal szemben, amelyek azonban 

jellemz ek az abüdoszi példányokra is. 

(sic) 

                                                
909 A szintagmák felosztását lásd a 8.3-as fejezetben.
910 K.1a.7. 
911 Két thébai példány mutat analógiát az akhmimi példányokkal: K.1a.18 és K.1a.19. 
912 K.1a.7. 
913 K.1a.7. 
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 (sic) 

914

Két jelenségre hívhatjuk fel a figyelmet, egyrészt az els  sor felütése in medias res 

veszi kezdetét, míg a thébai példányokon megjelen  incipit az akhmimi, – és itt meg kell 

jegyeznünk,- az abüdoszi példányokon a második sor végén fedezhet  fel (kék kiemelés).   

Egy másik érdekes morfológiai jelenség: 

thébai 915 versus akhmimi . 

V.) Az 1-es szövegtípus 2a szövegeinek sajátosságai: 

1.) 916

thébai  versus  akhmimi /abüdoszi   

3.)  917

 (sic) 

thébai  más variánson 918 versus akhmimi    

11.2.2.1.2 A 4-es körfelirat típusú korongok sajátosságai 

A 4-es szövegtípus sajátosságai közül kiemelhetjük, hogy jellemz en, a 

áldozati formula, illetve a temet  isteneihez szóló invokáció (Götterformel) jelenik meg a 

leggyakrabban a körfeliratokban. Megjegyzend , hogy csupán két hypokephalon fedezhet

fel Ízisz jelz jeként a  jelz  (lásd az alábbi listát). 

A hypokephalokon megszólított istenek szekvenciája Maria-Theresa Derchain-Urtel akhmimi 

Götterformel felosztását követve a következ képpen foglalható rendszerbe:919

920 / 921

                                                
914 K.1a.7. 
915 =  Jan Quaegebeur megfejtése szerint (QUAEGEBEUR 1995, 143). 
916 K.1a.7. 
917 K.1a.7. 

918 Wb IV, 312.18-19  
919 DERCHAIN-URTEL 1989, 103-110. 
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922

923 924

925

926

927

928

11.2.2.2. Az ikonográfia sajátosságai 

Az ikonográfiában tapasztalható sajátosságok vizsgálata során ki kell pillantanunk a 

meglehet sen gazdag akhmimi sztélé corpusra, melynek ikonográfiai elemei csakúgy, mint az 

tapasztaltó a thébai sztélék esetében,929 ugyanúgy itt is visszaköszönnek a hypokephalok 

képmez jében. 

Az egyik egyedülálló ikonográfiájú hypokephal a K.4d.2 katalógusszámú. Témája 

kísértetiesen emlékeztethet bennünk a Halottak Könyve 16-os vignettájának részletére, 

melyen egy férfi istenség (feltehet en Su) a feje tetején tartja a Napbárkát,930 két kezével 

egyensúlyozva azt, miközben jobbról és balról bá madarak adorálnak az istenség alakja el tt. 

A téma csakúgy, mint egyes akhmimi sztéléken, úgy ezen az egy hypokephalon is 

felfedezhet , egyéni interpretációban. 

                                                                                                                                                       
920 K.2b.21, K.3b.5, K.1c.13, K.2b.23. 
921 K.1c.12, K.3b.3. 
922 K.1c.12 (Ptah neve nélkül), K.2b.21 (Ptah neve és a  jelz  nélkül), K.3b.3 (Ptah neve és a  jelz
nélkül), K.3b.5 (Ozizisz neve és a  jelz  nélkül), K.1c.13 (Ptah neve és a  jelz  nélkül), K.2b.23 (

 és  jelz k nélkül). 
923K.1c.12, K.1c.13, K.2b.21 (  hiányzik), K.2b.23, K.3b.3, K.3b.5. 
924 K.3b.3, K.3b.5. 
925 K.1c.12, K.1c.13, K.2b.21, K.2b.23 ( -val), K.3b.3, K.3b.5. 
926 K.1c.12 (  nélkül), K.1c.13 (  nélkül, és a 4 Hórusz fiú neve után), K.2b.21(  nélkül), 
K.2b.23, K.3b.3 (  nélkül), K.3b.5. 
927 K.1c.13, K.2b.21, K.3b.5.  
928 K.3b.5. 
929 Mindkét kultuszhelyen az éjszakai és a nappali Napbárka jelenetére kell kondolnunk. 
930 Su fején -kend , többek között a felemelés és a felemelkedés szimbóluma, err l részletesen: LIPTAY 2002, 
7-30; 115-136. 
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Peter Munro a szóban forgó jelenetet ábrázoló sztéléket az IB kategoriájába sorolja, 

amiket a szaiszi-kor végére datál, habár eddig nem ismerünk olyan akhmimi sztélét, a Munro 

által kés bbre datáltak között, amin a téma ismét megjelenne, véleményem szerint a 

hypokephal minden bizonnyal jóval a Szaiszi kort követ  id kb l származik. 

A sztenderd ikonográfia III. regiszterének két bárkajelenete is alkalmazkodott a helyi 

ikonográfiai viszonyokhoz. Ahogy Thébában az i.e. III. század második negyedét l kezdve 

megfigyelhet  a hypokephalok megszokott, klasszikus regiszterrendszere felborul, 

egyszer södés és esetenként új ikonográfiai elemek alkalmazása is megfigyelhet ,931 az 

akhmimi példányok is hasonló jelenségr l tesznek tanúbizonyságot. Ismét az akhmimi 

sztélékhez fordulhatunk az ikonográfiai repertórium analógiáinak felmutatásához.932

   
BM EA 1160 

                                                
931 VARGA 1961, 246-247. MEKIS 2008, 40-50. 
932 MUNRO 1976, 132-154., Tf. 51-57. 

BM EA 1138 
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Louvre C 112 

Munro II Sonderform, D-F kategóriáiban a sztélék lunettájában gyakran megjelenik az 

akhmimi hypokephalokról is ismert jelenet: az éjjeli és a reggeli bárka, mindegyik a maga 

attribútumával, vagy csupán az éjjeli bárka, amit sakálok vontatnak. Az ikonográfia a III. 

század közepére datálható hypokephalokon is felt nik, míg az ezt megel z  hypokephalokon 

általában a thébai / abüdoszi klasszikus ikonográfia a jellemz  (pl. K.1a.21, K.2a.4). 

Akhmimi sajátosság azonban, hogy, amíg a thébai és abüdoszi példányokon a két bárka 

között még egy gyékényen ül  gyermek figurája is megjelenik, az akhmimi korongokon a 

gyermeket általában a Holdbárkába helyezik és a két bárka orra vagy összeér vagy keresztezi 

egymást.  

Az akhmimi korongok ikonográfiájának diagnosztikus jegyei: 

K.1a.21 (a két bárka orra keresztezi egymást) 

K.2a.4 (a két bárka orra érintkezik egymással)  
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K.3b.3 (a két bárka találkozása, gyékényen ül  gyermek nélkül) 

K.1c.12 (a két bárka orra érintkezik egymással) 

K.4d.5 (csupán kost szállító bárka) 

K.2b.23 (a bárkajelenet redukált verziója, napkorongba zárt kos, aminek egy pávián udzsat-

szemet ajánl fel) 
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K.2b.21 (A Nap bárkáját sakálok vontattják a Duatban) 

Az akhmimi hypokephalok egy fizikai sajátosságára is fel kell hívnunk a figyelmet: a 

verso-val is rendelkez  10 hypokephal közül,933 feltehet en 7 akhmimi.934  

A verso-k témája két esetben a sugárzó napkorong,935 mely egy esetben kiegészül a dzsed-

oszlop imádásával,936 további témák: fekv  tehén937 hátán az elhunyttal,938 továbbá egy-egy 

példány alapján, a már el z ekben ismertetett HK 16-os vignettáját idéz  jelenet,939 vagy az 

elhunyt (?) Ozirisz el tt (?).940

11.2.3. Konklúziók 

Az eredményeket összefoglalva, habár az akhmimi hypokephalok számos 

karakterükben eltérnek a thébai m helyek munkáitól, azokat nem tarthatjuk teljes mértékben 

azoktól független daraboknak, legalábbis a XXX. dinasztia korához közelebb datálható 

példányokat. Különös tekintettel az 1-es szövegtípus tagjai mutatnak szorosabb rokonságot a 

fels -egyiptomi központok (Théba és Abüdosz) munkáival, mind ikonográfiailag, mind pedig 

szövegtípus terén. Megállapítható továbbá, hogy ezek a szövegek egyes pontjaikon mégis 

egyéni megfogalmazást mutatnak, ezek leginkább a thébai példányoktól térnek el, de meglep

módon, az abüdoszi darabokhoz igencsak közel állnak. Az eltér  szöveghelyek a legtöbb 

                                                
933 K.1b.15 (r) + (a verso jelen meg rzési állapotában nem ismert); K.1b.16 (r) + K.4c.1 (v); K.1c.12 (r) + 
K.4d.3 (v); K.2b.21 (r) + K.4c.2 (v); K.2a.4 (r) + K.3d.3 (v); K.2b.23 (r) + K.4d.2 (v); K.2b.24 (r) + K.4d.5 (v); 
K.3b.2 (r) + K.4d.4 (v); K.5.1 (r) + (a verso-ra három -ot véstek); K.6.11 (r) + K.4d.1. 
934 K.1c.12 (r) + K.4d.3 (v); K.2b.21 (r) + K.4c.2 (v); K.2a.4 (r) + K.3d.3 (v); K.2b.23 (r) + K.4d.2 (v); K.2b.24 
(r) + K.4d.5 (v); K.3b.2 (r) + K.4d.4 (v); K.6.11 (r) + K.4d.1 (v). 
935 K.4d.5, K.3d.3. 
936 K.3d.3. 
937 K.4d.3, K.4c.2, K.4d.1? 
938 K.4c.2, K.4d.1? (ugyan a MacGregor katalógus a hagyományos ábrázolásmódból következ leg Ápisz-
bikának írja le az állatot, analógiák alapján valószín síthetjük (K.1b.4, K.3c.1), hogy tehénr l lehet szó, a 
témáról részletesen lásd LIPTAY 2012). 
939 K.4d.2. 
940 K.4d.4. 
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esetben a thébai, sajátos nyelvezet , idioszinkretikus, helyenként nehezen értelmezhet , 

obskúrus szövegek újraértelmezése, s csak ritkábban másolási tévesztés. 

A legkorábbi keltezés  1-es szövegtípust Akhmimban azonnal az egyszer bb 4-es 

szövegtípus (Oziriánus szövegek) váltja; a 2-es és 3-as szövegtípus el fordulása nem 

mutatható ki egyáltalán.941 Ez azt feltételezi, hogy a XXX. dinasztia idején szorosabb 

kapcsolat állhatott fenn a 3 kultuszhely között, amely azonban a Ptolemaiosz-kor els

évtizedeiben megsz nni látszik, ennek a gyengül  kapcsolatnak a lecsapódása a három 

kultuszhely temetkezési mellékleteit illet en érhet  leginkább nyomon, hiszen a halotti 

m vészetük saját fejl désnek indult.942 Akhmimban már a III. század közepére 

elhomályosulni látszik a hieratikus írás ismerete, és a hieroglifikus szövegeket is csupán 

gépiesen kezdték másolni, a jelek és jelcsoportok jelentésének pontos ismerete nélkül, mindez 

különösen is igaz, ha a hieroglifikus Halottak Könyve papiruszokra gondolunk, ez alól csupán 

néhány formula képez kivételt, melyet továbbra is sikeresen alkalmaztak koporsókon, 

sztéléken és hypokephalokon egyaránt. Így a 4-es szövegtípus alkalmazása, mely a 

leggyakrabban egy egyszer Götterformel együtt járt egy, a thébaitól eltér  ikonográfia 

alkalmazásával. Mindez, feltehet en már az i.e. III .század második negyedében, hozzájárult 

egy sajátos akhmimi dialektus kialakulásához. 

Az akhmimi dialektus thébaitól elér  vonása ikonográfiailag a III. regisztert érinti 

leginkább, a thébai példányokon ábrázolt Nap- és Holdbárkát, a Napbárka éjjeli és reggeli 

formája váltja fel, kés bb csupán a Napbárka éjjeli ábrázolása jelenik meg kossal a 

közepén.943 Kisebb változások az I-es és II-es regisztert is érintik, azok szerepl inek helye 

cserél dhet ki, vagy maradhat el. 

Az Akhmimból eredeztethet  korongok nagy része recto-val és verso-val is 

rendelkezik. Technika szempontjából vizsgálva a korongokat 15 hypokephal közül 8 készült a 

fekete alapon sárga festéses technikával, melynek virágkora Thébában az i.e. III. sz. második 

negyede, közepe lehetett, így feltételezhetjük, hogy Akhmimban is ekkor érte el a 

hypokephalok használata a csúcspontját, majd a század második felére rohamos 

min ségromlást követ en, feltehet en el is t nt Akhmimból. 

                                                
941 Természetesen nem zárhatjuk ki annak lehet ségét sem, hogy csupán a véletlennek köszönhet en nem maradt 
fenn ezekb l a csoportokból egyetlen példány sem. 
942 Ezt támasztja alá az is, hogy a XXX. dinasztia idején Abüdoszban, ugyanúgy kimutatható, a Halottak 
Könyve, kanópuszládák, usébtik használata, mint Thébában és Akhmimban (usébti tudomásom szerint nem 
ismert az akhmimi leletek között). Az ezt követ  id kb l viszont megsz nik, mind a Halottak Könyve mind, a 
kanópuszládák alkalmazása. 
943 Meg kell jegyeznünk, hogy Thébában éppen egy inverz változás mutatkozik: a Holdbárkát helyezik külön 
regiszterbe és a Napbárka t nik el. 
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11.3. A Tuna el-Gebel-i hypokephalok 

Eddigi ismereteink alapján két hypokephal köthet  Tuna el-Gebelhez. A K.1a.27-es 

tételt Otto von Rubensohn vásárolta Tuna el-Gebelben 1905-ben, a Berlini Egyiptomi 

Múzeum leltárkönyve szerint. Rubensohn, aki klasszika archeológusként 1902-ben, a 

Preußischen Papyruskommission megbízásából Egyiptomba utazott kartonázs díszek 

vásárlása céljából beutazta az országot egészen Elephantinéig. Mint ahogy az közismert a 

görög-római kori kartonázsok igen sok esetben korábbi, felirattal ellátott haszontalanná vált 

papiruszukból is készülhettek. A társaság célja a Rubensohn által megszerzett kartonázsok 

„kibontása”, s így a papiruszokon meg rzött intellektuális örökség feltárása, továbbá az 

adminisztratív jelleg  szövegek tudományos értékelése volt. Rubensohn 1902-ben a Fayum 

keleti szélén található Abusir el-Meleq községének az akkor nemrégiben megtalált 

temet jénél fogott hozzá a munkához.944 A sikeres felmérést követ en a rákövetkez  évt l, 

1903-tól 1909-ig Georg Möller egyiptológussal, a Berlini Múzeum munkatársával az oldalán 

feltárták az igen gazdag temet t.945 Hasonló eredményeket ért el Elephantinéban is, ahol neki 

köszönhet  az arameus papiruszok feltárása és azok els  tudományos értékelése.946

Feltételezhetjük, hogy Tuna el-Gebelben is papiruszok és kartonázsok után kutatva 

jutott hozzá a szóban forgó darabhoz.  

A másik darabot (K.1a.29) Edward Towry Whyte vásárolta,947 sajnos egyéb 

információval nem rendelkezünk róla.948 Az ikonográfia a szövegtípus hasonlóságára (4-es 

szövegtípus) alapozhatjuk azt a feltevést, hogy ez a darab is Tuna el-Gebel-b l származik. 

Hermupolisz temet jét sajnos a XX. század elején megkezd d  tudományos 

feltárások idejére már jórészt feldúlták és kifosztották.949 A XIX. század második felét l 

kezd d en pedig a temet t jellemz  portikuszos kiképzés  sírkápolnák k anyagát helyi 

építkezésekhez, a relieffel vagy festéssel ellátott darabokat pedig régiségkeresked k számára 

kezdték elbontani.950 A területen végzett egyetlen ellen rzött ásatás sem akadt további 

hypokephalra.951 A temet t a XVIII. dinasztia idejét l kezdve egészen a kés  római korig 

használták. A területen található íbisz- és páviántemet  fénykorát a Szaiszi kortól kezd en 

                                                
944 KAPLONY-HECKEL 1986, 11. 
945 GERMER et al. 2009, 179-190. 
946 SCHEFOLD 1988, 166–167. 
947 http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/ant/egypt/collectionhistory/whyte.html. 
948 Köszönettel tartozom Sally-Ann Ashtonnak az információkért. 
949 PM IV, 169-15; BOULOS 1910, 285-286. 
950 LEFEBVRE 1920, 42. 
951 GABRA 1932, GABRA 1939, GABRA 1954, SABOTTKA 1969, GRIMM 1975. 
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élte, s legkiterjedtebb fázisát I. és II. Ptolemaiosz uralkodása alatt érte el, ekkoriban hatalmas 

galériákkal b vült az állattemet . Hermupolisz zarándokhellyé vált és Thot kultusza mind 

nagyobb teret nyert.952 Feltehet en thébai zarándokoknak vagy éppen Thébába 

zarándoklóknak köszönhet  az is, hogy eljutott a hypokephalok használatának szokása a 

településre. Ezt támasztja alá az is, hogy mindkét hypokephal körfelirat szövege, részben az 

eddig csak thébábai darabokon felt n  2-es szövegtípust idézi, melynek használata Thébában 

a III. század els  felében lehetett használatban (err l részletesen lásd a thébai példányok 

elemzésénél). 

Minthogy mindkét hypokephal rendkívül közel áll egymáshoz szövegtipológiailag és 

ikonográfiailag feltételezhetjük, hogy egy család két tagjának készülhettek csakúgy, mint az 

abüdoszi hypokephalok, melyek egy családi sír különböz  szarkofágjaiból kerültek el .  

11.4. Az abüdoszi hypokephalok 

11.4.1. Leletkontextus 

Ezidáig négy hypokephalról tudjuk, hogy Abüdoszban került el .953 Valamennyi darab 

Matthew Fl. Petrie ásatásaiból származik. 1902-ben tárta fel Petrie az általa G-temet nek 

elnevezett zónát. Itt bukkant arra az érintetlen, általa XXX. dinasztiára datált családi sírra,954

amit 50-es számmal jelölt. Csakúgy, mint a 68-as és 61-es sírok, ez a sír is vályogtégla 

boltívvel fedett, földbe mélyített sír volt, amelyben két külön kamrát alakítottak ki, s mindkét 

kamra fölé külön-külön boltívet emeltek, a temetés megtörténte után a nyugati, nagyobb 

alapterület  kamrát gondosan finom homokkal töltötték fel a boltívek alsó kiindulópontjáig, 

hogy a falakra nehezed  terhet ezzel is csökkentsék.955  

Az alapos feltáró munka eredményeképpen Petrie megállapíthatta, hogy egy család két 

generációja használta a sírt. Egy roppant szerencsés felfedezést tett Petrie, minthogy egy 

olyan id szak meglehet sen kevéssé ismert temetkezési mellékleteire bukkant Abüdoszban, 

mely más bolygatott kontextusú lel helyen eladdig nem állt rendelkezésre Fels -

Egyiptomból.956  

                                                
952 KESSLER 1986, 797-804. 
953 PETRIE 1902, 34-51, pl. LXXVI, LXXVII, LXXIX; MASPERO 1915, 343, (GE 3591), PM V, 75, VARGA 1998a, 
136-137, MEKIS 2008, 45, n. 53. 
954 Leahy 2004-ben, majd 2009-ben arra a megállapításra jutott, hogy a sír valószín leg inkább kora 
Ptolemaiosz-kori lehet (LEAHY 2004, összefoglaló; LEAHY 2009, 281). 
955 PETRIE 1902, 37-38. Az ásatás során a homok eltávolítása után a sír be is omlott. 
956 LEAHY 2009, 278-282. 
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A sír alaprajza Az E jel  szarkofág    A D jel  szarkofágban  

talált kartonázs 

Rekonstruálható családfa 

                                        (m) +  (f)  (m) +  (f) 
                                                                  |                         | 
                                                     (C?)  (m) + (D)  (f) 
                                                                    _____|___________________________ 
                                                                    |                              |                                 |                                         
                                                   (F)  (m)      (E)  (m)    (G)  (m) 

(Az A és B szarkofágok tulajdonosait nem lehetett azonosítani, mindenesetre elképzelhet , 

hogy Dzsed-hor vagy éppen felesége szüleinek maradványait rejthette.) 

A keleti, kisebb alapterület  kamrába az V. – IV. század idejét l jellemz  trapezoid formájú 

szarkofágokat helyeztek,957 melyek Petrie leírása alapján felirat nélküliek voltak. 

  Az A jel  szarkofág, csupán egy díszítmény és amulettek nélküli múmiát tartalmazott. 

 A B jel  szarkofágot Petrie Dzsed-hornak tulajdonította, noha leírása alapján ezt 

semmilyen bizonyíték nem támasztja alá. A szarkofágban egy múmia feküdt, rajta különféle 

amulettekkel, bolygatott rendben. A múmiára egy fa múmialapot helyeztek, feje alá pedig név 

nélküli bronz hypokephal került (K.1a.4). Véleményem szerint a sírkamra két legbels

szarkofágja a család legid sebb generációjáé lehet. A két legbels  szarkofág fejrésze felöl két 

usébti-ládát helyeztek el, némely usébti Dzsed-hor nevét viselte. 
                                                
957 MANASSA 2007, passim. 
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 A C jel  szarkofágba két fa koporsót helyeztek. A küls  nyersfa anthropoid 

koporsónak aranyozott arca, a bels  koporsónak szögletes pedesztálja volt, a testen 

oszlopokba írt szöveg nyomait állapította meg, melyet a termeszek teljesen tönkretettek. A 

parókarészt kék szín re festették, míg a szemeket üveg berakásokkal oldották meg. A bels

koporsó mellkasára egy tekercs Halottak Könyve papiruszt helyeztek. A múmiát a 

koporsóban aranyozott „open-work” technikával készített háromrészes kartonázzsal 

borították.958 Sajnos mindez nyomban porrá vált. 

A múmia feje alatt Petrie ráakadt a Dzsed-hor nevét visel  korongra, melyet azonban  nem a 

múmiához kötött (K.1a.3). 

 A D jel  szarkofágban szintén két fa koporsó feküdt. A küls  koporsót stukkóval 

borították és a frontális oldalán oszlopokba rendezett szöveget írtak. A küls  koporsó mellett 

egy aranyozott Ozirisz szobrot találtak belsejében egy köteg papirusszal. A bels  koporsó 

fejrészét kékre festették, a szemeket üveg berakásokkal látták el. A koporsóban a múmiát 

háromrészes aranyozott kartonázzsal borították be.959 Noha a termeszhangyák ezt a koporsó 

együttest is elpusztították, Petrie megmentette az aranyozott részeket,960 ennek alapján tudjuk, 

hogy a D jel  szarkofágban Dzsed-hor felesége feküdt. Feje alól a legkisebb név nélkül 

szerepl  hypokephal került el  (K.1a.5).   

 A nyugati kamrában az E jel  szarkofágban (Kairó, Egyiptomi Múzeum Tr.15.1.21.1) 

Dzsed-hor Hor-udzsa nev  fia nyugodott. Az anthropoid szarkofág frontális oldalára 4 

oszlopnyi szöveget írtak, mely a genealógia és a címek ismertetésén túl a Nut-formula, Pyr.

17a, 638a-c és 778a szövegét tartalmazza.961  

A múmiát közvetlenül ebbe a szarkofágba helyezték, testére festett kartonázs díszeket 

helyeztek, csupán a maszk arcát aranyozták.962  

A múmia feje alá már nem helyeztek hypokephalt. 

 Az F szarkofág Dzsed-hor Pa-di-en-Iszet nev  fiáé, minden tekintetben az el z

koporsóhoz hasonlít, csupán annyi különbséggel, hogy a hieroglifákat piros szín re festették a 

szarkofágon.963

                                                
958 Maszk; pektorálisz + gallér + Nut szárnyas alakját tartalmazó panel; a lábakon „kötény” helyezkedett el, 
melyen függ legesen, a szimmetriatengelyén egy sor szöveg futott, erre mer legesen pedig 12-12 girland 
motívummal díszítették az elemet. 
959 Bolton Museum 1902.53.10.1-2. A 69-es lábjegyzetpontnál ismertetett csoporthoz képest a Nut istenn t 
ábrázoló panel alatt a múmiát ravatalon, a négy Hórusz fiú jelenlétében ábrázoló panellel egészült ki.
960 PETRIE 1902, 38. 
961 PETRIE 1902, 39, 42, pl. LXXV; PM V,75; BUHL 1959, 70. E, b5-ös tétel, fig. 32. 
962 Az el z ekben leírt háromrészes kartonázs egy további elemmel b vült Nut istenn  szárnyas alakja fölé egy 

-t ábrázoló panel került. 
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 A G jel  szarkofágban Dzsed-hor egy harmadik fia Pa-di-Uszir múmiája feküdt, az 

el z ekhez hasonló felszereléssel ellátva.964

11.4.2. A hypokephalok vizsgálata – ortográfiai sajátosságok 

A családi sírkamrából el került három hypokephal feltehet en két generációhoz 

köthet , sajnos Petrie ásatása nem tudott fényt deríteni arra, hogy vajon az A és B jel

szarkofágok Dzsed-hor vagy Neb-tá-ihit szüleinek tetemét rejtették. 

a B-jel  szarkofág hypokephalja    Dzsed-hor hypokephalja            Neb-tá-ihit hypokephalja 

Ha egymás mellé állítjuk a három hypokephalt mindenképpen megállapítható 

kronológiai sorrend is. A B-szarkofág hypokephalja ikonográfiailag a legkidolgozottabb, 

legaprólékosabb, a Dzsed-hor nevét tartalmazó korong ugyan 1 cm-rel nagyobb átmér j , a 

korong vésése felületesebb munkát mutat, míg Dzsed-hor feleségének a hypokephalja 

valószín leg a legkés bbi, a legkisebb, a legelnagyoltabb és szövegében is lényeges 

egyszer södés figyelhet  meg. 

Az akhmimi korongok elemzésénél már felvillantottunk néhány az abüdoszi 

szövegekre is jellemz  lokális jegyet. Most részletesebb áttekintését adjuk a f bb 

jellemvonásoknak. 

11.4.2.1. Az abüdoszi dialektus meghatározása 

Az abüdoszi csoport elkülönítése más m helyek munkáitól feltehet en csupán a 

szövegek ortográfiája alapján lehetséges, ugyanis az eddig ismert példányok ikonográfiája 

egyezést mutat a thébai hasonló korú kororongokkal.

                                                                                                                                                       
963 PETRIE 1902, 39, 49, pl. LXXV; PM V,75; BUHL 1959, 73-74. E, b7-es tétel, fig. 34. 
964 Ismeretlen helyen. 

K.1a.3 K.1a.2 K.1a.4 
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11.4.2.1.1. Az 1-es szövegtípus ortográfiai sajátosságai 

Mint azt az akhmimi korongok esetében is tapasztaltuk, az i.e. IV. század végén az 1-

es szövegtípus legteljesebb változatával találkozunk a korongokon, ami azt mutatja, hogy a 

prototípus mindhárom kultuszhelyen feltehet en egy id ben megvolt, s mint tapasztalni 

fogjuk az egyes thébai jelenségek sokkal jellemz bb módon vannak jelen Abüdoszban, mint 

az akhmimi korongokon. Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy a hypokephal hagyomány 

Thébából indult ki, és észak felé véve útját, mind jobban távolodva a várostól egyre eltér bb 

jellemvonásokat produkált az egyes kultuszhelyeken.

A teljesség kedvéért a három hypokephal szövegét együtt vizsgáljuk összehasonlítva a 

jellemz  kortárs thébai szövegekkel: 

Jelmagyarázat: 

[…] –kiemelve a thébai prototípus 

[…] – kiemelve az eltér  karakter 

I.) Körfelirat szövegek: 

K.1a.1 - K.1c.2 (thébai) / K.1a.3 (Dzsed-hor) /K.1a.4 (B-szarkofág)  /K.1a.5 (Nebtáihit) 

K.1a.1   a.) 

(sic) 

K.1a.3  a.) + b.) mellékmondatként:  N  

K.1a.4  a.) 

K.1a.5  a.) 

K.1a.1  b.) 

 (sic) (sic) 

K.1a.4  b.)  

 (sic) 

K.1a.5  b.) 

K.1c.2  c.) 
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K.1a.3  c.)  

K.1a.4  c.)  

K.1a.5  c.)  

K.1c.2  d.) 

K.1a.3  d.) 

K.1a.4  d.) 

K.1a.5  d.) 

K.1a.1  e.) N.  

K.1a.3  e.) 

K.1a.4 e.) 

K.1a.5  e.) 

K.1c.2  f.)  

K.1a.3  f.) 

K.1a.4  f.) 

K.1a.5  f.) 

Összefoglalva: 

A b.) szintagmában: thébai  versus abüdoszi 

A c.) szintagmában: thébai  versus abüdoszi 

A d.) szintagmában:  versus ; thébai  versus 

,  (Thébában - tojással írják, Abüdoszban -hallal)  

Az e.) szintagmában: thébai  versus abüdoszi: ; thébai  versus 

abüdoszi: . 

II.) Az 2a panel szövegének sajátosságai: 
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1.)  

thébai  versus  abüdoszi/(akhmimi)   

3.)  (K.1a.3) 

thébai  más variánson 965 versus abüdoszi    

III.) A IIIa szövege: 

K.1a.4  

Az IIIa szöveg els  sorának kezdete in medias res veszi kezdetét, míg a thébai 

példányokon felfedezhet  incipit, -ahogy azt tapasztaltuk az akhmimi példányokon is,- az 

abüdoszi példányokon a második sor végén fedezhet  fel. Fontos eltérés az akhmimi 

példányoktól azonban az, hogy az abüdoszi darabokon a  ( ) szó idioszinkretikus 

formáját a thébai darabokhoz hasonló ortográfiával írják. 

11.4.3. A K.3d.2-es darab 
  

 Ahogy azt Akhmimban is tapasztaltuk a 2-es és 3-as szövegtípusok egyáltalán nem 

fordulnak el  Abüdoszban, mindösszesen még egyetlen hypokephal köthet  a városhoz, 

melyre szintén Petrie talált. Ennek ásatási kontextusa azonban ismeretlen, Petrie egy 

jegyzetfüzetének lapszéli jegyzetéb l tudjuk meg, hogy valahol Abüdoszban találta a darabot 
                                                

965 Wb IV, 312,18-19.  
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(K.3d.2), aminek tulajdonosa egy Pawenhatef nev  címek nélküli ember volt.966 A korong 

érdekessége, hogy a körfelirat helyén krokodilfejeket ábrázoltak csak úgy, mint néhány textil 

amuletten. Az egy irányba tekint , kétregiszteres darab fels  regiszterében 4-4 pávián fordul 

egymás felé, adorálva egymással szemben, ez minden valószín ség szerint a Nap-fej 

magyarázataként fogható fel, a majmok a Nap-fejet imádják (részletesen a teológiai 

magyarázatnál). 

Az alsó regiszterben Pawenhatef térdel  alakja látható amint egy -tollat ajánl fel a 

vele szemben álló Ré-nek, aki kosfejes madár képében jelenik meg, a szerepl ket 

címkeszövegek azonosítják, melyben egy szójáték is felfedezhet :  

/ /  //  „  Ré / felajánlás az / az igazhangú „A fény van  

 el tte”  

11.5. A memphiszi hypokephalok 

11.5.1. Bevezetés - A hypokephal helye a temetkezési mellékletek sorában 

Az elmúlt évek kutatásának köszönhet en a memphiszi temet  kés - és Ptolemaiosz- 

kori leleteinek rendszerezése is megkezd dött. A Szakkarából el került anyag összetételében 

sok hasonlóságot mutat a IV. - III. századi fels -egyiptomi temetkezések felszerelésével. Az 

eltér  stílusjegyek, a különböz  hagyományoknak és m helymunkáknak tudható be. Az 

utóbbi évek olasz, francia és lengyel ásatásai több intakt IV. és III. századi sírra is bukkantak. 

Csakúgy, mint Thébában, a korábbi, például XXVI.dinasztia kori sírokba temetkeztek be,967

de el szeretettel használtak még korábbi aknasírokat is, ezeket tovább b vítették kisebb 

kamrákkal („loculi”), bemélyedésekkel/párkányokkal („niche”).968 A lengyel ásatások pedig 

számos, nagy változatosságot mutató gödörsírt is feltártak a fels  temet ben.969

A perzsa korszaktól használt trapezoid k szarkofágok mellett el fordulnak az 

anthropoid fakoporsók, a terracotta koporsók, de továbbra is használatban maradnak a

téglalap formájú szögletes koporsók is.970 A IV. század végét l egyre gyakoribb jelenség, 

hogy a múmiát kartonázs maszkkal, uszekh-galléral, és köténnyel díszítik, a lábakat pedig 

                                                
966 PETRIE, 1914, 30; plate XX, PETRIE 1937, 24-25, PETRIE 2000, distribution lists, Abydos 1900. 
967 Megemlíthetjük  vezír sírját, aki I. Nektanebosz uralkodása idején élt Memphiszben. Padineith a 
XXVI. dinasztia idején élt  (Bokhorisz) sírját használta fel újra saját családi sírjaként (BRESCIANI ET 
AL. 1980). 
968 F7 és F17-es sírok. ZIEGLER – LECUYOT 2007, 2026-2028, pl. 2, 4.  
969 MY LIWIEC ET AL. 2008; ASTON 1999, 22.  
970 MY LIWIEC ET AL. 2008, part 1. 
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sarut ábrázoló kartonázs elemmekkel vagy burkolattal látják el.971 A Christianne Ziegler 

vezette francia ásatások több galériát is feltártak, amelyekb l koporsó nélküli, de kartonázzsal 

borított vagy anélküli, Ptolemaiosz-korra datálható múmiák kerültek el .972

Dr. Ziegler leírása alapján körvonalazhatjuk egy i.e. 300 körüli gazdagabb sír 

kellékeit: szentély formájú kanópusztartó ládával (Aston C1-C2) 973, Ptah-Szokarisz-Ozirisz 

szoborral (Raven IV A, B, C),974 kerámiával,975 a múmiát többrészes kartonázs díszekkel, 

amulettekkel és Halottak Könyvével teleírt múmiavásznakkal láthatták el.976 Feltehet en a 

sírokhoz kapcsolódó szentélyben k sztélét (Munro Memphis II fázis) 977 és áldozati táblát is 

állítottak.978

Az F17-es sírból el került Raven IV A-C            Aston C1-típusú kanópuszládája 

típusú PSO-szobrai 

                                                
971 SCHWEITZER 2008, 521-544. 
972 ZIEGLER 2011, 60-61. 
973 ASTON 2000, 165-178; BRUWIER 1982, 5-21 
974 RAVEN 1978-1979, 267. Eleddig nem került el  a Théban III.századra jellemz  fekete festéses szobor (D, E, 
F).  
975 C és D fáfizis: ASTON – ASTON 2010, 15-59, 107-115, 179-187; RAVEN 2011, 795-808. 
976 KOCKELMANN 2008, 25-28, passim. 
977 MUNRO 1973, 161-170, 336-343, Taf. 61-64. 
978 KAMAL 1909, 208, Index VII. 
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IV.századra datálható trapeozid formájú     Az F17-es galéria egyik loculusa, a háttérben  

szarkofág, benne többrészes kartonázzsal    niche-sel benne IV. – III. századra datált fa  

borított múmia                                              anthropoid koporsókkal 

A Carol My liwiec vezette lengyel ásatások hasonló összetétel  anyagra bukkantak a 

Dzsószer piramisától nyugatra fekv  szektorban.979

11.5.2. A memphiszi hypokephalok sajátosságai 

  
Sajnos eddig egyetlen in situ hypokephal sem ismert Szakkarából, amit talán azzal 

magyarázhatunk, hogy az elmúlt évek ásatásai alacsonyabb rangúak temet it tárták fel, s a 

papok által használt temet t, feltehet en már a XIX. században kifosztották.  

Stephan Quirke feltételezi, hogy egyes memphiszi múmiákat kartonázs vagy bronz 

hypokephallal és vászon hypokephallal is elláttak. Mindez azonban egyel re csak feltételezés, 

múzeumokban eddigi kutatásaim szerint eddig csupán 4 vászon hypokephal azonosítató, mint 

memphiszi el kerülés  darab.980 Sem kartonázs, sem bronz korong nem ismert a lel helyr l.  

Az ismert 4 textil közül valószín leg a T.5a.1-es darab a legkorábbi keltezés . Ennek 

ikonográfiája, noha textil vászonra rajzolt darabról van szó, megegyezik a klasszikus IV 

regiszteres thébai darabok ikonográfiájával. A példány thébai sztenderdt l eltér

idioszinkretikus karaktere azonban, az I. regiszter négykosfejes istene körül adoráló istenek 

ábrázolásában és a körfelirat hiányában érhet  nyomon. Ezen a korongon és három másik 

darabon is (T.6a.1, T.6a.2) az adoráló istenek kígyófej  n k és békafej  férfiak, akik 

párosával négyen jobbról, és négyen balról imádják a négykosfejes istent. A harmadik kicsit 

eltér  módon csupán férfi adoráló isteneket ábrázol (T.5b.1). A korong tulajdonosa 

                                                
979 MY LIWIEC et al. 2008. 
980 QUIRKE 1999, 41; T.5a.1, T.5b.1, T.6a.1, T.6a.2. 
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Arszinoé ( ) fia, a berlini Ägyptisches Museumban rzött leltári szám nélkül álló 

darab Petubasztisz egyéb múmiabandázsaival együtt került a múzeumba. Ezek alapján tudjuk, 

hogy több memphiszben jellemz  papi címén túl a és 

a profétája címet is viselte, ez utóbbi pedig egyértelm en IV. Ptolemaiosz 

Philopatór és III. Arsinoé kultuszára utal, melyet a fáraó, kimutathatóan 217-ben kodifikált.981

Petubasztisz így feltehet en a III. század végén, vagy a II. század elején hunyt el.

A memhiszi hypokephalok kronológiájának egy másik keretszámát a T.6a.2-es jel

vászon hypokephal adja.982 A hypokephal tulajdonosa Pszametik a memhiszi Ptolemaiosz- 

kori temetkezési hagyományoknak megfelel en szintén múmiavászonra írt Halottak 

Könyvével (Torinó, FRL 1870.1-5) és egy Halottak Könyve papirusszal is rendelkezett 

(Leiden RMO AMS 19). Ismeretlen hely  szakkarai sírjából egy áldozati tábla is el került, 

mely feltehet en szintén a Drovetti gy jteményb l került Párizsba, a Louvreba (N 427a). D. 

Kurth és J. Quaegebeur kutatásainak köszönhet en Pszametik családfája az i.e. III. század 

elejét l követhet  nyomon. Pszametik Quaegebeur véleménye szerint III. Herieus i.e. 130-

ban bekövetkezett halála után vette át bátyja családon belül öröklött papi címét (

),983 így a hypokephalt feltehet en, legkorábban az i.e. II sz. végére datálhatjuk. 

Vizsgálatunk eme kés i végpontját tekintem a memphiszi hypokephalok egyik utolsó 

példányának.  

A hypokephal ötregiszteres, a képmez  sávjait két koncentrikus kör keretezi, mely sáv 

a klasszikus hypokephalokon a körfeliratnak ad helyet. A korong szerkeszt je azonban a 

képmez  legalsó két regiszterét választotta a hosszabb feliratok elhelyezésére. A legalsó 

regiszter csakúgy, mint a legfels  egyfajta keretbe foglalja a középs  három regisztert. 

Ikonográfiájában megegyezik a két regiszter: szárnyait kitáró térdel  istenn , markában 

tollakat tart, fején napkorong. Az els  és az utolsó regiszter 180°-kal elfordulva, egymásnak 

háttal áll. 

A második regiszter témája a klasszikus hypokephalok II. regiszterét idézi. A központi 

négy kosfejes guggoló alakot jobbról és balról 2-2 álló istenpár imádja, az alakok felett kis 

címkeszöveg azonosítja ket. Ezek az alakok egyértelm en azonosíthatók a hermupoliszi 

Ogdoáddal, a n i alakok kígyó, a férfiak béka fej ek.  

                                                
981 HÖLBL 2001, 169. 
982 Ez a darab 1824-ben került Torinóba Drovetti gy jteményéb l (QUIRKE 1999, 37). 
983 Érdekes jellemvonása a memphiszi sztéléknek, hogy felt ntették a sztélé szövegében megemlékez  személy 
születési és halálozási idejét, fontosabb eseményeket az illet  életéb l (CLARYSSE 1978, 239). 
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A harmadik és negyedik regiszter eszünkbe juttatja a korábban tárgyalt terracotta 

tálkák ikonográfiáját, melyek a HK 134-es fejezet vignettáját másolják. Istenek sorát látjuk, 

amint egymásnak háttal állva jobb felé fordulnak egy áldozati oltár el tt. Az oltárt kis 

emelvényen álló sólyom figurája követi, fején Alsó- és Fels -Egyiptom kett s koronája, t Ré 

sólyomfejes, napkorongos alakja követi, majd Atum emberfej  kett s koronát visel  alakja. A 

Napisten harmadik megjelenési formája, mint Khepri, a következ  férfi, akinek a fején 

skarabeus jelenik meg. A következ  alak valószín leg kosfejes, fején kosszarvak és a fels -

egyiptomi korona látható. A következ  két figura egyértelm en azonosítható Suként és 

Tefnutkét jellemz  attribútumaik révén.  A hetedik n i figura, valószín leg Nut, fején -

edénnyel(?), -a textil kissé homályos festésének köszönhet en ezt csak feltételezhetjük. Az 

utolsó két alak feltehet en Thot és Hórusz, el bbi íbisz-fejjel és atef-koronával, utóbbi 

sólyom(?)-fejjel és kett s koronával a fején. 

A negyedik regiszter két szélén egy  formulával bevezetett invokáció áll, a 

regiszter hat figurájához szólnak, -védelmet kérve Pszametik számára. A regiszterben 

szintén jobbra tekintenek az alakok, az els  páros Ízisz és Nephthüsz, a második két alak Hu 

és Szia, az ket azonosító hieroglifákkal a fejük felett. Az utolsó két figura  különös módon 

egy standardon guggol fejük felet szem és fül hieroglifa látható. Quirke véleménye szerint a 

látás/ cselekvés és hallás képvisel i.984  

Az ötödik regiszter szárnyait kitáró istenn je az ebbe a regiszterbe szánt kétsoros 

szöveg közé ékel dik. A szöveg egészében így áll: 

// //

//

„Mondás az istenatya, Nofertum, a két föld védelmez jének szolgája, az igazhangú 

Pszametik által. Mondás -istenn  által: Megszentelem (?) // tagjaidat, hogy éljenek! / 

Adassék, hogy ne semmisülj meg, ne halj meg soha!” 

A négy szakkarai korong közül összesen egy korongon fedezhet  fel körfelirat 

(T.5b.1),985 azonban ez is csupán egy  formulával bevezetett invokáció, melyben 

                                                
984 QUIRKE 1999, 40. 
985 T.6a.1. 
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az elhunyt címein és filiációján túl rövid áldozati formula szerepel.986 A vászon ikonográfiája 

sokban hasonlít az el bb bemutatott hypokephalhoz, ez azonban csupán négyregiszteres. Ezt 

a korongot feltehet en nem ugyanaz a mester készítette, mint az el z t, az ikonográfia, a 

rajzok kidolgozása eltér  jegyeket mutat (lásd fentebb). 

Nem léphetünk tovább az eltér  ikonográfia megvizsgálása nélkül. Ahogy arra már a 

pseudo-hypokephalokról szóló fejezetben már kitértünk, a Kairói Múzeumban rzött néhány 

festett terracotta „tányért” Maspero hypokephalnak tartott.987 Feltételezhetjük, minthogy a 

régészeti leletek nem támasztották alá azt, hogy ezeket a korongokat múmiák feje alatt 

találták volna, hogy Maspero ismerhette a memphiszi el kerülés  vászon hypokephalokat és 

sok azonos karakterüknél fogva gondolhatta azt, hogy ezek a kerámiakorongok is 

hypokephalok lehetnek. 

                
Kairó, EM, l.sz. nélkül   Kairó, EM, SR 10694 (CG 3171) (saját fotó) 

MASPERO 1902, utolsó képmelléklet 

Mind a memphiszi vásznakon, mind a terracotta korongokon a téma meglehet sen 

hasonló: napkorongban istenek guggoló vagy álló alakjai sorakoznak egymásnak háttal jobb 

felé fordulva. A jelenet elején sólyom a fehér koronával, mögötte a Napisten megjelenési 

formái: Ré, Atum, Khephri, vagy ezek kombinációi. Majd Su és Tefnut az els  sorban, ket 

Geb és Nut, Ozirisz, (Hórusz),988 Ízisz és Nephthüsz követi. A kompozíció, ahogy azt 

említettük a Halottak Könyve 134-es fejezetének el írását követi:  

                                                
986 CLARYSSE 1998, 321-327. 
987 MASPERO 1902, 283-285. 
988 A Széthez f z d  kései kori negatív konnotáció miatt, személyét helyettesítették Hórusszal. 
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„Mondassék el egy sólyom, aminek fején a fehér korona van, Atum, Su, Tefnut, Geb és Nut, 

Ozirisz és Ízisz, és Nephthüsz, -núbiai pigmenttel egy úgy új tálra festett,- alakja felett, 

akiket egy bárkába az -lélek képével együtt kell helyezni, amely létformának el idézése 

kívánatos. Legyen bekenve -olajjal, legyen áldozva égetett tömjén és sült szárnyas. Ez 

tiszteletadás Ré számára, amikor  a bárkájában hajózik. Aki ezt recitálja számára, ki fog 

lépni Rével együtt minden nap, minden helyen, amerre csak utazik.”989  

 A fejezet szövegéb l kiderül, hogy az alapgondolat a ciklikus újjászületés csakúgy, 

mint a thébai korongokon, a memphiszi vásznakon is kifejezésre jut az ikonográfiában. Az 

egymásnak hátat fordító -istenn k, tehát a perspektíva változtatása (ellentett hemiszférák 

a thébai korongokon) itt is az események örök idej  kontinuitására utalhatnak. 

 Összefoglalva, a memphiszi el kerülés  szögletes vászonra festett hypokephal 

ábrázolások mindössze négy példánya ismert. Két esetben (T.5a.1, T.6b.2), proszopográfiai 

adatok segítik a datálást: a T. 5a.1, az ikonográfia alapján legkorábbinak tartható korong, a 

T.6b.2 pedig egyike az ikonográfiailag kései típusba tartozó korongoknak. Ezekre az adatokra 

támaszkodva az i.e. III. század vége és a II. század vége közötti id szak jelölhet  ki a 

memphiszi hypokephal hagyomány megléteként, melynek jelenlegi határkövei a kutatások 

további fejleményei szerint módosulhatnak még.990   

 A textil hypokephalok hagyománya feltételezhet en Thébából származik, ahol azok a 

kartonázs korongokkal közel egy id ben jelenhettek meg. Abüdoszból és Akhmimból nem 

ismert a textil amulettek, sem a Halottak Könyve fejezetekkel ellátott múmiabandázsok 

hagyománya.991 A két lel helyet továbbá az is kizárja az esetleges származási helyek sorából, 

hogy a III. század közepére feltehet en mindkét helyen megsz nt a hypokephal-hagyomány, 

így nem valószín , hogy a korong történetének észak felé tartó expanziójában ezek a 

kultuszközpontok részt vehettek. Ebb l feltételezhetjük, hogy Thébából jutott el a hagyomány 

Memphiszbe, esetleg egy Thébába látogató papi család honosíthatta meg a hagyományt. A 

példányok számának alulreprezentáltsága alapján esetleg elképzelhet nek tarthatjuk, hogy 

csupán néhány papi család különböz  generációi között egy korántsem elterjedt temetkezési 

melléklet lehetett, s csakúgy, mint Thébában vagy Abüdoszban és Akhmimban csak bizonyos 

családok, egyes generációi használták a korongokat.

                                                
989 ALLEN 1974, 110. 
990 Ha az általunk enigmatikus csoportnak elkülönített vászon hypokephalok memphiszi eredete bizonyítást nyer, 
úgy a memphiszi hagyomány a III. sz. elejéig kitolható. 
991 KOCKELMANN 2008, 32. 
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Egy másik hipotézisként feltételezhetjük a nagyobb elterjedést is, de a XIX. századi 

sírrablók a szakadt, foszlott múmiavásznakat, még ha feliratosak is voltak nem biztos, hogy 

múzeológiai szemszögb l eladható darabnak tartották, így megsemmisülhettek, 

elkallódhattak.  

Feltételezhetjük, hogy néhány múzeumban rzött memhiszi papi, papn i múmia feje 

alatt találhatunk még vásznat, azonban a modern non-invazív múmiavizsgálatoknak 

köszönhet en ezeknek további el kerülésére az esély csekély.  

12.0 Konklúzió 

A dolgozat célja egy olyan katalógus készítése volt, melynek révén a korszakot 

kutatók könnyen tájékozódhatnak a korongok által képviselt kés - illetve Ptolemaiosz-kori 

Amon-teológia eme manifesztumai között. Ezt a célt már többen is megfogalmazták az elmúlt 

évtizedekben, Budapesten, én a Varga Edith által megalapozott kutatásokat igyekeztem 

folytatni, az általa kijelölt úton. Varga Edith a téma feldolgozásában elért eredményei, 

-melyeknek rövid áttekintését adjuk a dolgozat elején,- bázisául szolgálhattak a most 

közreadott katalógus eredményeihez is. A „Kutatástörténet” cím  fejezetben lényegre tör

képet kapunk arról, hogy a XIX. századtól kezd d en egyes kutatók milyen lényeges 

elemmel b vítették a korongok helyes értelmezéséhez szükséges ismereteinket. Sajnos a XIX. 

és a XX. század során sok esetben, -mint ahogy az olyan tárgyak esetén gyakori, amikr l nem 

áll rendelkezésre kell  ismeret,- születtek minden alapot nélkülöz , megtéveszt  információk, 

melyeket rögtön a dolgozat elején célszer nek tartottam tisztázni. 

Ilyen téves elképzelés volt a XXV. dinasztina idejére keltezett, vagy a római korinak 

datált példányok; a feliratos „hypocephalus biscuit”; a terracotta vagy a szögletes és 

háromdimenziós hypokephalok megléte.  

A problémakör egy máig bizonytalan fejezete a henemet-weret tárgycsoport. Ennek 

fejalátétként történ  azonosítása Varga Edithtel eggyez  véleményem szerint a 

középbirodalmi koporsófrízek alapján meglehet sen valószín . Továbbá helytálló lehet az a 

feltételezés is, mely a hypokephalok el képét látja a gyékénypárnák használatában (err l 

részletesen 4.1-es fejezetben). Számos kés - illetve Ptolemaiosz-kori lelet is alátámasztja a 

gyékénykorong hypokephalra gyakorolt befolyását. A fejalátét nem az els  olyan tárgy 

(például fejtámasz, hajpánt), mely kikerült a csupán profán használatból, és amit az egyiptomi 
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teológia felvértezett vallásos mondanivalóval, ami ezáltal bekerülhetett a testet óvó amulettek 

sorába is. 

A hypokephal amulettek elemzése és tipológiai rendszerezése nem volt egyszer

feladat, minthogy valamennyi példány (jelenleg 149 darab ismert) egyedi alkotás, valamely 

részletében mind eltér . A korongokat els dlegesen klasszikus és textil példányokra 

bontottam. Klasszikus korong (a dolgozatban K jelöli) az anyagát tekintve bronz, kartonázs, 

fa vagy papirusz anyagú lapos vagy konkáv korong, mely önmagában vagy a halotti maszk 

fejtet  felöli részébe integrálva jelent meg a múmia feje alatt. A textil korongok (a 

dolgozatban T jelöli) négyszögletes vászonra rajzolt korongok, melyeknek klasszikus 

korongokra jellemz , vagy egyedi ikonográfiájuk a Napisten valamely manifesztumát 

reprezentálja.  

Tipológiák kialakítására egyrészt a képmez  függ leges képregisztereinek száma (a 

klassikus példányok megjelölésénél 1-4-ig), alosztályok létrehozásában pedig a regiszterek 

további tagolása szolgálhat (az egyes alosztályokat a-d-ig jelöljük). Külön 

regiszterkategóriának számítanak (5-ös) a koncentrikus elrendezés  korongok és egy külön 

gy jt kategóriának a kisebb töredékek (6-os). A textil hypokephalok esetében szintén a 

képmez  felosztása alapján alakíthatunk ki csoportokat. 

A tipológia egy másik felosztási elve a körfelirat szövegeire alapoz. Felosztásomban 

hat szövegtípust különítettem el, de az egyes szövegtípusok között fel-felbukkan néhány 

átmeneti példány is, amely magában egyesítheti különböz  szövegtípusok mondásait. 

A tipológiák segítséget nyújtanak a korongok egy-egy típusát megállapítani, melyek 

összefüggést teremtenek az i.e. IV. - II. század közötti hypokephal hagyomány fejl désének 

körvonalazásában. 

A IV. századra datált (thébai, abüdoszi és akhmimi) els  korongok valamennyi 

esetben négyregiszteresek voltak (sztenderd hypokephal) és feltehet en az els  szövegtípusba 

tartozó mondást írták a korongok peremére. Önmagában ez a megállapítás azonban egy-egy 

példány datálásában nem feltétlenül segít, ehhez kizárólag a korongokon felt ntetett 

genealógiák nyújthatnak egyértelm  választ. 

A III. századra nem csak a regiszterek számában és szerkezetében, de a szövegek terén 

is nagy változatosság mutatkozik.992 A második (Thébában és Hermupoliszban) és a 

harmadik szövegtípus (Thébában) a III. század els  felében jelentek meg. A negyedik 
                                                
992 Már Varga Edith is rámutatott, hogy a III. században bekövetkezik a regiszterek számának fogyatkozása és az 
ikonográfia elszegényedése, ez a folyamt pedig együtt járt az egyszer söd  szövegek használatával is (VARGA
1968, 96). 
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szövegtípus feltehet en II. Ptolemaiosz uralkodása után vált általánossá. A negyedik 

szövegtípus alkalmazása együtt járt a hypokephal-regiszterek szemszögében bekövetkezett 

változásokkal is: a korongok regiszterei egyre többször egy irányba fordulnak, a sztenderd 

elrendezést l mind gyakrabban térnek el és tévesztik össze a regiszterek sorrendjét is. 

Memphiszben ezzel szemben egy egyéni fejl dési vonal mutatkozik, innen eleddig 

csupán textil hypokephalok ismertek, melyek ikonográfiájukat inkább a HK 134-es 

fejezetéb l merítették. Ennek mondanivalója szintén az elhunyt védelmében és apoteózisában 

jelentkezik. Ez a fels -egyiptomitól eltér  fejl dési vonal érthet , ha a Halottak Könyve 

memphiszi fejl désére gondolunk. Itt az Amon-központú kiegészít  fejezetek (a HK 163-165) 

nem kaptak akkora népszer séget, mint Thébában vagy Akhmimban, s t Memphiszben ki is 

hagyták a Halottak Könyvéb l, csupán a 162-es fejezet maradt része az itteni 

hagyománynak.993  

A memphiszi vásznak szemben a fels -egyiptomi darabokkal jórészt a III. század 

végér l, a II. század idejéb l maradtak fenn. Feltételezhetjük, hogy a III. század végén, a II. 

század elején kitört thébai lázadások és az országot sújtó nehéz gazdasági helyzet a 

temetkezések színvonalának tekintetében még az elitet is mértékletességre szorította, a 

hypokephalok használata itt már csak sporadikusan fordul el , míg az északi városban a 

hagyomány úgy t nik zavartalanul folytatódott és a hypokephal egyedi interpretációban 

„virágkorát” élte. 

Egy nagyon fontos területen, amely a korongok datálásban óriási segítséget nyújthat 

haladást sikerült elérnem. Nagy hangsúlyt fektettem az egyes korongok tulajdonosainak 

proszopográfiai feltárására, hiszen ezáltal vált lehetségessé azon korongok kontextusba 

illesztése is, amik csak a múzeumok tárlóiban érhet ek el.  

A dolgozat során elért eredmények azonban még koránt sem adhatják lezárását a 

témának sajnos még számos kérdést nyitva kell hagynunk, ilyen le nem zárt kérdés az 

ábrázolások óegyiptomi szándékolt jelentései, a dolgozatban bemutatott interpretációk közül 

az eredeti egyiptomi jelentéstartam meghatározása. 

Egy másik kérdés, ami nyitva maradt, az a hypokephalok szövegeit érinti. Sajnos még 

nem teljes a szövegek megfejtése mindaddig, amíg azok archetípusát nem sikerül minden 

esetben azonosítani. A thébai nekropolisz feltárása és a múzeumi raktárak leltára során még 

újabb darabok kerülhetnek el , amelyek esetleg megoldást jelenthetnek a kérdéses területeken 

is. 
                                                
993 MOSHER 1992, 155. 
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  A megoldatlan kérdések egy részét cikkek útján igyekeztem az egyiptológia szélesebb 

tábora elé tárni abban a reményben, hogy az így köztudatba bekerült kérdésekre esetleg valaki 

megoldást fog tudni kínálni.994  

A dolgozat érdeme lehet mégis, hogy egy olyan perspektívába sikerült helyezni a 

fejalátéteket, mely alapján meghatározhatóvá vált a korongok kora és helye az egyes 

temetkezési mellékletek sorában. Így a téma iránt érdekl d  kutató könnyen eligazodhat az 

egyes korongok között. 

                                                
994 Eleddig egyetlen reakció, egyetlen válasz sem érkezett! 
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Summary 

Hypocephalus is a Late Period and Ptolemaic funerary equipment, an amuletic disk, 

made of cartonnage, bronze, textile rarely from papyrus or wood. Its shape forms (sun)disk, 

the diameter of these objects varies between 8.00 and 23.00 cm. Its form is plane, rarely has 

concave shape, in this case it protects the head as a funerary cap –according to the 

observation of Jean-Luis de Cenival. The custom of using hypocephali spread in Thebes, 

Abydos, Akhmim, Hermopolis and in Memphis. The earliest known example can be dated to 

the IVth century BC and the latest to the IInd-Ist century BC. 

The texts and principally the iconography were aimed to be analysed in the work. So 

far 149 examples are known, several, unfortunately, just from old descriptions. The relatively 

low number shows that the object was not a widespread funerary equipment, only priest and 

priestly families used, those of Amon in Thebes, of Min in Akhmim, and the ones of Ptah in 

Memphis. 

Among the examples there are no two equal ones. In some details every piece is an 

individualistic creation. Anyway there are some iconographic characters that show common 

features. These iconographic elements indicate the group of standard discs which are of four 

register type. Classic disks may vary the number of the registers 1 to 4, while textile 

counterparts are mainly of one register type, but there are some Memphite ones which consist 

of up to six registers. An individualistic type is the concentric one, which really imitates the 

anatomy of the eye. The eye itself, since Ancient Egyptian theologists certainly interpreted 

hypocephali as the iris of the wedjat-eye, amidst travelling the Sungod in his hidden, 

mysterious and tremendous form(s). Hypocephalus can be considered as the sun disk itself 

which radiates light and energy towards the head of the deceased, who due to this energy can 

again be a living being who feels him/herself as one “who is one the Earth”. 

The texts and the iconography derive principally from the supplementary chapters of 

the Book of the Dead. Some disks directly cites the text of spell 162 which can offer the 

mythological background of the invention of the disk by the Great Cow, who protected his 

son Ra by creating the disk in the protection of her son. 

Unfortunately there are still some texts that cause some difficulties to understand 

clearly until their source is not identified. This work remains to a further step in the research.  
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Supplementum 

A hieroglif szövegek másolata - körfeliratok 

A szövegek másolata az átiratoknál közölt tematikus sorrendet követi. 

1-es szövegtípus másolata 

a.) Az … csoport 

Abüdoszi példányok: 

K.1a.3 

 (sic) (sic)                   (sic) 

a.)  N  

c.) 
 (sic) 

d.) 
                 (sic) (sic) 

e.) 

f.) 

K.1a.4 

 (sic) 

a.) 
 (sic) 

b.) 
       (sic) 

c.) 

d.)   
 (sic) (sic) 

e.) 

f.) 

K.1a.5 

 (sic) 

a.) 
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 (sic) 

b.) 

c.) 

d.) 
 (sic) (sic) 

e.) 

f.) 

Thébai példányok: 

K.1a.1 (thébai)  (sic)                (sic) 

a.) 
 (sic?)(sic)          

b.) 

c+d.) 

e.) N.  

f.) 

K.1a.2? (ismeretlen helyen) 

K.1c.2 (thébai) 

a.) 
 (sic) (sic) 

b.) 

c.) 

d.) 
 (sic) (sic) 

e.)  N 
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f.) 

K.5.1 (thébai) 

a.) N995

b.1)   

d.1.) 996

f.) 

K.5.2 (bels  körfelirat) (thébai) 

 (sic) 

a.) 
(sic) (sic)     (sic)   (sic)  (sic) 

b.) 
 (sic) 

c.) 
 (sic) 

d.) N997

Akhmimi példányok: 

K.1a.6 

a.) 

c.) 

      (sic) (sic) (sic) (sic)     (sic) (sic)(sic) 

d.) 
 (sic)       (sic)   (sic) 
                                                
995 A Ozirisz név már csak a bels  területre fért ki. 
996 A mondat incipitje két optatív formát mutat, ami teljes mértékben kifejezi a más példányon körülírással 
kifejezett gondolatot. 
997 A szöveg eltér a mintától. Valószín leg újraértelmezték a szöveget.  
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e.) 

K.1a.7 (akhmimi) 

                        (sic) (sic)  (sic) 

a.) 
 (sic)   (sic) (sic) 

b.)  N 

c.)   

 (sic) (sic) (sic)(sic) (sic) (sic) 

d.) 
 (sic)             (sic) 

e.) 

f.) 

 b.) …csoport 

K.1a.8 (thébai) 

b.) 

c.) 

d.) 

K.1a.9 (thébai) 

b.) 

c.) 

d.) verzió   
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e.) 

f.) 

K.1a.10 (thébai) 

b.) 

c.) 

e.)   

f.) 

K.1a.11 (thébai) 

b.) 

c.) 

d.) 

 (sic) (sic)(sic) 

e.) N 

f.) 

K.1a.12 (thébai) (verzió) 

b.) 
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c.) 

      

e.) 

        

        

f.) 

K.1a.14 (thébai) 
               (sic) 

b.) 

c.) 

                          (sic)                       (sic) (sic) 

d.) 

 (sic) (sic) (sic) 

e.) 
 (sic) 

f.) 

K.1a.15 (thébai) 

 (sic) (sic) 

b.) 

c.) 

 (sic) (sic) 

d.) 

 (sic) (sic) 

e.) 

 (sic) 

f.) 
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K.1a.16 (thébai) 

b.) 

c.) 

d.) verzió  

(sic) 

e.) verzió 

N 

f.) 

K.1a.17 ? (thébai) 

b.) 

c.) 

d.) 

K.1a.27 (ismeretlen helyen) 

K.1b.2 (thébai) 

b.) 

c.) 

d.) verzió 

e.) verzió 

f.) 

 (sic) 
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K.1b.8 (thébai) 

b.) 

c.) 

d.) 

e.)  N 

f.) 

K.1b.12 ? (thébai) 

b.) 

c.) 

K.1c.1 ? (thébai) 

b.) 

c.) 

d.) 

K.2a.3 (thébai) 

 (sic) 

b.) 

c.) 

 (sic) 

d.) 

 (sic) (sic) 
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e.)  N. 

K.3b.8 (thébai) 

b.)   

c.) 

d.) 

f.) 

K.4b.1 (thébai) 

b.) 

c.) 

 (sic)   (sic) 

d.) 

f.) 

K.4b.2 (thébai) 

b.) 

c.) 

(sic) 

d.) 



265 

 c.) … csoport 

K.1a.18 

c.) 

d.)   

e.)  N 

K.1a.19  

 (sic) 

c.) 

 (sic) (sic) 

d.) 

K.2b.16. 

c.1) 

d.2) verzió   N 

d.1.) 

f.) 

K.2b.17 ? (thébai) 

d.1.) 

K.2b.18 ? 

c.) 
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d.) 

K.2b.19 ? (thébai) 

d.1.) 

K.1a.20 (akhmimi) 

c.) 

 (sic)  (sic) 

d.) 

 (sic) (sic) 

e.) 

  

K.1a.21 (akhmimi) 

c.) 

 (sic)  (sic) (sic)  (sic) (sic) 

d.) 

  (sic) 

e.) 

f.) 

K.1a.22 (akhmimi) -olvashatatlan 

K.1a.23? (akhmimi) 

d.) 

 (sic) 
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e.) 

 c) 1.) + 4.) átmeneti szövegtípus 

K.1a.13 (verzió) 

4. csoport: 

[…] 

e.) 

f.) 

2-es szövegtípus ( -típus)  

A sztenderd szöveg és az a) variáns 
K.1a.24 

 N 

K.1b.3 

  

N 
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 (sic) 

K.1b.4 

 N 

K.1c.7 

  N [… 

K.2a.1 

 N…] 

K.2a.2 
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 N 

K.2a.7 

(sic) 

N 

K.2a.8 

  

N 

K.2b.1 

998N  

/vagy: 

  

999N  

                                                
998 Lásd a komenntár k megjegyézését. 
999 Egy elképzelhet  rekonstrukció a kitörés helyén: … analógiák alapján. 
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K.2b.2 

  

  

N 

b) variáns: 
K.1b.10 

  
 (sic) 

 N [… 

K.1c.3 

           (sic) 
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N

K.1c.4 

 N 

K.2b.3 
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 N (?) 

K.5.2 

(sic) 

              (sic) 

(sic) 

(sic) 

(sic) 
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K.5.3 

  

  

K.5.4 

  

  

 c) variáns: 

K.1c.8 

K.1c.9 
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 ? 

 N 

 c) variáns+ 1) szövegípus. Átmenet az  és az el z  típusba tartozó 
csoport között 

K.1a.25 

                (sic) 

N

K.1b.6 

…] N 

K.1b.9 
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N

      (sic) 

K.1c.10 

  

Átmenet a 2.) és a 4.) szövegtípus között  

Tuna el-Gebel-i példányok 

K.1a.28 

                              (sic) 

 (sic)  

K.1a.29 

(sic) 

(sic) 

 (sic) 
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 3-as szövegtípus 

 a-verzió: A 162-es fejezetet incipitjét idéz  szövegek másolata:  
K.2b.25 

N 

 N 

K.3b.1 

 (sic) 

 N 

 b verzió: A 162-es fejezet  6-os és 11-es sorát idéz  szövegek másolata: 
K.1c.5 

 N 
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K.1c.6 

(sic) 

 N  

K.2b.4 

  

(sic) 

 (sic) (sic) 

 N 

K.2b.5 

 N 
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K.2b.6 

K.2b.6 (bis) 

 N  

K.2b.7 

N 
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4-es szövegtípus (Oziriánus-szövegek) 

a.) 
K.3a.1 

 (sic) 

  

K.1c.12 (akhmimi?) 

K.2b.21 (akhmimi?) 

K.2b.24 (akhmimi) 

 N 

K.3b.3 (akhmimi) 

K.3b.5 (akhmimi) 
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K.3b.7  

(ismeretlen helyen) 

K.6.16. 

(ismeretlen helyen) 

b.) Invokáció a nekropolisz isteneihez 
K.2b.8 

 N 

K.2b.9 

 (sic) 

K.2b.12 

 N 

K.2b.13 
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 N 

K.2b.14 

  

K.1c.13 (akhmimi) 

K.2b.23 (akhmimi) 

c.) … 
K.2b.10 

N 

K.2b.11? 

[…] N 
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K.3b.6 

(sic?) 

 N(?) 

K.3c.1 

 N 

K.4c.1 

T.5b.1 

N  

d.) Genealógia, titulusok felsorolása 
K.2b.20?, K.2b.22, K.2b.26, K.3b.4, K.4a.1? 

5. Átmeneti szövegtípus a 4.) és a 6.) szövegtípusok között 

K.2a.5 

? vagy ?  
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5-ös szövegtípus 
K.1b.15 

 N 

 N 

K.1b.16 

           (sic)  (sic)                        (sic) 

                                    

N 

 (sic)                   (sic)(sic)        (sic) 

6-os szövegtípus - egyetlen el fordulású szövegek 

K.1b.1 

                         (sic) 

K.1b.5 

 N 
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K.1b.7 

K.1b.11 

K.1b.13 

K.1b.14 

K.2a.4 

K.2a.6 
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1000

K.2a.9 

K.2b.15 

K.3c*.2 

 N 

K.4c.2 

                                                
1000 Varga Edith rekonstrukciója. 
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T.4b.1 

…] N 

A hypokephalok képmez jének szövegei 

A hieroglif szövegek másolata 

Az I. regiszter szövegei 

Az els  szövegtípus szövegei 

Abüdoszi korongok 
K.1a.3 

                    (sic) 

 //  //  
(sic) 

 //  // 

 // 

K.1a.4  
            (sic)         (sic)                   (sic) 

 //  
                                            (sic) 

 //  // 

 // 

K.1a.5  
 (sic) (sic)                 (sic) 

 //  //  // 
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Thébai korongok 

K.1a.12 

 //  //  // 

 //

 //  //  // 

K.1a.1 
                  (sic)       (sic?) (sic) 

 //  // 
 (sic) 

 //

 //  //  // 

K.1a.17 

 // // 

K.2a.3  
             (sic)      (sic?) (sic)   (sic) 

 // // 

// //  // // 

 //  // // 

K.1a.11 
 (sic?)                        (sic)                           (sic) 

 //  //  // // 



288 

 //  // 
   (sic) 

 //  // 

K.1a.8  
                 (sic)  (sic?) (sic?) (sic?)                               (sic) 

 // //  // 
                                                              (sic)                 (sic) 

//   
                                                             (sic)                 (sic) 

//  //  //  //

K.1a.9  

 //  //  //  // 

K.1a.10  

 // N // 

 //  //  //  

 //  // 

K.1a.16 
  

 //  //  // 

//  // 

K.1a.13  

 //  // 

 //  // // 

//
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K.1a.14 
 (sic) (sic) 

 //  // 
(sic)     (sic) 

 //  // 

K.1a.15 

 // 

K.1a.18  
 (sic) (sic) (sic) 

 //  // 

 //  // 

K.1a.19 
(sic) 

 // 
 (sic) 

 //  

// // 
(sic) (sic) 

 // 

K.1b.2  

K.1c.2  

// // 

K.2b.16 
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 // // //  
(sic) 

Akhmimi korongok 

K.1a.6 (akhmimi) 

 //  //  // 

// 

K.1a.7  
 (sic) (sic)            (sic) 

 // // 
 (sic) (sic) 

 //  // 

K.1a.20 

 // 

K.1a.21 

 //  //  // 

K.1a.22  
(olvashatatlan) 

A második szövegtípus I. regiszterének szövege  

K.1a.24 

 //  // 

K.1a.28 

//
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 //  // 

K.1a.29  

/ / 

K.2a.1 

/ / 

K.2b.1 

//  // 

K.2b.2 

 // // 

K.2a.2  

 //  // 

K.1b.3  

// // // 

K.1b.4  

/ / / 

K.2a.7                                 
 (sic?) 

 //  //  //

K.1b.10 
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K.1c.3 

K.1c.4 

//  //   

K.2b.3  

//  // 

K.1a.25 

 //  //

K.1b.9  (sic) 

 // // 

// // 

A harmadik szövegtípus I.regiszterének szövege 

K.2b.5  

K.2b.6  

//  // 

K.1c.6  

 // 

K.2b.7  
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 //  // 

K.1c.5 

// // 

A negyedik szövegtípus I.regiszterének szövege 

K.1c.12  

 // 

K.1c.13  

 //   
K.2b.8  

// 

K.2b.23  

// 

K.3a.1 

 // 

T.5a.1  

N 

Az ötödik szövegtípus I. regiszterének szövege 

K.1b.15  

// N // // // 
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K.1b.16 

 //    
  

A hatodik szövegtípus I. regiszterének szövege 

K.1b.1  

 // //  // 

K.1b.5 

 //  // // 

// // 

K.1b.7  

// // //

K.2a.4  

 // 

K.2a.6 

K.2a.9 

 //  //  (?) 

A koncentrikus korongok I. regiszterének szövegei 

K.5.2  

 //     
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 //  // 

K.5.3 

 //  // 

K.5.4  

//  // 

 A II. regiszter a szövegei 

Az els  szövegtípus II. regiszterének a szövegei 

Az abüdoszi példányok 
K.1a.3 

                                         (sic)             (sic) 

|1 

 (sic) (sic) 

|2 

 (sic) 

|3 

             (sic) (sic) (sic) 

|4

 (sic) 

|5 

K.1a.4  

 (sic) (sic) 
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|1 

|2 

   (sic) (sic) (sic) 

|3 

|4 

K.1a.5 

 (sic) (sic) 

|1 

 (sic) 

|2 

           (sic)             (sic)  (sic)   

|3 

Thébai példányok 

K.1a.12 (thébai) 

|1 

 (sic) 

|2

|3

|4  N 

|5
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K.1a.1 (thébai) (sic) 

|1 

|2

|3 

|4

(sic) 

|5 

K.2a.3 

|1 

 (sic) 

|2 

|3 

(sic) (sic) 

|4 

K.1a.17 

(az I.a szövege nem maradt fenn) 

K.1a.11 

 (sic) (sic)  (sic) 

|1 

|2
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 (sic) (sic) 

|3 

|4 

|5 N 

K.1a.16 

|1 

|2 

 (sic) (sic) 

|3 

 (sic) (sic) 

|4  N 

K.1b.8 

 (sic) 

|1 

|2 

(sic) 

|3 

 (sic) 

|4 

    (sic) 

|5  N 
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K.4b.2 (thébai) (atípusos) 

|1  

 (sic) 

|2

 (sic) (sic) (sic) 

|3 

|4 

K.1b.12 

|x+1 

|x+2  

|x+3 

|x+4  N 

K.1a.8 (thébai) 

|1 

 (sic) 

|2 

 (sic) 

|3 

|4 
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K.1a.9 

|1

|2

|3

|4

|5

K.1a.10 

|1 

|2 

|3 

|4  N 

|5 

K.1a.13 

|1 

|2 

|3 

|4 

K.1a.14 
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(sic)           (sic)       (sic)    (sic)          (sic) 

|1 

                                (sic)    (sic) 

|2

    (sic)                           (ic) 

|3 

           (sic)     (sic) (sic) (sic)  

|4 

K.1a.15 

                                                 (sic) 

|1 

                                              (sic)

|2

   (sic)                                        (sic)        (sic) 

|3

                            (sic)                 (sic)           (sic) 

|4 

K.1a.2 (ismeretlen) 

K.1b.2 

|1 

|2 

 (sic) 
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|3 

|4 

K.1a.18 

|1  

|2 

|3 

|4 

K.1a.27 (ismeretlen helyen) 

Akhmimi példányok 
K.1a.20 (akhmimi ?) 

(az átirat korong rossz állapota miatt kérdéses) 

|1 

|2 

|3 

|4 

K.1a.7 (akhmimi)  

 (sic)      (sic) (sic) 

|1
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  (sic)                     (sic)    (sic) 

|2

           (sic) (sic)                 (sic) 

|3

 (sic)         (sic) 

|4

|5 

K.1a.21 (akhmimi) 

 (sic) 

|1 

                              (sic) 

|2

|3 

   (sic) (sic) 

|4 

K.1a.22 (akhmimi, olvashatatlan) 

K.1a.23 (akhmimi) 

|1  

              (sic)     (sic)          (sic)  

|2 
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     (sic)                                

|3 

  (sic)                                         (sic)

|4

K.1a.6 (akhmimi) 

|1

 (sic) 

|2 

                      (sic) 

|3 

     (sic)                     (sic) 

|4

  (sic) 

|5 

K.1a.19 

(befejezetlen) 

A második szövegtípus II.a szövege: 

K.1a.24 

|1 

|2.
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|3 

|4 

K.1b.3 

|1 

|2   

|3 

|4  N 

K.1b.4 

|1 

|2 

|3 

|4  N. 

K.2a.1 

|1 

|2

|3

|4 

K.2a.2 
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|4 

K.2a.7 

|1 

|2 

|3  N 

|4 N 

K.2a.8 

|1 

|2 

|3 

|4

A második szövegtípus átmeneti példányainak II.a szövege: 

K.1a.25  

|1 

|2 

|3 

|4 

|5 
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|6  N 

K.1b.6 

|1 

|2 

|3 

K.1b.9  

|1 

|2 

|3

|4 

|5   

|6 

K.1a.28 

|1 

K.1a.29 

|1 

[…] (olvashatatlan) 

A harmadik szövegtípus II.a szövege 

K.2b.6 és 6 bis 

|1 

|2 

?
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|3 

|4 

|5

A negyedik szövegtípus II.a szövege 

K.3b.3 (akhmimi) 

 (sic) 

|1  N 

K.2b.23 (akhmimi) 

|1 

|2 

|3 

K.2a.5 (akhmimi) 

|1 

|2 

|3 

K.1c.13 (akhmimi) 

(Sérült az érintett területen) 

Az ötödik szövegtípus II.a szövege 
K.1b.15 
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|1 

 (sic)                          (sic) 

|2 

        (sic)   (sic) 

|3 

|4 

|5  N 

K.1b.16  

 (sic) 

|1 

           (sic)                (sic)  (sic) 

|2 

           (sic)                       (sic) 

|3  

A hatodik szövegtípus II.a szövege 
K.1b.1 

                                  (sic) 

|1 

                (sic) (sic) 

|2 

                        (sic) 

|3 

|4 
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|5 

K.1b.5 

|1 

|2  N 

|3 N 

|4 N 

|5 N 

K.1b.7 

(Nem maradt fenn) 

K.2a.4 (akhmimi?) 

(mára elhalványodott, átirat Petrie után) 

|1 

|2 

|3 

|4 

K.2a.6 

|1

|2

|3
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|4 

|5 

K.2a.9 

|1

|2 

|3

|4

A II. regiszter b szövegei 

 Az második szövegtípus II.b szövege 
Abüdoszi korongok 

K.1a.3 

|1

|2 

|3 

|4 

|5 

K.1a.4 
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|1 

|2 

|3 

|4 

K.1a.5  

|1 

|2 

|3 

Thébai korongok 

K.1a.12 

|1 

|2 

|3 

|4 

|5  N 

K.1a.1 

|1 
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 (sic)    (sic) 

|2 

|3 

|4 

|5 

K.2a.3 

|1 

|2 

|3 

|4 

K.1a.17 

|1 

|2 

|3 

|4 

|5 

K.1a.11 
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|1 

|2 

|3

|4

|5

K.1a.16 

|1 

|2 

|3 

|4 

K.1b.8  

|? 

|? 

K.1a.8 

|1 

|2 
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|3 

|4 

K.1a.9 

|1 

|2

|3

|4

|5

K.1a.10 

|1 

|2

|3

|4 

|5 

K.1a.13 

|1 
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K.1a.14 

|1 

|2 

|3 

|4 

K.1a.15 

|1 

|2 

|3 

|4 

K.1a.2 (ismeretlen) 

K.1b.2 

|1 

|2 

|3 

|4
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K.1a.18 

|1 

|2 

|3 

|4 

K.1a.27  

(ismeretlen) 

K.1b.12 

Nem maradt fenn 

K.1a.19 

(befejezetlen) 

Akhmimi korongok  

K.1a.20 (akhmimi) 

(a korong rossz állapota miatt az átirat kérdéses) 

|1 

|2 

|3 

|4 

K.1a.7 (akhmimi)  
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         (sic)                   (sic)  

|1 

  (sic)             (sic) 

|2 

|3 

|4

|5

K.1a.21 (akhmimi) 

                                                  (sic?) 

|1  

   (sic) 

|2 

|3 

|4  (?) 

K.1a.22 (olvashatatlan) 

K.1a.23 

Nem maradt fenn 

K.1a.6 (akhmimi) 

|1   

|2 

?
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|3 

|4 

|5 

A második szövegtípus II.b szövege 

K.1a.24 

|1 

|2. 

|3 

|4 

K.1b.3 

|1 

|2

|3   

|4 N 

K.1b.4 

|1  

|2 

|3 N 

? 
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|4 N 

K.2a.1 

|1 

|2 

|3 

|4  N  

K.2a.2 

|1 

 (sic) 

|2 

|3

|4  N 

K.2a.8 

|1 

|2 

|3 

(sic) 

|4 

K.2a.7 
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|1 

|2 

|3 N 

|4 N 

K.6.2 

                                    (sic) 

|1 

|2 

 A második szövegtípus átmeneti példányainak II.b szövege 

K.1a.25 

|1 

|2 

|3 

|4 

|5 

|6 

K.1b.6 

[…] 
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|3 

K.1b.9 

|1 

|2 

|3 

|4 

|5 

|6 

K.1a.28 

|1

|2 

[…] olvashatatlan, bizonytalan folytatás 

K.1a.29  

   (sic) 

|1

|2

[…] olvashatatlan, bizonytalan folytatás 

A harmadik szövegtípus II.b szövege 
K.2b.6 és 6 bis 

|1 
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|2 

|3 

|4 

|5
|6

A negyedik szövegtípus II.b szövege 

K.3b.3 

|1  N 

K.2b.23 

|1 

|2 

|3 

K.2a.5 

|1 

|2 

|3 

K.1c.13 

(Sérült az érintett területen) 

Az ötödik szövegtípus II.b szövege 
K.1b.15 
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(sic)                                           (sic) 

|1 

     (sic) 

|2 

|3 

|4  N 

K.1b.16 

|1 

|2 

 (sic) (sic)                   (sic) 

|3 

A hatodik szövegtípus II.b szövege 

K.1b.1 

|1 

|2

|3

|4 

|5 
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K.1b.5 

|1 

|2 

|3 

|4 

|5 

K.1b.7 

|1 

|2 

|3 

|4 

K.2a.4 (akhmimi?) 

|1 

|2 

|3 
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|4 

K.2a.6  

(nem maradt fenn) 

K.2a.9 

(olvashatatlan) 

 A IIIa szekció szövegei 

Az els  szövegtípus IIIa szekció szövege 

Az abüdoszi korongok 

K.1a.3 
       (sic)        (sic) 

  (sic)  (sic) 

K.1a.4 

K.1a.5 

                    
                                                            (sic) 

Thébai korongok 

K.1a.12 

// 
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K.1a.1  
  (sic?) 

  

K.1a.11  
 (sic?) 

 (sic?) 

K.2a.3  

K.1a.16  

 N 

K.4b.1  

K.4b.2
              (sic) 

 (sic)                       (sic) 
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K.3b.8  

 (180°-kal elforgatva) 

K.1a.8  

(sic) 

K.1b.8  

K.1c.2  

K.1a.14  

(sic) (sic)  (sic?) (sic) 

 (sic) (sic)(sic) 

K.1a.9  

 (sic) 

K.1a.10  
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K.1c.1  

  

K.1a.15  

(sic) 

 // N  

K.1b.2  

K.1a.18  

[…] 

Akhmimi korongok  

K.1a.20.  
Olvashatatlan a bronz korrodálódása miatt 

K. 1a.7  

(sic) 

 (sic) 

K.1a.21  
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 (sic) (sic) 

K.1a.22  
olvashatatlan 

K.1a.23  
 (sic?)      (sic)     (sic) 

K.1a.6   

 (sic) (sic) (sic) 

A második szövegtípus IIIa szekció szövege 

K.1a.24  

 //  N 

K.1b.4  

K.1b.6   
 (sic) 

K.2a.2  

K.2a.7  



331 

N

K.1b.3  
 (sic) 

K.2a.8  
                                      (sic) 

K.2b.1  

K.2b.2  

K.1b.10 = a IV. regiszter címkeszövegével 

K.1c.3  

 N 

K.1c.4  

 N 

A második szövegtípus átmeneti példányinak IIIa szekció szövege 

K.1a.25  

 // N 

K.1b.9  
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K.1a.28  
 (sic)  (sic) 

K.1a.29  
                    (sic)                                                     (sic) 

A negyedik szövegtípus IIIa szövege 

K.2b.5  

 N 

K.2b.6  

K.1c.6  

 N 

K.2b.4  

 N 

A negyedik szövegtípus IIIa szövege 

K.2b.8  

 N 
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A hatodik szövegtípus IIIa szekció szövege 

K.1b.1  

K.1b.7  

K.1b.11  

K.2a.4  

K.2a.5  

K.2a.6  

K.2b.21  
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