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Schreiber Gábor (ELTE BTK, Egyiptológiai Tanszék)
Átlényegítés és a ’szép temetkezés’ az ókori Egyiptomban

Az óegyiptomi mortuáris szövegekben a halott leglényegesebb kívánságai között szerepel az ún. ’szép temetkezés’.  
A fogalom lefedi a túlvilági létezéshez szükséges rítusok teljességét, beleértve az előírások szerint elvégzett temetést, a halotti 
kultusz szertartásait és ezek előfeltételét, a balzsamozást, melynek technikai aspektusát nevezzük mumifikálásnak. Az előadás 
elsősorban a balzsamozók és a halotti ritualisták által végzett tevékenységet vizsgálja, melynek célja a halott átlényegítése volt. 
Az átlényegítés a liminális rítusok sokaságán keresztül történt meg, amelynek eredményeképpen a porhüvelyből létrejött a  
megistenített halotti képmás (a ’szah’), ami egyben a halottnak a túlvilágon pihenő teste volt. Ahogy azt a Balzsamozás Rítus 
néven ismert technikai kézikönyv világossá teszi, a balzsamozás technikai aspektusa, a mumifikálás nem választható el azt 
kísérő rituális cselekményektől és a szent szövegek felolvasásától, hiszen a teljes rítussorozat csak ezek együttes és pontos 
kivitelezésekor lehetett eredményes. 

Fábián Zoltán Imre (Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem)
Halál – holttest – képmás – kultusz. A test megőrzése, a halotti kultusz és a kultusz előkészítése az ókori 
Egyiptomban.

Az ókori Egyiptomban a holttest és az ezt helyettesítő képmás megőrzésének gyakorlata a túlvilágra jutás és a halotti kultuszt 
előkészítő szertartások összefüggésében is értelmezhető. Az Amarna-kort követő időszak előkelőinek thébai sziklasírjaiban 
a jelenetcsoportok szerkesztési elvei hangsúlyozzák ezt a halott további sorsára irányuló összefüggést. A halált követően a 
testből eltávozó lélek túlvilágra jutásának módját az odavezető út szimbólumaival írja le több Halottak Könyve fejezet. Ezek 
egyik csoportja (HK 144–147) a sírok dekorációs programjaiban rendre kapcsolódik egyrészt a temetést illetve a halotti  
kultuszt előkészítő szájmegnyitási rituálé, másrészt a halott képmásának kultuszát előrevetítő áldozati jelenetek ábrázolásaihoz. 
Az előadás ezek összefüggéseit kísérli meg értelmezni.

Irsay-Nagy Balázs (ELTE BTK, Egyiptológiai Tanszék)
II. Thotmesz sírja és múmiája: az identifikáció kérdései

A CGC 61066 múmiát felfedezése óta II. Thotmeszként azonosították (Maspero 1889); kételyeket először Luc Gabolde 
fogalmazott meg (1987). Az előadás áttekinti a II. Thotmesz temetkezéséről eddig a szakirodalomban elhangzott javaslatokat, 
és újabb érveket sorakoztat fel a Gabolde által felvetett lehetőség mellett, miszerint II. Thotmesz sírja és múmiája még mindig 
felfedezetlen.

Liptay Éva (Szépművészeti Múzeum, Egyiptomi Gyűjtemény)
A Szépművészeti Múzeum egyiptomi múmiái – egyiptológus szemmel

A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményében őrzött négy ókori egyiptomi múmia vizsgálatát 2010-ben kezdtük 
meg. A négy vizsgált múmia közül kettő férfi és kettő nő, három vásznakba csavart, egy pedig vásznaitól megfosztott állapot-
ban van. A három vásznakba csavart mumifikált test közül kettőhöz fából, egyhez pedig kartonázsból készült, festett múmia 
alakú koporsó is tartozik. A vásznak nélküli testhez semmiféle temetkezési melléklet nem társítható. Az előadás középpont-
jában nem a természettudományos és orvosdiagnosztikai kutatások egyes eredményei, hanem a múmiákkal kapcsolatban a 
gyűjteményben végzett egyiptológiai és gyűjteménytörténeti kutatások eddigi eredményei és jövőbeli lehetőségei állnak. 

Tövis Benedek (Palacký Egyetem, Olomouc)
Mumifikáció: kulturális tradíció vs. pszichiátriai tüneteggyüttes

A mumifikáció vallási rituáléja több kultúrában is megtalálható, az ember öröklét iránti vágyának sajátos kifejeződéseként.  
A test pusztulásának megakadályozása a halál elutasításának megnyilvánulása. A holttest konzerválása azonban nemcsak  
vallási rituálé, hanem a pszichiátriában ismert patológiai jelenség is, a veszteségre és fájdalomra adott extrém válasz. Pszichiátriai  
értelemben mumifikációnak tekinthető, ha a gyászoló az elhunyt személyes tárgyait, és szélsőséges esetben testét úgy 
őrzi meg, mintha az illető még élne. A gyászoló gyakran úgy viselkedik, mintha a halott átmenetileg volna távol, de vissza-
térése bármikor várható volna. Az előadás a mumifikáció tüneteggyüttesét a betegek különböző kulturális-vallási hátterének  
fényében kísérli meg bemutatni.     

Zsom Dóra (ELTE BTK, Sémi Filológiai és Arab Tanszék) 
Szabad-e embert enni? Az egyiptomi múmiák gyógyászati célú fogyasztása muszlim és zsidó forrásokban.

A múmia-por közismert gyógyszer volt a középkorban és az újkorban nemcsak Keleten, de Európában is. Az egyiptomi 
múmiák gyógyászati célú fogyasztása egy félrefordításon, pontosabban egy téves fogalomátvitelen alapul, melynek kialakulása 
jól nyomon követhető az arab forrásokban. A múmiák iránti egyre növekvő igényt az óegyiptomi sírok fosztogatásán kívül 
hamisítással is igyekeztek kielégíteni. A különböző források szerint az egyiptomi zsidó orvosok és kereskedők különösen 
nagy szerepet játszottak a múmiákkal kapcsolatos kereskedelmi és egyéb ügyletekben, a csempészetet is beleértve. Emellett 
azonban ők maguk is fogyasztották a múmia-port, ami vallásjogi problémákat vetett fel. Tekintettel arra, hogy a múmia végső 
soron egy ember holtteste, megengedhető-e a fogyasztása, és ha igen, milyen feltételekkel? Szabad-e továbbá kereskedelem 
révén hasznot húzni egy halottból? A tizenhatodik századi egyiptomi rabbik vallásjogi döntéseikben széleskörűen vitatták 
ezeket a kérdéseket.    

László Orsolya (Magyar Nemzeti Múzeum) –  
Szvák Enikő (Szegedi Tudományegyetem, Embertani Tanszék) 
Mumifikálási technikák kutatása a terepen és a laborban – Előzetes embertani 
megfigyelések mumifikált emberi maradványokon az ókori Egyiptomból

A mumifikált emberi maradványok vizsgálata a csontvázas maradványokkal ellentétben,  
eltérő vizsgálati módszereket igényel. A módszerek alkalmazhatóságának korlátai legszem-
betűnőbben, a terepen végzett kutatásokon mutatkozik meg. A kutatási nehézségek  
ellenére, a lágyszövetek konzerválódása következtében a mumifikált emberi maradványok, 
értékes információt szolgáltathatnak a múlt emberéről. Előadásunkban az ókori Egyiptomban 
alkalmazott mumifikálási módszereket mutatjuk be két különböző vizsgálati környezetből  
származó mintákon. Az egyik, a thébai nekropoliszban, Fábián Zoltán Imre által vezetett 
TT184 sír területén zajló feltáráson előkerült emberi maradványokat foglalja magában.  
A jelenleg is a területen raktározott maradványok vizsgálata az ásatási szezonok alatt 2011-
ben kezdődött meg és jelenleg is tart. A terepen végzett megfigyeléseinket és tapasztalatain-
kat, valamint a különböző sírokból előkerült mumifikált emberi maradványokból levonható  
következtetéseinket ismertetjük.
A másik vizsgálati anyagot, Back Fülöp támogatásával, 110 éve indult első egyiptomi magyar 
ásatásról, a sharunai és gamhudi nekropoliszokban előkerült múmiák képezik. A múmiák a 
szarkofágokkal együtt viszontagságos úton kerültek Bécsbe, Krakkóba és Budapestre, majd 
végleges elhelyezésükre, a Magyar Természettudományi Múzeum, Embertani Tárában.  
A testek koruknál fogva (kb.2300-2000 év) és a hozzá nem értő módon elvégzett mumi-
fikálási eljárás miatt, elporladtak és széthullottak. Főleg csontváz állaguk miatt, azonban  
lehetőség nyílik, olyan antropológiai és interdiszciplináris vizsgálatok elvégzésére, amelyeket 
ép, teljesen bebandázsolt múmiák esetében nem lehet lefolytatni. 



Kósa Gábor (ELTE BTK, Távol-keleti Intézet)
Mézzel történő mumifikálás egy 14. századi kínai forrásban

Tao Zongyi 陶宗儀 1366-os, Chuogeng lu 輟耕錄 (“Feljegyzések a szántás befejeztével”) című műve tartalmaz egy  
különleges leírást arról, hogy az arabok között miként használták a mézet mumifikálásra (mellifikáció). Néhány kisebb variánst 
leszámítva pontosan ugyanezt a méz-emberekről (miren 蜜人) szóló leírást idézi még néhány egyéb, Yuan-kor (1271–1368) 
utáni kínai forrás is, mint például a kínai orvostudomány legismertebb enciklopédiája, a Li Shizhen李时珍 (1518–1593) által 
a 16. században összeállított Bencao gangmu 本草綱目.
Előadásomban összehasonlítom a rendelkezésre álló szöveghelyeket, illetve bemutatom a rövid leírásban található  
kifejezések lehetséges értelmezéseit.

Mecsi Beatrix (ELTE BTK, Távol-keleti Intézet)
A Csan és a Múmia. Gondolatok egy „buddha múmia” budapesti kalandja nyomán

2015 március közepén nagy visszhangot keltett a budapesti Természettudományi Múzeumban a Múmiavilág című (2014 ok-
tóberétől 2015 májusáig tartó) utazó kiállításon bemutatott kínai szerzetes konzervált földi maradványait tartalmazó szobor 
hirtelen elszállíttatása.
Egy, a kiállításról beszámoló holland blogbejegyzés kapcsán figyelt fel a szoborra a kínai központi televízió, és a Budapesten 
forgatott filmet látva a dél-kínai Jangcsun falucska felismerni vélte a templomukból 1995-ben ellopott buddha szobrot. A kínai 
örökségvédelmi hivatal visszaigényli a tárgyat, amit a holland tulajdonos műgyűjtő ígérete szerint vissza is szolgáltat, amenny-
iben bizonyítást nyer a szobor azonossága a falucska templomából ellopott szoborral. 
A sajtót elsősorban az érdekelte, hogy jogilag ki is a szobor tulajdonosa, illetve, hogy lopott volt-e a szobor, de talán sokkal 
érdekesebb maga a jelenség: hogy a hagyományosan a lélekvándorlás tanát hirdető buddhistáknak miért is volt szükségük 
arra, hogy mesterük mumifikált testét megőrizzék az örökkévalóság számára?

Avar Ákos (ELTE BTK, Mongol és Belső-ázsiai Tanszék) 
Dasi Dordzso Itigelov apát, a romolhatatlan testű burját élő szent
 
Itigelov 1852-ben egy szegény burját pásztor család gyermekeként született Burjátföld Ivolginszki körzetében. A hagyomány 
szerint, egyszer gyermekkorában meglátták, amint kezében egy emberi koponyát tartva egy bika hátán lovagol. Ebből és 
néhány hasonló jelből az ivolginszki kolostor szerzetesei arra a következtetésre jutottak, hogy Itigelov bizonyára valamelyik 
buddhista istenség reinkarnációja. Fiatalkori éveit különböző burját kolostorokban töltötte, majd szülőföldjére visszatérve, 
1903-tól a Jangádzsin kolostor apátja lett. 1911-ben megválasztották a Kelet-Szibériai Buddhista egyház fejének, amely 
tisztséget 1917-ig töltötte be. Ekkor visszavonult és a Jangádzsin kolostor apátjaként tanította  
a szerzeteseket. Élete során ötvennél több művet alkotott a buddhista filozófia és a  
tibeti orvoslás témájában. 75 éves korában, 1927. június 15-én összehívta tanítványait és  
kijelentette, hogy most el fogja hagyni a testét, amelyet egy halotti szertartást 
követően temessenek el és majd csak 75 év múlva hantolják ki. Ezután meditációba 
merült és távozott testéből. Hat nappal később a szerzetesek a lótusz pózban ülő 
testet egy fa ládába helyezték és elrejtették.
A szocializmus évei alatt Itigilov testének hollétét végig titokban tartották, majd 
2002-ben egy nagy ünnepség keretében exhumálták. A testet teljesen romlat-
lannak találták, amely emellett kellemes illatot árasztott magából. A jelenlévő  
igazságügyi orvosszakértők a különféle vizsgálatok elvégzését követően megál-
lapították, hogy semmilyen külső, mesterséges mumifikálásra utaló beavatkozás 
nyoma nem található a testen.
Itigelovot ezután elhelyezték egy a számára épített szentélyben az Ivolginszki  
kolostor területén, ahova azóta több százezer zarándok érkezik évente arra 
a hét alkalomra, amikor a szent apát fogadja és áldásban részesíti a híveit. 
Csodás gyógyulások ezreit tulajdonítják azóta neki. Mára egyértelműen  
kijelenthető, hogy Itigelov személye és a romlatlan teste körül kialakult kultusz 
a mai oroszországi buddhizmus egyik legmeghatározóbb jelensége.

10.00–11.30 (elnök: Mecsi Beatrix)  
SCHREIBER GÁBOR (ELTE BTK, Egyiptológiai Tanszék):  
Átlényegítés és a „szép temetkezés” az ókori 
Egyiptomban
FÁBIÁN ZOLTÁN IMRE (Károli Gáspár Református  
Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem): 
Halál – holttest –képmás – kultusz.  A test megőr-
zése, a halotti kultusz és a kultusz előkészítése az 
ókori Egyiptomban
IRSAY-NAGY BALÁZS (ELTE BTK, Egyiptológiai Tanszék):  
II. Thotmesz sírja és múmiája: az identifikáció  
kérdései

kávészünet: 11.30–12.00

12.00–13.30 (elnök: Zsom Dóra)
LIPTAY ÉVA (Szépművészeti Múzeum, Egyiptomi  
Gyűjtemény):
A Szépművészeti Múzeum egyiptomi múmiái – 
egyiptológus szemmel
LÁSZLÓ ORSOLYA (Magyar Nemzeti Múzeum) –  
SZVÁK ENIKŐ (Szegedi Tudományegyetem, Embertani 
Tanszék):
Mumifikálási technikák kutatása a terepen és a 
laborban – Előzetes embertani megfigyelések  
mumifikált emberi maradványokon az ókori 
Egyiptomból
TÖVIS BENEDEK (Palacký Egyetem, Olomouc):  
Mumifikáció: kulturális tradíció vs. pszichiátriai 
tüneteggyüttes

ebédszünet: 13.30–14.30

14.30–16.00 (elnök: Birtalan Ágnes)
ZSOM DÓRA (ELTE BTK, Sémi Filológiai és
Arab Tanszék):  
Szabad-e embert enni? Az egyiptomi múmiák 
gyógyászati célú fogyasztása muszlim és zsidó 
forrásokban
KÓSA GÁBOR (ELTE BTK, Távol-keleti Intézet):  
Mézzel történő mumifikálás egy 14. századi kínai 
forrásban
MECSI BEATRIX (ELTE BTK, Távolkeleti Intézet):  
A Csan és a Múmia. Gondolatok egy „buddha  
múmia” budapesti kalandja nyomán

kávészünet: 16.00–16.30

16.30–18.30 (elnök: Kósa Gábor)
AVAR ÁKOS (ELTE BTK, Mongol és Belsőázsiai Tanszék): 
Dasi Dordzso Itigelov apát, a romolhatatlan testű 
burját élő szent
SZÁNTÓ IVÁN (ELTE BTK, Iranisztikai Tanszék):  
A múmia visszatér: az ókori Iránból a modern 
irodalomba
GYARMATI JÁNOS (Néprajzi Múzeum):
Természetes és mesterséges múmiák az ősi  
Peruban
LASSÁNYI GÁBOR (BTM Aquincumi Múzeum):  
Múmia temetkezések Aquincumban
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Szántó Iván (ELTE BTK, Iranisztikai Tanszék) 
A múmia visszatér: az ókori Iránból a modern irodalomba

Az előadás tárgya egy valóságos iráni régészeti expedíció, és annak perzsa irodalmi adaptációja. Az ásatások 1932 és 1935 
között zajlottak a New York-i Metropolitan Museum of Art megbízásából egy akkor már régóta ismert, de tudományosan 
korábban még nem vizsgált helyszínen, a Siráz városától keletre (ma már a város belterületén) található Qaṣzr-e Abú Naszr-
ban, amely akhaimenida-kori (i. e. 550 – 331) emlékeivel hívta fel magára a figyelmet. Mivel ez volt az első amerikaiak által 
végzett helyi tudományos expedíció, a feltárás az Iránban ekkor még igen szűk szakmai berkeken kívül is érdeklődést váltott ki. 
Ezt példázza Szádek Hedájat (1903-1951) Takht-e Abú Naszr című elbeszélése. Míg az ásatások tudományos dokumentáció-
ja meglehetősen lassan és akadozva látott napvilágot – amiben valószínűleg közrejátszott, hogy a leletanyag bár kiemelkedő 
jelentőségű, nem olyan látványos, mint azt a projekt szponzorai előzetesen remélték –, addig Hedájat már alig néhány évvel 
a munkák lezárulta után megjelentette novelláját. A mű bizonyos szempontból ellentéte a száraz régészeti beszámolónak; 
a valóságosnál több „szenzációs” leletről és a munkálatokat övező egyre szokatlanabb jelenségekről vél tudni. Közülük első  
helyen említendő egy múmia, amely a történet egy pontján életre kel, és noha nem szerepel a valós expedíció inventári-
umában, mégis annak újragondolására készteti az olvasót.

Gyarmati János (Néprajzi Múzeum) 
Természetes és mesterséges múmiák az ősi Peruban

Az Atacama-sivatag egyik szenzációját azok az ún. Chinchorro-múmiák jelentik, amelyek az emberiség legkorábbi, ilyen 
jellegű emlékei. A szélsőségesen sivatagos éghajlat kézenfekvő módon kínálja a lehetőséget az emberi test örökké tartó 
megőrzésére, az ősi Peru leghíresebb múmiái azonban nem innen, a tengerpartról, hanem a hegyvidékről ismertek, legyenek 
azok kizárólag történeti forrásokból ismert inka uralkodói múmiák, vagy éppen a hegyek csúcsán eltemetett gyermekek. Az 
előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen mozgatórugók húzódtak meg a mögött a törekvés mögött, hogy az 
emberi testet örök időkre megőrizzék.

Lassányi Gábor (BTM Aquincumi Múzeum)
Múmia temetkezések Aquincumban

“A sírból olyan erős, bódító, teljesen ismeretlen édeskés szag árad(t), (inkább, balzsamé lehet. nem az oszlásban lévő hul-
laszag ez), s rövid percek alatt zöld legyek raja lepte el a koporsó nyílásán át a vázat (…)” - írta Póczy Klára, a Budapesti 
Történeti Múzeum régésze ásatási naplójában 1962. májusában egy a Táborhegyen, a Jablonka úton feltárt kőszarkofág 
felnyitásával kapcsolatban, amelyben egy fiatal nő, többszörösen textilbe csavart, jól konzervált teste nyugodott.  
A Jablonka úton talált holttest, bár ritkaság számba megy, de korántsem egyedi Aquincumon és Pannonián belül sem.  
A legelső ismert ilyen temetkezést 1912-ben tárták fel Budapesten a Szemlőhegyen. Itt egy kőlapokból álló sírban egy 
sokrétegű textilbe csavart, sóval, gyantával és szurokkal konzervált nő holtteste került elő, egy kőlapokból összeállított sírban. 
1929-ben szintén a Táborhegyen találtak egy idősebb nőt, aki több textilrétegbe csavarva, gyantával és szurokkal tartósítva 
feküdt egy kőlapokból álló, szinte hermetikusan lezárt kőládában. A katonaváros temetőjéből, két további mumifikált holttest 
ismert, az egyiket 1976-ben találták a Perc utcában, a másik egy négy éves kislány gyantával átitatott legalább háromféle  
textilbe csavart holtteste 1983-ban került elő a Margit kórháznál, 2015-ben pedig az Aranyhegy oldalában egy további  
hasonló rítusú, két holttestet tartalmazó szarkofágot sikerült feltárni.
Pannoniában az ilyen temetkezések mind a Kr. u. 4. század első feléből származnak. A provincia területéről összesen 16 
ilyen temetkezést ismerünk, 6-ot Aquincumból, 5-öt Intercisában (Dunaújváros), 4-et Brigetioban (Szőny-Komárom) és egy 
pedig Carnuntumban (Petronell) került a felszínre. 
Az előadás az aquincumi és tágabban a pannoniai múmiatemetkezések kutatásáról ad rövid összefoglalást, bemutatva azok 
rítusát, közös vonásait, és azt, hogy mit lehet jelenleg tudni az eltemetettek társadalmi hátteréről és vallási hovatartozásáról.


