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Az óravigília Peftjauneith koporsóján

The hour vigil on Peftjauneith’s coffin

ABSTRACT

According to the Graeco-Roman zodiacs, the appearance of the full moon on the day of the autumnal
equinox signified the moment in the astral myth of Osiris when the god was resurrected. 
The paper argues that the concise version of the hour vigil on the interior surface of the lid 
of Peftjauneith’s coffin refers to the same mythical episode. Similarly to a few other coffins 
of the 26th dynasty, Peftjauneith’s composition includes a short exhortative text, a visual list 
of the hour goddesses, together with their names (twelve for the day, and twelve for the night),
and the figure of Nut who is unusually depicted as swallowing the sun and giving birth to the moon.
The even distribution of the hours points to the equinox, while the juxtaposition of the sun 
and the moon captures the rising of the full lunar disc. The whole scene thus refers to a detail
of the hour vigil not documented elsewhere, namely, that it was ideally performed when 
the full moon coincided with the day of the equinox. With its setup, the hour vigil of Osiris 
on Peftjauneith’s coffin is a forerunner of the later Graeco-Roman zodiacs.
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BEVEZETÉS

A görög-római korban a denderai templomban két híres ábrázolás rögzítette az Oziriszhez 
és családjához kötõdõ asztrális mítoszok kiemelkedõ égi eseményeit. Az egyik ilyen ábrázolás
a denderai kör alakú zodiákus, mely a templom tetején elhelyezett második keleti Ozirisz-
kápolna mennyezetén található,1 míg a másik a denderai lineáris zodiákus, mely a pronaosz
mennyezetén látható.2 Ezek az ábrázolások már pusztán azért is különlegesek, mert közösen jele-
nítik meg a hagyományos egyiptomi csillagalakzatok (északi csillagképek, dekánok, az órákat
megszemélyesítõ istennõk) szimbólumait az állatöv tizenkét, általunk is jól ismert csillagképének
jelével (Kos, Bika, Ikrek stb.). Az állatövi jegyek tulajdonképpen egy általunk a mai napig ismert
és használt elméleti séma a nap éves útjának beosztására, és éppen ennek a keretrendszernek 
a jelenléte teszi lehetõvé, hogy az Oziriszhez kapcsolódó égi mítoszok kronológiáját rekonst-
ruálni tudjuk az említett denderai ábrázolásokon keresztül. A denderai zodiákusok elbeszélése
szerint tehát Ozirisz újjászületése azon a napon történik meg, amikor az õszi napéjegyenlõség
egybeesik a teliholddal, majd nem sokkal ezután, azaz az õszi napéjegyenlõséget követõ újhold
(láthatatlan hold) napján Ízisz megfogan Hórusszal, néhány hónappal késõbb, a téli napforduló
idején az anyja méhében magzatként létezõ Hórusz növekedése igazi lendületet vesz, végül a tava-
szi napéjegyenlõséget követõ elsõ holdsarló feltûnésével a gyermek Hórusz világra jön.3

Ozirisz égi létezésének kiindulópontja az a kitüntetett pillanat, amikor a telihold feltûnése
egybeesik az õszi napéjegyenlõség napjával. Ahogy ezt máshol is kifejtettem,4 nem nehéz belátni,
miért is tekinthettek erre a napra különlegesként az egyiptomiak, és köthették ehhez a naphoz
Ozirisz újjászületését. A napéjegyenlõség napján – ahogy ezt maga az elnevezés is mutatja – 
a nappal és az éjszaka pontosan egyenlõ hosszúságú, és amikor a telihold éppen ezen a napon
tûnik fel, akkor tulajdonképpen valóban egyenrangú éjszakai partnere a napnak, hiszen a naphoz
hasonlatos teljes fénylõ korong formájában a hold pontosan ugyanannyi idõt tölt az égen, mint maga
a napkorong. Ez a nap tehát hibátlanul kifejezi a tökéletes világrendet, egyiptomi megfogalma-
zással a maat-ot, amikor a világot befolyásoló különbözõ erõk – illetve ezen erõk legfontosabb
égi képviselõi és szimbólumai, a nap és a hold – ideális egyensúlyba kerülnek. 

Kézenfekvõ és egyszerû magyarázatot adni az õszi napéjegyenlõség és telihold egybeesésének
fontosságára, de tegyük hozzá, hogy – amint láttuk, a denderai zodiákusok formájában – az erre
vonatkozó egyértelmû bizonyítékaink csak a görög-római idõkbõl maradtak fenn. Felmerül tehát
a kérdés, hogy az elképzelés a teliholddal egybekötött õszi napéjegyenlõség fontosságáról,
illetve maga az Oziriszhez köthetõ mitikus égi kronológia, a Ptolemaiosz-kor újítása volt-e,
vagy ezek az eszmék már korábban is jelen voltak az egyiptomiak gondolkodásában, de az álta-
lunk is ismert ideológiai keretrendszer (állatövi jegyek) hiánya miatt jelenlétük a korábbi forrá-
sokban jórészt észrevétlen marad. A közelmúltban két kísérletet is tettem arra, hogy kimutassam
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az oziriánus asztrális mítoszok nyomait a dinasztikus korokban, egyrészt a Ramesszeumban
található csillagászati diagram,5 másrészt a 26. dinasztia korában élt Benati sírjában található
szoláris jelenetek vizsgálatával.6 Jelen tanulmány ugyanebbe a sorba illeszkedik, és azt állítja, hogy
a szintén a 26. dinasztiára datálható Peftjauneith koporsója további bizonyítékokkal szolgál arra,7

hogy az Oziriszhez kapcsolódó égi mítoszok már jóval a Ptolemaiosz-kor elõtt ismertek voltak.
Peftjauneith a Delta templomkörzeteinek felügyelõje volt, mint ahogy ezt a minden bizonnyal

Észak-Egyiptomból származó koporsóján felsorolt címek jelzik: a templomkörzetek igazgatója
(hrp-hw.wt), a két ureusz Haroériszének szolgája (hm Hr.w-wr w d.tj), Alsó-Dioszpolisz fõpapja
(hm-ntr jw n Jmn W s.t mh.wj), az istenanya, a nagy Neith fõpapja (hm-ntr Nj.t wr.t mw.t ntr).8

Életérõl nem tudunk többet, hiszen a gazdagságáról árulkodó pompásan díszített koporsója
(1–2. ábra), benne a tulajdonos múmiájával, nem szabályos ásatáson került elõ, hanem a 19. század
elején tevékenykedõ mûgyûjtõ, Giovanni d’Anastasi kollekciójából származik.9 A két részes,
fedélbõl és aljból álló antropoid koporsó ma a leideni antik régészeti múzeumban (Rijksmuseum
van Oudheden) van kiállítva,10 és külsõ megjelenése – az istenekre jellemzõ sávos paróka, a szakáll,
és a zöldre festett arc – az elhunytat Ozirisszel azonosítja. A mellrészen széles gallér alatt az ég
megtestesítõje, a térdeplõ Nut istennõ látható, széttárt szárnyas karokkal. Fejét pirosra festett
napkorong díszíti, amelyben nevének hieroglif jelei tûnnek fel. Az elõoldal többi, alsó részét
a Napvilágra való feljövetel könyve (Halottak Könyve) 72. fejezetének szövege borítja;11

minden egyes hieroglifa aprólékosan kidolgozott és festett önálló mûalkotás. Kétoldalt Ízisz 
és Nephthüsz, valamint a négy Hórusz-fiú, Imszeti, Hapi, Duamutef, és Kebehszenuf alakja látható,
akik a hozzájuk tartozó rövid mondások szerint védelmet nyújtanak az elhunyt számára. Ízisz
és Nephthüsz az elõoldal lábrészén is feltûnik ugyanebben a szerepben. A hátoldalon a Piramis-
szövegek 690. fejezetének részlete olvasható (Pyr. §§2103a-2105c).12

A koporsó aljának belsõ oldalán a Nyugat istennõje (Imentet) látható profilból ábrázolva,
teste mellett lelógó karokkal, fején pedig a nevének megfelelõ égtáj hieroglif jelével (2. ábra).
A körülötte olvasható szövegek, nem egyedi módon, az ég istennõjével, Nuttal azonosítják, 
és szintén az elhunyt testének épségét, illetve az istennõ védelmezõ szerepét hangsúlyozzák.
Jelen tanulmány tulajdonképpeni tárgya a fedél belsõ oldalán látható ábrázolás (3. ábra).
Középen Nut istennõ meztelen alakját látjuk szembõl, feje fölé nyújtott karokkal, melyek hosszú
hajzuhatagát fogják körbe. Az egész ábrázolás rokonítható tehát azokkal a képekkel, ahol Nutot
oldalról ábrázolják, amint az eget jelképezõ testével a föld fölé borul, lábaira és kinyújtott kezeire
támaszkodva.13 Lábai keleten, míg kezei nyugaton vannak, hiszen az egyiptomi elképzelések

8 Tanulmányok 2019. 1.

6 PRISKIN 2017.
7 A szakirodalomban elterjedt a Peftjauneith alak használata, azonban a név helyes olvasata minden bizonnyal Pf-t w-

c.wj-Nj.t Peftjauauineith (nyelvtanilag helyesen P y f-t w-m-c.wj-Nj.t „a lélegzete Neith kezében van”), lásd RANKE

1935. 128.
8 RAVEN – TACONIS 2005. 146.
9 RAVEN – TACONIS 2005. 146.

10 Hálás köszönetemet fejezem ki a Rijksmuseum van Oudheden munkatársainak, amiért a koporsóról készített kép-
anyagot és dokumentációt (LEEMANS 1890.) a rendelkezésemre bocsátották.

11 ALLEN 1974. 65.
12 SETHE 1910. 512–513.
13 HORNUNG 1999. 112–135.

.
. .

. .
.

=



2019. 1. Studies 9

ÁBRA 1 Peftjauneith koporsójának elõ- és hátoldala (Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
szívességébõl)



10 Tanulmányok 2019. 1.

ÁBRA 2 Peftjauneith koporsójának belsõ dekorációja (Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
szívességébõl)
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ÁBRA 3 Az óravigília síkra vetített kompozíciója Peftjauneith koporsófedelének belsõ oldalán
(LEEMANS 1890. V–VI. t. nyomán)



szerint Nut istennõ az, aki reggel megszüli a felkelõ napot, este pedig lenyeli a napkorongot,
lehetõvé téve a napisten számára, hogy fenntartsa a világot alapjaiban meghatározó kozmikus
körforgást. Peftjauneith koporsóján Nut bõrének színe fekete, és testét teljes egészében apró ötágú
csillagok borítják, kétséget sem hagyva afelõl, hogy az istennõ az éggel azonos. Ölénél a hold,
szájánál pedig a nap szimbólumát látjuk. Kétoldalt térdeplõ nõi alakok jelenítik meg a nappal
és az éjszaka tizenkét-tizenkét óráját, és a fedél belsõ peremére írt két párhuzamos szöveg az Ozirisz,
illetve az elhunyt teste feletti virrasztást hangsúlyozza. Mindezek a szöveges és ikonográfiai
elemek természetes kapcsolatot teremtenek az óravigília rituáléjával. Ebben a tanulmányban
azt igyekszem bebizonyítani, hogy Peftjauneith koporsója nem egyszerûen csak utalást tesz 
az óravigíliára, hanem a fedél belsején feltûnõ jelenet úgy határozza meg ennek a rituálénak 
az ideális idõpontját, hogy az összecseng a késõbbi zodiákusok által hordozott információval,
mely szerint – az isten asztrális mítoszában – Ozirisz feltámadása azon a napon történt, amikor
a telihold az õszi napéjegyenlõség napjára esett.

Az óravigília

Az óravigília (a nemzetközi szakirodalomban gyakran német eredetû kifejezéssel Stundenwachen)
néven ismert rituálé legteljesebb leírásai a görög-római kori templomokból származnak.14

Ekkor a nappali és éjszakai órák ritmusához igazított virrasztás az év negyedik hónapjában (khoiak)
megrendezett Ozirisz-misztériumok részét képezte.15 A misztériumok központi eleme volt Ozirisz
mintegy félméteres figurájának elkészítése földbõl, amelybe gabonamagvakat vetettek, hogy aztán
ezek kicsírázzanak, és jelképesen életre keltsék az istent. Az óravigília fontos szertartása során
tehát eme figura fölött virrasztottak a nap huszonnégy óráján keresztül, miközben elsiratták,
mágikus védelemben részesítették, majd felélesztették Oziriszt.16 A ceremónia során tulajdonképpen
szintén ítéletet mondtak az elhunyt felett, akire aztán megigazultként tekintettek. Különbözõ
istenek személyesítették meg az Oziriszt feltámasztó, megvédelmezõ, és megítélõ résztvevõket,
akik közül a legfontosabbak – Ízisz, Hórusz, Nephthüsz, Anubisz, Thot – amúgy is szorosan kötõd-
tek a túlvilág uralkodójához.17 Fontos megjegyezni, hogy az óravigília a halott testi integritását
helyreállító balzsamozási rítusok után történt, közvetlenül az elhunyt, illetve Ozirisz túlvilági
újjászületése elõtt, vagyis végsõ soron az óravigília eredményezi azt, hogy az isten, és a vele
azonosított halandó, feltámad halottaiból. 

Nyilvánvaló azonban, hogy az óravigília korábbi elõképekre megy vissza. Legkorábbi meg-
jelenése talán az Óbirodalomra tehetõ, hiszen a Piramisszövegeknek a sírkamra nyugati falára
vésett mondásai szoros párhuzamba állíthatók a késõbbi rituáléval.18 Mint ahogy Peftjauneith
koporsójának fedelén is az óravigília Nut alakja mellett tûnik fel, ezek a mondások is rendre
megemlítik az ég istennõjét az elhunyt testének helyreállításával kapcsolatban. Nut találkozik

12 Tanulmányok 2019. 1.

14 JUNKER 1910.; PRIES 2011.
15 PRIES 2011. 17–26.
16 SMITH 2017. 450.
17 HAYS 2010. 6.
18 HAYS 2009. 57–58.



a halottal, visszaadja annak szívét, szarkofágként körbefogja és védelmezi õt. A téma és a meg-
szövegezés miatti hasonlóságok alapján tehát minden bizonnyal ezeket a mondásokat egy
olyan rituálé keretében recitálták, melynek célja és felépítése nagymértékben megegyezhetett
az óravigíliával.19 A Középbirodalom idején keletkezett Koporsószövegek bizonyos mondásai
szintén többször olyan formában tesznek utalásokat különbözõ rituális tevékenységekre vagy
Ízisz és Nephthüsz szerepére Ozirisz elsiratásában, amelyek könnyen a görög-római óravigília
elõzményeinek tekinthetõk.20

Ugyanakkor néhány, jellemzõen Aszjútból elõkerült középbirodalmi ládakoporsó nem csak
a Koporsószövegek mondásait rögzíti, hanem ezeken jelennek meg elõször hangsúlyosan maguk
az órák is halotti kontextusban. A koporsók szintén négyszögletes fedelének alján, tehát tulajdon-
képpen ugyanazon a helyen, ahol Peftjauneith esetében is látjuk az óravigíliát, táblázatba rendezve
tûnnek fel a dekánok nevei, vagyis azok a csillagok, amelyeknek a felkelését az egyiptomiak
figyelték a keleti horizonton az éjszakai órák meghatározásához.21 Nagyon leegyszerûsítve, 
a táblázat harminchat oszlopában, megfelelve a civil naptár ugyanennyi tíznapos periódusának,
mindig tizenkét dekán neve szerepel rézsútosan elcsúsztatva, hiszen egy-egy ilyen csillag tíz napig
jelölte az éj egy adott óráját. Bár ezeknek a táblázatoknak mindenképp volt valós, csillagászati
megfigyelésekre támaszkodó alapjuk, a koporsófedeleken azonban inkább szimbolikusan a halott
eligazodását segítették a túlvilág égi szféráiban.22 Mindazonáltal a középbirodalmi koporsó-
fedeleken megjelent diagonális csillag-táblázatok is aláhúzzák az idõ strukturáltságának fontos-
ságát az egyiptomi túlvilági elképzelésekkel összefüggésben.

Az óravigília teljes, a nappali és az éjszakai órákat is magában foglaló kompozícióként elõször
az Újbirodalom elején, Hatsepszut Deir el-Bahariban felépített emléktemplomában jelenik meg.23

Bár itt a rituálé során elmondott himnuszok, különösképpen a nappali órákhoz kapcsolódóan,
elsõsorban a napisten és teremtményeinek biztonságos átjutását hangsúlyozzák egyik órából
a másikba,24 az éjszakai órákhoz kötõdõ szövegek párhuzamai a Napvilágra való feljövetel
könyvének bizonyos részeivel azt sugallják, hogy maga az egész mû ugyanúgy beilleszthetõ
halotti kontextusba is.25 Szintén szoros kapcsolatba hozható az óravigíliával az Ozirisz balzsa-
mozási csarnokát bemutató ábrázolás, mely elõször az I. Széti által Abüdoszban építtetett
Oszireionban jelenik meg.26 Ez a két részbõl álló tabló szintén egyesíti a szoláris és funeráris
motívumokat, hiszen egyrészt a két napbárka találkozását mutatja, másrészt pedig azt a pillanatot,
amikor Hórusz feléleszti a balzsamozási ágyán fekvõ elhunyt Oziriszt. Itt is harminchat isten
nyújt segítséget Hórusznak, akiknek a száma megegyezik a dekánok számával, vagyis általuk
ismételten az órák kerülnek megidézésre Ozirisz feltámadásával kapcsolatban.27
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Az Oszireionban megörökített újjászületési jelenet késõbb két Ramesszida uralkodó sírjában
is feltûnik.28 Szintén ekkor, VI. Ramszesz sírjában jelenik meg elõször két kompozíció, a Nappal
könyve és az Éjszaka könyve,29 melyek nagyban átfedik az óravigília témáját. A Harmadik Átmeneti
Kor végén (25./26. dinasztia) az így kialakuló, az éjszaka és a nappal tizenkét-tizenkét órájára
istennõk formájában is utaló kompozíció már néhány magánsír dekorációjának is a részét képezi.30

Ezzel párhuzamosan az óravigília átfogó, de tömör ábrázolása már nem csak a sírok falain,
hanem a 25–26. dinasztia koporsóin is megjelenik.

Az óravigília a koporsókon

Az Újbirodalom korától kezdõdõen a különbözõ típusú antropoid koporsók külsõ felületén
gyakran megjelennek, rövid feliratok kíséretében, azok az istenek, elsõsorban Nut, Ízisz, Nephthüsz,
Anubisz, és a négy Hórusz-fiú, akik kiemelkedõ szerepet játszanak az órák ritmusához igazított
virrasztási rituálé folyamán.31 Az óravigília ábrázolása a koporsókon és szarkofágokon különösen
nagy hangsúlyt kap a Harmadik Átmeneti Kor végén, a 25. dinasztia idején. Ekkor a testet köz-
vetlenül közrefogó antropoid koporsót jellemzõen egy ívelt fedelû, négy sarkán rövid oszloppal
ellátott ládakoporsóba helyezték.32 Ez a kiképzés tulajdonképpen kozmogramként is funkcionált:
a koporsó négy sarka az eget tartó négy oszlopot, és egyben a négy égtájat, jelenítette meg, 
míg az íves fedél maga volt az ég. Ennek megfelelõen a domború fedél külsõ oldalán gyakran
feltûnik az éjszakai és nappali napbárka, míg a belsõ oldalt Nut istennõ szembõl ábrázolt, kezeit
a feje fölé nyújtó alakja borítja, akit két oldalról az órákat megtestesítõ istennõk fognak körbe.33

Ez az ábrázolás természetesen nagyon közeli rokonságban van azzal, ahogy az óravigília
megjelenik Peftjauneith koporsófedelének belsõ oldalán. Az idõ beosztását tehát itt már nem 
a dekáncsillagokra tett utalás idézi meg, hanem az óráknak megfelelõ istennõk felvonulása.
Alapvetõ egyiptomi gyakorlat volt, hogy elvont dolgokat, illetve az elvont dolgok sorát, isteni
vagy emberi figurák processziójaként ábrázolták; az órákat istennõk képviselték, hiszen a meg-
felelõ egyiptomi kifejezés (wnw.t) nõnemû volt.34

Minthogy a 25. dinasztia uralkodói Núbiából származtak, az óravigília Egyiptomtól délre
is népszerûségre tett szert, még azután is, hogy a núbiai fejedelmek elveszítették fennhatóságukat
Egyiptom felett, legalábbis errõl tanúskodik két núbiai uralkodó, Anlamani és Aszpelta szarkofágja
(i.e. 7. század vége/6. század eleje), melyekre az egyiptomi koporsókon megjelenõ kompozíció
másolatait vésték fel.35 Tegyük ehhez hozzá, hogy az egyiptomi kulturális mintákat követõ núbiai
uralkodók el-Kurruban található, csillagos mennyezettel kialakított sírjaiban szintén megtaláljuk
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az Ozirisz balzsamozási csarnokát ábrázoló jelenetet,36 mely – ahogy azt korábban említettem –
szintén erõsen kötõdött az óravigíliához.

Hasonló módon szoros kapcsolatban állnak az óravigília témájával az ún. „tizenegy-tizenegy”
típusú koporsók, melyek szintén a 26. dinasztia idején váltak népszerûvé Egyiptom több részén is.37

Ezeknek az antropoid koporsóknak a fedelén mindkét oldalon tizenegy-tizenegy istenség fel-
vonulását láthatjuk, akiknek a funkciója az volt, hogy a nappal és az éjszaka tizenkét-tizenkét
órára történõ felosztása során létrejövõ, összesen huszonkettõ köztes mezõt védelemben részesítsék
(a tizenkét nappali óraistennõ között tizenegy elválasztó mezõ van, szintúgy a tizenkét éjjeli
óraistennõ között).38 A huszonkét védõ istenség ábrázolásával nem csak az órák maguk, hanem
úgymond a köztük lévõ idõ is védelemben részesült, és így az elhunyt újjászületése még telje-
sebb oltalmat kapott.

A szembõl, csillagokkal borított meztelen testtel és feje fölé emelt kezekkel ábrázolt Nut
istennõ szintén jellemzõen olyan környezetben jelenik meg, amelynek, ha néha áttételesen is,
de köze lehet az óravigíliához. Az istennõ ilyen pózban elõször Merneptah fáraó (19. dinasztia)
szarkofágjainak fedelén tûnik fel; a négy tagból álló szett harmadik elemét aztán Pszuszennész
fáraó hasznosította újra (21. dinasztia).39 Nut mellett egyrészt az Amduat második órájának
részletét látjuk, másrészt számos figurát, akik a dekánokat, a bolygókat és az északi csillagképeket
ábrázolják. Itt is különösen a dekánok hozhatók kapcsolatba az idõ meghatározott egységekre
osztásával és az óravigíliával. Nagyon hasonló Nut-ábrázolások a Ptolemaiosz-korból is ismertek,
például a hermopoliszi katakombák egyikébõl,40 illetve Hórnedzsitef koporsófedelének belsejérõl.41

A csillagképekkel és dekánokkal körülvett Nut testén itt ugyan nem a holdat és a napot látjuk,
mint Peftjauneith esetében, hanem négy napkorongot, de a két jelenet hasonlósága szembetûnõ.
Az óravigília sokkal konkrétabban jelenik meg egy 30. dinasztiára datálható koporsó fedelén,
bár ebben az esetben a szembõl ábrázolt istennõ mellett csak a nappali és éjszakai órák meg-
nevezéseit olvashatjuk, az idõegységeket szimbolizáló nõalakok hiányoznak.42

Peftjauneith koporsójának külsõ részén a különbözõ istenek által elmondott védelmezõ szövegek
nyilvánvalóan beleillenek az óravigília kontextusába, de talán a hosszabb feliratok is kötõdnek
tágabb értelemben ugyanehhez a témához. A hátoldalon olvasható libációs szöveg egy olyan mondás
részlete a Piramisszövegekbõl, amelynek elsõ mondata Ozirisz újjáéledését írja le (Pyr. §2092a).43

Az elõoldalon a Napvilágra való feljövetel 72. mondása szerepel azon a helyen, ahol korábban
kisebb vízszintes regiszterekben jellemzõen ehhez a halotti szöveggyûjteményhez kapcsolódó
vignettákat, illetve – mint a „tizenegy-tizenegy” koporsók esetében is – az óravigíliához kap-
csolódó jeleneteket és szövegeket láthattunk.44 Úgy tûnik a 72. mondás alapvetõen fontos volt
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annak érdekében, hogy az elhunyt megfelelõ áldozatokban részesüljön a túlvilágon, és talán
valamilyen módon kapcsolódott a 71. fejezethez, mely tulajdonképpen az óravigília negyedik
órájához köthetõ mondás.45 Mindenesetre a Késõkorban és a Ptolemaiosz-korban a Napvilágra
való feljövetel könyvének 72. mondása a legnépszerûbb felirat a koporsók elõoldalán.46

Végül jegyezzük meg, hogy a 26. dinasztia idejébõl három olyan belsõ (antropoid) koporsó
is ismert, melyek a fedél belsõ oldalán szinte azonos módon jelenítik meg az óravigíliát, mint
Peftjauneith koporsója. Ezeken is szembõl látjuk a karjait felfelé kiterjesztõ Nutot, amint a nappali
és éjszakai órákat megszemélyesítõ istennõk sorakoznak a két oldalán. Honszutefnaht koporsója
a közép-egyiptomi el-Hibébõl került elõ,47 Peftjauauiaszeté Thébából,48 míg Ramósze koporsója
még délebbrõl, Edfu nekropoliszából származik.49 Honszutefnaht és Ramósze Peftjauneithhez
hasonlóan a jelenetet szintén kiegészíti az Ozirisz feletti virrasztásra utaló rövid formulával,
míg Peftjauauiaszet koporsófedelén az órák istennõi külön-külön rövid beszédekben szólítanak fel
az isten védelmét szolgáló virrasztásra.50 A három koporsó eltérõ származási helye is azt mutatja,
hogy az óravigília motívuma széles körben ismert és elterjedt volt a 26. dinasztia idején Egyiptomban.

Az óravigília Peftjauneith koporsóján

A Nut istennõhöz kapcsolódó jelenet Peftjauneith koporsófedelének belsõ oldalán tehát egy olyan
rituáléra, illetve az ahhoz kapcsolódó kompozícióra tesz utalást, amely az egyiptomiak elképze-
lése szerint alapvetõ fontosságú volt a kozmikus rend fenntartásához, és egyben a megigazult
túlvilági lét elnyeréséhez. Ez a kompozíció, a ránk maradt régészeti anyag alapján (lásd fentebb),
különösen nagy jelentõségre tett szert a szaiszi korban, azaz Peftjauneith koporsójának dekorációja,
beleértve a fedél belsõ oldalát is, ebbe a jól dokumentálható trendbe illeszkedik bele. Az itt kö-
vetkezõ elemzéssel azonban azt kívánom bebizonyítani, hogy ez a dekoráció néhány figyelemre
méltó sajátossággal is bír, melyek közelebb vihetnek minket annak megértéséhez, miért is töltött
be olyan fontos szerepet az óravigília Ozirisz – és persze minden egyes halott – kultuszában.
Ennek érdekében sorra megvizsgálom a jelenet egyes elemeit.

Nut kinyújtott karjai között két oszlopban rövid felirat olvasható. Minthogy Merneptah koporsó-
fedelén ugyanezen a helyen Nut szavai szerepelnek,51 nagyon valószínû, hogy Peftjauneith
esetében is neki kell tulajdonítanunk a következõ kijelentéseket:

dw .t jmn.t hr h .t k p.t htp.t hr b k

A túlvilág a holttested alatt rejtõzik, az ég a lelked alatt nyugszik.52
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Az egyes szám második személyû hímnemû szuffixum névmás egyértelmûvé teszi, hogy itt
a megszólított maga az elhunyt, és a két rövid kijelentés tulajdonképpen leírást ad a testét
tartalmazó koporsó kozmográfiájáról. A koporsó alja, a belsõ oldalán megjelenített Nyugat
istennõjével a túlvilágnak (duat) felel meg, hiszen a nyugati égtáj az, ahol a halottak tartózkodnak,
míg a koporsó fedele Nut alakjával értelemszerûen az égi szférákkal azonos, ahol az elhunyt bája
(spirituális lényének azon összetevõje, amely õt egyedivé teszi, azaz a fordításban leegyszerûsítve:
lelke) elnyeri örökkévaló létét.53

Nut alakjától jobbra a nappali órák tizenkét térdeplõ istennõjét látjuk, mindegyikük nap-
korongot visel a fején és napkorongot tart a kezében. Az ellentétes oldalon az éjszakai órák
istennõi sorakoznak azonos testtartással, de fejükön és kezükben nem napkorong, hanem ötágú
csillag van. Minden istennõhöz két rövid felirat tartozik, egyrészt az óra számszerû meghatározása,
másrészt az óra (az istennõ) neve. Bár a nevek szó szerinti jelentése többnyire egyértelmû,
kevés fogalmunk van arról, hogy az egyes órák miért viselik az adott megnevezéseket. Tegyük hozzá,
hogy az órák nevei más hasonló kompozíciókban eltérõek is lehetnek.54

A nappali órák:

– wnw.t tp.jt n hrw shc nfr.w Rc

A nappal elsõ órája: Ré tökéletességei feltûnnek. 

– wnw.t 2 n hrw hsr-kk.w
A nappal második órája: A sötétség eloszlatója. 

– wnw.t 3 n hrw shc b .w ntr.w
A nappal harmadik órája: Aki üdvözli az istenek báit.

– wnw.t 4 n hrw ssp-hc.wj
A nappal negyedik órája: Aki fényessé teszi a két feltûnést.

– wnw.t 5 n hrw wnw.t-jgr.t
A nappal ötödik órája: A csend órája. 

– wnw.t 6 n hrw cr.wt-ndr
A nappal hatodik órája: A biztosan álló kapu.

– wnw.t 7 n hrw s w.t-r-jb
A nappal hetedik órája: Aki boldoggá teszi a szívet.

– wnw.t 8 n hrw nb.t-hcc

A nappal nyolcadik órája: Az öröm úrnõje.

– wnw.t 9 n hrw nb.w-cnh.w
A nappal kilencedik órája: Az élõk úrnõje.

– wnw.t 10 n hrw wps-bj -sqbh.t-hp.wt
A nappal tizedik órája: Aki beragyogja a mennyeket és lehûti az evezõket.
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– wnw.t 11 n hrw nfr-m .w
A nappal tizenegyedik órája: A szép látványú.

– wnw.t 12 n hrw psd-nb.w-hnm.t-cnh
A nappal tizenkettedik órája: Aki megvilágítja a szigeteket és egyesül az élettel.

Az éjszakai órák:

– wnw.t tp.jt n.t grh nb thn.w
Az éjszaka elsõ órája: A csillogás úrnõje.

– wnw.t 2 n.t grh scr-n-nb.t s
Az éjszaka második órája: Aki felemeli úrnõjét.

– wnw.t 3 n.t grh shr-dw
Az éjszaka harmadik órája: A rossz elrettentõje.

– wnw.t 4 n.t grh nb.t-cnh.t
Az éjszaka negyedik órája: Az élet úrnõje.

– wnw.t 5 n.t grh c -sf.yt
Az éjszaka ötödik órája: Aki fenségében nagy.

– wnw.t 6 n.t grh nb-t-dsr-st .w
Az éjszaka hatodik órája: A titkok kiválasztásának úrnõje.

– wnw.t 7 n.t grh hr.j-<t>p s-ch -hr s
Az éjszaka hetedik órája: A feljebbvalója, aki harcol érte.

– wnw.t 8 n.t grh jm.j-nbj.t
Az éjszaka nyolcadik órája: A lángolóban lévõ.

– wnw.t 9 n.t grh nb.t snd
Az éjszaka kilencedik órája: A félelem úrnõje.

– wnw.t 10 n.t grh mkj.w-rn s
Az éjszaka tizedik órája: Aki megvédi az õ nevét.

– wnw.t 11 n.t grh hsf-hmj.w
Az éjszaka tizenegyedik órája: Az ártás elûzõje.

– wnw.t 12 n.t grh ptr-nfr.w-n-nb s
Az éjszaka tizenkettedik órája: Aki látja urának tökéletességét.55

Az órák szimmetrikusan és egyenletesen helyezkednek el Nut két oldalán, s bár ez az elrendezés
természetesen eredhet egyszerû esztétikai megfontolásokból, a jelenet egésze utalhat arra a ki-
tüntetett pillanatra is, amikor a nappali és éjszakai órák egyensúlyba kerülnek az év folyamán.
Azt gondoljuk, hogy Egyiptomban, csakúgy mint más preindusztriális társadalmakban, a hétköz-
napokban szezonális órákkal számoltak.56 Ez azt jelenti, hogy eltérõen a modern gyakorlattól
az év minden szakában a nappalt is és az éjszakát is mindig tizenkét-tizenkét órára osztották.
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Ennek következményeként értelemszerûen nyáron a nappali órák hosszabbak voltak és az éj-
jeliek rövidebbek, és fordítva, télen az éjjeli órák voltak hosszabbak és a nappaliak rövidebbek.
Az év során csak két alkalommal kerültek egyensúlyba az órák: a tavaszi és az õszi napéj-
egyenlõség napjain minden óra ugyanolyan hosszúságú volt, azaz a nap valóban huszonnégy
egyforma órából állt (ekvinokciális órák).

Ugyanakkor jegyezzük meg, hogy bizonyos írott és képi források azt sugallják, hogy az egyip-
tomiak nem csak ismerték az ekvinokciális órák fogalmát, hanem valamilyen formában használták
is azokat. Az Újbirodalomtól kezdve néhány fennmaradt dokumentum felsorolja a nappali és éjszakai
órák különbözõ számát az év meghatározott napjain, jellemzõen a tizenkét hónap elsõ és tizen-
ötödik napján.57 Ennek természetesen csak akkor van értelme, ha az alapul vett órák egyenlõ
hosszúságúak. Az ekvinokciális órák vizuális formában jelennek meg Szenenmut sírjának 
mennyezetén, ahonnan az egyiptomi csillagászati diagram – az asztronómiai jelenségek rövid fel-
iratokból és rajzokból álló tárháza – elõször teljes formájában ránk maradt.58 A diagram északi felén
tizenkét kört látunk, melyek a kapcsolódó megnevezések szerint a tizenkét hónapnak felelnek meg.
Minden egyes kör huszonnégy egyenlõ részre van osztva. Bár a körök kapcsolata az órákkal széles
körben elfogadott,59 azt már kevesebben fogalmazzák meg, hogy a minden hónapra érvényes,
egyenletes huszonnégy részre osztás az ekvinokciális órákra, és talán azok használatára utal.60

Amennyiben a Peftjauneithnél ábrázolt órákat a szezonális órák keretrendszerében értelmezzük,
akkor is az egész jelenet szimmetrikus és egyenletes elrendezésével a napéjegyenlõség kozmikus
egyensúlyát sugallja, bár ez az utalás mégsem kényszerítõ erejû, hiszen minden nap tulajdon-
képpen tizenkét nappali és tizenkét éjszakai órából állt, mégha ezek hosszúsága jobbára el is tért
egymástól. Ha az ekvinokciális órák használatát feltételezzük, akkor a koporsófedél órái egy-
értelmûen a napéjegyenlõségre vonatkoznak, hiszen csak ekkor áll elõ az a helyzet, hogy mind
a nappal, mind az éjszaka tizenkét órát foglal magában. Tegyük hozzá azonban, hogy az egyiptomi
ábrázolásokon mindig tizenkét nappali és tizenkét éjjeli óraistennõ jelenik meg, tehát sohasem
mondjuk tizennégy nappali és tíz éjszakai óra. Ez azt jelenti, hogy vagy minden ábrázolás a napéj-
egyenlõség ideális pillanatára utal, ami nem kizárható, hiszen az óraistennõk mindig szimbolikus
környezetben tûnnek fel, vagy ezek a nõi istenalakok valóban a szezonális (változó hosszúságú)
órákat képviselik. Bárhogy is legyen, az órák mindenképpen egyenletes eloszlásban és egyen-
súlyban tûnnek fel Peftjauneith koporsófedelének belsõ oldalán.

Az órákat mindkét oldalon körülvéve, a koporsófedél belsõ peremén két párhuzamos
szöveg olvasható:

j w d.tj jp n.t hrw ntj rs hr Wsjr jrj tn rs hr N jw wc nb jm tn r wnw.t s mj jrj tn hr n
nb tn Wsjr wnn-nfr m c-hrw

Ó, a nappal két számon tartott ureusza, kik virrasztanak Ozirisz felett! Virrasszatok N felett,
minden egyes közületek az õ órájában, hasonlóan ahhoz, ahogy cselekedtek uratok, Ozirisz,
a tökéletes létezésû és igazhangú számára!61
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j w d.tj jp n.t grh ntj rs hr Wsjr jrj tn rs hr N jw wc nb jm tn r wnw.t s mj jrj tn hr n
nb tn Wsjr wnn<-nfr> m c-hrw

Ó, az éjszaka két számon tartott ureusza, kik virrasztanak Ozirisz felett. Virrasszatok N felett,
minden egyes közületek az õ órájában, hasonlóan ahhoz, ahogy cselekedtek uratok, Ozirisz,
a tökéletes létezésû és igazhangú számára!62

Ezek a szövegek újfent egyértelmûvé teszik, hogy a kapcsolódó ábrázolások kontextusa 
az óravigília. Míg a Nut kezei közötti kijelentéseket maga az istennõ mondja, itt nyilvánvalóan
az elhunyt kérleli a megszólítottakat, a két ureuszt, hogy asszisztáljanak az újjászületéséhez
ugyanúgy, ahogy azt Ozirisz esetében is teszik. A két ureusz (w d.tj) jelentheti az uralkodó két
koronáját,63 de kozmikus szinten az ureuszok – a koronákkal való azonosítás okán is64 – a két leg-
feltûnõbb égitesttel, a nappal és a holddal is azonosak lehetnek.65 Errõl van szó Peftjauneith
koporsóján is: a két megszólított, a nappallal és az éjszakával összefüggésbe hozott ureusz aligha
lehet más, mint a Nut testén feltûnõ nap és hold. A szöveg egyik nehezen lefordítható kifejezése
a két ureusz jelzõje (jp), melynek hagyományos fordítása „tapasztalt, respektált”;66 a szó gyöke
azonban a számolásra utal, és a két fõ égitestre vonatkoztatva azok jól megfigyelt, számon
tartott voltára célozhat, mint ahogy a kifejezés lunáris szövegösszefüggésben gyakran valóban
a teliholddal kapcsolatban tûnik fel.67

A két ureusz, vagyis a nap és a hold jelzõjének – „számon tartott” – jelentésére a Nut testén
feltûnõ két égitest ad magyarázatot. Az istennõ szájánál vörösre festett korongot látunk, vagyis
a nyugaton a horizont alá bukó napot. Az istennõ ölénél halványsárga korong tûnik fel, alján 
a félreérthetetlen holdsarlóval. Ez világosan mutatja, hogy bár máshol Nut testén valóban többször
is megjelenhet a napkorong, az értelmezés, mely szerint Peftjauneith koporsóján is a napot látjuk
két különbözõ fázisában,68 helytelen. A sárga korong és a sarló egyértelmûen a teliholdat jeleníti meg,
hasonlóan ahhoz, ahogy például a telihold a denderai templom pronaoszának mennyezetén van
ábrázolva, kiegészítve a korongba írt udzsat-szemmel.69 További két érv bizonyítja, hogy itt való-
ban a holdról van szó. Egyrészt a koporsó aljának belsõ oldalán a Nyugat istennõje által elmondott
szöveg egy részlete a nap- és a holdisten megnevezésével szintén megidézi a két égitestet:

rnpj b k n bw nb wnn k jm wstn k hr nb nhh nn hsf k nn snc p y k m-hnw j jnk mw.t k
rc nb wh j hm k cq k prj k hnc Rc wstn k hnc Dhwtj

A bád örvendezik minden helyen, ahol vagy, akadálytalanul lépdelsz az Örökkévalóság
Ura körül, nincs ellenfeled. Ami a tiéd, azt nem fordítják vissza bennem. Anyád vagyok
minden nap. Megelõzöm a pusztulásodat. Belépsz és elõjössz Rével, és akadálytalanul
haladsz Thottal.70
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Másrészt nem példa nélküli, hogy a koporsófedél belsõ oldalán feltûnõ Nutot a nappal és a holddal
együtt ábrázolják. Az i.sz. 2. század elején Thébában elhunyt Szótér koporsóján Nutot kétoldalt
az óraistennõk és az állatöv jegyei veszik körbe, feje fölé nyújtott karjai között pedig két bárka
jelenik meg.71 Az egyik bárka utasa a napkorongba rajzolt, botjára támaszkodó idõs napisten,
azaz a lenyugvó nap, míg a másik bárka a telihold jelképét, a holdkorongba rajzolt udzsat-szemet
hordozza. Mindezek egyértelmûvé teszik, hogy Peftjauneith koporsóján is Nut szájánal (nyugaton)
a lenyugvó napot, ölénél (keleten) a felkelõ holdat látjuk: az égi jelenségek körforgásában ez a szi-
tuáció havonta egyszer, a telihold idején fordul elõ. Ilyenkor a teljes pompájában megjelenõ hold-
korong leköveti a nap példáját: a napnyugtával párhuzamosan a telihold felkel a keleti horizonton,
végigvándorol az égen, és a napfelkeltével párhuzamosan lenyugszik a nyugati horizonton.

A Peftjauneith koporsófedelének belsején feltûnõ ábrázolások tehát két fontos kozmikus
pillanatot örökítenek meg: az órák szabályos és egyenletes elrendezése a napéjegyenlõség napját,
míg a Nut testére festett két égitest a telihold feltûnését jelöli ki. A két esemény egybeesése az õsz
folyamán, ahogy azt a bevezetõben is említettem, a görög-római zodiákusok tanúsága szerint
Ozirisz asztrális újjászületésének a pillanata volt. Amikor a telihold az õszi napéjegyenlõség
napjára esett, a világot befolyásoló erõk különleges egyensúlyba kerültek, hiszen a teljes holdkorong,
a nap méltó párjaként, ugyanannyi idõt töltött az égen az éjszaka során, mint sokkal fényesebb
társa a nappal folyamán. Peftjauneith ábrázolásai ugyanezt a kedvezõ „csillagállást” idézik fel
az õ sikeres újjáéledése érdekében, és egyben bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a túlvilági
létezéshez vezetõ egyik legfontosabb rituálé, az óravigília ideális idõpontja ugyanerre a napra,
vagyis az õszi napéjegyenlõség és a telihold együttes feltûnésének napjára esett.

ÖSSZEGZÉS

Az egyiptomi kultúra és gondolkodásmód számos részletérõl a görög-római kori források szolgáltat-
ják a legtöbb információt. Erre az idõszakra esik a monumentális építkezések utolsó nagy hulláma,
és a templomok falait, a kulturális önazonosság fenntartásának és megõrzésének igényével is,
korábban soha nem látott mennyiségû felirat és dekoráció borítja. Minthogy szintén a görög-római
kor esik idõben hozzánk legközelebb, értelemszerûen a szerves anyagokból készített információ-
hordozók is mondhatni a legnagyobb arányban ebbõl az idõszakból hagyományozódtak ránk.
Ugyanakkor bevett egyiptológiai klisé az a – tegyük hozzá, jogos – vélemény, hogy nagy óva-
tossággal kell eljárnunk akkor, amikor ezt a kései forrásanyagot visszavetítjük a faraonikus
civilizáció korábbi periódusaira. Nyilvánvalóan ez a helyzet a zodiákusokban elmesélt, Ozirisz
személyéhez kapcsolódó asztrális mítoszokkal is. Ezért tartom fontos feladatnak azt, hogy alapos
kutatómunkával felderítsük azokat a lehetséges mûemlékeket és dokumentumokat, amelyek
bizonyítékul szolgálhatnak az Ozirisz köré font asztrális elképzelések korábbi létezésére. 
Az óravigília kompozíciója Peftjauneith koporsófedelének belsõ oldalán, ahogy azt a fenti elemzés
mutatja, bizonyosan beleillik ebbe a sorba, és megerõsíti azt – a Benati sírjának vizsgálatakor
kialakított – vélekedésemet,72 hogy az õszi napéjegyenlõséggel párhuzamosan feltûnõ telihold
már a szaiszi korban is szoros kapcsolatban állt az Ozirisz, és rajta keresztül minden egyes elhunyt,
égi feltámadásáról vallott nézetekkel.
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