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Ösztöndíjas időszakom alatt a Thébában dolgozó Egyiptomi Magyar Régészeti Misszió 
tagjaként vettem részt a qurnai El-Khokha domb déli lejtőjén folytatott ásatási 
munkálatokban, az ásatásvezető, dr. habil. Fábián Zoltán Imre egyiptológus irányítása 
alatt. 
 
A 2022-es ásatási szezonra meghatározott munkatervem az alábbi részfeladatokra 
fókuszált: 

- a TT 413. sz. (Unisz-anh) sziklasír beomlott északi falának rekonstruálása a 
meglévő kőtöredékek segítségével (2017 óta folyamatban), 

- a TT 184. sz. (Nefermenu) sziklasírhoz tartozó kőtöredékek rendszerezése, 
összepárosítsa, restaurálási tervezet és digitális falrekonstrukció készítése (2020 
óta folyamatban), 

- a TT 412. sz. (Qen-Amon) sziklasírhoz tartozó kőtöredékek leltározása, 
kőkataszter készítése, konzerválás, összepárosítás, digitális falrekonstrukció 
előkészítése (2021-től kezdődően).  

 
Falrekonstrukció a TT 413 sz. (Unisz-anh) sziklasírban: 
 
Irányításom alatt a restaurátor csapat folytatta a korábban megkezdett rekonstrukciós 
munkálatokat. Elvégeztük a beomlott falszakasz felfalazását, majd vakolását a 
kőtöredékek visszaillesztésének előkészítéseként. A vakolt falazatra felrajzoltuk az 
óbirodalmi sírábrázolást (halász-vadász és mezőgazdasági jelenetek) az előzőleg 
elkészített rekonstrukciós rajzom alapján. A rekonstrukciós rajz a kőtöredékeken 
fennmaradt ábrázolások és óbirodalmi analógiák alapján készült. A vakolt falazatra 
felrajzolt ábrázolás segítségével lehetővé vált a fennmaradt kőtöredékek pontos 
lokalizálása és visszaillesztése. A jeleneteket a falon fóliára rajzoltuk át 1:1-es léptékben. 
A vakolt falazaton kivájtuk a megfelelő területeket, majd a kőtöredékeket 
visszaillesztettük eredeti helyükre. A szezon során összesen 18 darab kőtöredéket 
sikerült visszailleszteni. További 5 töredék elhelyezése a következő ásatási szezonban fog 
megvalósulni. Az összes fennmaradt festett faltöredék visszaillesztését követően, a 
vakolatra festett rekonstrukciós vonalrajzzal tervezzük értelmezhetővé tenni az 
ábrázolásokat a látogatók számára. 
 
Munkálatok a TT 184 sz. (Nefermenu) sziklasírban: 
 
A korábban létrehozott kőkataszter frissítésén dolgoztam. A sziklasírhoz tartozó, további 
14 darab festett kőtöredéket sikerült azonosítani és rendszerezni. A sír első termének 
négy oldalfalához készült ortofotó felhasználásával digitális rekonstrukciós tervet 
készítettem, melyben a kőtöredékek pontos vagy lehetséges elhelyezkedésére tettem 
javaslatot. A tervezett munkálatokon kívül restaurátori feladatokat is végeztünk a helyi 
restaurátor csapattal. A sír második termében megkezdtük a festett falszakaszok 
tisztítását és konzerválását.  



Munkálatok a TT 412. sz. (Qen-Amon) sziklasírban: 
 
A sziklasír második, régóta elzárt termében több száz festett kőtöredéket raktároznak a 
porba fektetve, egymásra dobálva. A restaurátor csapattal folytattuk a kőtöredékek 2019-
ben megkezdett rendszerezését és a raktározási problémák megoldását. A 2022-es szezon 
során kitakarítottuk a raktárul szolgáló terem keleti felét, ahonnan több száz kisebb-
nagyobb festett töredéket szedtünk elő. A kövek festett felületének tisztítását követően a 
darabokat ládákba rendszereztük, majd fotókkal dokumentáltuk a raktárrendet. Az 
újonnan regisztrált töredékekről katalógus készült. 
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