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31. fejezet           

 

 „de ezek megszabadulnak az ő kezéből…” Dán. 11,41 
2. rész  

 

Térjünk vissza egy kicsit Ésa. 11,11-hez melyben a következőt olvastuk: „És lesz ama 

napon: az Úr másodszor nyujtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, a mely 

megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, 

Hamáthtól és a tenger szigeteitől.” Hol is nyújtotta ki „kezét” először az Úr? A 2 Móz. 13,3 

ezt mondja: „És monda Mózes a népnek: Megemlékezzél e napról, melyen kijöttetek 

Égyiptomból, a szolgálatnak házából; mert hatalmas kézzel hozott ki onnan titeket az Úr;” 

A 2 Móz. 6,6 pedig ezt mondja: „Annakokáért mondd meg az Izráel fiainak: Én vagyok az 

Úr és kiviszlek titeket Égyiptom nehéz munkái alól és megszabadítlak titeket az ő 

szolgálatjoktól és megmentlek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által.” (Lásd 

még a következő Igéket 5 Móz. 7,18-19; Dán. 9,15; Jer. 32,21; 4 33,3) Most nézzük meg ezt 

a nagy és nevezetes ókori eseményt, előzményeivel együtt! 

 

A legmeggyőzőbb bibliai érvek*B és régészeti leletek*R alapján a zsidók elnyomatása és 

kivonulása Egyiptomból a XVIII. dinasztia idején történt meg. (Az i.e. XV. században.) A 

legnagyobb hódító királyok a legnagyobb elnyomók is. Ez különösen igaz ennek a 

dinasztiának több királyára. Az egymást túlszárnyaló hódító királyok alatt sínylődő héberek 

számára ez az időszak volt a „vaskemence” 5 Móz. 4,20; 1 Kir. 8,51 ideje, amely egészen az 

Egyiptomból való kivonulásukig tartott. Isten hagyta, hogy Egyiptom vetélytárs nélküli 

nagyhatalommá váljon, hogy az elnyomott héberek földi hatalomba ne bízhassanak, és 

szabadítása még félelmetesebben ragyogjon a népek és nemzetek előtt.  A héberek elnyomása 

az egymást követő zsarnok fáraók alatt fokról-fokra erősödött, és amikor szabadulásuk már 

csak karnyújtásnyira volt, akkor kellett a legsúlyosabb próbát (elnyomást) elviselniük. A 

kivonulás fáraója E. G. White szavaival élve „koruk leghatalmasabb nemzetének királya”1 

volt. Ebben az időben Egyiptom ereje teljében volt és roppant erejű birodalommá növekedett.  

(Ekkor volt a legnagyobb és legerősebb az egész egyiptomi történelemben.)  

 

Az egyiptomi nagyhatalom 

 

József „a nagy férfiú akinek Egyiptom oly sokat köszönhetett, sőt a munkája gyümölcsét 

élvező nemzedék is sírba szállt.”2 (2 Móz. 1,6) „Izráel fiai pedig szaporák valának, 

szaporodának és sokasodának…” 2 Móz. 1,7 „Azonközben új király támada Égyiptomban, a 

ki Józsefet nem ismerte vala.” 2 Móz. 1,8 I. Jahmesszel új dinasztia kezdődött a XVIII. 

dinasztia. „A fáraók udvari történészei számára I. Jahmesz (Ahmesz, Amószisz, Nebpehtiré 

király…) egy új, ragyogó korszak kezdetét jelentette. A már említett ramesszeumbeli 

ábrázoláson, ahol a régi királyok szobrait mutatják egy felvonulás alkalmából, Ménész és 

Mentuhotep után harmadiknak Jahmesz szobra következik. Új dinasztia alapítójának is 

tekintették, annak ellenére, hogy a család már több nemzedék óta gyakorolta a hatalmat 

Thébában.”3 (Manethón egyiptomi pap, aki a ptolemaida korban létrehozta a dinasztiák 

szerinti felosztást a hükszószok kiűzését tartotta annyira fontosnak, hogy Jahmesszel új 

dinasztiát kezdjen.)4 „A hükszószokat kiűző thébai fejedelmek megalapították saját 

dinasztiájukat (XVIII.), mely egész Egyiptom felett uralkodott, és létrehozott egy nagy 

kiterjedésű birodalmat. Első éveikben hatalmukat szoros dinasztikus házasságok révén 
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szilárdították meg. A dinasztia Thébát tartotta meg székhelyeként,1 bár északon is voltak 

virágzó nagyvárosok, illetve katonai bázisok Memphiszben, Héliupoliszban és más deltabéli 

városokban.”5 „A hyksósok végleges kiűzése Kames (Kamosze) fivérének és utódjának, I. 

Jahmes fáraónak a nevéhez fűződik. Ez az uralkodó néhány vízi és szárazföldi csata után 

ostrommal bevette Auarist (Avariszt),3 a hyksósok Északkelet-Egyiptomban épült erődjét. A 

hyksósok üldözése közben beérte azzal, hogy háromévi ostrom után megszállta Saruhan dél-

palesztinai erődítményt, s ezzel biztosította keleti határait.”6 4 (Saruhan, a Bibliában 

Sarúhen (Józs. 19,6)). Most már Egyiptom teljes egészében az új király uralma alá került. 

Ismét egyiptomi uralkodó viselte Alsó és Felső - Egyiptom koronáját. (I. Jahmesz abból a 

szempontból is új királynak számított, a hükszószok kiűzése után, hogy a már korábban 

hükszósz hatáskörbe tartozó területek felett is ő gyakorolta a hatalmát, Egyiptomban és dél 

Palesztinában.) „A hükszoszok kiűzése Egyiptomból az egész közel-keleti térségre jellemző 

növekvő katonai aktivitás idejére esett.”7 A vitéz Jahmesz Pennehbet szerint „Jahmesz fáraó 

 
1 Általában Théba (bibliai Nó-Ammon) volt a királyi székhely; Nó-Ammon azt jelenti: Ammon isten 

tulajdona, városa (Bibliai nevek és fogalmak – Nó-Ammon).   
 „Szekenenré Ta-aa királyt Kamosze követte a trónon. Gyakran állítják, hogy a király fia és Jahmesz 

bátyja volt, de valójában semmit sem tudunk szülei kilétéről, koporsójáról pedig hiányzott az 

ureuszkígyó, a királyság jelképe.” (Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 227. o.) 
3 A hükszósz székhelyet korábban Tanisszal és Qantirral (Kantír) azonosították ma leginkább 

Tell el Dabaa-val azonosítják. „A hükszószok fő erődje egyiptomi uralmuk idején mindvégig 

Avarisz maradt a Delta keleti részében. A város a Khatána melletti Tell – ed – Dabaa területén 

feküdt.” (Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája 1998. 129. o.) „Nem csak a 

későbbi egyiptomi történetírás kitalálása, hogy a hükszószok Széthet – Ozirisz gyilkosát – tekintették 

legfőbb istenüknek. Még a XIX. dinasztia alatt is megemlékezett egy sztélé Széth uralomra jutásának 

400. évfordulójáról. Az a vád viszont hamis, hogy „Ré nélkül” uralkodtak volna, hiszen a Napisten 

neve szerepel a feliratokon, Apóphisz király például „Ré test szerinti fia”.” (Kákosy László: Az ókori 

Egyiptom története és kultúrája 1998. 130. o.) „Jahmesz uralkodásának 22. évében elesett Avarisz, 

és a király immáron átkelhetett a Deltán, maga előtt söpörve a hükszószokat kelet, azaz Palesztina 

felé.” (Joyce Tyldesly: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 31. o.)   

„Az alaposan megerősített Avariszt több ostrom után sikerült csak elfoglalni – Jahmesz 18. és 22. 

uralkodási éve között, miután a háború már kb. 30 éve tartott. A harmadik és a végső, negyedik 

ostrom közt a fáraónak egy kisebb lázadást is el kellett fojtania Délen”. (I. Jahmesz Wikipedia; Ian 

Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 226. o.) „Egy felirat a turai kőfejtőben azt írja, a 

kőfejtő megnyitásakor Kánaánból hoztak ökröket. Az ökröket valószínűleg már Saruhen bevétele után 

hozhatták, ami Avarisz bevételét követte, így Jahmesz már 18. vagy 19. uralkodási évére bevehette 

Avariszt.” (I. Jahmesz Wikipedia; Redford, History and Chronology of the 18th Dynasty, p.195) 

Tekintettel a véleménykülönbségekre 18-22. uralkodási év a meghatározó Avarisz elfoglalásával 

kapcsolatban. Bár lehet, hogy a korábbi adat helytállóbb.  
4 El – Kabban van egy sziklasír, amely egy Jahmesz nevű katonáé Abana fiáé. Aki szolgált „I. 

Jahmesz, I. Amenhotep és I. Thotmesz seregében. Apja a thébai fejedelem, II. Szekenenré Taa alatt 

szolgált. Az el-kabi sír falán olvasható hosszú felirat Jahmesz életéről és tetteiről szól, és a hükszószok 

kiűzésére irányuló háborúban vállalt kapitányi szerepéről regél. I. Jahmesz oldalán harcolva elkísérte a 

királyt, amikor északra hajózott, hogy támadást indítson a hükszószok ellen. Bátorságáért cserébe 

előléptették az egyik hajóról egy másikra, emellett több alkalommal kapott ajándékba szolgákat és 

szolgálóleányokat, illetve a csatában tanúsított tetteiért neki adományozták a „dicsőség aranyát”. Bár 

hajón utazott, nyilvánvaló, hogy szárazföldi katonaként szolgált, amiből kiderült, hogy a 

haditengerészet tulajdonképpen „tengeri szárazföldi gyalogság” volt, vagy a szárazföldi seregek 

behajózását szolgálta. Jahmesz részt vett a hükszósz erőd, illetve a palesztinai Saruhen ostromában.”  

(Élet az Ókori Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 355. o.) (Lásd még Wikipedia – 

Jahmesz, Abana fia) A hükszósz elnevezés jelentése „idegen földek urai” vagy „az (idegen) felföldek 

urai” (Lásd. VT- 1962. I. Kötet 279. o.) „A hyksós királyok neveinek alkotóelemei között sémi eredetű 

szavakkal is találkozunk.” (ugyanott)  



3 

 

egy második hadjáratba is belefogott 22. uralkodási évében. „Dzsahi”–ban harcolt; az 

elnevezés Szíria és Palesztina általános megnevezését szolgálta”.8 (Djahi, észak kánaán; 

Fönícia; a hadjárat során Jahmesz Pennekbet a fáraóért ejtett egy élő foglyot és egy kezet).9   

  

„A fáraók seregei már a hyksósok elleni harc elején „oroszlán módjára” vadásztak 

zsákmányra, elsősorban rabszolgákra, s a szerzett zsákmányt „repeső szívvel” osztották 

szét.5  A XVIII. dinasztia elején a harcosok ösztönzésének legjobb módszere a fogolyosztás 

volt. A XVIII. dinasztia idején a fáraó kíséretének egyik „királyi harcosa” „46 főt 

zsákmányolt” magának.”10 (Jahmesz Ibana fia) A hükszószok elleni háború eredményeként 

új fegyverzetű hadsereg született, amely félelmetes erőt képviselt. Jahmesz miután kardélre 

hányta ázsiai ellenségét dél - felé észak Núbiába hajózott, hogy núbiai ellenségére a „núbiai 

vadak”-ra mérjen megsemmisítő vereséget. „Őfelsége nagy öldöklést rendezett közöttük.”11 

Majd győzelmi mámorban visszahajózott északra. Jahmesz boldog volt attól, hogy sikeresen 

legyőzte a délieket és az északiakat. „Alsó – Núbiát is visszafoglalta Egyiptom, de az újra 

bekebelezett területen még le kellett verni egy bizonyos Aatiu lázadását. Egy másik lázadó, 

Tetian, akit az előbbivel együtt Jahmesz kapitány felirata említ, valószínűleg ugyancsak 

núbiai volt.”12 (Más szerint Tetian egyiptomi volt.13)  Jahmesz győzelmei a núbiaiak felett 

biztosították Egyiptom déli határait. „Elsőként az Újbirodalmi uralkodók szánták el magukat 

egy kiemelkedő katonai erő létrehozására, mely aztán a jövőben ellen tud majd állni 

bármilyen idegen népcsoportnak, akik megpróbálnák uralmuk alá hajtani Egyiptomot. Ez a 

hadsereg – melynek létrehozását alighanem I. Jahmesz király kezdte meg – nemzeti alapon 

szerveződött, élén hivatásos tisztekkel. Ez váltotta fel a korábbi rendszert, melyben a 

kormányzók toboroztak katonákat a helyi lakosságból, amikor a király úgy döntött, hogy 

harcba bocsátkozik, vagy útnak indít egy expedíciót. A XVIII. dinasztia egyik fő ambíciója egy 

nagyhatalom létrehozása és konszolidálása volt, de ehhez szükség volt a hadsereg és a 

haditengerészet fejlesztésére.”14 „Kamosze és Jahmesz uralkodása megalapozta az erős 

katonai fellépés hagyományát, amit később az Újbirodalom összes sikeres fáraója követett. Az 

istenek elvárták földi helytartóiktól, hogy legyőzzék a maattalan idegeneket.”15 

 

 
5„Ekkor elküldtem erős csapataimat, de én magam hátul maradtam, hogy beszorítsam Tetit, Apóphisz 

fiát Neferusziba. Nem engedtem elmenekülni. És ezzel csapdába ejtettem az Egyiptomot elárasztó 

ázsiaiakat, akik csak úgy nyüzsögtek Neferusziban. Az éjszakát a hajómon töltöttem, elégedetten. És 

amikor felvirradt a hajnal, sólyomként csaptam le rá. Reggeli idejére már le is győztem. Leromboltam 

az erődjét, megöltem a férfiakat és a folyópartra gyűjtöttem a nőket. A harcosaim olyanok voltak, mint 

az oroszlánok mészárlás után. Rabszolgákat meg jószágot, bort, szalonnát, és mézet vittek magukkal. 

Nagy vigalommal osztoztak meg a zsákmányon.” (Kamosze legyőzi a hükszószokat)” (Joyce 

Tyldesly: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 103. o.) 
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Kamosze második sztéléje (Egyiptom, Karnak, 17. dinasztia; Luxor Múzeum) (Fotó: SG) 

 

 
I. Jahmesz ceremoniális harci bárdja (Egyiptom, Luxor Múzeum) (Fotó: SG)  
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                            A hükszószok kiüzése Egyiptomból, I. Jahmesz északi hadjáratai (Rajz: SG)  

 

„A Rhind papiruszból valamennyire kiviláglik Jahmesz stratégiája. Nem közvetlenül a hükszosz 

főváros ellen vonult; miután júliusban bevette Héliopoliszt, a Nílus-delta keleti részébe vonult, ahol 

októberben elfoglalta Tjarut, az Egyiptomból Kánaán felé vezető Hórusz-út mentén található jelentős 

határerődöt. Tjaru elfoglalásával elvágta a hükszószok lehetséges visszavonulási útját a Sínai felé, és 

elvágta őket a Kánaánból érkező segítségtől is.”16 (Tjaru/ Tjel= Szilé (Sile) erődje) 
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A Maat volt a kozmikus (isteni) rend, egyensúly és igazság. „A maat a hagyományos rend, 

amit az istenek adományoztak Egyiptomnak, amikor az idők kezdetén a föld kiemelkedett a 

káosz tengeréből. A maat éppen ezért a status quo, „a dolgok rendes menete”, az igazság 

rendje. A káosz (avagy ifset) a maat ellentéte – és ezért talán számunkra is könnyebben 

felfogható – az, ami félelmet ébreszt.”17 „Úgy gondolták, hogy a törvényt az istenek adták az 

emberiségnek az első alkalom (a teremtés pillanata) idején, és az isteneket tartották 

felelősnek a törvény megalkotásáért és fenntartásáért, melyet Maat istennő személyesített 

meg. Ő képviselte az igazságot és az igazságosságot, valamint ő tartotta fenn a 

világmindenség megfelelő egyensúlyát és rendjét.”18 „A király Maat – az univerzum 

egyensúlyának jelképe – alattvalójaként uralkodott.”19 „A fáraónak a maat őrének szilárdan 

kézben kellett tartania az egyiptomi élet minden apró részletét.”20 „Önmagában minden 

bűntény lehetett egyben a maat elleni kihágás is. A fáraó azonban felállított egy fontossági 

sorrendet. A manapság minden bűntények legfertelmesebbjének tartott gyilkosság 

meglehetősen alacsonyan állt ezen a listán, hacsak az áldozat nem a királyi család 

valamelyik tagja volt. A királyt nem érdekelték holmi helyi perpatvarok, még az 

erőszakosabbak sem. Ha az eset nem fenyegetett azzal, hogy széles körű lázongásokká fajul, 

a leghelyesebbnek azt tartotta, ha a helyi közösségen belül simítják el. Azok a bűntények 

azonban, amelyek az államra is fenyegetést jelenthettek, már nem kerülték el a figyelmét: ha 

meglopták a királyi intézményeket, a templomokat vagy a sivatagi temetkezőhelyeket. Az 

Újbirodalom növekvő jóléte és fokozódó városiasodása a vagyon elleni bűncselekmények 

növekedéséhez vezetett, amelyeket a fáraók egyre durvább testi fenyítésekkel bűntettek.”21 

Az egyiptomi rendszer erősen központosított volt, amely kifejezetten a királyi fennhatóságra 

épült ezért a „milliók egyért” rendszere a királynak és a köré gyűlt politikai elitnek 

kedvezett. I. Jahmesznek viszont fenn kellett tartania és összhangban kellett uralkodnia a 

Maattal. Ami persze inkább az államérdeket jelentette mintsem az emberek egyéni érdekeit. 

De a Maat azért biztosított bizonyos alapjogokat. Pl. alapos indok nélkül nem végeztethetett 

ki senkit a Fáraó.22  

 

Jahmesz uralkodásának vége felé a kőbányászat is megindult.23  Uralkodásának utolsó öt évét 

nagyszabású építkezéseknek szentelte. „Jahmesz uralkodásának utolsó öt évében egy 

nagyszabású, a nagy kultuszközpontokra (Memphiszre, Karnakra, Héliupoliszra és 

mindenekfelett Abüdoszra), valamint Egyiptom északi és déli határvidékeire, Buhenre és 

Avariszra összpontosító építkezési programnak szentelte magát.”24 „Jahmesz nevében pont 

akkortájt kezdték el a holdsarlót (Jah isten nevének jelét) csúcsaival lefelé írni, amikor 

befejezte az újraegyesítést. Így hát minden olyan műemlék, melyen a neve ebben a formában 

szerepel, feltétlenül a 17. vagy a 18. uralkodási éve után épült. Ő volt száz év óta az első 

király, aki műemléket tudott állítani Felső és Alsó-Egyiptom isteneinek, így nem csoda, hogy 

Jahmesz mészkőbányákat nyitott Maszarában, hogy építkezhessen Memphiszben, a régi és 

szent helyként tisztelt északi központban, illetve Thébában, Amon és Montu otthonában.”25   

„Avariszban teljesen leromboltatta a hükszósz királyok palotáját és erődeit, és újakat 

emeltetett a helyükre.”26 „A hükszósz kor végén kifosztott és kiürült Avariszt kereskedelmi 

állomásként és katonai támaszpontként élesztették újjá. Jahmesz nekilátott egy fényűző 

királyi város felépítésének, amelyben egy megerősített palota is helyet kapott, ahol a falakat 

minószi (krétai) festmények díszítették, köztük több olyan bikaugrást ábrázoló részlettel, 

ami a knosszoszi királyi palotát idézi.”27(Jahmesz legelső vállalkozását a hükszószoktól 

elragadott Avariszban kezdte meg.28; a bibliai felsorolásban Pithom építése megelőzte 

Ramszeszt (Avariszt) vagy egyidejűleg történt vele (2 Móz. 1,11)).  
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Bikaátugrást ábrázoló jelenet Knósszoszból (Iraklioni régészeti múzeum; Kréta) (Fotó: SG) 

 

„Jahmesz ugyan diplomatikusan minden istennel és istennővel tiszteletteljes viszonyt ápolt, 

soha nem rejtette véka alá különleges elkötelezettségét Théba istene, Amon, a „Rejtett” 

iránt.”29 „Bár Jahmesz Avariszt szánta fontos kereskedelmi központnak, a közeli Memphisz, 

a régi északi főváros – mely a hükszósz időkben elnéptelenedett – újra benépesült, és kezdte 

visszanyerni jelentőségét. Maga a fáraó is építkezett itt, ahogy több fontos kultuszközpontban 

is – Héliupoliszban, Ré kultusza központjában; Abüdoszban, Ozirisz kultuszhelyén, és 

mindenekelőtt Thébában, melynek főistene, Ámon a XVIII. dinasztia uralma alatt Egyiptom 

legjelentősebb istene lett. Az ő tiszteletére emelt karnaki templommal kapcsolatos 

építkezésekről Jahmesz számos sztéléje beszámol, ahogy arról is, hogy nagy összegekkel 

támogatta Ámon kultuszát, arany- és ezüsttárgyakat adományozott a templomnak, és ellátta 

kultusztárgyakkal, amelyeknek a feliratok szerint a templom ekkoriban teljesen híján volt. 

Jahmesz felesége, Ahmesz-Nofertari volt az első, aki viselte „az isten felesége” papnői 

címet, és fontos szerepet játszott Ámon kultuszában.”30 „Jahmesz Nofertari volt az első 

királynő, akit az „Amon Isten felesége” címmel illettek. Ezt a rangot Jahmesz hozta létre, 

hogy így gyakorolhasson felügyeletet Amon virágzó kultusza felett, amely esetleg 

fenyegethette volna a hatalmát…Mivel a királynő mind a királyt, mind az istent szolgálta, a 

templom és a palota észrevétlenül még közelebb került egymáshoz.”31 „Minden királynak 

volt egy főfelesége, a királyi hitves, akinek a gyermekei a trón elfogadott örököseinek 

számítottak. Az emlékműveken ezt a szűkebb családot láthatjuk. A Középbirodalom 

hitvestársainak kevés igazi hatalom jutott, ennek következtében mai szemmel távoli, halovány 

alakoknak tűnnek, akiket háttérbe szorítanak férjük tettei. A thébai uralkodócsalád 

megjelenésével azonban ezen a téren is hirtelen változások álltak be. Ugyan a királyné 

szerepét még mindig a király mellett elfoglalt pozíciója határozta meg, fokozottan egyre 

nagyobb hangsúlyt helyeztek a királynő egyéniségére, ezért aztán minden hitvestárs külön 

személyiség lett.”32 „A hercegnők nem házasodhattak rangjukon alul, és mivel elterjedt nézet 

szerint minden külhoni – bármilyen magas rangot is töltött be hazájában – még a 

legalacsonyabb rendű egyiptominál is alantasabbnak számított, ezzel sikeresen kizárták a 

jelöltek közül az összes idegen királyt és minden nem nemesi származású egyiptomit. Így 

viszont elhárult annak a veszélye, hogy Egyiptom esetleg – például egy agresszívebb vőnek 

köszönhetően – véletlenül idegen kezekbe kerüljön.”33 Jahmesz „Helyreállította Egyiptom 

belső közigazgatását, és fiának, I. Amenhotepnek már egy egységes birodalmat hagyott 

örökül.”34 I. Jahmesszel már összeegyeztethető II. Móz. 1,9-11: „És monda az ő népének: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Memphisz
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liupolisz
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ozirisz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karnaki_templom
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Ímé az Izráel fiainak népe több, és hatalmasabb nálunknál. Nosza bánjunk okosan vele,  

hogy el ne sokasodjék és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja 

magát és ellenünk harczoljon és az országból kimenjen. Rendelének azért föléjök 

robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket”. I. Jahmesz aki sikeresen 

kiűzte a hükszószokat nyilván gondolkodott az ország védelmén, biztonságán. Hogy még 

egyszer ne kerülhessenek, idegen hatalom uralma alá jobban teszik, ha megelőzik ezt a nagy 

bajt (gondolhatta).6 A Fáraó ezért álnokul színlelve, hogy az ország biztonságának 

érdekében cselekszik elnyomáshoz folyamodott. Józsefről és Egyiptomot megmentő 

munkájáról tudni sem akart. (Nem mintha nem tudott volna, az egyiptomiak szívesen 

megemlékeztek vagy megörökítették a számukra dicsőséges dolgokat, József munkája pedig 

az volt Egyiptom számára. A nagy és tiszteletre méltó József teteme még Egyiptomban volt 

bebalzsamozva a koporsójában (1 Móz. 50,26). Így áldott emléke fönnmaradt. Az Izraeliták 

csak a kivonuláskor vitték magukkal a holttestet, hogy eltemessék azt Kánaán földjén (1 

Móz. 50,25; 2 Móz. 13,19; Józs. 24,32). József nagy magtárai is melyeket minden 

jelentősebb városban építetett néma tanúi voltak az egykori alkirály kegyes uralkodásának (1 

Móz. 41,35;46;48-49;56)). A hükszószokat Egyiptomból (Avariszból) kiűző Jahmesznek 

nyilván szemet szúrtak a Gósenben lakó Izraeliták, akik szintén a Delta keleti felén éltek a 

hükszósz főváros közelében. Az egyiptomiakon uralkodó hükszószok a kutatók szerint 

sémiták voltak úgy, mint az izraeliták. Ez a találkozás az egyiptomiak szemében szintén nem 

lehetett kedves. Egyiptomban már korábban is utálták, foglalkozásuk miatt is megvetették a 

hébereket (1 Móz. 43,32;46,34). Avarisz legyőzésével I. Jahmesz lett a Delta ura. Ekkor vagy 

pedig a szintén gyűlölt hükszószok Egyiptomból való teljes kiűzése után I. Jahmesznek a 

most már fennhatósága alá került héberek sorsa felől is döntenie kellett. (A héberek számára 

a hükszósz királyt (Khamudit) legyőző I. Jahmesz „új király”-nak számított.) József kora óta 

az egyiptomiakban még inkább erősödött a gyűlölet a héberek iránt, de mivel a hükszósz 

királyok alattvalóinak számítottak ezért védelmüket is élvezték. Most viszont, hogy a helyzet 

megváltozott a Fáraó gyűlöletét hamar kivetítette a hükszószokhoz hasonló sémita 

népcsoportra, a héberekre is, akik korábban az idegen uralkodók (hükszószok) kegyeltjeinek 

számítottak. Sokasodásuk félelmet váltott ki az egyiptomi uralkodóban és népében. „Jahmesz 

megjutalmazta azokat a kormányzókat, akik segítségére siettek a csatákban, de ezután 

befejezte azt, amit a Középbirodalom uralkodói elkezdtek, és létrehozott egy hivatásos 

köztisztviselői réteget, akik munkájukkal segítettek fenntartani a terjeszkedő birodalmat.”35 

„Izráel népét egyszerűen hozzászámlálták a robotmunkára kötelezett egyiptomiakhoz, akik 

korábban eladták vagyonukat a királyságnak. Hamarosan felvigyázókat rendeltek föléjük, és 

ezzel rabszolgaságuk teljessé vált.”36 A Fáraó nem ölte meg és nem űzte el a hébereket, mert 

az államérdek mást diktált. A már sok ideje Egyiptomban lakó héberek többféle munkában 

voltak járatosak, aminek Egyiptom idáig is hasznát vette. A Fáraók már József idejétől 

kezdve igényt tartottak a tehetséges héber munkásokra. Az akkori egyiptomi fáraó így szólt: 

„Égyiptom földe ímé előtted van; e föld legjobb részében telepítsd le a te atyádat és 

atyádfiait, lakozzanak a Gósen földén: ha pedig tudod, hogy vannak közöttök arra termett 

emberek, tedd azokat az én barmaim gondviselőivé.” 1 Móz. 47,6 Avarisz újjáépítésénél 

Jahmesz már nyilvánvalóan felhasználta a keleti Delta, „helyi munkaerejének” számító 

Gósenben lakó héberek keze munkáját. Avariszt bibliai nevén Ramszesz vagy Coán, 

gabonatartó városként élesztették újjá (2 Móz. 1,11). Memphiszi és Héliupoliszi 

építkezéseinél is igénybe vehette őket. „Sajnálatos módon Jahmesz mesteremberei nagyrészt 

agyagtéglákból építkeztek, ezért az épületek nagy része nem maradt fenn.”37 Ez összhangban 

 
6„Jahmesz Avarisz elfoglalásával nem tekintette befejezettnek a háborút, hanem esetleges 

ellentámadások megelőzése érdekében átlépte a határt, és háromévi ostrom után elfoglalta a dél – 

palesztinai Saruhent.” (Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris 1998. 132. o.)   
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áll 2 Móz. 1,14-gyel melyben a Szentírás azt mondja, hogy a héberek életét „kemény 

munkával keseríték” „sárcsinálással, téglavetéssel, és mindenféle mezei munkával”. (A 

vályog (agyag, homok, szalma) volt ugyan az általános építőanyag, de másból is építkeztek, 

pl. kövekből (mészkő, homokkő, gránit). A kettőt együtt is alkalmazták.38) Az „új király” 

tehát aki elkezdte a héberek elnyomását ugyanaz volt, aki az ország védelmén először 

gondolkodott, vagyis I. Jahmesz (2 Móz. 1,8-10) az ázsiaiakra (hükszószokra) vadászó 

harcos Fáraó a XVIII. dinasztia megalapítója. I. Jahmesz a hükszószok elleni harcokban 

továbbvitte elődjének a „sólyomként” zsákmányra lecsapó Kamoszénak a szerepét. A Fáraó 

ellenségei kevés irgalomra számíthattak. Az elnyomó Fáraó a héberekről is ellenségképet 

alakított ki (2 Móz. 1,8-10). (A héberek esetében azonban az államérdek közbeszólt.) A 

Fáraó és népe nem bízott a héberekben egyrészt, azért, mert az egyiptomiak megvetették őket 

(1 Móz. 43,32), másrészt pedig mert azok „mindig megtartották elkülönültségüket. Az 

egyiptomiakkal nem társultak.”39 Ebben a vonásukban a korábbi hükszósz uralkodókra is 

hasonlítottak, akik „Alsó-Egyiptomban is elkülönültek azonban az egyiptomiaktól, nem 

költöztek be városaikba, hanem erődített katonai táborokban laktak.”40 – Mint pl. 

Avariszban a hükszósz fővárosban vagy Tell el-Yahudiyeh-ben szintén Alsó Egyiptomban. 

Szíria – Palesztinában ilyen hükszósz erődítményvárosok voltak az Eufrátesz melletti 

Kárkemisben, Qatnában (Libanon), Hácorban.41  A héberek „nem vették fel” az egyiptomiak 

„nemzeti szokásaikat, sem vallásukat”,42 „gyors szaporodásuk most félelmet váltott ki a 

királyból és népéből, nehogy háború esetén Egyiptom ellenségeihez csatlakozzanak majd.”43 

Az egyiptomi Fáraó és népe félelmeit a héberek sokasodásával és a külső ellenségtől való 

fenyegetettséggel magyarázta. A hükszósz királyok után ez nem tűnhetett alaptalannak. Az 

egyiptomiak gyanakodtak a héberekre, hogy háború esetén ellenségeik mellé állnak. Az új 

király »sorsfordító« hatalomváltása a Nílus Deltában, megpecsételte a héberek sorsát (2 Móz. 

1,8-10).  Gósen földje rendkívül termékeny volt. Egyiptom legjobb részének számított (1 

Móz. 47,6; 47,11; 45,18). A Delta vidék mesés gazdagságáról már az ókorban is legendák 

terjengtek. Ez a vidék gazdag volt jó minőségű szőlőben, legelőkben, gabonában, 

zöldségekben. A Delta mocsaraiban meg a csatornákban halat, vadat meg szárnyasokat 

lehetett fogni. A Szentírás az egyiptomi Delta szépségét, bőségét a kánaánita Pentapolisz 

(Sodoma, Gomora stb.) városainak gazdagságához hasonlítja és a mindent felülmúló 

Édenkert szépségéhez és termékenységéhez (1 Móz. 13,10).  A Szentírás azt mondja, hogy az 

Izraeliták úgy megsokasodtak, hogy „megtelék velük az ország” 2 Móz. 1, 7. A régebbi 

Károli fordítás szerint „a föld velök eltelék”. Amíg hűségesek voltak Istenhez addig 

áldásaiban bőven részesültek. „És megáldá őket és igen megszaporodának, és barmaikat sem 

kevesbítette meg.” Zsolt. 107,38 Az Izraeliták Egyiptomban a Gósen földjén a „Coán 

mezején” (Zsolt. 78,12; Zsolt. 78,43-45) a keleti Deltavidék elszórt falvaiban éltek. „Lakozék 

azért az Izrael Egyiptom földében a Gósen földén, és ott megöröködének, s megszaporodának 

és megsokasodának felette igen.” 1 Móz. 47,27 A Gósen földjét benépesítették, de az 

országban is szétszóródhattak a nehéz szolgálati évek alatt. Mert kivonulásuk idején az 

egyiptomi „szomszédasszony”-uktól „és lakótársuk”- tól (MBT) 2 Móz. 3,22 kellett értékes 

tárgyakat kérniük. Ami arra utal, hogy a héberek az egyiptomiak között is éltek (legalábbis 

dolgoztak) és már nem csak a Gósen földjén. A „szomszédasszony” és „lakótárs” arra 

utalhat, akinél szolgáltak a héberek, hiszen kényszermunkájuk bérét kellett elkérniük azoktól, 

akik kihasználták őket. A jelentős vagyon egykori uraiknál volt. Gósen földjén nem laktak 

egyiptomiak „mert minden juhpásztor utálatos az Égyiptombeliek előtt”1 Móz. 46,34. (Lásd 

még 2 Móz. 8,22; 9,26) „A középbirodalmi Szinuhe-történetben a nomád állattartókról ezt a 

sommás megállapítást olvashatjuk: „Nincs olyan íjász, aki barátkoznék egy Delta-lakóval. Ki 

ültethetne papirusznádat egy hegyre?” Ez a mondás is jól mutatja, mennyire megvetették az 

egyiptomiak a nomád állattartó népeket, és - mint az József pátriárka történetéből kiderül - 

nem is ettek együtt velük, mert utálatos dolognak tartották.”44 (Lásd 1 Móz. 43,32) Az 
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elnyomó fáraók Gósen földjét úgy kezelhették, mint egy munkástelepet, amely gazdag 

emberanyaggal rendelkezik és különféle munkákhoz felhasználható. A héber asszonyok 

életerősebbek voltak, mint az egyiptomiak és elnyomásuk ellenére nagy volt a népszaporulat 

(2 Móz. 1,19-20). „Az Újbirodalom időszakából származó egyiptomi források is megerősítik 

azt a képet, hogy az ország telis - tele volt sémi nevet viselő lakosokkal, akik még a távoli 

Thébában is jelentős számban mutathatók ki.”45 (Ezek persze lehettek ázsiaiak is.) A 

Szentírás a 2 Móz. 5,12-ben azt mondja, hogy „És elszélede a nép egész Égyiptom földén, 

hogy tarlót szedjen polyva helyett.” Ez az Igehely szintén azt mutatja, hogy a héberek az 

egyiptomi 10 csapás idejére már mindenfelé szétszóródva éltek, ill. dolgoztak Egyiptomban. 

Az Egyiptomban lakó embereket többféle betegség is gyötörte. Egy újabb kutatás szerint 

gyakori volt az érelmeszesedés.46 „A malária is örökös, gyógyíthatatlan kór volt, mivel a 

csatornák és az öntözőmedencék állóvizében szép számban szaporodtak a moszkitók. Aki az 

állott vízből ivott, könnyedén összeszedhetett valamilyen élősdit.”47A bilharzia (egyiptomi 

métely) különösen elterjedt volt. Ez az élősdi általában a talpon keresztül rágja be magát az 

emberbe ezért azok a parasztok, halászok, mosónők és háziasszonyok, akik a partról hordták 

a vizet, és akiknek a vízben való tocsogás az élet mindennapi részéhez tartozott könnyen, 

megfertőződhettek. (Fertőzés jele: véres vizelet, rosszullét, levertség.) Sok múmiában találtak 

fonalférget is.48 „Az állandó homok és füst köszvényt, bélférget, tüdőbetegségeket okozott, és 

mivel a homok óhatatlanul belekerült az ennivalóba, végül tartós és kínzó fogfájás lett az 

eredménye: mindezek együttesen alaposan megkeserítették a parasztok és a nemesek 

életét.”49A hébereket az Úr csak a 10 csapás idején kímélte meg a betegségektől, de akkor 

már visszatértek Istenhez hitehagyó életmódjukból. Az Isten parancsolatait megtartóknak így 

szólt az áldás 5 Móz. 7,15-ben: „És távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és 

Égyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, amelyeket ismersz; nem veti azokat te reád, hanem 

mind azokra, akik gyűlölnek téged.”   

 

Jahmesz (Nebpehtiré)7 utódja I. Amenhotep (Dzseszerkaré) volt. („Az Amenhotep név azt 

jelenti: „Amon elégedett”. Ez jól fejezi ki a kor főistene iránti érzelmeket.”)50 Az 

egyeduralkodóvá vált Fáraó „Egyiptom határainak éber őre és Amon kultuszának egyik 

elkötelezett támogatója”51 volt. Néhány jel azt mutatja, hogy I. Amenhotep pár évig 

társuralkodó volt apja mellett.8 I. Amenhotep „Szíria-palesztinai hódításaival lefekteti az 

 
7 „A prenomen (trónnév). Minden király, amikor trónra lépett, felvett egy trónnevet, ami egy vallási 

utalást tartalmazó név volt….A trónnévben általában szerepelt a napisten, Ré neve”. (Élet az Ókori 

Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 342. o.) A nevet kartusba írták. 
8 „Az egyik jel az, hogy Ahmesz-Nofertarit már férje 22. uralkodási évében a király anyjaként 

említik, tehát fia már uralkodó lehetett. A másik, hogy Amenhotep – karnaki reliefjei alapján – 

megünnepelte szed-ünnepét, vagy legalábbis előkészületeket tett rá, erre az ünnepre pedig 

hagyományosan a fáraó 30. évében került sor, aminek Amenhotep csak akkor juthatott a közelébe, ha 

hozzászámolta társuralkodóként töltött éveit is.” (Wikipedia I. Amenhotep; Ian Shaw: Az ókori 

Egyiptom története Gold Book 244. o.) „Vannak azonban újbirodalmi példák arra is, hogy eltérnek a 

hagyománytól; Hatsepszut a 16. uralkodási évben tartotta meg szed-ünnepét, Ehnaton pedig tizenhét 

évnyi uralkodásának az elején.” (I. Jahmesz Wikipedia; The Ancient Egypt Site) „A társuralkodásra 

csak közvetett bizonyítékok utalnak. Az első bizonyíték három kisebb tárgyból áll (egy kis 

üveggyöngyből, egy amulettből és egy törött sztéléből), melyeken Jahmesz és Amenhotep uralkodói 

neve szerepel, mindkettő a korai XVIII. dinasztia idejének megfelelő stílusban. A sztélé szövege 

szerint Amenhotepnek „örök élet adatassék”, ami azt jelzi, a király életben volt a felirat készültekor, 

de Jahmesz neve után nem szerepel a halottak nevét szokásosan követő „igaz hangú” jelző. Mivel 

uralkodói nevet a fáraó csak trónra léptekor vett fel, az, hogy mindketten élőként vannak ábrázolva, 

utalhat társuralkodásra.” (I. Jahmesz Wikipedia; Gordon, Andrew H. A Glass Bead of Ahmose and 

Amenhotep I. p. 296. Journal of Near Eastern Studies, vol. 41, no. 4, October 1982.) „A harmadik érv 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hatsepszut
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ehnaton
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egyiptomi nagyhatalom alapjait.”52 „Nincs feljegyzés Szíriába vagy Palesztinába vezetett 

hadjáratról, de I. Amenhotep utóda I. Thotmesz, mikor hadjáratot vezetett az Eufráteszig nem 

ütközött ellenségbe.”53 „Otthon templomokat épített újjá, és ismét gazdaggá tette az országot. 

Előszeretettel emlegetik együtt anyjával, Jahmesz – Nofertarival, kivel együtt megalapították 

a királyi nekropolisz munkásainak közösségét Dejr el- Medinában.”54 I. Amenhotep idejében 

„a homok és mészkő bányákat újból megnyitották, komoly építési munkálatokba kezdtek.”55A 

Tura melletti Maasarában ázsiaiak „Fenhu országból” (Fönícia) valók dolgoztak 

állataikkal.56 „I. Amenhotep megépítette az „uralkodói fal” nevű védelmi vonalat”57 amely 

védelmet biztosított a Delta keleti részén az ázsiai betörésekkel szemben. Jahmesz sok 

építkezési vállalkozása befejezetlen maradt. Fia I. Amenhotep befejezte Jahmesz építkezéseit 

és nubiai hadjáratát.58 I. Amenhotep nemcsak észak, hanem dél - felé is, terjeszkedett. Núbiai 

hódító hadjárata során az ellenséges núbiai vezért a „núbiai barbárt” „leütötte” majd 

megkötöztette, a menekülő etióp sereget pedig leölték. „Aki menekült leterítették, mintha nem 

is élt volna.”59 Erről a hadjáratról Jahmesz kapitány önéletrajzából értesülünk, aki hajón 

szállította Núbiába a királyt. A névrokon Jahmesz Pennehbet szintén megemlékezik egy a 

kusiták ellen folytatott hadjáratról, sőt utána említi, hogy I. Amenhotep líbiai törzsek ellen is 

csatázott. „Követtem Dzseszerkaré (I. Amenhotep) királyt, diadalmaskodó; zsákmányoltam 

érte Kúsban, egy élő foglyot. Ismét szolgáltam Dzseszerkaré királyt, diadalmaskodó; 

zsákmányoltam érte északon Imukehekből három kezet.”60 (Imukeheket líbiával azonosítják; 

feltételezik, hogy a Mariotis és a Szíva oázis között éltek a Nílus delta nyugati részében.) I. 

Amenhotep hódító törekvéseit mutatja két uralkodói neve a Hórusz és a Nebti név is: „A bika, 

ki uralma alá hajtja az országokat” „Aki nagy félelmet kelt”. Ezek a nevek jól tükrözik, hogy 

kegyetlen elnyomó volt. I. Amenhotepet és anyját halála után istenként tisztelték Thébában és 

Dejr el- Medinában.61    

 

 
a társuralkodás mellett, hogy Jahmesz felesége, Ahmesz-Nofertari viselte „a király felesége” és „a 

király anyja” címeket is azon a két sztélén, amelyeket Jahmesz 22. uralkodási évében állítottak fel a 

maszarai kőfejtőknél. Ez arra utal, fia ekkor már király volt.” (I. Jahmesz Wikipedia; Gordon, Andrew 

H. A Glass Bead of Ahmose and Amenhotep I p.297. Journal of Near Eastern Studies, vol. 41, no. 4, 

October 1982.) A társuralkodás támogatói „még arra szoktak rámutatni, hogy mivel Jahmesz ellen 

uralkodása során legalább egy felkelés volt, logikusnak tűnhetett még életében megkoronázni utódját, 

hogy elkerülje a trónért folytatott küzdelmet.” (I. Jahmesz Wikipedia; Gordon, Andrew H., A Glass 

Bead of Ahmose and Amenhotep I, JNES 41, no. 4, October 1982, p.297) „a legkorábbi időpont, 

amikor Amenhotep társuralkodóvá válhatott, Jahmesz 18. uralkodási éve, mert ekkor halhatott meg az 

előző trónörökös, Jahmesz-ankh.” (I. Jahmesz Wikipedia; Wente, Edward F. Thutmose III's Accession 

and the Beginning of the New Kingdom p. 271, Journal of Near Eastern Studies, University of Chicago 

Press, 1975.) „Jahmesz-ankh volt a kijelölt trónörökös, ő azonban még apja előtt meghalt (Jahmesz 17. 

és 22. uralkodási éve közt” (I. Jahmesz Wikipedia; Wente, Edward F. Thutmose III's Accession and 

the Beginning of the New Kingdom p. 271, Journal of Near Eastern Studies, University of Chicago 

Press, 1975.)   Manethón szerint I. Jahmesz 25 évet és 4 hónapot uralkodott,* ha az adat helyes, akkor 

apa és fia legfeljebb 7 évet töltöttek együtt társuralkodásban. (*I. Jahmesz Wikipedia; Grimal, Nicolas. 

A History of Ancient Egypt, p. 193. Librairie Arthéme Fayard, 1988.)  

 Neferti próféciája, amely a XII. dinasztia királyára I. Amenemhatra utal, szintén említi az 

„Uralkodói fal” nevű védvonalat.  „Felépíti az Uralkodói Falat Hogy az ázsiaiak ne léphessék át 

Egyiptom határát…” (Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 174. o.) A XII. dinasztiától 

fogva az Uralkodói Fal (inebu heka) – erődrendszer védte kelet felől Egyiptomot. Kb. ugyanekkor 

épült egy erőd a Delta nyugati részén a Natrun – vádiban. Feladata az volt, hogy biztosítsa Egyiptomot 

nyugat felől a líbiaiaktól. Az Újbirodalom korában újabb erődök épültek a keleti határvidéken Tell 

Abú Szejfánál, Tell el Faramánál, Tell el Hejrnél, Tell el Maszhúténél illetve nyugaton el-Alamejnnél 

és Závije Ummel – Rahamnál. (Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 334. o.)  
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Bútor töredék, díszített a keselyű istennőnek Nekhbetnek a képével. Jahmesz Nefertari és I. 

Amenhotep. (Museo Egizio, Torino; Fa, Újbirodalom XVIII-XX. dinasztia (Kr. e. 1539-1076-ra 

keltezve) Deir el Medina) (Fotó: SG) 

 

 
Homokkő sztélé, amelyet I. Amenhotep fáraó 8. uralkodási évére kelteztek kb. Kr. e. 1530, XVIII. 

dinasztia (Qasr Ibrim; British Museum) (Fotó: SG)  

 

A jelenet azt mutatja, ahogy a király áldozik Miam (a modern napokban Aniba) Hórusz istenének. 

A sztélé alsó részén a hierografikus szöveg a Fáraó idegen hatalmak feletti erejével dicsekszik.    
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„Egyiptom első lépése a birodalom megteremtése érdekében Núbia visszaszerzése volt. A 

XVIII. dinasztia számos királya vonultatott fel tekintélyes katonai erőt a térségben, többek 

között I. Amenhotep és I. Thotmesz. Ők voltak azok, akik az egyiptomi befolyást kiterjesztették 

a valaha elért legtávolabbi pontig, a 4. kataraktán (vízesésen) túl.”62 I. Thotmesz még a 4. 

kataraktán túlra is vezetett hadjáratot, de a határt a 3. kataraktánál (vízesésnél) húzta meg.10 

„Miután délről, Núbia felől bebiztosították magukat,11 az egyiptomi királyok most már 

készen álltak rá, hogy agresszív hadjáratokat szabadítsanak Szíria – Palesztinára, ahol a 

mitannik egyre délebbre nyomultak. Egyiptom célja az volt, hogy megtörje a mitanni uralmat 

és Egyiptom északi határát kitolja egészen az Eufráteszig. A Szíria – Palesztinában található 

jelentéktelen városállamocskák sem Egyiptomot, sem Mitannit nem fenyegették, viszont 

belekeveredtek a két nagyhatalom konfliktusába.”63 „A hódító hadjáratok zsákmányának 

oroszlánrészét azonban az előkelőségek kapták, miközben a néptömegek ínségben és 

nyomorúságban sínylődtek.”64 A hódító fáraóknak hadjárataikhoz szükségük volt 

helyőrségekre (védelmi erődökre) és raktárvárosokra. „És építe a Faraónak gabonatartó 

városokat, Pithomot és Ramszeszt.”12 2 Móz. 1,11  

 
10 „I. Thotmesz már a 2. uralkodási évében hadjáratot vezetett ide, amiről egy sziklafelirat számol be 

a 3. kataraktánál fekvő Tombosz szigetén, illetve egy önéletrajzi felirat parancsnokának, az el-kabi 

Jahmesznek a sírjában.” (Élet az Ókori Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 367-368. o.) 
11

 „Amint a katonai tevékenység egyre inkább Ázsia felé irányult, létfontosságúvá vált, hogy 

Egyiptom királyai biztosan a hatalmukban tartsák Núbiát. Ha ugyanis két, egymástól több mint 2000 

kilométerre lévő fronton kellett volna egyszerre harcolni, az rendkívül megerőltető lett volna az ország 

számára.” (Hilary Wilson: A fáraók népe Gold Book 259. o.)  
12 A helyet a Deltában azonosítják Avarisszal (a név jelentése egyiptomi nyelven „királyi körzet”). 

„Az egyetlen dokumentum, amely a hükszósz főváros, Avarisz (Cóán) elfoglalásáról, majd az azt 

követően a Retenu (Kánaán) földjén fekvő Saran/Sáron ostromáról tudósít, Eben fiának Ahmesznek 

sírfelirata.” (Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 29. o.) „Cóánt (Tanisz, Avarisz) lerombolták 

…Saruhent három évig ostromolták” (Eben fia, Ahmesz sírfelirata) (Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 

2004. 30. o.) „A Bibliában másutt is találkozunk azzal a ténnyel, hogy a kéziratok ismételt 

másolásánál modernizálták a földrajzi neveket, hogy az elbeszélés érthető legyen az olvasónak, illetve 

azonosítani tudják a helységneveket. (Vö. Gen. 47:11; Gen. 14:14) Ez érvényes az Ex. 1:11- ben 

említett Ramszeszre is. Ez a város a korábbi hükszósz fővárossal, Avarisszal azonos, amelyet a Biblia 

Czoan néven is említ. (Num. 13:23), az i.e. XI. század után pedig Tanisz néven ismeretes. A város 

tehát létezett II. Ramszesz előtt is, ő építette azonban újjá és tette fővárosává (elődje, I. Széthi 

munkáját folytatva) és szépítette, ezért nevezte el a maga nevéről.” (A megváltás története – IV. 

Mózes, az Egyiptomból való kivonulás és a pusztai vándorlás Kerak Tananyag) A Gen. 47,11-ben a 

„Rameszesz földjén” Gósent jelenti. „Apáik előtt csodát mívelt Égyiptom földjén, a Czoán mezején.” 

Zsolt. 78,12 „Midőn kitűzte jeleit Égyiptomban, és csodáit a Czoán mezején. És vérré változtatta 

folyóikat, hogy nem ihatták patakjaikat. Legyeket bocsáta reájok, a melyek emészték őket, és békát, a 

mely pusztítá őket.” Zsolt. 78,43-45 A „Czoán mezeje” itt Gósen földjét jelenti, ahol az izraeliták 

laktak. Őket csodálatos módon nem érték az Egyiptomra nehezedő csapások. „Ramszesz nem sokkal 

apja, I. Széthi halála után kezdett új fővárost építtetni apja nyári palotájánál, északon, a Nílus-deltában, 

körülbelül 750 kilométerre Thébától és mintegy 100 km-re a mai Kairótól. A város azon a helyen 

épült, ahol évszázadokkal korábban, Egyiptom hükszósz megszállása idején a hükszósz főváros, 

Avarisz állt. A város a Per-Ramszesz Aa-nahtu (a győzedelmes Ramszesz palotája), röviden a Per-

Ramszesz (Ramszesz palotája) nevet kapta.” (Wikipedia – Per – Ramszesz) Már I. Jahmesz építkezett 

Avariszban (Tell el Dabaa), de a következő Fáraóknak is szükségük volt ázsiai hadjárataikhoz a 

gabonatartó raktárvárosokra. Avariszban „a XVIII. dinasztia uralkodóinak nevét (Jahmesztől II. 

Amenhotepig) viselő pecsétek kerültek elő” (Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 235. 

o.) Ramszesz (Avarisz) gabonatartó város tehát azonos Coánnal amelyet Tanisszal vagy újabban 

Tell el Dabaa-val azonosítanak. A 4 Móz. 13,23 szerint Coán 7 évvel később épült, mint Hebron. 

(Hebron itt a korábbi nevén Kirját-Arbaként értendő (Vö. Józs. 15,13-14; Bír. 1,10). Az 

egyiptologusok szerint Avarisz (Tell el Dabaa) városát az úgynevezett Hérakleopolisz-i korban a X. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Sz%C3%A9thi
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADlus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kair%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCksz%C3%B3sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Avarisz
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Gabonaraktár egyiptomi ábrázolása az Újbirodalom korából (Sir John Gardner Wilkinson 1797-1875) 

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_Granary_Thebes.jpg) 

 

(József idejében sok magtár épült Egyiptomban és az ezt követő időkben is épültek magtárak az 

országban. Az egyiptomi 10 csapás idején az ezekben felhalmozott gabonatartalékok fedezhették az 

egyiptomiak szükségleteit.)  

 

 
egyiptomi dinasztia idején alapították meg először. (Lásd Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold 

Book 210. o.) Tell el Dabaa egy Qantir melletti lelőhely a Nílus pelusziumi ága mentén. Amint a 

régészek bebízonyították Qantir alatt és környékén állt a későbbi Per – Ramszesz. Az újabb kutatások 

azt is kiderítették, hogy II. Ramszesz halála után kb. 150 évvel a Nílus pelusziumi ága feltöltődött, 

elmocsarasodott és víz nélkül hagyta a várost. A folyó elvesztette a vízét a taniszi ág javára. Ezért a 

várost az egyiptomiak egyszerűen elköltöztették a Nílus taniszi ága mellé, ahol új várost építettek fel a 

régi várost alkotó építőanyagokból. Ez lett Tanisz. A régi város alapjai viszont megmaradtak az eredeti 

helyükön. (Manfred Bietak) (Régmúlt idők elveszett városai – A fáraó elveszett fővárosa (BBC film)) 

„A Szeptuaginta görög fordítói Pitómot Héliopolisszal azonosították (ez a bibliai On, 1 Móz 41,45.50; 

46,20), a Gósent (Ramszesz földjét) pedig Wadi Tumeilattal. Egyiptomi feliratok Pitómot 

(egyiptomiul Pr Atum) a Wadi Tumeilat árterületén levő tó nyugati részére helyezik.” (Bibliai atlasz 

Szent Pál Akadémia 2004. 45. o.) Pithomot Tell el – Maszhuté-val azonosítják. „Tell el-Maszhute és a 

hozzá tartozó szórványtelepülések a Tumilat-vádiban helyezkednek el, mely a Sínai félsziget északi 

részén keresztül Palesztina felé tartó fő közlekedési útvonalak egyikéhez vezetett.” (Ian Shaw: Az 

ókori Egyiptom története Gold Book 211. o.) PITÓM jelentése: Atum napisten háza (B.n.f. – Pitóm) a 

gabonaraktározó várost a héliupoliszi Atumnak a napistennek szentelték. A régészek dél – 

Egyiptomban a mai Luxor (régi Théba) és Asszuán között félúton Tell Edfuban találtak gabona 

tárházakat a XVII. dinasztia idejéből. „Az egykori városközpontban állt a nagy hivatali épület, 

valamint a hatalmas gazdasági udvar – utóbbiban hét, egyenként 5,5-6,5 méter átmérőjű, 

vályogtéglából épített magtár állt. A XVII. dinasztia (Kr. e. 1630-1520) uralkodása alatt épült 

gazdasági létesítmény a legnagyobb, amelyre valaha egy óegyiptomi település feltárása során leltek. 

Központi elhelyezkedése arra utal, hogy az ókorban a gabona fizetőeszközként is szolgált, így a 

magtáraknak banki funkcióik is voltak. Méretei arra engednek következtetni, hogy virágzó jómódú 

településről volt szó.” (Ókori hivatalt találtak Hírextra/MTI 2008.07.05.)  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_Granary_Thebes.jpg
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A hébereket kíméletlenül elnyomták. „De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább 

sokasodik és annál inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól. Pedig kegyetlenűl 

dolgoztaták az égyiptomiak az Izráel fiait. És kemény munkával keseríték életöket, 

sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájokkal, melyeket 

kegyetlenűl dolgoztatnak vala velök.” 2 Móz. 1,12-14 „Josephus szerint csatornákat ástak, 

falakat, teraszokat, városokat és piramisokat építettek.”65 „Rabszolgaságuk idején 

felvigyázóik a hetenkénti munkateljesítmény állandó emelésével akarták rábírni őket arra, 

hogy szombaton is dolgozzanak. Minduntalan nehezebb és szigorúbb munkafeltételeket 

szabtak meg.”66 (Lásd még II. Móz. 5,6-13) Nehéz paraszti munkát is végeztek a héberek 

Egyiptomban. „Mert a föld amelyre te bemégy, hogy bírjad azt, nem olyan az, mint 

Egyiptomnak földe, ahonnan kijöttetek; amelyben elveted vala a te magodat és a te lábaddal 

kell vala megöntöznöd, mint egy veteményes kertet.” 5 Móz. 11,10 Egyiptom éppen azok 

munkája által emelkedett feljebb, és feljebb, akiket mélységesen gyűlöltek az egyiptomiak. 

„A király és tanácsadói azt remélték, hogy nehéz munkával megfékezhetik az izraeliták 

szaporodását, és így csökkenthetik létszámukat, megtörhetik független lelkületüket. Amikor 

szándékukat nem sikerült megvalósítaniuk, még kegyetlenebb szabályokat vezettek be. 

Rendeletet adtak ki a bábáknak, mely szerint a megszületéskor meg kell ölni minden héber 

fiúgyermeket. E rendeletnek Sátán volt az indítványozója. Ő tudta, hogy a szabadító 

Izraelből származik. Azzal, hogy rávette a királyt az izraeliták fiúgyermekeinek 

elpusztíttatására, Isten szándékát remélte meghiúsítani. Ezek az asszonyok azonban félték az 

Istent és nem merték végrehajtani a király kegyetlen parancsát. Az Úr elismerően vélekedett 

magatartásukról és megáldotta őket. A királyt felbőszítette szándékának kudarca, és további 

kemény parancsot adott ki. Az egész népet felszólította, hogy mindenki keresse meg és 

gyilkolja meg tehetetlen áldozatát. "Parancsola azért a Faraó minden ő népének, mondván: 

Minden fiút, aki születik, vessetek a folyóvízbe, a leányt pedig hagyjátok mind életben" (2Móz 

1:22). E rendelet idején fia született a Lévi törzsből származó istenfélő házaspárnak, 

Amrámnak és Jokébednek.”67 Josephus Flavius szerint Egyiptom írástudói, papjai spiritiszta 

befolyásukkal közrejátszottak a szigorú rendelet kieszközlésében. Ezek az írástudó papok 

kapcsolatban álltak Sátánnal az ő „titkos mesterség”-eiken keresztül. „Egyik írástudójuk – 

mert ezek csodálatosan értettek a jövendőmondáshoz– azt jósolta a királynak, hogy ebben 

az időtájban a zsidók közt egy fiú fog születni, aki meg fogja dönteni az egyiptomiak uralmát, 

az izraelitákat pedig hatalmasokká teszi. Különösen kitűnik majd erényével, emléke pedig 

örökké dicsőséges lesz. A király megijedt ettől a jóslattól és megparancsolta, hogy minden 

zsidó fiút azonnal a születése után dobjanak a folyóba és öljenek meg.”68 -írja Flavius. Mózes 

Krisztus előképe volt, később Krisztus születésénél az események hasonlóan ismétlődtek meg.  

(Lásd Máté 2, 3-6; 16-18) A héber gyermekek elpusztítása tehát államérdek volt. Mivel 

sokasodásuk ismét nagy félelmet keltett az egyiptomiakban.  

 

„Az Újbirodalom egész időszakáról elmondhatjuk, hogy a királyi hatalom nagy figyelmet 

fordított a hadseregre. A XVIII. dinasztia idején földet és rabszolgákat, valamint kitüntető 

arany és ezüstjelvényeket: nyakláncokat, karkötőket, „oroszlánokat”, „legyeket” osztottak 

szét a harcosok között, gyakran bőségesen meg is vendégelték őket.”69 (I. Jahhotep 

szarkofágjából előkerült egy arany nyaklánc légy alakú medálokkal.)70 (Bubasztisz (Tell 

Básztá; bibliai Pí – Beszet (Ez. 30,17)) környékén találtak olyan arany nyakék ékszert, amely 

19 legyet ábrázoló függőből állt. A leletet Jahmesz kitüntetései közé sorolják. Az ékszerrel 

együtt egy pajzsdísz is előkerült Jahmesz nevével.  

 
 „Diodorus szerint Egyiptomban minden magasabbrendű pap foglalkozhatott jóslással.” (Nagy 

Sándor: Az ókori Egyiptom papsága Bp. 1917. Franklin Társulat 28. o. 4-es lábjegyzet)  
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Jahhotep „bátorság legyei” (Egyiptom, Luxor Múzeum) (Fotó: SG) 

17-18. dinasztia Dra abu-Naga (arany) 

 

Bubasztiszban katonai helyőrség is állomásozott.)71 (Jahhotep („a hold elégedett”) I. Jahmesz 

anyja félelmetes hírű asszony volt. „Jahhotepet egészen rendkívüli módon felmagasztalták 

Jahmesz hatalmas karnaki sztéléjén. Ő az aki gondját viseli Egyiptomnak, ellátta Egyiptom 

katonáit; megőrizte az országot hazahozta a foglyokat, és összeszedte a szökevényeket; 

megbékítette Felső – Egyiptomot, és elűzte az ottani lázadókat.”72 A szöveg még az egyesítés 

előtti időkre utal, amikor Jahhotep még hadvezérként is tevékenykedett. Ezt a sírjából 

előkerült „Arany Légy” kitüntetések is bízonyítják.) „Egy tehetséges tiszt előtt nyitva állt az 

út a ranglétrán való feljebb haladáshoz. A királyi vérből származó hercegek katonai kiképzés 

után a hadseregnél kerestek karriert, és a szolgálatból visszavonulás után jól jövedelmező 

állásokat kaptak az udvarnál.”73 („A tehetősek részére a katonai pályafutás határtalan 

lehetőségeket ígért…A tisztek olyan tisztségeket is kaphattak, melyeknek alig volt közük a 

katonai szolgálatukhoz. Az egyik tehetséges tábornok például megkapta az „Amon épületeinek 

felügyelője”, a „Földek felügyelője” és a „Felső és Alsó Egyiptom papjainak felügyelője” 

címeket.”)74 I. Amenhotep utódja I. Thotmesz (I. Thutmosis) nagy katona – Fáraó volt, aki 

különösen jelentős katonai támadást indított Szíria ellen. A Mitannik elleni hadjáratában I. 

Thotmesz Jahmesz kapitány feljegyzése szerint „nagy öldöklést rendezett” és „számtalan” 

foglyot ejtett.75 „A Palesztinán és Szírián át indított hadjáratban az egyiptomiak eljutottak 

egészen az Eufráteszig, s az egyiptomi hadsereg a Szíria északi részére igényt tartó hatalmas 

Mitanni állam seregeinek legyőzésével bizonyította be harcképességét és katonai fölényét. 

Egyetlen sikeres betörés azonban kevés volt ahhoz, hogy Szíriát és Palesztinát szilárdan az 

egyiptomi birodalomhoz lehessen csatolni. A rablóhadjáratok gazdagították az államot, és 

Thotmes idején megkezdődött az Újbirodalom hatalmas kőtemplomainak építése. A thébai 

Amon isten tiszteletének legfontosabb helyét, az úgynevezett karnaki templomot, amely 

korábban semmivel sem emelkedett ki a rengeteg templom közül, I. Thotmes idején átépítették, 

s óriási pompával rendezték be. Amont és városát a papok és fáraók a világ győzedelmes 

urának nyilvánították.”76  
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              I. Thotmesz obeliszkje Karnakban (Fotó: SG) 

 

„A XVIII. dinasztia kezdetétől Amon thébai papsága komoly hatalmi tényező volt. Erős 

ideológiai befolyásához egyre növekvő gazdagság társult.  Amon „az istenek királya” 

főpapjai az ország első főméltóságai közé tartoztak, gyakran magas világi tisztségeket is 

betöltöttek. A királyi udvar, a világi hatalom egyre veszélyesebb ellenfelet látott a 

klérusban.”77 Az Amon – főpapi tisztség betöltése a legkényesebb államügyek közé 

tartozott.78 „Mivel Amon főpapjának a kezében volt a hatalom, hogy az isten nevében 

jóváhagyja a királyi örököst, így közvetlen befolyással bírt a király személyére.”79 „A főpapok 

azokon a nagygyűléseken is figyelemre méltó hatalmat testesítettek meg, melyekre minden 

templom elküldte papjait, hogy képviseljék nézeteiket a király színe előtt a templomok 

adózásával, bevételeivel és építkezéseivel kapcsolatos kérdésekben.”80 „Amon eredetileg egy 

levegő – isten volt, aki most termékenységi és háborús szerepeket is magára vett. 

Biztosítandó, hogy ne legyen riválisa, a királyok az északi napistennel, Rével azonosították, 

megteremtve ezáltal egy mindenható istenséget, Ámon-Rét. Amikor Egyiptom külhoni 

hódításai elérték csúcspontjukat (a XVIII. dinasztia közepén) az isten univerzalitását és 

teremtő szerepét hangsúlyozták. Karnaki temploma Thébában páratlan és soha nem látott 

hatalomra tett szert. Papjai azt hirdették, hogy Théba a teremtés eredeti helye és ezt 

hangsúlyozandó kozmogóniát (teremtésmítoszt) dolgoztak ki. Ő lett a legfőbb állami isten, az 
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„istenek királya”, aki több más isten – többek között Ré, Min, és Ptah – jellemvonásait és 

erőit olvasztotta magába….Amon – Ré védelmezte a királyokat és támogatta Egyiptom feletti 

uralmukat. Kultuszközpontja - Théba – Egyiptom és a birodalom legjelentősebb vallási és 

politikai központja lett. Amon – Ré papsága tekintélyes hatalomra tett szert, nem 

utolsósorban azért, mert ők tartották ellenőrzésük alatt a királyi trónutódlást. Ha a 

trónutódlás vitatott volt, vagy a jelölt túlságosan gyenge volt, a papság adta vagy tagadta 

meg az isteni jóváhagyást az egyes jelöltekre vonatkozóan. A XVIII. dinasztia végén (az 

Amarna - korban) a papok hatalma olyan nagy volt, hogy a királyok lépéseket tettek az 

egyensúly átbillentésére. Erőfeszítéseiket azonban nem koronázta siker, így a probléma a 

későbbi dinasztiáknak is gondot okozott.”81 „Amon fővárosi temploma igen gazdag lehetett a 

XVIII. dinasztia idején. Erre vall az is, hogy Amon „házának” vagyis gazdaságának 

irányítását maguk a legfőbb tisztviselők és egyéb kegyencek ragadták magukhoz, s Amonnak 

egész Egyiptom területén mindenfelé voltak csordái és nyájai.”82 Amon parancsai rendszerint 

egybeestek a Fáraó vagy a főpap kívánságával.83 A papság érdekét egy olyan politikai 

hatalom szolgálta leginkább, amely erős és az ő javát keresi. A kölcsönös függés miatt a 

papságnak sem volt érdeke a túl gyenge királyi hatalom. Ez már veszélyt jelenthetett a papi 

hatalomra is. A fáraó balsikeres lépései, mint pl. egy vesztes csata a birodalom egészének 

árthattak, és rossz színben tüntették fel az isteneket és a hozzájuk kötődő papságot. Ezért a 

„befolyásos és vagyonos papság könnyen megfoszthatta hatalmától a gyengekezű „dilettáns” 

uralkodót.” 84  

 

„Az egyiptomi papok nem személyes elhivatottságuk szerint csatlakoztak a különböző 

vallásokhoz. Ők a tanult férfielit tagjai közül kerültek ki, akik úgy gondolták, hogy számukra 

egy bizonyos isten szolgálata megfelelő munkahely lenne (vagy éppen a fáraó jelölte ki őket 

erre a posztra). Tulajdonképpen mind a papok mind a hivatalnokok királyi alkalmazottak 

voltak…A papoknak kellett végrehajtaniuk azokat a mindennapos rítusokat, amelyek az 

istenek kedvére tettek és biztosították a maat fennmaradását.”85 „Amon papjai inkább 

ügyvezetők és könyvelők voltak mint, lelkészek vagy teológusok. Egyrészt ők vezették a világ 

valaha létezett legnagyobb, lélegzetelállító templomegyüttesét, másrészt a laikus 

templomszolgákkal – az írnokokkal meg az adminisztrátorokkal – együtt hatalmas 

földbirtokokat és számos gazdaságilag fontos vállalkozást irányítottak egész Egyiptomban és 

Núbiában.”86 Thot kultusza különösen virágzott a XVIII. dinasztia idején. Thot a bölcsesség 

és írás egyiptomi bálványistene volt. Őt tartották a „mágia istené”-nek is. A név több jelentős 

fáraó nevében szerepel (I-II-III. Thotmesz).  

 

„Én eleven, isteni lélek vagyok,  

A hatalmas Thotnak szolgáló szellemek bölcsességébe beavatott… 

Íme, Thot áll előttetek, a titkos szertartások ura! 

Itallal áldoz ő az Évmilliárdok Urának 

hogy megnyíljanak előtte az égbolt útjai…”87  

 

„Lásd egy smaragdba metszett uadzs – amulett,  

Biztos védelem a rontás ellen. 

Maga Thot adta ezt azoknak, akik kerülik, 

Mi nem kedves az isteneknek.  

Lásd mikor az uadzs virul, virulok én is! 

Ha ő romolhatatlan, és is az vagyok! 

Most Thot beszél, figyelj szavára! 

Mágikus igéje megóvja hátgerincemet.”88 
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„A templomok – a falaikon belül zajló rituálékkal – voltak azok a központok, ahol a mágiát 

állami szinten űzték.”89 „A felolvasópapokat – a felső osztályhoz tartozó írástudókat – 

tartották az ókori Egyiptom legfőbb varázslóinak.”90„Az egyiptomi papok 

varázstudományukat a templomokban és az ún. „Életházak”-ban elhelyezett könyvtárak 

anyagából merítették.”91 „Az Óbirodalomtól az i.e. 14. századig terjedő idő a mágia jellege, 

elterjedtsége, de főként a fejlődés iránya szempontjából a korszakonként megmutatkozó 

kisebb-nagyobb eltérések mellett is egészében egységes képet mutat. A mágikus szövegek 

túlnyomó többsége valamilyen formában az uralkodó szolgálatában állt, az ő másvilági életét 

vagy ellenségeinek megsemmisítését akarták biztosítani velük.”92„A király mágikus 

oltalmazásának fontosságát a papság érthető módon hangsúlyozta, hiszen ezek a rítusok 

biztosíthatták számukra az uralkodó bőkezűségét, jóindulatát.”93 

 

I. Thotmesz (Aaheperkaré) már uralkodásának korai szakaszában indított hadjáratot Núbiába 

is. „A núbiai vadakat kardélre hányták, testüket félrehajították, bűzük megtöltötte a 

völgyeket…Levágott tagjaik szanaszét hevernek, a madarak nem tudják őket zsákmányként 

magukkal vinni.”94 A sikeres hadjáratból „mikor hazafelé tartott, hajója orráról fejjel lefelé 

lógatta a núbiai főnök testét.”95 (Kerma uralkodójának élettelen testét.) „Miután minden 

földet meghódított Őfelsége észak felé hajózott, a legyőzött núbiai vadember (nyilván a kusita 

uralkodóra gondol) fejjel lefelé lógott Őfelsége [hajója orrában], amikor kikötött 

Karnakban.”96 

 

„Amint közeledett az Isten Ábrahámnak tett ígérete beteljesülésének ideje, a nép egyre 

szaporodott és sokasodott Egyiptomban, míg csak egy másik király nem került Egyiptom 

élére, aki nem ismerte Józsefet. Ez álnokul bánt népünkkel, arra kényszerítette atyáinkat, 

tegyék ki a csecsemőket, hogy elpusztuljanak. Ebben az időben született Mózes, aki tetszett 

az Istennek. Három hónapig az apai házban táplálták. Amikor kitették, a fáraó leánya 

magához vette, és mint saját fiát fölnevelte.” ApCsel 7,17-21 (Kat. ford.) I. Jahmesz mellett 

fia I. Amenhotep is „új király”-nak számított. Apja uralkodásának vége felé maga mellé vette 

fiát társuralkodóként. Erre több jel is utal. Jahmesz uralkodásának 18-22. évében legyőzte 

Avariszt a hükszósz fővárost. Szintén Jahmesz 22. uralkodási évében feleségét Jahmesz – 

Nofertarit már a király anyjaként említik. Vagyis I. Amenhotep már Fáraó volt apja mellett. A 

hébereket együtt nyomták el. Népük is gyűlölte őket. „És beméne Izráel [1 Móz. 46,6.] 

Égyiptomba, s Jákób a Khám földén zsellérkedék. És igen [2 Móz. 1,7-10.] megszaporítá az ő 

népét, és erősebbé tevé elnyomóinál. Elváltoztatá azoknak szívét, hogy gyűlöljék az ő népét, és 

[2 Móz. 1,10. 16.] álnokul cselekedjenek az ő szolgáival.” Zsolt. 105,23-25 Apjához 

hasonlóan I. Amenhotep is gondolkodott az ország védelmén. Róla is elmondható 2 Móz. 1,8-

11. Amenhotep osztotta apja gondolkodását és halála után is folytatta politikáját. Noha az 

Egyiptomiak már kezdettől fogva elnyomták a hébereket azok, mégis nehéz munkájuk 

ellenére „sokasod”-tak, „növeked”-tek „terjeszked”-tek (2 Móz. 1,12). Amely arra vall, 

hogy újabb héber nemzedék vagy nemzedékek cseperedtek fel. Ez megfélemlítette a Fáraót, 

és embereit kiváltotta a haragjukat (2 Móz. 1,12). Ezért a Fáraó utasítást adott a héber 

bábáknak, hogy öljenek meg minden fiúgyermeket (2 Móz. 1,15-16). A bábák azonban félték 

Istent és nem hajtották végre a király kegyetlen parancsát. „Ezért jót tett Isten a bábákkal. A 

nép pedig szaporodott, és igen megerősödött.” 2 Móz. 1,20 (MBT) Újabb csemeték születtek 

és kezdtek felnőni, a korábban megszületett gyerekek pedig felnőttek. A Fáraó újabb 

rendelkezést adott ki melyben megparancsolta minden népének, hogy öljék meg a héber 

újszülött fiúgyermekeket (2 Móz. 1,22). A népirtó rendeleteteket a korábban társuralkodóként 

tevékenykedő „új király” I. Amenhotep adta ki (Apcsel. 7,18-19). 
 



20 

 

A rendelet idején kb. Kr. e. 1526-ban született Mózes (Apcsel. 7,20) (valószínűleg 

Gósenben). Akit 3 hónapig szülei rejtegettek (Apcsel. 7,20), majd a Nílusba tettek (2 Móz. 

2,2-3). „A szűlök »látták, hogy szép az« és tudva, hogy Izrael szabadulásának ideje közel van, 

és hogy Isten támaszt népének szabadítót, elhatározták, hogy kicsinyüket nem hagyják 

elpusztulni.”97 „Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után három hónapig, mivel 

látták, hogy kellemes a gyermek, és nem féltek a király parancsától.” Zsid. 11,23 Nem tudjuk 

pontosan mennyi ideig tarthatott ez a rendelet, de 3 hónapnál tovább tartott. Amikor a Fáraó 

lánya megtalálta a gyermeket az anya „nem maradhatott a közelben nehogy a saját és fia 

életét is kockáztassa, de odaállította leányát Mirjamot”.98 (2 Móz. 2,9) Mózes I. Amenhotep 

uralkodásának a vége felé vagy I. Thotmesz uralkodásának az elején születhetett. „Van 

néhány igen gyenge lelet, amely arra utal, hogy I. Amenhotep leendő utódjával társuralkodói 

viszonyban állt volna. A karnaki Amenhotep kápolna falán a királyi viseletbe öltözött I. 

Tuthmósziszt uralkodói teendői közepette láthatjuk, nevét kartusába foglalták. Ha a feltevés 

igaz, hogy a jelenetet I. Amenhotep élete során készítették, akkor egy időben egyszerre két 

uralkodó ült Egyiptom trónján…A tény, hogy I. Tuthmószisz elődje halálától számítja 

uralkodása éveit, nem teszi egyértelművé, hogy vajon társuralkodói viszonyban álltak e 

egymással.”99  I. Thotmeszt I. Amenhotep nevezte ki, aki egy tábornok volt. I. Thotmesz nem 

említi királyi származását, apját nem is nevezi meg, nem előkelő családból származhatott. 

Anyja Szeniszenb nem volt királyi családból való egyszerűen csak a „Fáraó Anyja” –címmel 

utaltak rá.100 Tudomásunk szerint I. Thotmesz Memphiszben palotát/kaszárnyát épített, 

ahonnan a térséget felügyelte.101 A királyi udvartatás különben nem volt helyhez kötött. 

Kisebb kísérettel, hajóval járták az országot és a Nílus mentén átmeneti szállásokat hoztak 

létre, amelyet „A Fáraó Kikötőhelyének” neveztek.102 A nők és gyermekek hárempalotákban 

éltek „távol az uralkodó fő szálláshelyétől”.103 Az egyiptomi királylány a „Fáraó leánya” 2 

Móz. 2,5 aki a Nílusban megtalálta Mózest egy gyékény-kosárkában Hatsepszut lehetett. „A 

kis gyékénykosár felkeltette érdeklődését és meglátva benne a gyönyörű gyermeket, rögtön 

megértette a történteket. A gyermek könnyei részvétet ébresztettek benne és meghatódva 

gondolt az ismeretlen anyára, aki így akarta a gyermekét megmenteni. Elhatározta, hogy saját 

fiává fogadja a kisdedet.”104 Hatsepszut I. Thotmesznek és főfeleségének Jahmesznek a 

leánya volt. I. Thotmesznek Jahmesztől Hatsepszuton kívül volt még egy leánya Noferubiti, 

aki fiatalon meghalt. I. Thotmesz elődjének, I. Amenhotepnek nem volt gyermeke.105 Nincs 

biztosan azonosítható leszármazottja.106 I. Amenhotep „fiatalon, örökösök nélkül halt 

meg.”107 I Thotmesz már Fáraó volt akkor, amikor lánya rátalált Mózesre a Nílusban. I. 

Amenhotep kiadott gyilkos rendelete után meghalhatott. Nem I. Thotmesz adhatta ki a gyilkos 

rendeleteket. Mert nem valószínű, hogy az ördögi tervet végrehajtó Fáraó tétlenül eltűrte 

volna, ha lánya szembeszegül akaratával és meghiusítja tervét. Hiszen a gyilkos rendelet 

kiadójának már eddig is több kudarcot el kellett szenvednie. Ha I. Thotmesz adta volna ki a 

halálos rendeleteket, akkor, aligha járult volna hozzá később, hogy Mózest trónörökösként 

neveljék. Sőt újabb kudarca miatt inkább tébolyodott düh tört volna ki belőle. Elég, ha csak 

Saul, Dávid és Jonathán esetére gondolunk. I. Thotmesz a hagyományos uralkodóváltáson 

kívül, melyben király királyt követett nem számított „új király”-nak (Vö. 2 Móz. 1,8; Csel. 

7,18). Nem ő lépett a hükszósz királyok helyébe, nem volt dinasztiaalapító sem és nem ő 

nyomta el először a hébereket, hanem már elődjei I. Jahmesz és fia I. Amenhotep (Csel. 7,19; 

2 Móz. 1,9-11). Szintén nem I. Thotmesz volt az, aki először felfigyelt a héberek 

sokasodására, hanem I. Jahmesz és fia I. Amenhotep. (Az „új király” tehát nem a 

hagyományos uralkodóváltást jelenti, hiszen József kora óta több egyiptomi fáraó is volt.) 

Általánosságban elmondható, hogy a XVIII. dinasztia fáraói közül egyik sem ismerte 

Józsefet. Vagyis hallani sem akartak róla és Istenéről. Mindegyik egyiptomi Fáraó a 

dinasztiában a hébereket rabszolgának tekintette, és gyűlölte, Istenüket megvetette. „A ki 

elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét;” Péld. 14,31 Az Apcsel. 7,17-19 
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szerint a gyilkos rendeleteket az a Fáraó hozta, amelyik már kezdettől fogva részt vett a 

héberek elnyomásában, vagyis I. Amenhotep. Apja I. Jahmesz időközben meghalt. Avarisz 

meghódítása és a hükszószok kiűzése után I. Jahmesz még néhány évet uralkodott aztán elérte 

végzete. (Az Apcsel. 7,17-19 –ből kiderül, hogy amikor a hatalomváltás megtörtént a 

Deltában I. Amenhotep már Fáraó volt, vagy éppen akkor lett azzá. (Lásd még a *8-as 

lábjegyzetet  Jahmesz – ankh.) Az Igehelyből az is kiderül, hogy az elnyomó Fáraó 

uralkodásának vége felé hozta a népirtó rendeletet. Mózes születése előtt a hébereket már 

nagyon elnyomták.) 

     

„Egyesek szerint a Mózes (móseh) név héber szó, és az egyiptomiak is értettek héberül. 

Mások szerint a „Mózes” egyiptomi név volt, mint a „-mószisz” utótag a Thutmószisz vagy 

Amószisz nevekben. Cassuto (A Commentary on the Book of Exodus, 20-21. o.) szerint ennek 

a kifejezésnek az egyiptomi nyelvben az a jelentése, hogy „fiú” vagy „született”, bár 

hangzásilag a móseh szójáték volt a héber másáh igével, „kihúz” (a vízből húztam ki).”108 

(Thotmesz = Thutmoszisz = Thot gyermeke; Thot „a tanulás istene” volt.)  

Mózes nevét „Philo és Josephus Flavius idejében a koptból származtatták (mo ’víz’ és useh 

’megmenteni’)”.109 Mivel Mózes nevét a Fáraó leánya jelen esetben Hatsepszut adta 

valószínűbb, hogy egyiptomi névről volt szó, mivel Hatsepszut a héber gyermekből 

egyiptomit akart faragni. (József az egyiptomi udvarban a Fáraótól kapott egyiptomi nevét 

viselte (Czafenát – Pahneákh a »Világ Megmentője«110 (1 Móz. 41,45)). Olyan nevet amilyen 

szerepre szánta az egyiptomi uralkodó.) Mózes akkor kapta a nevét, amikor „felnevekedék” 

„felserdült” (Kat. ford.) (White szerint 12 éves korában; kb. Kr. e. 1514-ben) és a királyi 

udvarba került (2 Móz. 2,10). Ekkor a Fáraó lánya nevében is megemlékezett Mózes vízből 

való kimentéséről (2 Móz. 2,10). A Fáraó lánya által adott névnek nem emlékeztetnie, hanem 

feledtetnie kellett a héber gyermek múltját és származását is, hogy teljesen egyiptomivá 

válhasson.  Ugyanakkor Mózes nevének jelentése folyamatos figyelmeztetést is jelentett 

Mózes számára, hogy élete megmentéséért hálával, hűséggel tartozik egyiptomi 

nevelőanyjának. Mózes nevének királyi névnek is kellett lennie, ami valamilyen méltóságot 

kifejez, mivel a Fáraó lánya úgy tekintette őt, mintha a saját tulajdon fia lenne. „És 

felnevekedék a gyermek, és vivé őt a Faraó leányához, és fia gyanánt lőn annak, és nevezé 

nevét Mózesnek, és mondá: Mert a vízből húztam ki őt.” 2 Móz. 2,10 MÓZES (a kihúzott, a 

vízből kihúzott, kimentett; kihúzó; gyermek).111A Mózes név jól illeszkedik I. Thotmesz 

családjába, amely minden fiúgyermek nevében megtalálható. (A dinasztiában is gyakori 

utónév.) I. Thotmesznek történelmi bizonyítékok szerint 3 vagy 4 fia volt, Amenmosze 

(Amonmesz), Uadzsmosze (Uadzsmesz)112 és II. Thotmesz akiből később Fáaró is lett. 

Egyesek szerint Ramosze is I. Thotmesz gyermeke lehetett,113 mások szerint inkább I. 

Jahmesz fia volt.114 Mindegyik herceg nevében ott van a „mosze” utótag, mint Mózes 

nevében. Előtagként valamelyik isten nevét kapták. Mózes egyiptomi neve is biztosan 

tartalmazott valamilyen istennevet, mint ahogy ezt a fentebbi és más egyiptomi nevek is 

bizonyítják. Hatsepszut főleg Amon elkötelezett szolgája volt, így nem volna meglepő, ha 

Mózes egyiptomi nevében az Amon név szerepelne. A Fáraó lánya a folyóban talált kedves 

gyermekért is az egyiptomi isteneknek adhatott hálát. Mózes egyiptomi nevével 

mostohaanyjának nyilván az volt a célja, hogy ránevelje az egyiptomi bálványimádás 

tiszteletére fogadott fiát. Hatsepszut remélte, hogy mostohafiát Egyiptom főistenének 

Amonnak szolgálatába állíthatja. Ezért már serdülőkorától azon igyekezett, hogy Mózest 

„Amon gyermeke”-ként neveltesse. Ez a szándéka ugyan Mózessel meghiúsult, de másik 

nevelt fiával III. Thotmesszel viszont megvalósult. (III. Thotmesz fiatalon segítőként szolgált 

Amon templomában és a későbbiekben is Amon hűséges szolgája maradt.)  
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III. Thotmesz Amon előtt hódolatát fejezi ki (Musée du Louvre) (Fotó: SG) 

 

 
III. Thotmesz Amon-Ré előtt állva ételáldozatot mutat be miközben viseli a harci koronáját és az 

ureuszt (Kr.e. XV. sz.) (Jeruzsálem, Izrael Múzeum) (Fotó: SG) 
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A „Fáraó leánya” a XVIII. dinasztia idején nagyobb hatalmat jelentett, mint bármely más 

időszakban, Egyiptomban.  „Hatsepszut fiatal kora ellenére már befolyásos alakja volt az 

udvarnak, hiszen ő volt „Amon Isten Felesége”.”115 Speciális örökösödési viszonyok: „A 

trónutódlás szabályozását Egyiptomban anyajogú*14 elképzelések határozzák meg. A hatalmi 

jogot, a legitimitást nem a fiak, hanem a lányok adják tovább. A legitimitás biztosítása 

érdekében, hogy az a fáraó Nagy Királyi Leányára átruházható legyen, a leendő trónörökös 

gyakran saját leánytestvérét, illetve féltestvérét veszi feleségül. Abban az esetben, ha a Nagy 

Királyi Leánynak nincsenek fiútestvérei, a hatalmat házasság útján más trónvárományosra is 

átruházhatja. A királyné így jelentős politikai szerephez jut Egyiptomban. Néhány női 

fáraónak, mint Hatsepszutnak is, sikerül átvenni az egész hatalmat.”116 Mózest a Fáraó leánya 

saját fiaként neveltette (saját anyjával) majd később ő maga nevelte fel (2 Móz. 2,9-10).  

„Mózes a fáraó udvarában a legmagasabb állami és katonai kiképzésben részesült. Az 

uralkodó úgy határozott, hogy fogadott unokáját teszi utódjává a trónon, és ennek 

megfelelően gondoskodott neveltetéséről.”117 –írja E. G. White. Josephus Flavius szerint is 

Mózes a trón várományosa volt. A királylány „egy nap bevitte Mózest atyjához, és kifejezte 

azt az óhaját, hogy örökösévé tehesse, ha Isten nem ajándékozza meg fiúval, és még 

hozzátette: „Ezt az isteni termetű és nemes szellemű fiút felneveltem, és minthogy csodálatos 

módon kaptam őt a folyó kegyelméből, elhatároztam, hogy fiammá és a királyságban 

utódoddá teszem”118 (Lásd még Végjegyzet 2) (Hatsepszutnak nem született fiú gyermeke. 

Mindössze egy lányról Nofruréról tudunk.) Az uralkodó, aki I. Thotmesz lehetett, lányának 

befolyására (kívánságára) határozhatott úgy, hogy „fogadott unokáját teszi” trónörökössé. 

„Felneveltem” – mondta a királylány atyjának. A gyereket Hatsepszut neveltette anyjával. 

„Vidd el ezt a gyermeket és szoptasd fel nékem, és én megadom a te jutalmadat.” 2 Móz. 2,9 

Hatsepszut kívánsága akkor hangzott el, amikor Mózes az udvarba került. Ezután 

trónörökösként nevelték. Hatsepszutnak egyetlen gyermeke ismert Nofruré hercegnő. Ő volt 

II. Thotmesz és Hatsepszut gyermeke.  Az egyiptológusok véleménye szerint trónörökösként 

nevelték. „Úgy tűnik, hogy Hatsepszut a gyermekét a trón várományosának tekintette.”119 

„Nofruré nevelőjének a kor legmagasabb rangú tisztségviselőit nevezték ki, először Jahmesz 

Pennehbetet, a bátor katonát, aki már több fáraót is szolgált hűségesen, majd a Hatsepszut 

által nagyra tartott Szenenmutot, akit később Szenimen követett.”120 (Szenenmut építész és 

hivatalnok volt, ő tervezte meg Hatsepszut híres Deir el-Bahari templomát.) „Nofruré 

valószínűleg még anyja uralkodása alatt meghalt.”121 Létezik azonban egy enyhe forrás is 

miszerint túlélte Hatsepszutot és feleségül ment III. Thotmeszhez.122  Egészen biztosak 

lehetünk benne, hogy a Fáraó lányának Hatsepszutnak fogadott gyermeke (Mózes) ugyanilyen 

kiemelkedő képzésben részesült. A királyi udvarban tapasztalt és nagytehetségű emberek 

szolgálták a Fáraót és leányát. Ilyen volt pl. Jahmesz Pennehbet a többszörösen kitüntetett 

kiváló katona és hivatalnok. Ez a meglehetősen tapasztalt katona Nehebből (ma el-Kab; hely 

Felső Egyiptomban a Nílus mellett) származott. Harcolt Núbiában és Kánaánban I. Jahmesz, 

I. Amenhotep, I Thotmesz és II. Thotmesz uralkodása alatt.123  Pennehbetnek több címe is 

volt pl. örökös herceg, a királyi pecsét őre, főkincstárnok, királyi hírvivő.124 Kortársa volt 

Ineni királyi főépítész és nemesember, aki szolgálta I. Amenhotepet, I. Thotmeszt, II. 

Thotmeszt, III. Thotmeszt és Hatsepszutot is. A „király összes építkezéseinek vezetője” 

 
*14 Krétán szintén ilyen szokások uralkodtak (lásd Sinclair Hood: A minószi Kréta Gondolat Bp. 1983. 

137. o.). Az anyajogú öröklési rend lehet, hogy krétai hatásra alakult ki Egyiptomban. A Krétával való 

kapcsolatot bizonyítják az I. Jahmesz idejéből származó minószi freskók Tell el – Dabaa-ban 

(Avarisz). Illetve Jahmesz harci bárdján egy minószi stílusú griff (lásd Ian Shaw: Az ókori Egyiptom 

története Gold Book 231-233. o.). Jahmesz anyjának Jahhotep-nek a thébai sírjában „olyan 

fegyvereket találtak, amelyek égei és mediterrán motívumok, illetve kézművestechnikák, egyiptomi 

tárgyakon való alkalmazását illusztrálják.” (Lásd Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 

235. o.)  
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magas rangú tisztség volt – nem egy esetben királyi hercegek töltötték be -, de nem annyira a 

mesterségbeli tudás, mint inkább a szervező, irányító tevékenység biztosította a 

tekintélyét.”125 Ineni azon kívül, hogy főépítész volt még számos címet viselt ilyen volt pl. az 

„Ámon magtárainak felügyelője” és a „Théba polgármestere”.126 Mózes a Fáraó lányának 

fogadott fiaként bekerülve egy ilyen légkörbe gazdag ismereteket szerezhetett hadügyekről, 

építészetről, pénzügyekről és polgári ügyekről is. „És Mózes taníttaték az Égyiptombeliek 

minden bölcseségére; és hatalmas vala beszédben és cselekedetben.” Csel. 7,22 Így Mózes 

hercegként jó szervezőképességével akár építkezéseket is vezethetett Egyiptomban. Mózest 

„Katonai és szervezői képessége miatt a hadsereg csakhamar megkedvelte; mindenki 

kimagasló jellemnek tartotta.”127 Egyiptomban gyakran a koronaherceg töltötte be a hadsereg 

főparancsnoki tisztjét. Felettesének már csak maga a Fáraó számított, mint az egyiptomi 

seregek legfőbb vezére. I. Thotmesz fiainak Uadzsmoszénak és Amenmoszénak a nevét 

kartusba írták, „annak ellenére, hogy rendszerint csak a fáraók és a királyné(k) írhatták a 

nevüket kartusba.”128 Hercegeknél csak ritkán fordult elő.129 Ismeretlen anyától származtak, 

de Uadzsmoszét kapcsolatba hozzák Mutnofrettel I. Thotmesz feleségével.130 A hercegek 

közös tanítója Paheri volt. Amenmosze („Ámon gyermeke”) viselte a „A király legidősebb 

fia” és a „nagy tábornok” „A nagy felvigyázója a katonáknak” címeket is.131 „Amenmoszét a 

trónörökösnek kijáró feladatokkal is megbízták”.132 Egy sztélé töredék szerint a fiatal herceg a 

Nagy Szfinx melletti gízai sivatagban vadászott.133  A rejtélyes Amenmosze herceg, ha nem 

halt volna meg – ahogy jelenleg tudjuk – I. Thotmesz halála előtt, akkor esélyes lenne Mózes 

személyére.  

 

Mózes a királyi trón várományosa volt, de nem volt hajlandó mindenben engedelmeskedni. 

Az egyiptomi vezető papság Mózest nem támogatta, mert nem vetette alá magát akaratuknak.  

„Az egyiptomi törvények szerint mindazoknak, akik elfoglalták a fáraók trónját, a papi 

rendnek is tagjaivá kellett lenniük. Ez azt jelentette, hogy Mózest is - a trón nyilvánvaló 

örökösét - be kellett avatni a nemzet és az államvallás titkaiba. Beavatása feladatával a 

papokat bízták meg. Mózest azonban - ámbár lelkes tanítvány volt - semmiképpen sem tudták 

rávenni arra, hogy részt vegyen a bálványistenek imádásában és szolgálatában. 

Megfenyegették a királyi korona elvesztésével és figyelmeztették, hogy a hercegnő is ki fogja 

tagadni, ha továbbra is állhatatosan ragaszkodik a héberek hitéhez. Mózes azonban továbbra 

is kitartott elhatározása mellett, hogy az egy Istenen, a menny és a föld Teremtőjén kívül senki 

és semmi mást nem imád és nem tisztel. Sőt vitatkozott és érvelt a papokkal. Rámutatott arra, 

hogy milyen babonás balgaságot követnek, amikor élettelen tárgyakat, bálványokat 

részesítenek tiszteletben. Senki sem tudta megcáfolni érveit, vagy megváltoztatni véleményét. 

Egy ideig eltűrték szilárd magatartását, határozottságát magas rangja miatt, és azért, mert a 

király és a nép bizalmát élvezte. "Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a 

Faraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, 

mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak 

tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett" (Zsid 11:24-26). Mózes 

alkalmas volt arra, hogy a föld nagyjai között kimagasló helyet foglaljon el, hogy a 

legdicsőbb ország királyi udvarában tündököljön, és megmutassa hatalma erejét. Nagy 

műveltségével kimagaslik minden idők nagy emberei közül. Páratlan történetíró, költő, 

filozófus, hadvezér és törvényadó volt. Mégis, amikor szinte az egész világ nyitva állt előtte, 

volt erkölcsi ereje ahhoz, hogy visszautasítsa a gazdagság kecsegtető kilátásait, a nagyságot 

és a hírnevet "inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig-

óráig való gyönyörűségét" (Zsid 11:25). Mózest tanították arra is, hogy Isten a végső jutalmat 

az ő alázatos és engedelmes szolgáinak megadja, és ezzel szemben minden világi előnyt 

jelentéktelennek minősített. A fáraó palotájának a nagyszerűségét és az uralkodó trónját 

ösztönzésként tárták Mózes elé, ő azonban tudta, hogy a királyi udvar bűnös örömei és 
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élvezetei az embert elvonják Istentől. Mózes túltekintett a káprázatos palotán, a koronán, és 

tekintetét arra a nagy megtiszteltetésre, irányította, amellyel a Magasságos az ő szentjeit 

ajándékozza majd meg bűntől mentes országában.”134 Mózest 12 éves koráig saját anyja 

nevelte,135 utána került a királyi udvarba. Itt trónörökösként nevelték. Amikor felnevelkedett, 

noha trónörökös volt és az ideje is eljött annak, hogy elfoglalja a királyi trónt, Mózes mégis 

visszautasította azt. „Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a Faraó leánya 

fiának mondják, Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek 

ideig-óráig való gyönyörűségét; Égyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus 

gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett.” Zsid. 11,24-26 Mózes a hatalmi jogot az 

egyiptomi trónhoz a „Fáraó leányá”-tól Hatsepszuttól és apjától a „Fáraó”-tól I. 

Thotmesztól kapta. Mózes felnőtt korában lemondott az egyiptomi trónról.  

 

I. Thotmesz fia II. Thotmesz (Aaheperenré) leverte a felkelő etióp törzseket és Palesztinába is 

indított hadjáratot.15 Néhány építkezéséről is maradt fenn emlék. Főleg Karnakból, 

Napatából, Szemnánál, Kummánál és Elephantinénál.136 II. Thotmesz feleségül vette 

Hatsepszutot (Maatkaré),16 I. Thotmesz leányát. „Az Újbirodalom hitvestársai a 

gyermekszülésen túl fontos szerepet töltöttek be a királyságban. Kiegészítették és ellátták 

férjük feladatait, ezért a királynő nélküli hatalom megbontotta volna a maatot. A királynőtől 

az összes többi egyiptomi feleséghez hasonlóan elvárták, hogy támogassa a férjét, és számos 

vallási és politikai kötelezettségének eleget téve még tovább erősítse a királyi család jogát a 

kormányzásra. Ezért cserébe birtokokat kapott: ennek köszönhetően anyagi függetlenséget 

élvezett és felépíthette saját emlékműveit.”137 Hatsepszut „Trónra lépése után a királynő 

ügynökei néhány helyen kicserélték a fiatal gyermekkirály nevét a királynő kartusaira. Egy 

négyoldalú oszloptöredék egyik oldalán II. Thotmesz látható, amint átveszi a koronákat, míg 

két másik oldal reliefjei Hatsepszutot és lányát, Nofrurét ábrázolják, amint az élet jelét veszik 

át az istentől. Ez az emlékmű valószínűleg II. Thotmesz halála után készült, azonban 

tagadhatatlan, hogy Hatsepszut már bátyja halála előtt jelentős befolyást gyakorolt a 

monarchiára.”138 II. Thotmesz halála után III. Thotmesz megörökölte a királyságot,17 de 

 
15

 „II Thotmesz is indított hadjáratot Palesztinába, ahol számos foglyot ejtett” (Élet az Ókori 

Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 371. o.) a núbiai hadjárat egy zavargás leverése volt 

„az első uralkodási évben. Az Asszuántól délre fekvő Szehel – szigeten talált felirat szerint a 

lázadásban részt vevőket kivégezték, Kús uralkodójának kivételével akit túszként Egyiptomba vittek. 

Jahmesz Pennehbet említi sírjában, hogy számos saszu hadifoglyot hoztak a fáraónak; a saszu 

vonatkozhat núbiaiakra és a Sínai – félsziget lakóira is, így az esemény vagy ehhez a núbiai 

hadjárathoz köthető, vagy egy esetleges későbbiéhez. A seregeket nem maga Thotmesz vezette talán 

mert még túl fiatal volt.” (Wikipedia II. Thotmesz) A Szehel – sziget az 1. katarakta (vízesés) és 

Elephantiné után volt. „Uralkodásuk* 1. évében Egyiptom ismét bebizonyíthatta katonai erejét, amikor 

levert egy kisebbfajta lázadást Núbiában – ezután következett egy sikeres büntetőexpedíció a Negev 

királyság ellen (amely a mai Izrael déli területén található).” (Joyce Tyldesly: Egyiptom aranykora 

Gold Book 2001. 59. o.) *II. Tothmesz és Hatsepszut uralkodásakor 
16

 „A hagyomány értelmében II. Thotmesz feleségül vette féltestvérét Hatsepszutot, aki pár évvel 

idősebb lehetett nála.” (Wikipedia Hatsepszut) II. Thotmesz uralkodása alatt „Hatsepszut 

hagyományos királynéi címeket viselt; felvette továbbá „az isten felesége” címet is”. (Wikipedia 

Hatsepszut)   
17

 „a fővárosi Amon – templom egyik istentiszteletén fáraóvá kiáltották ki…III. Thotmest” 

(VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 337. o.) Fiatalkorában III. Thotmeszt a 

karnaki Amon templomban papok nevelték. Amon itt jelölte ki a fáraók trónjára. „Atyám, Amon – Ré 

Harahti kijelölt, hogy az élő Hórusz trónján jelenjek meg…Engem jelöltek ki előtte templom falain 

belül, átadta nekem a Két Ország kormányzásának jogát, Geb trónjait és Khepri hivatalait atyám 
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Hatsepszut ragadta magához a hatalmat.18 III. Thotmesz, II. Thotmesz egyik fia ekkor csak 

társuralkodó volt.19 A valódi hatalom Hatsepszut kezében összpontosult. („Nem tudni 

pontosan mikor vette át teljesen a hatalmat, csak az biztos, hogy a hetedik uralkodási év 

végén már-már fáraóként uralkodott.”) 139 20 „Uralkodásának 7. évében viszont fontos 

változás történt, épp akkortájt, amikor a régensi időszak a végéhez közeledett: a 

rendelkezésünkre álló forrásokból kivehető, hogy Hatsepszut lépett a trónra, mint „Felső-és 

Alsó-Egyiptom királya”, III. Thotmeszt pedig társuralkodóként ábrázolták, mindig a királynő 

mögött, alárendelt szerepben.”140 „miután II. Thotmesz felment az égbe, és eggyé vált az 

istenekkel, fia III. Thotmesz lépett a helyére, mint a Két Ország királya nemzője trónján, 

miközben nővére, Hatsepszut, az isteni feleség igazgatta a Két Ország ügyeit saját belátása 

szerint. Egyiptom neki dolgozott, neki hajtott fejet, az isten kiváló sarjának, aki helyette lépett 

elő. Ő Felső-Egyiptom hajóorr-kötele, a dél népének biztos kikötője. Ő Alsó-Egyiptom kitűnő 

hajótat-kötele a parancsok úrnője, ki döntéseiben kiváló, kinek szavai felett örvend a két 

part.”141 (Részlet Ineni életrajzából; a szöveg utal Hatsepszut isteni fogantatására is.)  

 

 

oldalán, a Jó Isten, Felső - és Alsó - Egyiptom Királya, Aaheperenré II. Tuthmószisz, éljen örökké.” 

(Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 108. o.)    
18 III. Thotmesz II. Thotmesz fia egyik ágyasától (mellékfeleségétől) Iszettől. Mikor kiskorúként 

trónra lépett mostohaanyja, Hatsepszut nem engedte uralkodni. (Élet az Ókori Egyiptomban – Rosalie 

David Gold Book 2003. 152. o.) „Hatsepszut tisztában volt a hatalomátvétel törvénytelen jellegével, 

ezért későbbi feliratain arra hivatkozik, hogy Amon választotta ki egy körmenet alkalmával királlyá, 

vagy földi atyjára, I. Thotmeszre vezeti vissza utódlási jogát, aki állítólag őt tette meg örökösévé. 

Egyes szövegek a valósággal nem törődve III. Thotmesz nővérének mondják.” (Kákosy László: Ré fiai 

Gondolat 1979. 127. o.) „Hatsepszut istenítésénél az Amontól való leszármazás volt a döntő jogalap. 

A Deir el – Bahari –i templom egyik képsora és a kísérőszövegek a királynő isteni származásának 

legendáját mondják el. A cselekmény az égben kezdődik, Amon tizenkét istenség előtt bejelenti, hogy 

isteni gyermek jön a világra, aki boldog időket hoz az istenek és az ország számára is. Thot, mint 

isteni követ, megtudja Amon számára a leendő anya nevét: „Jahmész az ő neve, szebb ő minden 

asszonynál ebben az egész országban.” (Urk. IV. 219.) Thot kíséri el Amont a szent nászra. 

„Átváltozott őfelségének, az ő férjének, Felső és Alsó Egyiptom királyának, Aaheperkarének (I. 

Thotmesz) alakjába. Úgy találták az asszonyt, hogy palotája belsejében pihent. Felriadt az isten 

illatára, rámosolygott őfelségére. Az nyomban odament hozzá, vágyban égett iránta. Feléje fordította a 

szívét, s miután föléje hajolt, engedte, hogy lássa őt isteni alakjában. A királyné ujjongott látván az ő 

szépségét, és szerelem költözött a testébe az (isten) iránt. Az isten illata elárasztotta a palotát…” 

(Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 228. o.)   
19

 „Uralkodása pár évében III. Thutmósziszt társuralkodóként említik Hatsepszut mellett. Neferure 

kártusba foglaltatta a nevét, mint a király jövendőbeli felesége. Hatsepszut azonban megízlelve a 

hatalmat, magának követelte a trónt. Amikor meghalt, Tuthmószisz elfoglalta jogos helyét, és mivel 

már korábban királlyá koronázták, uralkodásának kezdetét apja halálától számította.” (Hilary Wilson: 

A fáraók népe Gold Book 258. o.)   
20

 „A núbiai Szemna – templomban talált feliratok szerint (melyek a királynő uralkodásának 2. 

évében készülhettek) Hatsepszut elvállalta új szerepét. A képen a felnőttként ábrázolt III. Thutmószisz 

látható, „Alsó – és Felső – Egyiptom királya, a Két Ország Ura”, a fején Felső – Egyiptom fehér 

koronájával. Nyilvánvalóan ő Egyiptom és Núbia elismert és egyetlen fáraója. Alig öt évvel később 

azonban drámai fordulatra került sor. Addigra Hatsepszut lett Egyiptom egyeduralkodója.” (Joyce 

Tyldesly: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 61. o.)  
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Hatsepszut – III. Thotmesz uralkodása Elephantinéi dombormű (Musée du Louvre) (Fotó: SG) 

 

 
Hatsepszut ábrázolása térdelő pózban egy kultuszedénnyel  

(Újbirodalom, 18. Dinasztia, Nyugat Théba/Deir el-Bahari; Berlin, Neues Museum) (Fotó: SG) 

 

Ineni a királynő jóindulatát élvezte: „Őfelsége a királynő dicsőitett, szeretett, elismerte 

értékeimet az udvar színe előtt, ajándékokkal halmozott el felmagasztalt…én pedig minden 

reményemet felülmúlva gazdagodtam.”142 Hatsepszut felvette a szokásos Fáraói címeket a 

„Hatalmas Bika” kivételével.143 Hatsepszut uralkodása alatt a birodalom virágzott, núbiából 

tudunk harcokról.144 21 Hadügyekben Hatsepszut atyjának I. Tuthmószisznak a nyomdokába 

 
21

 „Az a kevés felirattöredék azonban, amely túlélte Thotmesz vésnökeinek a tevékenységét, 

hadijelentéseket is tartalmaz. Az ezekből kibontható kép tudatos stratégiát sejtet, és a hadsereg fontos 

helyét mutatja Hatsepszut politikai elképzeléseiben. Büszkén emlegeti csapatainak felkészültségét, 

saját elhívatottságát, hogy apja hódításait bevégezze. Egy Deir el Bahariban található szöveg szerint 

Amun rendelte el mindezt, még Hatsepszut gyermekkorában. Uralma alatt Núbia ellen három vagy 

négy jelentős hadjáratot indított, melyek közül feltehetően – a királyi ideológia elvárásainak 

megfelelően - az elsőt személyesen vezette. Egy szemtanú nem kis büszkeséggel meg is örökítette 

sztéléjén, hogy személyesen láthatta a királynőt a csatatéren a zsákmány begyűjtésénél….Elő-ázsiai 

hadjáratról csupán kettőről maradt fenn említés, s közülük is a második, a fellázadt Gáza 

visszafoglalása inkább III. Thotmesz háborúinak nyitánya, mintsem Hatsepszut háborúinak lezárása.” 

(Bács Tamás: Egyiptomi fáraók Kossuth Könyvkiadó 1992. 28. o.)  Egy Dzsehuti nevű férfi elbeszéli, 

hogy látta Hatsepszutot a harcmezőn, amint a harci prédát gyűjtötte. (Joyce Tyldesley: Amon lánya 
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akart lépni. Egyik feliratában Hatsepszut hódítónak nevezi magát. „én vagyok a törvényes 

uralkodó, a hódító, kinek eljövetelét az idők kezdetekor megjövendölték.”145 „Amikor 

Hatsepszut már fáraóként uralkodott, olyan homokkő szobrot emeltetett, amelyen őt magát 

aprócska fáraóként ábrázolják Szitre térdén, és lába a „kilenc íjon” tapos, amely Egyiptom 

hagyományos ellenségeit jelképezi.”146 Egy Deir el – Bahariban lévő felirat a következőt 

hirdeti: „[Hatsepszutnak] nincsenek ellenségei délen, sem ellenlábasai északon – az istenek 

teremtette idegen országok közül mind neki hódolnak. Rettegéssel eltelve közelítenek hozzá, 

vezéreik kétrét görnyedve hozzák elé az ajándékokat. Átnyújtják neki gyermekeiket, hogy 

[cserébe] kapjanak egy kis éltető levegőt…”147 Egyiptom erős volt, Hatsepszut uralma biztos 

alapokon állhatott, amit egy másik felirat is kifejez. „A Két Ország Trónjának Ura, Amon 

tud rólam mindent. Ő adta kezembe a Fekete és a Vörös Ország fölötti hatalmat. 

Birodalmamban senki sem lázad ellenem. A szomszédos országok mind az uralmam alatt 

állnak. Birodalmam határát Amon az egekben jelölte meg. Minden, amire rásüt a Nap, 

értem van…”148 (Részlet Hatsepszut obeliszkjéről) Hatsepszut egyéb feliraton is 

hangsúlyozza országa szilárd helyzetét: „Igaz leánya vagyok, aki érte cselekszik, aki tudja, 

hogy mit kíván. Atyám ajándéka az élet, a stabilitás, Réhez hasonlóan minden Élő Hórusz 

Trónjának hatalma, mindörökké.”149 (Részlet Hatsepszut obeliszkjéről) Hatsepszut 

kereskedelmi expedíciókat küldött Bübloszba (Gebál) a Sínai félszigetre és Puntba22  a Vörös 

 
Gold Book 1996. 156. o.)  Hatsepszut núbiai hadjáratáról egy tisztviselő Ti nevű férfi tudósít: „Az 

Örökös Herceg és Kormányzó, Alsó - Egyiptom Urának Kincstárnoka, az Egyedüli Barát, a 

Főkincstárnok, az egyetlen, aki érintett a zsákmányokban, Ti, így szól: „Követtem a jó istent, Felső - 

és Alsó - Egyiptom Urát, Maatkarét, éljen mindörökké! Láttam, ahogy legyőzte Hatsepszut a núbiai 

nomádokat, vezetőiket rabként uram elé vezették. Mialatt nyomában jártam, láttam, miként 

semmisítette meg Núbia földjét…” (Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 156. o.)   
22

 „Az egyiptomiak Punt földjére is tettek hajóutakat. Erre a „tömjén földjének” vagy „istenek 

országának” nevezett vidékre jártak, hogy tömjént hozzanak a templomaik számára. Valószínű, hogy 

Egyiptom punti kapcsolataiban – melyek minden bizonnyal a kora dinasztikus korba nyúltak vissza – 

az egyiptomiak valamiféle katonai kényszert is alkalmaztak, nem úgy tűnik ugyanis, hogy egyenlő 

félként kereskedtek volna.” (Élet az Ókori Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 378. o.) 

„Punt valószínűleg a mai szomáliai vagy eritreai partvidék egy részével azonosítható. Öt hatalmas 

tengerjáró hajót küldött a királynő, akinek az expedíció megszervezésében egy Neheszi nevű 

tisztviselő segített.” (Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris 1998. 135. o.) 

Neheszi talán núbiai származású volt, mivel a név jelentése szószerint: núbiai. (Ian Shaw: Az ókori 

Egyiptom története Gold Book 206. o.)  

„A XVIII. dinasztia uralkodásának közepén Hatsepsut királynő katonákkal megrakott hajói felkeresték 

a Vörös – tenger déli partvidékét (Punt országát). Ez a híres utazás inkább hódító hadjárat volt, mint 

kereskedelmi vállalkozás.” (VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 324. o.) „A Dejr 

el – Bahari-i jelenetek érdekes ismeretekkel szolgálnak a barter és a kereskedelem e konkrét példáját 

illetően, de a kísérőfeliratokban a tranzakció adóként jelenik meg, melyet Punt népe fizet 

Egyiptomnak. Az illusztráción láthatjuk, amint a tömjént felhalmozták az egyiptomi nagykövet és 

katonái előtt, a majmokat és a párducokat pedig felvezették előttük. Az egyiptomi „csereáruk” – 

tőrök, balták és nyakláncok – egy asztalon hevernek, és amikor az üzlet nyélbe ütettik, a punti 

tisztviselőket az egyiptomi követ sátrába vezetik, és kenyeret, sört, bort, gyümölcsöt és húst 

ajándékoznak nekik. A kísérőfelirat azonban ezt úgy magyarázza, hogy az egyiptomiak által 

cserealapként felajánlott fegyverek valójában „áldozatok” voltak Hathornak, Punt istennőjének. Ezt 

követően az árukat megmérték és berakodták a hajókra a visszaúthoz. Ez esetben többhalomnyi 

tömjénről, mirhafákról, ébenfáról és elefántcsontról, aranyról, illatos fákról, szemfestékről, 

majmokról, páviánokról, kutyákról és párducbőrökről volt szó, melyeket végül felvonultattak 

Hatsepszut királynő előtt Thébában, ahol nagy volt a lelkesedés, főleg a fák iránt, melyeket hamarosan 

el is ültettek a templomi kertekben.” (Élet az Ókori Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 

400. o.) A punti expedíciót Amon isten utasítására elinduló vállalkozásnak tüntették fel. (Kákosy 

László: Ré fiai Gondolat 1979. 227. o.)  „A király maga [Hatsepszut] tanácsot akart kérni, ellátogatott 
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– tenger déli részébe. „Hatsepszut több kereskedőkaravánt is indított idegen országokba, akik 

rendkívül eredményesen tértek vissza – és emellett növelte a Sínai félsziget réz és 

türkizbányáinak termelékenységét. De mindegyik vállalkozását felülmúlta a Punt földjére 

indított expedícióval. A küldetést ő maga is uralkodása csúcspontjának tartotta, és a Deir el – 

Bahariban emelt temploma falán egy egész képsorozatot szentelt neki. Pontosan arra a helyre 

került, amelyet egy hagyományosabb fáraó a csatajeleneteknek szentelt volna.”150  

 

 
Részlet a punti expedíciót megörökítő képsorokból (Egyiptom, Deir el-Bahari) (Fotó: SG) 

 

„Más területekkel folytatott kereskedelmi ábrázolás tűnik fel Szenenmut gurnai sírjában, ahol 

a keftiuk (krétaiak) hozzák áruikat.”151 Építkezés tekintetében túlszárnyalta elődeit a 

dinasztiában. A királynő hatalmas lépcsőzetes templomot építetett építészével Szenenmuttal 

Deir el-Bahariban és más templomokat is felújított. Több obeliszket is állítatott. Az egyik 

obeliszk még ma is látható Karnakban magassága majdnem 30 méter súlya pedig 325 

tonna.152  

 
hát az Istenek Ura [Amon] templomába. A belső szentélyben jóslatot kapott, égi parancsot magától az 

istentől: „Keresd meg a Puntba vezető utat és vágjál csapásokat az ottani mirhaligetekig. Indíts 

csapatot, akik szárazföldön és tengeren elhozzák neked a ritka dolgokat, amelyeket az Isten 

Országában találsz…”Pontosan úgy is lett ahogyan az isten parancsolta, mert őfelsége alig várta, hogy 

engedelmeskedhessen neki.” (Joyce Tyldesly: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 63. o.) 

„(Hatsepszut beszéde:) Örökké ragyogni fogok előttetek atyám akarata szerint…Véghez fogom vinni 

azt, amit atyáim és elődeim nem ismertek…El fogom érni, hogy a jövőben így szóljanak: „Milyen 

nagyszerűnek kellett lennie, hogy ilyesmi ő alatta történt.”…Felségem parancsot adott, hogy az 

áldozatok annak, aki nemzett (Amon), pompásak legyenek és megsokasodjanak…Kihirdetem nektek, 

amit parancsoltam, (mint ahogy) azt atyámtól halottam,…ő megparancsolta nekem, hogy számára az ő 

házában felépítsem Puntot, az „Isteni Ország” fáit templomának mindkét oldalán, az ő kertjében 

elültessem, ahogy megparancsolta…(A Puntból hozott zsákmány felsorolásából:) Meg voltak rakva a 

hajók nagy tömegű mürrhával és gyantával…ébenfával és tiszta elefántcsonttal, Amu országának 

nyers aranyával…tömjénnel, szemfestékkel, páviánokkal, majmokkal, vadászkutyákkal, 

leopárdbőrökkel, emberekkel és gyermekeikkel. Soha még hasonlót nem hoztak egyetlen királynak 

sem, aki azelőtt élt.” (Castiglione László: Az ókor nagyjai Akadémia Kiadó Bp.1982. 70. o. 

Hatsepszut) 
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Hatsepszut obeliszkje Karnakban (Fotók: SG) 
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„Hatsepszut olyan templomot építetett, ahol reményei szerint az örökkévalóságig emlékeznek 

majd atyjára, illetve rá. Az élők itt adták át a két uralkodó lelkének a kiapadhatatlan 

adományokat, az ételt az italt meg a mirhát. A templomban több különböző istennek emeltek 

szentélyt. Jutott egy Hathornak, Anubisznak meg a királyi ősök emlékének, illetve létezett egy 
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Ré-Harahtinak szánt, nyitott napszentély is. Az épület szívében, a thébai sziklába vájva Amon, 

a Szentek Legszentebbikének sötét szentélye rejtőzött – Hatsepszut Amonnak ezzel a 

megtestesülésével akart eggyé válni a halála után.”153 Hatsepszut egyik neve: Hatsepszut 

Henemetamon „A nemesi hölgyek élén álló, aki Amonnal egyesül”154 „Hathor kápolnája a 

déli oldalon található, ugyanúgy, mint a Punt-reliefek, hiszen ő volt a mitológia szerint Punt 

úrnője. Az istennő kultuszának jelentőségét a templom Hathor-fejes oszlopai is 

kihangsúlyozzák.”155 Oszlopfőit „a tehénfejű istenség képére faragták. A kápolna bejáratát 

szegélyező jeleneteken a királynő látható, amint a szent tehenet eteti.”156  

 

 
(Egyiptom, Deir el-Bahari) (Fotó: SG) 

 

  
Hathor ábrázolások Deir el-Bahariból (Fotók: SG) 
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„A nyilvánosan mutatkozó Hatsepszut a legtöbb képen szoknyát viselt, koronát és fejkendőt, 

gallért és álszakállat – vagyis az első fáraók óta hagyományos öltözéket. Nagy ritkán, még 

uralkodása kezdetén királyi ruhát viselő nőként ábrázolták, de sokkal gyakrabban keblek 

nélküli férfitestet kapott a képeken. Az a Hatsepszut akit a temploma eldugottabb részein 

láthatunk, megtartotta nőiesebb vonásit. Hatsepszut a fivérétől és atyjától örökölt 

miniszterekkel kezdte meg uralkodását. Amikor azonaban már jobban bízott saját 

ítélőképességében, több új minisztert is kinevezett: olyan viszonylag alacsony sorból származó 

embereket választott, akiktől kizárólagos hűséget várhatott. Nekik is az volt az érdekük, hogy 

Hatsepszut a trónon maradjon. Ha a királynő elbukik ők is vele buknak. Az újonnan 

kinevezettek között találjuk Szenenmutot, aki közrendű sorból származott, mégis üstökösként 

felívelő karriert futott be. Hatsepszut uralkodásának háromnegyedében végig fontos szerepet 

játszott.”157 Hatsepszut tehetséges embereket gyűjtött maga köré. Mózes pedig kiemelkedően 

az volt. „Mózes a föld nagyjai között is kimagasló egyéniség volt; tekintélyével és 

képességeivel tündökölt kora legfényesebb királyi udvarában…”158 

 

Hatsepszut feliratában a hükszószokat kiűző és a hébereket elnyomó I. Jahmesz babérjaira tör. 

„Összeraktam azt ami szétesett mióta az ázsiaiak jártak az északi Avarisz földjén, hordáikkal 

tönkretettek mindent, ami létezett, Ré nélkül kormányoztak…Száműztem az istenek gyűlöletét, 

a föld lemosta lábnyomaikat.”159 (Nagy Szpeosz Artemidosz felirat) „Ennek a királyi 

propagandának az volt a célja, hogy Hatsepszutot a király hagyományos szerepében, a káosz 

utáni rend helyreállítójaként mutassa be. Az írnok több mint 80 évvel a hükszósz – thébai 

háború után véste fel szavait, így a „portyázó hordák” kifejezés legalább annyira utalhat 

Théba seregeire, mint az avariszi hükszószokra. Érdekes, hogy ennyi évvel az esemény után 

Egyiptom uralkodói még mindig a hükszószok kiűzésével dicsekedtek.”160 (Ez is mutatja, hogy 

a hükszószok kiűzése milyen jelentőségteljes esemény volt.) A hükszószok iránti gyűlölet 

felélesztése nem maradhatott hatástalanul egykori kegyeltjeikre a héberekre nézve sem. A 

héberek helyzete így még szánalmasabbá válhatott. Egyiptomi rabszolgaságuk ideje alatt 

József koporsója viszont „azt hirdette Izrael fiainak, hogy csak vándorok Egyiptom földjén; 

emlékeztette őket a haldokló József búcsújára, hogy minden reményük az ígéret földjére 

összpontosuljon mert biztosan eljön a szabadulás.”161 Karnakban (Théba) a Hatsepszut 

uralkodása idején épült Mut templomépületben minden évben kicsapongó sörfesztivált 

rendeztek, ahol a résztvevők „azért gyűltek össze, hogy következmények nélkül leihassák 

magukat.”162 „Az év első hónapjában tartott fesztivált Szekhmet, az oroszlánfejű háborús 

istennő tiszteletére rendezték meg a Nílus első áradása után. A mítoszok szerint a vérszomjas 

Szekhmet majdnem kiirtotta az emberiséget, ám Rá napisten emberi vérnek hazudott vörösre 

festett sörrel itatta le őt. A megviccelt istennő elájult, majd a kedves és gyengéd Hathor 

istennővé változott, és az emberiség megmenekült. A templomban talált felíratok, 

megvilágítják a fesztivál intim részleteit is, így például megtudhatjuk, hogy milyen 

szinonimákkal illették a szex különböző formáit. Kiderült az is, hogy a rítuálé során 

egyeseknek végig józannak kellett maradni, mert ők fuvarozták haza az elfáradt mulatozókat. 

A régészek megállapították azt is, hogy a mulatság utáni reggelen zenészek járták körbe és 

ébresztették a másnaposokat, ezzel szimbolizálva az emberiség megmenekülését.”163 
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Oktoberfest a Nílus partján 

    

 
(Rajz: SG) 
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Deir el-Bahari teraszos templom a Dzseszer – Dzseszeru (Szentek Szentje) (Fotók: SG)  

 

 
 

Egyiptomban az embereknek azt tanították, hogy főistenük Amon a Szentek Szentje. A 

nyomasztó egyiptomi lelki sötétség évei után a pusztában Istennek arra kellett tanítania népét, 

hogy meglássák azt, hogy egyedül Ő a Szentek Szentje.   

 

 

 



36 

 

 
Deir el-Bahari (Fotók: SG) 
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Számos helyen, úgymint ezen az oszlopon is Deir el-Bahariban, a rejtőzködő Ámon alakja bukkan elő 
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Deir el-Bahariban megörökítették Hatsepszutnak az isteni születését is  

 

 
Akrobatákat ábrázoló képek Deir el-Bahariból. Ezek a táncosok gondoskodtak a jó hangulatról.  
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Akrobatanőt ábrázoló festett cserép (osztrakon) (Olaszország, Torino, Museo Egizio) (Fotó: SG) 

 

„Szenenmut szervezte meg a királynő első két gránitobeliszkjének felállítását Karnakban. A 

Deir – el – bahari templom örökíti meg a két gigantikus kőszál Thébába vitelét Asszuánból. 

27 hajó vontatta az obeliszkeket vivő bárkát vagy bárkákat. Az obeliszkeket aranylemezzel 

borították, melyek megsokszorozták Théba ragyogó napjának tündöklését. A két obeliszk 

sikeres kifaragása arra ösztönözte a királynőt, hogy 18. uralkodási évében megtartott 

jubileumára még kettőt helyezzen el Amon templomába, ezek közül az egyik ma is a helyén áll. 

„Halljátok hát: a legfinomabb fehéraranyat raktam rájuk. Vékaszámra mértem ki, mint 

gabonát szokás a zsákból. Én, a felség, kiáltottam ki a mennyiséget, mely nagyobb volt, mint 

amit a két ország valaha látott. A tudatlan és tudó tudja meg ezt! Aki majd hallani fogja ezt, 

ne mondja azt, hogy dicsekvés, amit beszéltem; hanem mondja ezt: mennyire jellemző ez őrá! 

Milyen méltányosan járt el az ő atyjával (ti. Amonnal)!””164 Josepfus Flavius szerint: „Az 

egyiptomiak kicsapongók és a munkára restek voltak, és csak a különböző érzéki élvezeteknek 

éltek, és anyagi javakat hajhásztak.”165 Deir el – Bahariban egy befejezetlen újbirodalmi 

sírboltban a munkások pornográf képeket hagytak hátra. A pornográf képeken szereplő 

alakokat óvatosan Hatsepszuttal és Szenenmuttal azonosítják.24 Az egyiptomiak 

 
 „Az igazi bányák Núbiában voltak. A 18. din. alatt ez a legfontosabb adótényezőjük. Nemcsak 

bányaaranyat termeltek, hanem poraranyat is, melyet a Nílus felső folyásának vidékéről magával 

hozott iszapból mostak. A bányaaranyat nagy ezüsttartalmánál fogva fehér- vagy halványaranynak 

nevezték.” (Francsek Julia: Idegen népek és idegen kultúrtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt 

Bp. 1937. 31-32. o.)   
24 „Szenenmut arcképe legalább huszonöt, kemény sziklából faragott szobron fennmaradt, amelyeket 

majdnem biztosan az Amon-templom udvarán szándékoztak elhelyezni: komoly, mosolytalan férfit 

ábrázolnak, amint eltökélten végzi hivatali teendőit. Ennél sokkal kevésbé hízelgő az a falfirka, 

amelyet egy befejezetlen újbirodalmi sírboltban találtak Deir el – Bahariban. Az Újbirodalom korában 

munkásszállásnak használták, és a világ összes többi munkásemberéhez hasonlóan ezek a thébai 

férfiak is némi pornográf képanyaggal kívánták felderíteni szerény életkörülményeiket. A durva firkák 
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szexualitásáról árulkodik az úgynevezett tórinói erotikus papirusz is, amely megfelel egy mai 

pornográf magazinnak. A bemutatott képeken számos nemi aktust lehet látni hangszer és 

italkorsó kíséretében. Egyiptomi domborműveken és szobrokon erekcióban lévő férfi nemi 

szervek is szerepelnek.  

 

Amikor Hatsepszut feltehetően csontrákban elhunyt25 akkor III. Thotmesz teljesen 

egyeduralkodóvá vált. „Amikor III. Tuthmószisz Egyiptom egyeduralkodójává lépett elő, a 

szomszédos államok, Szíria és Palesztina – a hagyománynak megfelelően – elérkezettnek 

látták az időt a zendülésre. E reagálás azt sugallja, hogy Hatsepszut halálakor Egyiptom 

tekintélye inkább megingott, mintsem megerősödött a levantei területeken”.166 

(Következésképpen Hatsepszut uralkodása idején Egyiptom erős volt.) Az ellenséget III. 

Thotmesz sikeresen legyőzte. III Thotmesz26 amikor megszerezte a királyi trónt kitörölte 

Hatsepszut uralkodásának nyomait, műemlékeit is elpusztította. „Úgy tűnik, hogy III. 

Thotmesz elsősorban uralkodásának vége felé fordult nyíltan szembe Hatsepszut 

emlékével.”167 27 „A sors kegyetlen iróniája, hogy a főbb hükszósz királyokat az uralkodói 

 
között mára sikerült felismerni egy magas, teljesen felöltözött férfit (akit óvatosan vagy 

Hatsepszutként, vagy Szenenmutként szoktak azonosítani), akihez alacsonyabb, mezítelen férfi 

közelít, óriási erekcióval és félreérthetetlen szándékkal. A sír közelében található másik képen egy 

ismeretlen, meztelen pár látható, akik análisan közösülnek. A domináns alak egyértelműen férfi. 

Nagyobb termetű társának sötét fanszőrzete van, de se pénisze, se mellei nincsenek. Fejére a királyi 

fejkendő elnagyolt másolatát rajzolták, ezért őt óvatosan Hatsepszutként szokták azonosítani, azaz a 

férfialak nyilvánvalóan Szenenmut lehet.” (Joyce Tyldesly: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 70. 

o.)  
25

 „Megvan Hatsepszut múmiája” – Index/MTI 2007. június 27. Részlet a cikkből: „Egyetlen 

őrlőfogdarabkán múlt, hogy sikerült azonosítani Hatsepszut egyiptomi királynő múmiáját, viszont az 

eddig I. Thutmózisz fáraónak, Hatsepszut apjának vélt múmiáról kiderült, hogy valaki másé…A 

fogszilánkot egy, a királynő nevét viselő, 1881-ben felfedezett kanopéban (temetkezési edényben) 

találták. A fogtöredék tökéletesen illett az ötvenévesen csontrákban elhunyt királynő felső 

állkapcsának egyik őrlőfogába….” Az eredmény azt bizonyítja, hogy a múmia és a fogtöredék 

összetartozik.  Azt viszont semmi nem bizonyítja, hogy a dobozka tartalma megfelel a feliratnak. Ezért 

vannak egyiptologusok, akik kételkednek Hatsepszut azonosításában.   
26

 „A vetélytárs, III. Thotmesz sem nélkülözhette az Amon – papság jóindulatát, mint mellékfeleség 

fia, ő sem volt teljes jogú trónörökös. Kiválasztásának története uralkodásának késői szakaszából 

maradt ránk egy karnaki feliraton. Mint gyermek az Amon-templomban mutatott be nagyszabású 

áldozatot az istennek; az isten szobra körbejárta az oszlopcsarnokot, Thotmeszt kereste, mikor 

felismerte, megállt előtte – így adta tudtára az ottlevőknek, hogy őt szemelte ki Egyiptom 

uralkodójául. (Urk. IV. 158). Felesleges részletezni, hogy a trónigények ilyen jellegű alátámasztása 

mennyire növelte az Amon – papság befolyását. Amon papjai ügyes politikával egyik vetélytárs 

mellett sem foglaltak határozottan állást, a bizonytalan helyzet az ő törekvéseiknek kedvezett. Első 

jelentkezései ezek annak a thébai ideológiának, mely a teokráciát (isteni uralom) tartotta az eszményi 

államformának, vagyis a világi hatalom helyett Amon papjait szerette volna az ország élére állítani.” 

(Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 228. o.)  
27

 „A karnaki templom Tuthmószisz legjelentősebb építménye – ha máshol esetleg nem is, itt 

valószínűsíthető, hogy a király parancsait gyorsan és hatékonyan hajtották végre. A dicsőséges keleti 

hadjáratot elmesélő évkönyvek csarnokát valószínűleg nem díszíthették ki a 42. év előtt, mert ezek a 

csaták csak akkor zajlottak le. A csarnokban imitt-amott, rejtve akad néhány Hatsepszutnak szentelt 

felirat. Ha a személye és emléke elleni támadásokra Tuthmószisz egyeduralkodásának kezdetén (22-

ben vagy 23-ban) került volna sor, akkor ezek a képek nem maradhattak volna fent.” (Joyce Tyldesly: 

Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 99. o.) „A legalaposabb tisztogatásra a Deir el- Bahari-i 

templomban került sor, mégis több „kitörölt” felirat olvasható formában maradt fent. Hatsepszut neve 

megmaradt Armantban, a Chapelle Rouge néhány kőtömbjén, a Szpeosz Artemidoszban és a sírjában 

(KV 20), ahonnan ugyan eltávolították I. Tuthmószisz múmiáját, de meg sem próbálták lekaparni a 



41 

 

listák mindvégig feltüntetik, Hatsepszut neve viszont ezekben nem szerepel. Az a háborús párt 

fordult bőszen ellene, mely az ő idejében nem jutott szerephez az egyiptomi politikában…H. E. 

Winlock amerikai régész ásatásai egy gödröt tártak fel, ott hevertek darabokban a királynő 

pompás gránitszobrai. A szobrok nem a zuhanástól törtek össze, hanem előzőleg zúzták szét 

őket, s úgy hajították a mélybe és takarták le törmelékkel. Más helyeken azonban meghagyták 

a királynő nevét.”168 „Megpróbálták eltüntetni Hatsepszut uralkodásának minden nyomát. Ez 

kifejezetten személyes támadás volt. A királynő nevét precízen kivésték a templomok faláról, 

faragott és festett képmásait óvatosan kitörölték – bár ezzel gyakran igen feltűnő hézagok 

maradtak egy – egy jelenet közepén -, szobrait, szfinxeit ledöntötték, összetörték vagy 

megfosztották arcuktól. A szembetűnőbb helyeken álló szobrokat kétségkívül átfaragták és az 

akkori uralkodó arcát viselték tovább. Karnakban még Hatsepszut obeliszkjeivel is elbántak – 

ahhoz túl magasak voltak, hogy elmozdítsák, ezért elfalazták őket szem elől. A fáraónőt 

hatékonyan kitörölték Egyiptom történetéből.”169 A III. Thotmesz idejéből származó nem 

királyi sírokon sem található meg Hatsepszut neve. A Min ünnepen a királyi ősök 

felvonulásán sem látható, míg a 3 Thotmesz sorban követi egymást.170 Hatsepszutnak viszont 

csak a Fáraó portréi szenvedtek el támadást a hitvestársi szerepében lévőket, nem rongálták 

meg.171 Vitatott, hogy Hatsepszut lánya Nofruré „III. Thotmesz felesége volt – e a 

társuralkodási időszakban, de még a király 22. vagy 23. uralkodási évében isteni feleségként 

szerepel mellette. III. Thotmesz valamikor kivésette a Nofruré nevét és felesége, Szitjah nevét 

íratta fel helyette, akit azután vett feleségül, hogy egyeduralma elkezdődött. Ha Nofruré volt is 

valaha nagy királyi feleség III. Thotmesz mellett, biztos, hogy a király felbontotta a hivatalos 

kapcsolatot nem sokkal Hatsepszut eltűnése után, a 20. vagy a 21. uralkodási évében.”172  

 

„III. Thotmesz (i.e. 1504-1450), I Thotmesz unokája, a XVIII. dinasztia legenergikusabb 

királya volt. Még mostohaanyjával, Hatsepszut királynéval (1503-1483) történő együttes 

uralkodása idején is legalább egy hadjáratot vezetett Núbia és legalább egyet Retenu földje 

ellen, amelynek során valószínűleg Gázát is meghódította. Mostohaanyja halála valószínűleg 

jelzés lehetett Retenuban egy Mitanni által szított lázadás kitöréséhez. Az írnokok attól kezdve 

számolták hadjáratait, hogy egyeduralkodóvá vált.”173 Josephus Flavius szerint Mózes 

hadvezérként egyiptomi hadsereget vezetett etiópiába ahol városokat vert le, túljutott a 4. 

kataraktán (vízesésen) és egészen Meroéig ment.28 E. G. White is megemlékezik arról, hogy 

 
fáraónő feliratos szarkofágját.” (Joyce Tyldesly: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 99. o.) „Bármi 

is volt Tuthmószisz indítéka, az eredmények a várakozásoknak megfelelően alakultak. Hatsepszut 

nevét eltüntették az abüdoszi és szakkarai királylistákból, és az átírt öröklési sorrend szerint a korona I. 

Tuthmósziszról II. Tuthmósziszra, utána pedig III. Tuthmósziszra szállt. Hasonlóképpen kihagyták a 

Ramesszeum falán ábrázolt Min – ünnepségek ábrázolásából is. Vagyis Hatsepszut végül azok közé a 

királynők közé került, akik ugyan ténylegesen uralkodtak a gyermekkorú fáraók helyett, de tetteik 

inkább a szájhagyományban, mint a hivatalos feljegyzésekben maradtak ránk.” (Joyce Tyldesly: 

Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 100-101. o.)   
28 Josephus Flavius szerint Mózes a szerecsenek ellen harcolt és legyőzte őket. „Mózes tehát ilyen 

módon született és nevelkedett, s mikor elérte férfikorát, bebizonyította az egyiptomiaknak, hogy 

páratlanul bátor, és alkalmas arra, hogy az egyiptomiakat megalázza, a hébereket pedig ebből a 

helyzetükből felszabadítsa. Tudniillik az etiópok akik szomszédai voltak az egyiptomiaknak, betörtek 

az országba és fosztogattak. Az egyiptomiak felháborodtak ezen, elhatározták, hogy bosszút állnak a 

gyalázatért, és hadsereget toboroztak ellenük. Azonban vereséget szenvedtek egyik részük elesett a 

csatában, a másik szégyenletes futásban hazamenekült. Az etiópok gyávaságnak tartották volna ha 

nem igázzák le egész Egyiptomot, tehát a menekülők után eredtek, és beljebb is pusztították az 

országot; és miután gazdag zsákmányt ejtettek, egyáltalán nem távoztak az országból. Mivel pedig a 

közelebbi vidékeket korábban mind bekalandozták, és semmiféle ellenállásba sem ütköztek, egészen 

Memphisig és a tengerig előrenyomultak, és egyetlen város sem tudott ellenállni nekik. Az 

egyiptomiak ebben a szorongattatásukban jóshelyekhez és jövendőmondókhoz folyamodtak. S mivel 
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Mózes hadvezérként csatába ment és győztesen tért vissza otthonába.29 Mózes hadvezérként 

biztosan szólt az emberekhez és nagy tetteket vitt végbe. „és hatalmas vala beszédben és 

cselekedetben.” Csel. 7,22 Mózes győzelmes hadjáratai hozzájárultak az ország 

megerősödéséhez és gyarapították Egyiptom hírnevét.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Isten azt tanácsolta nekik, hogy a héber embert hívják segítségül, a király megparancsolta lányának, 

hogy adja át Mózest, hogy megtegye fővezérnek. A királylány beleegyezett, miután a király esküvel 

megígérte neki, hogy semmi rosszat sem tesz Mózes ellen….Mózes szívesen vállalkozott a 

feladatra…Mózes meg akarta támadni az ellenséget, mielőtt az tudomást szerez az ő jöveteléről és 

ezért csapatait nem a folyó partján vezette az ellenség ellen, hanem az ország belsejében. Ebben pedig 

csodálatos bölcsességről tett bizonyságot. Mivel ugyanis az út a rengeteg kígyó miatt alig volt járható 

– mert ezen a vidéken rengeteg kígyó tenyészik, köztük néhány olyanfajta, amely sehol sem fordul elő, 

s erejével, mérgével és furcsa külsejével egészen elüt minden más kígyótól, sőt vannak szárnyas 

kígyók is, amelyek nem csak a földön bújnak el és marnak, hanem a levegőből is hirtelen láthatatlanul 

lecsapnak az emberekre -, hogy hadseregét biztonságban és bátorságban tovább vezesse, a következő 

bámulatos tervet eszelte ki. Papiruszrostból ládikákat fonatott, ezeket megtöltötte ibiszekkel, és 

magával vitte; a kígyók legnagyobb ellenségei ezek az állatok, és menekülnek előlük, mert az ibiszek 

felfalják őket, éppen úgy, mint a szarvasok. Egyébként az ibiszek csak a kígyókra dühösek, különben 

pedig szelídek. De nem akarok tovább beszélni erről mivel a görögök jól ismerik az ibiszt. Mikor tehát 

a hadsereg arra a vidékre ért, ahol a kígyók hemzsegtek, rájuk eresztette az ibiszeket; ezek dühösen 

lecsaptak a kígyókra és ártalmatlanná tették valamennyit. Így biztonságban tette meg útját. Váratlanul 

megrohanta az etiópokat, megverte őket, és meghiúsította azt a reményüket, hogy elfoglalhatják 

Egyiptomot. Városaikat is megtámadta és elpusztította, és rettenetes mészárlást rendezett az etiópok 

soraiban. Mózesnek e ragyogó haditettei után az egyiptomi hadsereg már semmi fáradságos 

vállalkozástól sem riadt vissza, úgyhogy az etiópiaiaknak végül nem maradt más választásuk, mint a 

hadifogság vagy a teljes pusztulás. Utoljára visszaszorította őket Sábába*, Etiópia fővárosába, amelyet 

később Kambyses a nővéréről Meroénak nevezett el és ott ostrom alá fogta őket.” (Josephus Flavius: 

A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 49-51. o.) *nem a dél-arábiai Sába (Séba) 

hanem Szeba; Hérodotosz szintén említi a szárnyas kígyókat Egyiptomban azon a környéken ahol a 

héberek is éltek. (Gósen; Tumilát Wadi) (Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000.140. 

o.)  
29

 „Mózes értelmes ember volt. Isten gondviselése által lehetősége nyílt, hogy alkalmatosságra 

tegyen szert a fontos föladat elvégzésére. Messzemenő képzésben részesült, mint hadvezér. Mikor 

kiküldték szembeszállni az ellenséggel, sikerrel járt, így a harcból való visszatéréskor az egész 

hadsereg az ő dicséretét zengte. Mégsem felejtette el, hogy Isten általa szándékozott kiszabadítani 

Izraelt.” – Ifjúsági nevelő, 1903 január 29 (A TE IGÉD IGAZSÁG Adventista Írásmagyarázat 7/a 

Kötet)    
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Egyiptomi katonák és núbiai zsoldosok Hatsepszut hadseregéből  

(Újbirodalom 18. dinasztia Deir el-Bahari, Relieftöredék Hatsepszut királynő halotti templomából; 

Berlin, Neues Museum) (Fotók: SG) 

 

 
Katonák ábrázolása Deir el-Bahariból (Fotók: SG) 
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Katonák illatos növényekkel 

 

Hatsepszut uralkodása 21 évig tartott Mózes ebben az időben (esetleg már II. Thutmószisz 

uralkodása alatt is részt vehetett hadjáratban; pl. II. Ramszesz egyik fia Haemuanet herceg 

„egy alsó-núbiai hadjárat alkalmával is a sereggel tartott.”174) vezethetett hadjáratokat 

Etiópiába és talán a keleti ázsiai területek ellen is. Josephus szerint Mózes „mikor elérte 

férfikorát” akkor vonult ki az ellenség ellen. (Az Izraelitáknál 20 éves kortól mindenki 

hadköteles volt, a lévitákon kívül. (4 Móz. 1,3); II. Amenhotep felirata beszámol arról, hogy a 

király (II. Amenhotep) 18 éves korára kitanulta a hadakozást és harci tetteiben (kiképzése 

idején) kimagasló eredményt ért el. Apját III. Thotmeszt mindez igen nagy örömmel töltötte 

el. Apja számára II. Amenhotep ekkor (18 éves korában) még csak „szeretett szép ifjú volt” 

aki nem rendelkezett még „bölcsességgel” – tapasztalatlan volt, mert „nem érte még el azt a 

kort, amikor Mont munkáját szokták végezni” - Amenhotep nem harcolt még háborúban. A 

szövegből kiderül, hogy hadjáratokat a Fáraók általában 18 éves koruk után vezettek. (Montu 

a thébai hadisten; lásd a szöveget a lábjegyzet 35-ben)). II. Tuthmószisz feltehetően nem 

maga vezette seregét Etiópiába, hanem tisztjei voltak azok, akik leverték a Núbiában 

kirobbant lázadást.175 Mózes 40 éves koráig (kb. Kr. e. 1486-ig) maradt az egyiptomi 

udvarban ekkor megölt egy egyiptomi férfit és menekülnie kellett Midián földjére a Fáraó 

haragja elől (Apcsel. 7,23-29; 2 Móz. 2,11-15). „Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem félvén 

a király haragjától; mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant.” Zsid. 11,27 Ez a 

gyilkosság III. Thotmesz egyeduralkodása korai szakaszában történhetett, mert nem 

valószínű, hogy Hatsepszut gondolkodás nélkül nevelt fia és jeles tábornoka életére tört volna 

anélkül, hogy kihallgatná. Anyai szíve, amely egyszer már könyörült a kis gyermeken inkább 
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száműzte volna Mózest, ha ellene lázad. A becsvágyó III. Thotmeszről viszont nem nehéz 

elhinni, hogy Mózest azonnal halálra kerestette. „A Faraó is meghallá azt a dolgot és Mózest 

halálra keresteti vala:” 2 Móz. 2,15 Egyiptomban a „büntetések közé tartozott a botozás és 

kényszermunka; halálbűntetést a legsúlyosabb esetekben például felségárulás bűntettében 

szabtak ki.”176 Amikor Mózes megölte az egyiptomit az „esetről az egyiptomiak hamar 

tudomást szereztek, és a történet jócskán felnagyítva a fáraó fülébe is eljutott. A király előtt 

természetesen úgy állították be a történteket, mintha politikai jelentősége lenne, mintha Mózes 

az egyiptomiak ellen akarná vezetni népét, hogy megdöntse az uralmat és maga üljön a 

trónra, és addig nincs biztonságban az ország, amíg ő él. Az uralkodó azonnal úgy határozott, 

hogy Mózesnek meg kell halnia, ő azonban tudomást szerezve a veszélyről elmenekült Arábia 

felé.”177  

 

 
Mózes megöli az egyiptomit (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 1860) 

 

Nyilvánvalóan a féltékeny egyiptomi vezető papság volt az, amely a Fáraóval együtt Mózes 

életére tört. Ők már korábban is Mózes ellenségeinek számítottak és most végre jó okot 

találtak eltávolítására. Mózes a hadsereg tábornokaként az ellenség fölött aratott dicsőséges 

győzelmekkel és az egyiptomi férfi megölésével késznek mutatkozott arra, hogy népe ügyét a 

kezébe vegye. Ezért „azt gondolá, hogy az ő atyjafiai megértik, hogy az Isten az ő keze által 

ád nékik szabadulást; de azok nem értették meg.” Csel. 7,25 Még nem voltak érettek a 

szabadulásra. Mózes az egyiptomi férfi megölése után másnap is kiment népéhez a mezőre, 

ahol két héber férfi veszekedett. Mózes rendreutasította a bűnöst „Az pedig monda: Kicsoda 

tett téged fő emberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megöléd az 

égyiptomit?” 2 Móz. 2,14 A vádaskodva válaszoló héber férfi megkérdőjelezte Mózes jogát a 

beavatkozásra. Válasza: „Kicsoda tett téged fő emberré és bíróvá” azt mutatja, hogy Mózes 

már nem az egyiptomi hadsereg megbecsült tábornokának számított, bár a királyi udvarban 

élt. „Talán engem is meg akarsz ölni” – folytatta a héber. Ez szintén azt mutatja, hogy 

Mózesnek már csak a testi ereje maradt meg a vitás kérdés rendezéséhez. Rangja nem. Az 

egyiptomi férfi megölésének esete is arra vall, hogy Mózes már nem lehetett tekintélyes 

hadvezér. Ha az lett volna valószínűleg először hatalmával élt volna, hogy megmentse a héber 
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férfit az egyiptomi kezéből. Tetterőtől duzzadva kereste az alkalmat a beavatkozásra. „ide-

oda tekinte és látá hogy senki sincs, agyonüté az Égyiptombelit és elrejté azt a homokba.” 2 

Móz. 2,12 III. Thotmesz nyilván inkább saját embereiben bízott, mint egy vetélytársban.  

Ezért Mózes szolgálatát mellőzte és bizalmasait tette a hadsereg elöljáróivá. Így Mózes már 

nem volt lekötelezve szolgálatával a királyi udvar felé sem. Ami még hihetőbbé tehette, hogy 

a héberek hadvezéreként akarja elfoglalni az egyiptomi trónt. Bár a Fáraó Mózes életére tört 

„Istene segítségül volt” neki és megszabadította „a Faraó fegyverétől” 2 Móz. 18,4. III. 

Thotmesz uralma idején a héberek a „nehéz munka” alatt görnyedtek (2 Móz. 2,11).  

 

 
III. Thotmesz (Egyiptom, Luxor Múzeum) (Fotó: SG) 

 

Hatsepszut utódja már felnőttként III. Thotmesz lett. „III. Thotmesz volt az aki valóban 

megteremtette Egyiptom nagyhatalmi státuszát.”178 „Thotmesz nyomban támadó hadjáratokat 

indított az északkeleti szomszédok ellen. A 330 államocska hatalmas koalíciót alakított ki, és 

Mitanni csapatai is támogatták a szövetségeseket. Az első nagy összecsapás Megiddo 

közelében zajlott le.”179 „A Kánaánban (Palesztinában) található Karmel – hegynél lezajló 

megiddói csatában III. Thutmószisz döntő győzelmet arat Szíria és Palesztina szövetségesei 

fölött… A stratégiailag fontos helyeken katonai egységeket állítanak fel Megiddóban, Bét – 

Seánban és Libanon területén erődítményeket létesítenek.”180 A megiddó csata részlete III. 

Thotmesz karnaki krónikájából: „A 23. évben, az első nyári hónap 21. napján, pontosan 

újhold ünnepének napján a király megjelent reggel. Akkor felhívást adott az egész 

hadseregnek, hogy induljon…Őfelsége felszállt a színarany harci kocsira,30…Amon 

megerősítette karjait. Őfelsége hadseregének déli szárnya egy helyen volt…északi szárnya 

pedig Megiddótól északnyugatra. Őfelsége közepükben volt…Akkor őfelsége hatalmas lett 

felettük hadserege élén…fejvesztetten menekültek Megiddó felé félelemmel teli arccal…Akkor 

elvették lovaikat, arany és ezüst harci kocsijaikat hadizsákmány fejében. Soraik a hátukon 

hevertek, mint a halak a tó partján…Akkor az egész hadsereg ujjongott, és dicséretet mondott 

(Amonnak a győzelemért), amelyet fiának adott…(ünnepelték) őfelségét magasztalván 

 
30

 „…színarany harci kocsijában felékesítve, mint Hórusz, aki mindent elér, mint a thébai Montu. 

Atyja, Amon megerősítette a karjait. Őfelsége hadseregének déli szárnya délre volt Qinától, az északi 

szárny pedig északnyugatra Megiddótól. És őfelsége volt középen. Amon védelmezte a testét, karját 

Széth vérszomja és ereje töltötte el.” (Joyce Tyldesly: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 93. o.) 
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győzelmét…(Akkor őfelsége megparancsolta) hadseregének mondván:…foglaljátok el (a 

várost), én győztes hadseregem! Íme minden idegen ország ebben a városban van…minden 

ország valamennyi hercege be van zárva ebbe, és Megiddo elfoglalása ezer város elfoglalását 

jelenti…Lám az idegen országok fejedelmei hason (csúszva) jönnek, hogy megcsókolják a 

földet…Akkor őfelsége (minden város) számára újból fejedelmeket nevezett ki…”181 

 

 
III. Thotmesz az egyiptomi fáraókra jellemző klasszikus pózban lesújt ellenségeire (Karnaki 

dombormű után) (Fotó: SG) (Jeruzsálem, Biblia Múzeum) 
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III. Thotmesz meghódított városainak listái a karnaki Amon-templom falán (Fotók: SG) 

 

 
 

„Az ázsiai területeket nem csatolták közigazgatásilag Egyiptomhoz, hanem a függő államok 

rendszerét építették ki, katonai – politikai ellenőrzést gyakoroltak felettük, és rendszeresen 

beszedték a kivetett adókat. A fejedelmi családok gyermekeit Egyiptomban nevelték, abban 

bízva, hogy az egyiptomi kultúra hatására hű kiszolgálói lesznek a fáraók politikájának…A 

núbiai politika alapjában különbözött az ázsiaitól. Núbiát egyiptomi tartománynak tekintették, 

bevezették az egyiptomi adminisztrációt. Két nagy területre osztották fel: Wawat (észak) és 

Kus (a második kataraktától délre), ezek felett a kormányzó, a „kusi királyfi” két helyettese 

gyakorolta a hatalmat.”182 „III. Thotmesz egyik hadjáratán átkelt az Eufráteszen és egy 

győzelmi emlékművet emelt nagyapja, I. Thotmesz sztéléje mellett.”183 „I Thotmesz 

eredményeit csak unokája, III. Thotmesz tudta felülmúlni, aki 16 év alatt 17 hadjáratot 

vezetett Szíria – Palesztinába a terület feletti irányítás fenntartása végett.”184 „Ez alatt 

szilárdan megvetette lábát a meghódított területeken, s egyre újabb városokat és területeket 

hódított meg….III. Thotmes hadjáratainak északi határa nyilván Kargamis (Kárkemis) városa 

volt az Eufrátesz partján, Szíria, Mezopotámia és Kisázsia határának találkozásánál. Szíria 

birtokbavétele elkerülhetetlenül összeütközésre vezetett az észak-mezopotámiai Mitanni 
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állammal, amely akkoriban hatalmának tetőfokán állt, s szintén igényt tartott Szíriára. A 

fáraó ellen harcoló szíriai államok is Mitanniban látták támaszukat. III. Thotmes 

uralkodásának 33. évében arra kényszerítette a mitanniak seregeit, hogy visszavonuljanak az 

Eufrátesz túlsó partjára, majd szárazföldön odaszállította a föníciai Byblos (a bibliai Gebál) 

városában épült hajóit, és átkelt a folyón. A mitanniak tovább hátráltak, s Thotmes megindult 

hajóival lefelé az Eufráteszen, miközben városokat hódított meg és falvakat törölt el a föld 

színéről”185 „Felségem azt elpusztította, és vörös porrá tette, melyen soha nem fog semmilyen 

növény sem megélni.”186-írta III. Thotmesz.   

 

 
III. Thotmesz előrenyomulása északon (Rajz: SG – VT 1962. I. Kötet 311. o.; 676 o. (időrendi 

táblázat) nyomán) (Vassukanni – a Mitanni király székhelye)   
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III. Thotmesz palesztinai hadjáratai (Rajz: SG) 
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”III. Thotmes délen is sokat háborúzott. Állama, melyet olyan makacs kitartással tett 

hatalmassá, Szíria északi határterületeitől már egészen a Nílus 4. zuhatagáig terjedt.”31 „Az 

egyiptomi sereg félelmetes híre mindenhová eljutott – Egyiptom lett az ókori világ 

szuperhatalma.”187 „III. Thotmes utódai alatt a birodalom határai nem változtak. Etiópia, 

Szíria és Palesztina évenként adót fizetett. Lybia szintén adófizető államnak számított. A 

Vörös-tenger déli vidékéről ajándékokat kapott a fáraó, azonkívül a földközi-tengeri szigetek 

követei32 is gyakran megjelentek ajándékokkal megrakodva az uralkodó udvarában.  Szíria 

és Palesztina egyiptomi helytartója – „az északi országok vezetője” – III. Thotmes idején a 

Földközi-tenger szigetein is képviselte a fáraót. A babiloniai, hettita és asszír fejedelmek 

kénytelenek voltak számolni Egyiptom rendkívül megnövekedett jelentőségével, s ezért szintén 

küldtek ajándékokat,33 de azokat a fáraó kötelező adónak tekintette. A legyőzött szíriai és 

palesztinai fejedelmeket újból kinevezte saját városukba, azzal a feltétellel, hogy pontosan 

fizetik a sarcot. E fejedelmek gyermekeit túszként Thébaiba szállították.”188 34  

 
31

 „I. Thotmesz unokája, III. Thotmesz végül a 4. katarakta közelében Napatánál húzta meg a határt, 

ahol egy sor új erőd épült. Núbia betagozódott az egyiptomi közigazgatásba, és a fáraó nevében egy 

alkirály kormányozta. Fő feladata az volt, hogy biztosítsa az övezet békéjét, és az évenkénti adó 

beszállítását a kincstárba.” (Élet az Ókori Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 179. o.) 
32

 „Az Újbirodalom idején Egyiptom az Égei – szigetek lakóival is szoros kapcsolatban állt. A 

XVIII. dinasztia korabeli tisztviselői sírok falain láthatunk az Égei – szigetekről származó embereket, 

amint elhozzák aranyból, ezüstből, drágakövekből, rézből, bronzból, elefántcsontból és különböző 

formájú jellegzetes fémedényekből álló adójukat Egyiptomnak. A követekre „Keftiu fiai”-ként vagy a 

„tengerközép szigeteinek fiai”-ként utalnak…Menheperré – Amon főpapja III. Thotmesz (XVIII. 

dinasztia) idején – sírjában a vezetőjüket hettita hercegekkel, valamint a szíriai Tunip és Kádes 

hercegeivel együtt ábrázolták. Ezen a jeleneten térden állva ajánlják fel adójukat Egyiptomnak. A 

keftiuk viszont nem álltak egyiptomi uralom alatt, hírnökként vagy követként érkeztek az országba, 

ajándékokkal az udvar és a kincstár részére, melyekért viszonzásban részesültek.” (Élet az Ókori 

Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 401. o.) A sorokból kiderül, hogy nyilvánvalóan 

behódoltak az egyiptomi fáraónak aki ezt úgy méltatta, hogy „viszonzásban részesültek”. Keftiu = 

Kréta „Sokan úgy vélik, hogy a keftiuk valójában a minószi Kréta követei voltak, a „tengerközép 

szigeteinek fiai” pedig a Kréta által uralt égei szigetek képviselői lehettek.” (Élet az Ókori 

Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 401. o.) Szenenmut gurnai sírjában megörökített 

ábrázoláson keftiuk (krétaiak) hozzák áruikat Egyiptomba. „Több III. Thotmesz korabeli sírban is 

megismétlődik épebb állapotban ez a jelenet (pl. Rehmiré, Ipuimré, Menheperrészeb): a krétaiak fő 

áruja pompás állatfejes (oroszlán, hegyi kecske, bika) vázák.” (Kákosy László: Ré fiai Gondolat 

1979. 128. o.) „A feliratoknál többet mondanak az ábrázolások, melyek ajándékokkal megrakott 

krétai követeket mutatnak be. III. Thutmosis felsőegyiptomi vezérjének Rechmirének thébai sírjában 

levő falkép egy ilyen követség fogadtatását mutatja be. A nagyvezér veszi át az ajándékokat. A 

magyarázó szöveg: „A Délvidék, Punt, Retenu, Keftiu és minden országok adójának fogadása, ahova 

III. Thutmosis őfelsége dicsőségének híre eljutott.” (Francsek Julia: Idegen népek és idegen 

kultúrtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt Bp. 1937. 27. o.) A krétai Knósszosz bronzkori 

kikötővárosában, Katszambában egy sírban olyan egyiptomi alabástrom edényt találtak, amelybe III. 

Thotmesz neve volt bevésve. A sírból előkerült agyagvázák a kutatók szerint III. Thotmesz 

uralkodása után készülhettek. „A sírban eltemetett halottak egyikének valamelyik őse egy krétai 

követség tagjaként kaphatta Egyiptomban a kőedényeket.” (Sinclair Hood: A Minoszi Kréta Gondolat 

Bp. 1983. 55. o. /200. o. (11-es rész))   
33

 „Szengor (Babilonia) és Asszíria lazúrkövet küldött a királynak ajándékba, sőt a hettita birodalom 

is igyekezett jóindulatát elnyerni. Nyolc ezüstkarikát küldött 401 deben* súlyban, valamint követ és 

fát; minden hatalom kereste Thotmesz barátságát. (Urk. IV. 701)” (Kákosy László: Ré fiai Gondolat 

1979. 131. o.) *1 deben = 91 gramm   
34

 „A fejedelmi családok gyermekeit Egyiptomban nevelték, abban bízva, hogy az egyiptomi kultúra 

hatására hű kiszolgálói lesznek a fáraók politikájának.” (Kákosy László: Az ókori Egyiptom története 

és kulturája Osiris 1998. 140. o.)  
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„III. Thotmes fáraó évkönyvei a zsákmányolt tárgyak között megemlítik azokat az állatfejjel díszitett 

arany és ezüstvázákat, amelyek „Dahi termékei”, vagyis Föníciából származnak.”189 (VT-1962 I. 

Kötet 378. o.) 

 

 
(VT-1962 I. Kötet 396. o.)  

 

„A krétai kerámia termékei már korán eljutottak Egyiptomba. Különösen kedveltek voltak az 

elegáns formájú kamaresz vázák, melyeket Kréta nagy mennyiségben importált különféle 

országokba.”190 Kréta elsősorban pompás vázákat, művészi kiállítású arany és 

 
 „A pompaszeretet s az idegen kerámiai tárgyak behozatala eredményezte, hogy Egyiptomban is 

nagy gonddal és művészi ízléssel formálták és díszítették edényeiket, melyeket nagy lakomáikon a bor 

vagy a sör számára használtak. Chnum az egyiptomiak teremtőistene, a fazekasmesterség védője. Csak 

az újbirodalom idején találkozunk a mythológiában azzal a mondával, hogy Chnum a 

fazekaskorongon formálta az első lelket: Esnei himnusz…”  (Francsek Julia: Idegen népek és idegen 

kultúrtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt Bp. 1937. 27. o. 162-es lábjegyzet)  
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ezüstedényeket, értékes ékszereket, fegyvereket hozott Egyiptomba. „Mykenei vázát 

találtak pl. Kahunban a Maket – sírban II. vagy III. Thutmosis idejéből.”191 

 

 
(VT-1962 I. Kötet 567. o.) 

 

 
(VT-1962 I. Kötet 568. o.)  

 

III. Thotmesz a tenger feletti uralom megszerzésére is törekedett. Megtámadta a szíriai – 

palesztinai kikötőket és a fennhatósága alá vont vagy elfoglalt kikötőket támaszpontokká 

építette ki. Az Amarna korig a Földközi – tenger keleti részében az egyiptomi flotta 

uralkodott.192 (Néhány fontosabb Földközi – tengeri kikötőváros délen Gáza és Joppé, 

északon Büblosz felette Ullassza, Cumur) Ciprus és az égei szigetek meghódoltak Egyiptom 

főhatóságának. „E part menti támaszpontok mellett az egyiptomiak otthon is kialakították 

tengerészeti központjukat. Memphisz mellett létrehoztak egy Peru-nofer nevű hajóépítő 

műhelyt, és a XVIII. dinasztia idején III. Thotmesz, illetve II. Amenhotep uralkodása alatt ez 

lehetett a fő kikötő és tengerészeti bázis. A hajók e kikötőből bontottak vitorlát Palesztina és 

 
 „A középbirodalom végén és az újbirodalom elején jött be Krétából és Mykeneből a pecsétgyűrű 

divatja.” (Francsek Julia: Idegen népek és idegen kultúrtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt Bp. 

1937. 27. o. 163-as lábjegyzet) 
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Szíria felé.”193 (Peru-nefer = jó utazást) „Az Újbirodalom idején speciális hadihajókat 

építettek, és számos újítást vezettek be.”194 „Nemcsak Egyiptomon belül működtek állandó 

hajójavító műhelyek, hanem a szíriai partok mentén fekvő Bübloszban is, ahol az egyiptomi 

hadjáratokhoz építettek hajókat. A Delta hajóműhelyeiben egyiptomi fát és Bübloszon 

keresztül importált libanoni cédrust használtak.”195 37 A XVIII. dinsztia Fáraói 

kifejlesztették Bübloszt a legfontosabb parti támaszpontjukká.196 Az újbirodalom idejében, az 

egyiptomi haditengerészetben az ún. kenput (azaz bübloszi) és keftiu (azaz krétai) hajók 

játszottak szerepet.197 „Az újbirodalmi gazdasági fellendülés és nagyhatalmi helyzet egyik 

jelentős tényezője volt az arany. Észak és Dél Núbián kívül a Felső – Egyiptomtól keletre levő 

sivatagban is folyt a bányászat. A XVIII. dinasztia idején valóságos aranyfolyam öntötte el a 

kincstárt, melynek tekintélyes része továbbhömpölygött a templomokba. A karnaki 

templomnak III. Thotmesz korában kb. 14 000 kg jutott, de ehhez még hozzá kell számítani az 

aranytárgyakat is.”198 III. Thotmesz egyik felirata említi „Őfelsége …színarany harci kocsi”-

ját.199 „Egyiptom – mint a legjelentősebb katonai erő – roppant vagyont halmozott fel, 

nemcsak a többi ország által küldött ajándékokból, hanem katonai hadjáratokról hazahozott 

zsákmány formájában is.”200 38 (III. Thotmesz) „A hódító csak úgy tudta kezében tartani 

hadseregét, ha elnézte a legyőzöttek könyörtelen kifosztását és aranyesővel jutalmazta győztes 

harcosait. Ugyanakkor Amon isten papjait is maga mellé kellett állítania, s így a papságnak 

nagy rész jutott a hadizsákmányból. Amon isten fővárosi főtemploma (az úgynevezett karnaki 

templom) III. Thotmes idején valósággal újjászületett, oly sok új épülettel gazdagította a 

fáraó. Abban az ünnepi köszöntőben, mellyel a templomba érkező győztest fogadták, Amon 

isten a maga győzelmeinek vallja a fáraó diadalait. Thotmes a többi templom papjai iránt is 

bőkezűséget tanúsított.”201 „A királyok és az istenek közötti kapcsolat nem volt mindig 

maradéktalanul felhőtlen, mivel a főisten és papsága mindig fenyegetést jelentett a királyi 

fennhatóságra nézve. Amikor a király erős volt, ez kevésbé volt szembetűnő, de amikor 

hatalmas és sikeres királyok ültek a trónon mint például a XVIII. dinasztia elején, amikor a 

katonai hadjáratok zsákmányát Amon – Rének ajándékozták – tetteikkel végső soron 

mindig az isten vagyonát és befolyását növelték, a sajátjuk kárára.”202 A XVIII. dinasztia 

elejének és közepének fáraói viszont éppen olyan elkötelezett hívei voltak Amonnak és 

kultuszának, mint maga az Amon papság. A fáraóknak azért volt szükségük a vallásra, hogy 

hatalmukat törvényessé tegyék ill. megerősítsék, megszilárdítsák vele. Az egy vallás (Amon) 

kétféle szerep viszont törvényszerűen viszályokhoz, súrlódásokhoz vezetett. Mivel a Fáraó és 

 
37

 „A XVIII. dinasztia idején Etiópia faanyagát is felhasználták hajóépítésre, de az egyiptomi 

hadihajók építéséhez szükséges fa legnagyobb része Föníciából érkezett. Értékes fát importáltak 

zsákmány és sarc formájában Szíriából és Palesztinából, azonkívül a hettiták országából és Kyprosról 

is kaptak ajándékba faanyagot. Etiópia ébenfát szállított; egyébként ebből az értékes fekete fából a 

Vörös tenger déli partvidékéről is sokat vittek be az országba.” (VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth 

Könyvkiadó 1962. 323. o.) „az egyiptomi nagyurak múmiáit tartalmazó szarkofágokat is libanoni 

fából faragták.” (VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 378. o.) 
38

 „Amenemheb egy osztag kapitányaként szolgált III. Thotmesz és II. Amenhotep alatt, és a 

jelenetek III. Thotmesz társaságában ábrázolják őt, amint felvonultatja az adót hozó szíriaiakat. Az ezt 

kísérő hosszú feliratban Amenemheb leírja, hogy milyen szerepet játszott III. Thotmesz ázsiai 

hadjárataiban.” (Élet az Ókori Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 355. o.) „az osztag 

…kapitánya egy brigádot, több regimentet vagy egy egész erődöt irányított. Ő a helyőrségi csapatok 

felügyelőjének felelt, aki az erődök parancsnokának beosztottja volt (két ilyen parancsnok volt, az 

egyik a núbiai erődökért, a másik a Földközi – tenger partvidékének erődjeiért felelt). Felettük a 

helyettes főparancsnok állt. Ő rangidős tisztként, legfőbb katonai hivatalnokként és hadvezérként 

tevékenykedett. Felettese a tábornok volt (a hadsereg felügyelője), aki már csak a királynak tartozott 

elszámolással.” (Élet az Ókori Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 353. o.) 
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a papság is a hatalomért való harcban ugyanannak az Istennek a kegyeiért küzdött az 

elsőségért. A telhetetlenség nem csak más országokkal és a néppel, hanem időnként 

egymással is szembefordította őket.  

 

„XVIII. dinasztia uralkodásának közepén III. Thotmes fáraó uralkodása alatt Szíria és 

Palesztina köteles volt évente bizonyos számú embert küldeni adó fejében (a ránk maradt 

adatok szerint kb. 700 volt a legtöbb). Dél – Etiópia évenként több mint száz embert küldött (a 

legnagyobb szám 134), Észak – Etiópia pedig – ugyanezen adatok szerint – évenként csak 10 

– 30 embert. A foglyokat nyakuknál kötéllel egymáshoz kötözve, kezüket fakalodába szorítva 

hajtották, ami hihetetlen kínszenvedést okozott nekik.”203  

 

 
Más foglyokat az egyiptomiak hátraszorított karokkal a könyökük felett a felkaruknál kötöztek össze, 

amely így magatehetlenné tette a felsőtestüket (Fotó: SG) 

 

 
De voltak olyanok is akiket az alkaruknál fogva kötöztek meg  

Széth és Szopdu bálványistenek Szahuré fáraó elé vezetik a foglyokat 

(Óbirodalom, 5. Dinasztia, Szahuré piramisépülete; Berlin Neues Museum) (Fotó: SG) 

 

„A foglyok jelentős része a templomokba került, főként Amon istennek, Thébai istenének, az 

akkori fáraók védelmezőjének templomába. Az Újbirodalom feliratai gyakran megemlítik, 

hogy Amon újabb foglyokkal gazdagodott. III. Thotmes …uralkodása alatt 1588 szír és még 

bizonyos számú etióp rabszolgát áldoztak Amonnak.”204 „A XVIII. dinasztia uralkodásának 

közepén igen sok rabszolga dolgozott Amon takácsműhelyében; különféle vásznakat szőttek, 

durva és finom minőségűt egyaránt. A fogoly takácsoknak egy évre előre kiutalták a nekik 

járó kenőcsöt és ruhát, ami arra is utal, hogy külön lakásuk vagy legalábbis elkülönített 

szállásuk volt.”205 „A XVIII. dinasztia idején Amon templomának rabszolgáit téglagyártásra 
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és építésre is felhasználták.”206 „A XVIII. dinasztia uralkodásának közepéről származó 

ábrákon szír foglyok téglát készítenek és falat raknak botot tartó felügyelők őrizete alatt.”207 

„Sok idegen törzshöz tartozó rabszolgából földműves lett a templomi földeken. A XVIII. 

dinasztia uralkodásának közepén III. Thotmes a foglyok egy részét Amon templomának adta 

„földművelőkül, hogy műveljék a földet, gabonát termesszenek, megtöltsék a magtárakat az 

istennek bemutatandó áldozatok céljából”.”208 „Az egyiptomi nép tömegeit – „a nép 

gyermekeit” – mély szakadék választotta el a tisztviselői rétegtől. Igen gyakoriak voltak a 

népszámlálások, melyek adókivetési célokat szolgáltak. E „felülvizsgálatok” számos írott 

emlékben szerepelnek. A XVIII. dinasztia idején például az emberekkel együtt a jószágot és a 

szárnyasokat is összeírták”.209 „Amonnak rengeteg, állandó bevételt termelő vagyoni 

érdekeltsége volt, többek között birtokok (amelyeket bérlőkkel műveltettek meg), nyájak 

(szintén bérbe adva), napszámosok, hajók és bányák, ezért finanszírozni tudta a papok, 

laikusok templomszolgák egyre gyarapodó létszámát. Így történhetett, hogy délen Amon 

meghatározó gazdasági tényezővé vált, míg a fáraó – aki túl gyakran időzött Memphiszben – 

jelentősége némileg megcsappant az alattvalói előtt. A többezernyi templomszolga, köztük 

parasztok, bányászok és tengerészek minden bizonnyal a mindennapi megélhetésüket biztosító 

templomnak tartoztak hűséggel, mint egy távoli királynak. Mivel Amon súlyos adókat fizetett a 

haszon után, a fáraó sem igazán aggódott. A rejtőzködő isten hatékony ügyvitele rengeteg 

munkától megkímélte.”210 

  
Anubisz kápolna: III. Thotmesz áldozatot mutat be Ré – Harakti (napisten) előtt (Egyiptom, Deir el-

Bahari) (Fotók: SG) 

 

„A XVIII. dinasztia uralkodásának első felében egy írnok, aki az ország déli részén kezelte a 

szántóföldeket, a szántás, betakarítás, cséplés és hajórakás felügyelőjének mondja magát. A 

dolgozókat „földművesnek” nevezi. Az egyik dalból, amelyben a bikaápoló arról beszél, hogy 

a bikák tulajdonosuknak és a maguk táplálására csépelik a gabonát, azt a helyes 

következtetést vonhatjuk le, hogy az igásállat nem a dolgozó tulajdonában volt.39 Egyébként 

 
39

 Az egyiptomiak még József idejében eladták magukat a Fáraónak barmaikkal, földjeikkel együtt. 

Örökös szolgálatra kötelezték magukat (1 Móz. 47,13-26). Az Izraeliták nem voltak így elkötelezve, 

de a XVIII. dinasztia idején már nagyon elnyomták őket is. Elnyomásuk alatt is rendelkeztek bizonyos 
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tudunk olyan esetről, amikor a nomarchés állatok helyett embereket használt igavonásra: az 

egyik ábrán ekébe fogott emberek láthatók. A XVIII. dinasztia uralkodásának közepéről 

származó ábrákon a dolgozó mellett élelmiszer hever a földön. Munkára fogták a férfiakat és 

nőket (utóbbiak kalászt gyűjtöttek és rostáltak), korra való tekintet nélkül, serdülőktől kezdve 

egészen az aggokig. Meghatározott feladatokat írtak elő számukra. A munkát felügyelők 

őrizték…)”211  

 

 
Szó szerint állati sorsba vették az embereket. (VT-1962 I. Kötet 330. o.) 

 

A kép (falfestmény részlet) látható Paheri sírjában El – Kabban. Paheri Itruri fia volt. (Itruri I. 

Thotmesz fiának Uadzsmesznek a nevelője volt.)  Paheri El – Kab papjainak elöljárója és 

Hermonthisz városfőnöke volt. Ő volt Dél – földjeinek felügyelője, ő végezte Dél – Egyiptom 

jelentős területén a nyájak számbavételét.212  

 

 
Paheri sírjában talált falfestmény rajza (El –Kab) 

 

 
javakkal melyeket a kivonuláskor magukkal vittek. „juhainkkal és barmainkkal megyünk,” 2 Móz. 

10,9 „És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán 

férfiak a gyermekeken kívül. Sok elegy nép is méne fel velök; juh is, szarvasmarha is, felette sok 

barom.” 2 Móz. 12,37-38  
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Miközben az alsóbb rétegek nyögtek az iga alatt a felsőbb rétegek, ünnepeltek szórakoztak és 

dőzsöltek. Egy nehéz nap munkája után a Paheri család nőtagjai részt vesznek egy lakomán. 

„A harmadik sorban ott ülnek Kem (kiejtve) Thu pu, Nub –emheb és Amon –sat lányai; meg 

Paheri másod – unokatestvére, Nub-Mehy és három dajka is…Amon – sat visszautasítja a 

korsót, a szolga pedig tréfálkozva így szól: „Káért, idd részegre magad, ünnepelj; Hallgasd 

meg, mit társad szól, ne fáradj el a poharazástól (?).” Társa és távoli unokatestvére, Nub 

Mehy így felel a szolgának: „Adj nekem tizennyolc korsó bort, részegre iszom magam, ki van 

száradva a torkom.”213  (Ká=lélek) Salamon Prédikátor könyvében arra tanít bennünket, hogy 

ne gondoljuk azt, hogy a régi idők jobbak voltak a mainál. „Ne mondd: Miért van az, hogy a 

régi idők jobban voltak, mint a mostaniak? Mert nem vall bölcsességre, ha ilyesmit kérdezel.” 

Préd 7,10 (Kat. ford.) A részegség szerves része volt az egyiptomi fesztiváloknak és felütötte 

a fejét a hadseregben is. „a katonák részegek voltak, és felkenettek moringa olajjal minden 

nap, mint az egyiptomi fesztiválokban.”214 (III. Thotmesz 29. uralkodási évében)   

 

Mivel a háború állandó jelenség volt jelentős számú fogoly áramlott be Egyiptomba. A 

korabeli hadiiparnak jól ment a dolga. „A harci szekeresek céljait szolgáló lótenyésztés 

azonban széles körben fellendült. Sok lovat zsákmányoltak az egyiptomiak a Szíria és 

Palesztina elleni háborúkban. Ezekből az országokból sarc fejében is kaptak lovat, azonkívül 

rengeteg szarvasmarhát és még nagyobb mennyiségű lábasjószágot meg szamarat.”215 „Az 

Újbirodalom korának egyiptomi hadseregét a mesteremberek hatalmas szervezete segítette, 

akik készítették és karbantartották a fegyvereket, teherhordók és karavánvezetők, lovászok, 

szállítási hivatalnokok, írnokok, szakácsok és még rengeteg képzett és képzetlen munkás, 

akikre nagy szükség volt a hadsereg olajozott működéséhez.”216 Számos technikai találmányt 

és ésszerűsítést kezdtek alkalmazni, melynek köszönhetően kevesebb ember képes volt 

elvégezni ugyanazt a munkát, mint korábban. „A Középbirodalom korában a szövőszék még 

vízszintes volt, s két vagy három munkás dolgozott rajta. Legkésőbb a XVIII. dinasztia idején 

megjelent a függőleges szövőszék, melyet egy szövőmunkás is el tudott látni, s csak a 

különösen széles kelmét szőtték ketten; az ilyen szövőszéken szélesebb anyagok szövése is 

könnyebben ment. Régebben a rézolvasztók csövön keresztül, szájukkal fújták a tüzet, de a 

XVIII. dinasztia uralkodásának közepén már megjelentek a lábbal hajtott fújtatók; egy – egy 

munkás egyszerre két ilyen fújtatóval dolgozott. Néhány más termelési ágban is szokássá vált, 

hogy a kézműves több szerszámot használt egyszerre. A nyakékfúrók például öt fúrót kezeltek 

egyszerre, s a fonómunkások egyidejűleg két függő rokkán dolgoztak. A XVIII. dinasztia 

idejéből származó ábrákon sok olyan kézműves szerszámot láthatunk, amelyet korábbi 

ábrákon hiába keresnénk.”217 „Az Újbirodalom korában találták fel a sadufot, azt az egyszerű 

vízemelő szerkezetet, amely gémeskúthoz hasonlóan emelte át a vizet a folyóból a partra. A 

kisebb földterületek esetében ez nagy fejlődésnek számított – a legjobb kerteket hamarosan 

mind felszerelték saduffal.”218 (Sadufokat láthatunk pl. Ipy sírjában i. e. 1500 körül.) III. 

Thotmesz egy botanikus kertet és egy állatkertet is berendezett Thébában.219 Elődjeihez 

hasonlóan elefántokra vadászott, Ni földjén Szíriában. (Feliratok maradtak ránk I. Thotmesz 

II. Thotmesz és III. Thotmesz elefántvadászatairól.)220 „III. Thutmószisz akkora vagyonra tett 

szert, hogy építkezéseivel megpróbálta felülmúlni Hatsepszutot. A Nílus mentén, Núbiában, 

Közép-Egyiptomban, Héliupoliszban, Memphiszben és a Nílus deltájában gombamód 

szaporodtak az új épületek. Különösen Amon járt jól, mert neki igen sok jutott Egyiptom 

fáradságos munkával összegyűjtött vagyonából, hiszen neki tulajdonították Tutmószisz 

győzelmeit. A karnaki templomban grandiózus átépítések zajlottak, amelyek során, 

eltávolították I. Amenhotep mészkő kápolnáit és homokkő szentélyeket húztak fel helyettük. 

Építettek két új kaput és egy új templomot Ptah tiszteletére.”221 A núbiai aranybányák „A 

legnagyobb termelést III. Thutmosis korában érték el, mely elérte az évi 3-400kg –ot a 

karnaki annalesek feljegyzései szerint. Ebből tudott a király csak az Amon templomnak 36.692 
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deben (1 deben, vagy kite = 91 gr) aranyat ajándékozni. Ennek legnagyobb hányada Amon 

kincsesházát illette, s ezért hívták a kosi királyfit elsősorban „Amon aranymezőinek 

előljárójá”-nak s csak másodsorban az „államfő aranymezőinek előljárójá”-nak.”222  „A 

befolyt adók egyiptomi sorsáról Ipuimre sírjának feliratokkal magyarázott falképéről 

értesülünk. A kép tárgya: „Szolgáltatások Amon kincstárának”. Fent kincstári írnok jegyzi a 

déli termékek beérkezését, ez folytatódik az alatta levő sorban is. Alább elszámolás Amon 

főtakácsával. A szolgák kötegekben szöveteket hoznak, az írnok mögött bálák és zsákok 

feküsznek. Folytatása az aranykarikák beszolgáltatása. Fent Amon első és második 

kincstárnoka 36.692 deben (kb. 3339 kg) súlyú aranyat mér le, alázatos tartásban balról 

egyiptomiak közelednek, alattuk a külországok nagyjai: egy szíriai, egy chatti, egy sötétbörű 

(nem sémi típus, hajviselete a krétaiakéra emlékeztet) és egy líbiai. Aranyadóikat a tisztviselő 

méri le. Az ábrázolásoknak ez a fajtája csak a dinasztia uralkodásának első felére (III. 

Thutmosis, II. Amenophis koráig”) jellemző.”223   

 

 
Téglavetést ábrázoló jelenet Rehmiré vezír (főminiszter) thébai sírjából („Rehmiré…III. Thutmószisz 

uralkodásának utolsó és II. Amenhotep uralkodásának első éveiben töltött be vezíri tisztséget”)224  

Zsoltárok könyve elmondja, hogy ilyen nehéz munkáktól szabadította meg Isten az övéit 

Egyiptomban, „amikor Egyiptom ellen vonult” Zsolt. 81,6 (MBT ford.) „Levettem válláról a terhet, 

keze megszabadult a kosárhordástól.” Zsolt. 81,7 (MBT ford.) (VT-1962 I. Kötet 326. o.) 

 

III. Thotmesz nagy építkezéseket folytatott Karnakban. Felújítási, bővítési, és újraépítési 

munkákat végzett itt. Karnakban III. Thotmesz a saját maga emlékére, illetve őskultusza 

tiszteletére templomot emeltetett.225 Építkezett Abüdoszban, Nehebben (el-Kab), 

Elephantinénál, Buhenben, Gebel Barkalnál (Napata). „Több mint ötven templomot épített és 

jelentősen bővítette a karnaki templom együttest is.”226 „Egyiptom legészakibb területén, a 

Deltában még egy építményt sem azonosítottak Thotmesz által emeltetettként, de Minmosze 

munkafelügyelő felirata utal rá, hogy itt is építkezett.”227 A tíz legnagyobb, ma is álló 

egyiptomi obeliszk közül négy fűződik Thotmesz nevéhez, köztük van a legmagasabb 

obeliszk,228 amely ma Rómában áll. (Ezt III. Thotmesznek készítették, de csak IV. Thotmesz 

 
 „Minmesz munkafelügyelő - aki III. Thotmesz uralkodásának későbbi éveiben tevékenykedett – 

egyik szobrán felsorolja azokat a kultuszhelyeket, ahol dolgozott.” (számos helyet említ a Deltában is 

többek között Butót, Buziriszt és Kemmiszt. Illetve Héliupoliszt.) (Ian Shaw: Az ókori Egyiptom 

története Gold Book 259. o.) 
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állítatta fel.) Később „Mikor egy – egy király valami felülmúlhatatlant akart mondani saját 

uralkodásának eredményeiről, Ré korával hasonlította ezt össze: „Egyiptomot olyan 

állapotba helyezte, mint amilyen akkor volt, amikor Ré volt ott a király” – állítják III. 

Thotmeszről. (Urk. IV. 1246)”229  

 

 
III. Thotmesz nagy ünnepi temploma Karnakban (Fotók: SG) 

 

 
 

„Az Újbirodalom során az egyiptomiak határ menti erődök építésével és helyőrségi csapatok 

kirendelésével szélesítették ki és fokozták országuk védelmét, illetve erődítményeket építettek a 

legfontosabb … palesztinai stratégiai útvonalak mentén.”230 

A Gósen földjén keresztül haladt át a híres hadi út a „Hórusz útja” amely a filiszteusok földje 

felé vezetett (2 Móz. 13,17). A Hórusz út mentén több erődítmény is volt. „Az Újbirodalom 

idején a núbiai erődök számát új építményekkel növelték, hogy védjék Egyiptom 

megnövekedett befolyási övezetét. Ezeket a központokat katonai és polgári személyzettel látták 
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el, akik nemcsak az egyiptomi ellenőrzés fenntartásáról gondoskodtak, hanem az egyiptomi 

szokásokat és hagyományokat is elterjesztették.”231 41  

  
Szemnai erőd (Etiópia; 2 kataraktán túl) amely megmaradt a Középbirodalom idejéből (VT-1962 I. 

Kötet 270. o.) 

 

„A vazallus királyok feladata volt gondoskodni az utak biztonságáról, továbbá harci 

szekereket és segédcsapatokat az egyiptomi hadsereg rendelkezésére bocsátani, ezenfelül 

óvniuk kellett a karavánokat és a fáraó számára különleges dolgokat pl. nyers üveget, 

rabszolganőket stb. kellett szállítaniuk. Az uralomnak ez a fajtája azonban csak addig 

maradhatott fenn, amíg Egyiptom erős volt. Amikor a Nílus menti országnak belső nehézségei 

támadtak, a rendszer összeomlott.”232 „III. Thotmesz uralkodása idején az adót gabona, élő 

állat, gyümölcs és élelmiszer formájában, valamint arany- és ezüstkarikákban, illetve 

ékszerekben gyűjtötték be.”233 III. Thotmesznek nagy létszámú „állandó hadsereget kellett 

fenntartania és a diplomáciában és hírszerzésben is komoly hálózatot kellett működtetnie”.234 

A XVIII. dinasztia terjeszkedő Fáraói alatt Egyiptom Dél Királya lett. Kora legerősebb 

katonai, gazdasági és kulturális nagyhatalma. III. Thotmesz korának Napóleonja volt. 

„Engem maga Ré választott királynak, és saját fejéről helyezte az enyémre a 

koronát…homlokomra illesztette az ureuszkígyót…Felékesített minden dicsőségével és 

eltöltött a mennyei bölcsességgel. Megkoronázott és személyesen ruházott fel 

tisztségeimmel…Megengedte, hogy kövessem őt Alsó - és Felső – Egyiptom trónján, és 

megmondta mit kell tennem…Neki köszönhetem, hogy az idegen országok urai 

meghajoltak fenséges hatalmam előtt és félelmet keltett irántam a kilenc íj népében. 

Minden idegen ország a lábaim előtt hever. Minden tettemet győzelemre segítette.” (III. 

Thutmószisz koronázási díszfelirata)”235  

 
41 „Az egyiptomiak igazgatási rendszerének és kultúrájuknak óriási befolyása volt a helyi lakosságra, 

elsősorban a nemzetségi arisztokráciára, amely az idegen befolyás tevékeny közvetítője lett. Az 

egyiptomi vallás erősen hatott az etiópiai társadalom felső rétegére. Az etiópiai fáraók később azt 

állították magukról, hogy ők az ősi egyiptomi vallás – elsősorban az Amon kultusz - hagyományainak 

igazi ápolói.” (VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 568. o.) 
 „Mindenekelőtt pedig garantálniuk kellett, hogy az egyiptomiak korlátlanul használhatják az ősi 

kereskedelmi utakat, s ez így megnyitotta számukra az utat északon Kis-Ázsia, keleten Babilon és 

Asszíria, nyugaton Kréta és Ciprus, az Égei – tenger szigetei, sőt, a görög szárazföld felé is.” 

(HARCOS BIRODALMAK I.E.1500-600 Dunakönyv Kiadó Bp. 1993. 41. o.) 
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III. Thotmesz győzelmi sztéléje (gránit, Deir el – Bahari, 18. dinasztia; Kairó, Egyiptomi Múzeum) 

(Fotó: SG) A kődarab elbeszéli ahogy Amon a királyhoz fordulva elmondja, hogy ő saját maga 

segítette a királyt győzelemre az ellenségei felett - Núbiában, Mezopotámiában, Föníciában, Szíriában 

és a Földközi – tengeri népek felett.   
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„A bizonytalanságban fogant, vérontással megalapított egyiptomi birodalmat a megfélemlítés 

és a diplomácia jó érzékkel elegyített keverékével sikerülhetett csak fenntartani.”236 III. 

Thotmesz „a dinasztia leghosszabb ideig uralkodó fáraója volt – 54 évig ült a trónon, ebből 

huszonegy éven át társuralkodóként mostohaanyjával, Hatsepszuttal. Uralkodása 46. vagy 47. 

évében megkezdődött Hatsepszut nevének és képmásainak eltüntetése az épületekről és 

feliratokról. Ennek befejezése már II. Amenhotepre maradt.”237 III. Thotmesz (Menheperré) 

uralkodása alatt a héberek elnyomása igen súlyossá vált. III. Thotmesz diadalmas hadjáratai 

azt az üzenetet közvetítették Egyiptom és a szomszédos népek számára, hogy a Fáraó 

Birodalma legyőzhetetlen. Az elnyomott héberekben fokozatosan kihalt a remény, hogy egy 

külső hatalom, amely megdöntheti Egyiptom királyságát őket is, megszabadíthatja (mint pl. 

Mitanni).  A héberek helyzete egyre kétségbe ejtőbbé vált. Korábban „Angyalok közölték 

Izrael véneivel, hogy a szabadulás ideje közel van.”238 Az Úr már kiválasztotta Mózest a nép 

vezetésére. A megígért Szabadítót Mózest most mégis nélkülözniük kellett. Azonban ez nem 

jelentett olyan nagy problémát a nép számára, hiszen fel sem ismerte őt, sőt megtagadták 

(Apcsel. 7,24-28; Csel. 7,35). Nélküle viszont nem szabadulhattak meg. III. Thotmesz 

zsarnoki elnyomása Isten felé fordította népét. Mózes hosszú 40 éves midiáni tartozkodása 

alatt érte az idős Fáraót a halál (Csel. 7,29-30). „És lőn ama hosszú idő alatt, meghala az 

Égyiptom királya, Izráel fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltnak vala és 

feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat és 

megemlékezék Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött szövetségéről. És megtekinté 

Isten az Izráel fiait és gondja vala rájok Istennek.”43 2 Móz. 2,23-25 (Amenemhab 

katonatiszt életrajzi feliratában említi, hogy III. Thotmesz 54 évi uralkodás után „felszált a 

mennybe” - természetes halállal elhunyt.239) III. Thotmesz halála után „neve még 

generációkkal később is félelmet keltett Ázsiában, Egyiptomban pedig amulettekre írták, mint 

a leghatásosabb védelmezőt.”240  

 

 

 

 
43

 Mózes hosszú idejű (40 év) midiáni tartózkodása alatt csak 1 Fáraó halt meg. Ami azt is érzékelteti, 

hogy az elhunyt Fáraónak is sokáig kellett uralkodnia. III. Thotmesz agresszív külpolitikát folytatott. 

Becsvágyó, erőteljes személyisége összhangban áll azzal a képpel, amelyet attól a Fáraótól várhatunk 

el, aki Mózest halálra kerestette. Korábban Mózes vetélytársa lehetett. III. Thotmesz gyűlölte 

Hatsepszutot és támogatóit és arra törekedett, hogy még az emlékét is kiirtsa. „Elrendelte, hogy meg 

kell semmisíteni a királynőt ábrázoló valamennyi emlékművet, a feliratokról töröltette Hatsepsut 

nevét, s azokét is, akik a királynő közvetlen bizalmasai voltak.” (VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth 

Könyvkiadó 1962. 339. o.)  
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III. Thotmesz híre még olyan távoli országba is, mint Spanyolország, föníciai közvetítőkön keresztül 

eljutott. Ez a szkarabeusz függő a spanyolországi Vélez Málaga-i, lagoszi föníciai temetőből került elő 

III. Thotmesz nevével. A leletet a Kr. e. 8. századra keltezték a kutatók, 7 évszázaddal későbbre, mint 

ahogy a híres Fáraó élt. (Museo de Malaga) (Fotó: SG) 
 

Az „idegen földön” 2 Móz. 2,22; 18,3 ahol Mózes letelepedett, Midián-i tartozkodása alatt az 

Úr felkészítette az előtte álló nagy feladatra, hogy a nagy Jahvét képviselve kivezesse népét 

Egyiptomból.  

 

III. Thotmesz halála után a dicső, de súlyos örökség utódjára II. Amenhotepre maradt, akit 

harcias szellemben neveltek és kitűnt testgyakorlásban fizikai állóképességével és erejével.44 

 
44

 Hogyan képezte magát harcossá II. Amenhotep király: „Őfelsége pedig megjelent mint király szép 

ifjúként. Teste gyarapodott, és amikor betöltött 18 évet – lábszárai már erősek voltak – ismerve Mont 

valamennyi munkáját. Nem volt senki hozzá hasonló a nyílt terepen. Ismerte a lovat, nem volt párja a 

népes hadseregben. Nem volt egy sem olyan, aki ki tudta volna feszíteni íját, futásban nem lehetett 

utolérni. Erős karú volt ő, fáradhatatlan amikor az evezőt tartotta, amikor „sólyom hajójának” tatján 

kétszáz ember erejével evezett. Mikor megtettek egy fél iteru utat, a többiek megpihentek, fáradtak 

voltak, a testük elbágyadt, nem kaptak levegőt, őfelsége azonban erősen tartotta 20 könyök hosszú 

evezőjét. Csak akkor hagyta abba és vezette parthoz „sólyom hajóját”, amikor 3 iterunyi utat evezett 

anélkül, hogy megpihent volna a munkában. Az arcok vidámak voltak amikor nézték őt, miközben 

ezeket tette. Háromszáz erős íjat feszített ki, hogy összemérje készítőik munkáját, hogy megtudja, 

tudatlanok –e, vagy pedig járatosak. Miután megérkezett, elvégezve mindazt, amit közöltem veletek, 

északi kertjébe ment, s ott négy tenyérnyi vastagságú ázsiai rézből való céltáblát talált felállítva 

számára. Az egyik pózna 20 könyöknyire volt a másiktól. Őfelsége megjelent egy fogaton, mint Mont 

teljes erejében, megragadta íját, elővett négy nyilat egyszerre. Észak felé ment, nyílazva, mint Mont 

harci díszében. Nyilai kijöttek a hátoldalon, miközben ő a másik rudat támadta meg. Olyan tett volt ez, 

amilyent azelőtt sohasem hajtottak végre, s nem is hallottak soha ilyenről beszélni: nyilat lőni ércből 

való céltáblára, úgy, hogy az kijön belőle és a földre esik – nem tett ilyent senki, kivéve a nagy erejű 

királyt, Felső és Alsó Egyiptom királyát, Aa - Heperu Rét (II. Amenhotep), aki olyan vitéz karú mint 

Mont. Már gyermekkorában rajongott a lovakért. Erős volt a szíve mikor foglalkozott velük, ismerte 

természetüket. Értett a betörésükhöz, járatos volt tulajdonságaikban. Mikor atyja, Hórusz, az erős bika, 

aki Thébában ragyogott fel, halotta ezt a királyi palotában, Őfelségének szíve megörült ennek hallatán. 

Ujjongott amiatt, amit legidősebb fiáról mondtak. Így beszélt szívében: „Ő lesz az, aki úgy fogja 

gyakorolni az uralmat az egész föld felett, hogy senki sem fogja megtámadni. Szíve előrehalad a 

vitézségben, ujjong az erő miatt, holott most csak egy szeretett szép ifjú, aki még nem rendelkezik 

bölcsességgel. Nem érte még el azt a kort, amikor Mont munkáját szokták végezni. Elhanyagolta a 
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Különösen bámulatos eredményeket ért el céllövészetben. Atyja III. Thotmesz nagy 

reményeket fűzött fiához: „Ő lesz az, aki úgy fogja gyakorolni az uralmat az egész föld 

felett, hogy senki sem fogja megtámadni.” – gondolta. A trónváltozás után a meghódított 

területek azonnal megmozdultak.241 III. Thotmesz utóda II. Amenhotep „vérszomjas 

kegyetlenséggel hajszolta a zsákmányt Szíriában és Palesztinában, s igyekezett elfojtani a 

„lázongásokat”. Kegyetlenségére jellemző, hogy egyetlen hadjárata alatt 100 000 harcost45 

és békés lakost hurcolt rabszolgaságba, s hét fejedelmet öletett meg, tetemüket pedig 

felakasztatta a királyi gálya ormára.46 Elrettentő példának Etiópiába küldte az egyik szíriai 

fejedelem holttestét, s megparancsolta, hogy függesszék ki Napata város falára. A hettiták 

fejedelme, a babiloni uralkodó, sőt még Mitanni királya is annyira megrémült, hogy 

mindhárman ajándékokkal igyekeztek megnyerni a vérszomjas szomszéd jóindulatát.”242 

II. Amenhotep Amada-sztéléje: „Miután őfelsége visszatért dicsőséges hadjáratából, Kelet – 

Szíriából, ahol minden ellenfelét megölte és kiterjesztette Egyiptom határait…parancsot 

adott rá, hogy kifaragják és felállítsák ezt a sztélét. Őfelsége boldogan járult atyja, Amon 

elé, miután saját kezűleg verte agyon azt a hét fejedelmet, akik Takshi földjén uralkodtak, 

és fejjel lefelé fellógatta őket hajója orrára…Hat holttestet Théba falára akasztottak, 

levágott fejükkel együtt. A megmaradt testet Núbiába küldte, ahol felakasztották Napata 

falára, hogy győzelmének egész Núbiában híre menjen. Győzedelmeskedett a déliek felett és 

eltaposta az északiakat, egészen a világ pereméig, mindenhol, ahol a Nap fénye ragyog. 

Oda terjeszti ki országa határait, ahová csak akarja, mert atyja, Amon – Ré úgy 

rendelkezett, hogy senki sem szegülhet ellene…”243 (korai hadjárat) (Feltehetően a 7. 

uralkodási évben.) II. Amenhotepnek gyakorlatilag nem maradt már földi ellenfele, akit 

legyőzhetett volna. Habár lázadás még a későbbi időben is előfordult. A rivális ellenségek 

tulajdonképpen elfogytak.244 Így elhunyt atyjának III. Thotmesznek reménye most valóra vált. 

A földi uralkodók közül senki sem szállhatott szembe fiának II. Amenhotepnek hatalmával. 

Az Amada sztélé szerint II. Amenhotep a „Királyok királya” és „Uralkodók ura” lett.245 

Atyja kívánsága szerint neki jutott „osztályrészül a föld” (lábjegyzet 44). II. Amenhotep atyja 

tanításának szellemében járt el ellenségeivel és uralkodott alattvalóin. III. Thotmesz még 

életében hallva és látva fia remek hadi képességeit, a memphiszi istállóból lovakat ajánlott fel 

fia számára. Az odaajándékozott állatok mellé ezt a tanítást fűzte Amenhotepnek: „Vigyázz 

rájuk, félemlítsd meg, ösztönözd ügetésre és fékezd meg őket, ha csökönyösködnek…” (lásd 

lábjegyzet 44) „II. Amenhotep nagynénjével és apjával ellentétben nem a jól ismert 

családokból választotta ki fő embereit; a hozzá közel állók korábban rendre a hadseregben 

szolgáltak III. Thotmesz és II. Amenhotep alatt.”246 Amenemheb – aki szolgálta már III. 

Thotmeszt is II. Amenhotep uralkodása idején halt meg.247 „A sírjában található feliratokon 

beszámol Amenhotep királyi kinevezéséről, és felidézi a király hozzá intézett szavait: 

 
testi vágyat, a diadalt kedveli. Isten adta szívébe: úgy cselekedjék, hogy Egyiptom meglegyen 

védve számára, hogy neki jusson osztályrészül a föld. Így szólt őfelsége azokhoz, akik mellette 

voltak: „Adjanak neki nagyon szép lovakat felségem memfiszi istállójából, és mondják neki: Vigyázz 

rájuk, félemlítsd meg, ösztönözd ügetésre és fékezd meg őket, ha csökönyösködnek…” (Hahn István: 

A hadművészet ókori klasszikusai Zrínyi Katonai Kiadó Bp. 1963. 150. o.)  (Mont hadisten) 
45„A XVIII. dinasztia idején zsákmányolt foglyokra vonatkozó egyéb, általunk ismert adatok messze 

elmaradnak ettől a számtól. A foglyok száma rendszerint nem volt több, mint 3000, de néha csak 1000 

vagy csupán néhány száz. Maga II. Amenhotep egy másik szíriai hadjáratában mindössze 2015* 

embert zsákmányolt.” (VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 327. o.) (*mások 

szerint ez a szám 2255) Nem II. Amenhotep volt III. Thotmesz elsőszülött fia, hanem Amenemhat de 

ő korábban meghalt, mint az apja. Így féltestvére Amenhotep lett a fáraó. (Wikipedia Amenemhat (III. 

Thotmesz fia); Dodson, Aidan, Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. Thames 

& Hudson. ISBN 0-500-05128-3 (2004))    
46

 mint nagyapja I. Thotmesz  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/0500051283
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„Ismertelek már, mikor még a fészekben voltam, mikor atyám kíséretéhez tartoztál. Te ügyelj 

a király elitcsapataira.”248 

 

 
II. Amenhotep korai hadjárata (Y. Aharoni után) (Rajz: SG) (A Mittani határán történt eseményekről 

nem rendelkezünk információkkal.)  
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II. Amenhotep Elephantiné sztéléje (Egyiptom, 18. dinasztia, valószínűleg Elephantinéből; 

Művészettörténeti Múzeum, Bécs) (Fotó: SG)  
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A sztélé alsó részének az eredetije a Kairó-i Múzeumban található, de eredetileg valószínűleg az 

Elephantiné-i Hnum templomban volt felállítva. A sztélén II. Amenhotep közösen más istennekkel 

Hnum-mal, Szatisz-szal (istennő), Ámon-nal, Anukisz-szal együtt jelenik meg. A felirat beszámol 

többek között egy győztes hadjáratról Szíriában, és ennek a sztélének a felállításáról a Fáraó 3. 

uralkodási évében.     

 

Az igazi nagyhatalommá „vált Egyiptom uralkodói félelmetes erőt tulajdonítottak az elfoglalt 

Núbia, a „Nyomorult Kas” varázslóinak. Fennmaradt II. Amenhotep egy levele, melyet Núbia 

egyiptomi kormányzójához, Uszer – Szatet –hoz intézett. Ebben figyelmezteti, hogy óvakodjék 

a núbiai néptől és a varázslóktól.”249 

 

 
II. Amenhotep térdelő szobra, két gömb alakú vázát kínál fel az istennek 

(Museo Egizio, Torino; Gránit, Újbirodalom XVIII. dinasztia Karnak, Amon templom)  

(Fotó: SG) 

 

„Egyiptomot III. Tuthmószisz óta Memphiszből irányították. A Nílus – delta csúcsában álló 

várost a folyó kötötte össze a déli területekkel, a Földközi – tenger térségével a tenger, 

szárazföldön el lehetett jutni a keleti birodalmakba, és a régi kikötőváros ésszerű választás 

volt minden fáraónak, aki szemmel akarta tartani a külföldi eseményeket.”250 „A győzelmes 

háborúk nagyban növelték Egyiptom nemzetközi tekintélyét; a hettiták, Mitanni és Babilónia 

királyai igyekeztek ajándékokkal megnyerni a fáraó barátságát.”251 III. Thotmesznek és II. 

Amenhotepnek rezidenciája lehetett On (Héliopolisz) városában is. Az Amada sztélé szerint 

II. Amenhotep „Felséges uralkodója Héliopolisznak az atyjának házában”252 II. 

Amenhotepről a Karnak ill. az Amada sztélé is hirdeti, hogy „Felséges uralkodója 

Héliopolisznak”253. Ebben az időben Avarisz is lakott volt, de már a hükszósz korban sem 
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volt alkalmas arra, hogy egyedül innen irányítsák Egyiptomot.254  A sokáig ellenséges 

rivális hatalom Mitanni, valószínűleg szorult helyzete miatt II. Amenhotep idején békét akart 

kötni a Fáraóval.48 A „mitanni hadifoglyokat és zsákmányt bemutató jelenetek II. Amenhotep 

uralkodásának kezdetét követően átadták helyüket a követeket ábrázoló jeleneteknek, akik 

értékes luxustárgyakkal hódoltak a fáraó előtt.”255 „Már II. Amenhotepnek, III. Thotmesz 

egyik fiának napjaiban repedések mutatkoztak az egyiptomi birodalom építményén. A király 

egymás után kétszer kényszerült arra, hogy leverjen egy-egy felkelést Kanaán földjén. 

Amenhotep több emlékművet állítatott, mint minden más fáraó, azért hogy bátorságát 

dicsőítsék.”256 „A környező országok kifosztásával Egyiptom megsokszorozta a kézműves 

termeléshez szükséges nyersanyagokat, élelmiszerkészleteit, s jószágállományát is jelentősen 

növelte. Bár a sinai érclelőhelyeket nagy ütemben aknázták ki, az egyiptomi forgalomba 

került réz jelentős része nem a Sinai – félszigetről származott. II. Amenhotep fáraó (a XVIII. 

dinasztia idejének közepe) a Szíria és Palesztina ellen indított egyik hadjáratából mintegy 

45,5 tonna rézzel tért vissza. A XVIII. dinasztia tagjainak béke idején Szíria és Palesztina 

rézben fizette az adót, de Kypros szigete is küldött rezet (félig meddig kötelező ajándék 

formájában). Az arannyal hallatlanul pazarló módon bántak Egyiptomban. Az arany legfőbb 

forrásául természetesen nem a keleti puszták helyi bányái, hanem az etiópiai bányák 

szolgáltak. A XVIII. dinasztia idején Etiópia alighanem főként aranyban fizette az adót; 

ezenkívül a szíriai és palesztinai hadjáratok idején is rengeteg aranyat szállítottak 

Egyiptomba. Az említett II. Amenhotep fáraó például több mint 600 kg arannyal tért vissza 

egyik hadjáratából. Békés időkben egyébként Szíria és Palesztina (a XVIII. dinasztia 

uralkodásának közepén) adó gyanánt csupán egy tizedét vagy talán csak egy század részét 

fizette annak az aranymennyiségnek, melyet Etiópia volt köteles szállítani 

Egyiptomba….Amikor a XVIII. dinasztia korában az egyiptomi csapatok elérték a hettita 

birodalom határait, onnan ezüstöt küldtek ajándékba a fáraónak, ebből ugyanis igen sok volt 

Kisázsiában.”257 „Azt már említenünk sem kell, hogy milyen temérdek gabonát és élelmet 

zsákmányoltak a hódító hadjáratok során, és mennyit kaptak ajándékba (főleg északról).”258  

„A szíriai stílusú luxuscikkekkel együtt megérkeztek a térség istenei is. II. Amenhotep 

uralkodása idején kezdték el erősen népszerűsíteni Resef és Asztarte ázsiai istenek 

kultuszait…A szíriai hadjáratban részt vevő katonák közt kiosztott speciális anyaoroszlán – 

díj II. Amenhotep uralkodásának elején tűnik fel először, de a szíriai stílusú fém és 

üvegedények a XVIII. dinasztia végéig státuszszimbolumok maradtak, és változatos formákban 

másolták őket Egyiptom szerte.”259„Mióta Jahmesz létrehozta Jahmesz – Nofertari számára 

 
 „Avarisz volt a hükszósz király saját városa, hatalmának központja, de a Delta keleti részéből nem 

lehetett irányítani Egyiptomot, még az északi felét sem. Egyiptom felett csak az uralkodhatott, aki az 

ellenőrzése alatt tartotta a Nílust, és ehhez a legideálisabb helyszín a Delta csücskében volt, 

Memphisz, illetve a mai Kairó térségében.”  (Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 212. 

o.) 
48

 „a memphiszi sztélén olvasható szöveg vége például már arról számol be, hogy Mitanni, Hatti és 

Babilon fejedelmei ajándékot hoznak a fáraónak. Babilonnal már korábban is jó volt a kapcsolat, 

Mitanninak azonban ez az első békével kapcsolatos említése. A szöveg lehetséges, hogy csak 

propagandaszöveg, a karnaki 4. és 5. pülón közti thotmeszida oszlopcsarnokban azonban ismét ott 

szerepel a feliratokon, hogy Mitanni fejedelmei békét akartak kötni. Valószínű, hogy a Hettita 

Birodalom növekvő befolyása késztette Mitannit arra, hogy megegyezzen Egyiptommal.” (Wikipedia 

II. Amenhotep; Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 268. o.) „Mitanni (Myten) 

fejedelmei (weru) eljöttek hozzá hátukon ajándékaikkal, hogy csereajándékokat (hetepu) kérjenek 

Őfelségétől könyörögve az élet leheletéért.”…A Nílus-völgy mentén Babilon, Hatti és Nahrin 

testvérnek nevezett királyai mindig esdeklő alattvalóként bókoltak és életükért könyörögtek az 

egyiptomi királynál.” (Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 268. o.) (pülon (görög) 

„kapu” – hatalmas díszes kapubejárat)  



71 

 

az Amon Isten Felesége nevű papi rangot, amely a közvetlen királyi család egymást követő 

hölgytagjaira szállt, az udvar szerzett némi – bár nem elegendő – befolyást az Amon kultusz 

és a vagyona felett. II. Amenhotep, IV. Tuthmószisz és III. Amenhotep – akik származásuk 

szerint thébaiak, de ők már nem ott éltek - mind úgy próbálták kiterjeszteni befolyásukat, hogy 

saját embereiket, az északiakat nevezték ki főpapnak, Amon Első Prófétájának.”260 

 

II. Amenhotep (Aaheperuré) uralkodása idején tért vissza Mózes Egyiptomba, hogy az Úr 

általa kivezesse népét. Ekkora Mózes minden ellensége már halott volt. „Az Úr pedig monda 

Mózesnek Midiánban: Eredj, térj vissza Egyiptomba; mert maghaltak mindazok a férfiak, a 

kik téged halálra kerestek vala” 2 Móz. 4,19 (Vagyis azok a férfiak haltak meg, akik 

Mózesben a hatalmukat veszélyeztető veszélyes vetélytársat láttak. Nyilvánvalóan elsősorban 

a befolyásos papság félt Mózestől és Jahvéban bízó ideológiájától. A Fáraót körülvevő más 

politikai elit hasonlóan gondolkodhatott. Rosalie David szerint az egyiptomi papság rövid 

életű volt az egészségtelen étrendjének köszönhetően, „mindössze 40 – 50 évben 

reménykedhettek”261 (Zsolt. 90,10 szerint Mózes korában már csak 70-80 év volt az emberek 

átlagéletkora. „A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolczvan 

esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha 

repülnénk.” Zsolt. 90,10) Egy király uralkodása alatt több főpap is váltotta egymást 

hivatalában. Hatsepszut uralkodásának idején Ineni és Hapuszeneb voltak Amon főpapjai.262 

III. Thotmesz uralkodásának idején pedig „Amon főpapjának tisztségét az energikus 

Menheperrészeneb (a thébai 86-os számú sír tulajdonosa), majd az azonos nevű unokaöccse 

(TT 112), valamint egy Amenemhat nevű férfi (TT 97) töltötte be. Röviddel azután, hogy 

Menheperrészeneb átadta tisztét unokaöccsének, Amenemhat lett a főpap. Valószínű, hogy ő 

volt Thotmesz utolsó főpapja, aki II. Amenhotep idején is hivatalban maradt.”263 II. 

Amenhotep kiterjedt építkezéseket folytatott. Bővítette a karnaki templomot. Alsó – núbiában 

megépült az amadai templom Ámon és Ré-Harahti (Ré Hórusszal együtt) tiszteletére. „A gizai 

Szfinx kultusza népszerű volt ebben az időben, és hozzá kapcsolódott a királyi ősök kultusza 

is. II. Amenhotep már uralkodása első évében emelt egy kis templomot a Szfinxnél, egy 

korábbi, az Óbirodalom idején épített templom mellé.”264 Uralma alatt folytatódott a héberek 

elnyomása, amely éppen kivonulásuk idején vált a legsúlyosabbá. (Az Izraeliták nem kaptak 

polyvát a téglavetéshez, hanem azt is maguknak kellett összeszedniük (II. Mózes 5,6-18)). 

„Mózes pedig nyolczvan esztendős és Áron nyolczvanhárom esztendős vala, a mikor a 

Faraóval beszéltek.” 2 Móz. 7,7 (Kr. e. 1446-ban az első jel idején, amikor Áron botja 

kígyóvá változott (2 Móz. 7,1-10)). Bár az egyiptomiak a hébereket szüntelenül dolgoztatták a 

zsarnok Fáraó nem ismerte el munkájukat, hanem lustasággal vádolta meg őket (2 Móz. 5,8; 

5,17). „A csapások alatt, miközben Isten hatalmának megnyilatkozása hitet gyújtott a 

rabszolgák szívében és megfélemlítette elnyomóikat, az izraeliták összegyülekeztek Gósen 

földjén…”265 Az önhitt, gőgős zsarnok nagy harcos Fáraó a kivonuláskor üldözőbe vette a 

hébereket, hogy visszavigye őket Egyiptomba vagy elpusztítsa őket (2 Móz. 15,9), de amikor 

már szinte kezei között érezte a zsákmányt, seregével együtt elnyelték a Vörös-tenger habjai. 

„Fáraót pedig és seregét a veres tengerbe meríté; mert örökkévaló az ő kegyelme”49 Zsolt. 

 
49

 A tárgyi leletekkel kapcsolatban az átkelés helyénél a Vörös-tengerben és környékén valószínűleg 

ritkábban lehet majd találni egyiptomi páncélt és fegyvereket, mert a holtesteket kivetette a víz reggel. 

„és látá Izrael a megholt Égyiptombelieket a tenger partján.” 2 Móz. 14,30 „Amikor feljött a reggel 

megmutatta Izrael tömegeinek mindazt, ami rettegett ellenségeikből megmaradt – partra vetett 

páncélos holttesteket láttak. Az ijesztő veszedelemből egyetlen éjszaka teljes szabadulást hozott.” (E. 

G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége 294-295. o.) Josephus Flavius pedig azt 

állítja, hogy a partra vetett katonák fegyvereiből fegyverkeztek fel a héberek. „Mikor pedig másnap a 

viharos tenger hullámai az egyiptomiak fegyvereit kisodorták a partra, Mózes, aki ebben is az isteni 

gondviselés jelét látta, a fegyvereket összeszedette, és ezekkel felszerelte a hébereket, hogy ezentúl 
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136,15 A kegyetlen és dölyfös Fáraót, II. Amenhotepet, akit saját korában az egekig 

magasztaltak Isten a pokolig megalázta. Mivel a Fáraó belefulladt a Vörös – tengerbe 

seregével együtt, ezért Egyiptomnak egy ideig le kellett mondania a nagyszabású hódító 

hadjáratokról. (Bár a tengeri haderő nem semmisült meg, mégis Isten ítélete katasztrofális 

csapás volt Egyiptom számára.) II. Amenhotep „volt a XVIII. dinasztia utolsó olyan királya 

aki agresszív külpolitikát folytatott”266  „III. Thotmesz Egyiptom legnagyobb katonai vezetője 

volt, és fia, II. Amenhotep mindent megtett, hogy túlszárnyalja győzelmeit. Azonban utódai IV. 

Thotmesz és III. Amenhotep már másfajta politikát folytattak.”267 50 IV. Thotmesz és III. 

Amenhotep is levert ugyan néhány lázadást (szíria - palesztinában (Levantéban) – Núbiában) 

de külpolitikájukban nem a hadjáratok, hanem a diplomácia játszotta a fő szerepet. „Az 

újbirodalmi sírokban talált egyiptomi harci kocsik rugalmas fából készültek, bőrborítással. A 

legelsők két négyküllős keréken gurultak, de IV. Thotmesz uralkodása idején (XVIII. 

dinasztia) a kánaáni hatás eltűnt, és ettől fogva általában hatküllős, vagy ritkábban 

nyolcküllős kerekük volt. II. Ramszesz uralkodása idején egy újabb innováció révén a harci 

kocsit egy speciális tegezzel szerelték fel a hajítódárdák számára.”268 –írja Rosalie David 

egyiptológus. Ron Wyatt állítólag a Vörös – tengerben (az Aqabai – öbölben), szekértörzset, 

és harci szekér kerék roncsokat talált. Az egyik kerék a tengerfenék homokjába süppedve jól 

kivehető, hogy egy négyküllős harci szekér kerék maradványa. (Wyatt leleteit sokan vitatják.) 

A négyküllős harci szekeret Egyiptomban a XVII. dinasztia végén és XVIII. dinasztia elején-

közepén használták (Paheri sírjában lévő falfestményen jól látható egy 4 küllős harci szekér. 

Uszerhat hivatalnok sírjában szintén.) A többi szekérkerék roncsot belepték a korallok, de a 

szokatlan alakjuk után némileg kivehető, hogy 6, illetve 8 küllős kerekekről lehet szó. 

Eszerint tehát ha helyes a tudósok magállapítása, hogy IV. Thotmesztől kezdték alkalmazni a 

6 és 8 küllős harci szekereket akkor a kivonulás Fáraójának IV. Thotmesznek (Menheperuré-

nek) kellene lennie, más bizonyítékok viszont inkább II. Amenhotepre mutatnak. 

Mindenesetre érdekes az, hogy egy alapvetően békés fáraó idejében történt egy ilyen fontos 

haditechnikai újítás a hadseregben. A 6 és 8 küllős kerekek szilárdabbá, erőssebbé 

nehezebben sebezhetővé tették a szekeret.  

 

 
Kerék műhely ábrázolása (Egyiptom, Luxor Múzeum) (Fotó: SG) 

 
legyen védőfegyverük.” (Josephus Flavius: A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 58. 

o.)  
50

 „IV Thotmesz uralkodása idején viszont szembetűnő változás állt be a politikai irányvonalban. 

Mind az egyiptomiak, mind pedig fő ellenfelük, a mitannik rádöbbentek, hogy Észak – Szíria területén 

egyikük sem diadalmaskodhat, és űzheti el végleg a másikat. Így hát békét kötöttek, és a következő 

uralkodó, III. Amenhotep is tartotta magát ehhez a politikához…” (Élet az Ókori Egyiptomban – 

Rosalie David Gold Book 2003. 349. o.)  
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Általában a haditechnikai újítások kifejlesztésében vagy átvételében a hódító királyok szoktak 

elől járni, (mint pl. a hódító II. Ramszesznél is láthattuk a speciális tegezt) mivel a hódító 

politika szempontjából a legkorszerűbb hadsereg az erőfölény megtartása érdekében stratégiai 

fontosságú kérdés. A 4 küllős kerék kánaáni hatást tükröz, a 6 és 8 pedig ázsiait (hettita, 

mittani). A Szentírás megjegyzi, hogy nem csak a Fáraónak a 600 válogatott szekere vett részt 

a héberek üldözésében, hanem „Egyiptom minden egyéb szekere” 2 Móz. 14,7 Ezért nem 

zárhatjuk ki teljesen, hogy olyan ázsiai típusú szekerek, amelyek harci zsákmányként, esetleg 

ajándékként vagy a kereskedelem révén bekerülhettek Egyiptomba nem vettek részt a héberek 

üldözésében. (I. Thotmesz hadseregében is harcolt Jahmesz kapitány az Ibana fia, aki 

önéletrajzában megemlíti, hogy 1 harci szekeret a hozzá tartozó loval elzsákmányolt a 

Mitanniktól. A zsákmányt „Őfelségének vitték” vagyis a fáraó tulajdona lett. Jahmeszt viszont 

cserébe újra arannyal jutalmazták meg hősiességéért.269 III. Thotmesz pl. a megiddói csatában 

924 arany és ezüst harci szekeret zsákmányolt ellenségeitől. Persze itt elsősorban 4 küllős 

kánaáni típusú szekerekről lehetett szó, de a kánaániakat Mitanni is támogatta lovaival, 

harcosaival.270 III. Thotmesz uralkodása 40. évében Retenu (szíria – palesztina) fejedelmétől 

ajándékba kapott „5 arannyal megmunkált harci kocsi”-t „arany kocsirúddal” és „5 

arannyal megmunkált harci kocsi”-t „aget kocsirúddal”. Az aget értékes fa volt 

Asszíriában.271 III. Thotmesz uralkodása 24. évében Retenu hercegeitől „sajátos harci kocsi”-

t kapott ajándékba olyat, aminek gyártása „az egyiptomiak által ismeretlen eljárással 

készült.”272 II. Amenhotep is zsákmányolt harci szekereket az ázsiaiaktól.273 Valószínű, hogy 

a Fáraónak nem egy, hanem több harci szekere is volt, mivel II. Amenhotep egyik felirata 

külön megnevezi az Amon nevű harci szekerét. Józsefet pedig a korabeli Fáraó a „második 

szekerén”1 Móz. 41,43 hordoztatta meg, amikor urrá tette őt egész Egyiptom felett. Ilyen 

esetben, pl. IV. Thotmeszre a következő Fáraóra nem csak a megmaradt birodalom szállhatott 

rá, hanem elődjének szekere(i) is.) (A későbbi fáraók is kaptak ajándékba harci szekereket. 

III. Amenhotep pl. Tusrattától a Mitanni királytól hettita harci szekeret kapott a hettita – 

mitanni háború zsákmányából. Ezen kívül pedig még 5 harci szekeret 5 fogat lóval küldött a 

Mitanni király a Fáraónak, III. Amenhotepnek.274 Ehnaton fáraó pedig az asszír királytól 

Assurubalittól kapott ajándékba 1 harci kocsit.275 Egyiptomi falfestmény szerint már az ázsiai 

hükszószok is használtak 6 küllős harci szekeret Egyiptomban. „A Kamosze – szövegek a 

király által szerzett zsákmány részeként tesznek említést az ellenség lovairól és Avarisz harci 

kocsizó osztagairól, és elképzelhető, hogy ennek következtében terjedtek el Felső – 

Egyiptomban. Jahmesz abüdoszi sztéléjén lovak és ló vontatta harci szekerek is megjelennek, 

mi több, ezek a harci szekerek nem egyszerű prototípusok, hanem pontosan ugyanolyanok, 

mint amilyeneket II. Thotmesz halotti templomának falain láthatunk.”276 
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A céltáblát nyilaival átütő II. Amenhotep négyküllős harci kocsiján (vörös gránit, Egyiptom, Karnak, 

18. dinasztia; Luxor Múzeum) (Fotó: SG) 

 

 

  
A Ron Wyatt által talált harci szekér kerekek a Vörös – tengerben (Aqabai – öböl) 

Jól kivehető, hogy az egyik kerék négyküllős volt. (Wyatt leleteit nem mindenki tartja hitelesnek.) 
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IV. Thotmesz harci szekerének díszítménye (jobb oldali, külső). Az uralkodó kánaániak ellen csatázik 

nyolcküllős harci kocsiján. 
 

 
IV. Thotmesz harci szekerének díszítménye (bal oldali; külső) 
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Egy másik lehetséges bizonyíték is mutatja azt, hogy a XVIII. dinasztia idején történt a 

kivonulás és nem korábban. Ron Wyatt állítólag a Vörös – tengeri átkelés helyénél talált egy 

egyiptomi erődöt, egy úgynevezett „migdolt”. A Szentírásban ezt olvassuk a héberek 

kivonulásakor a II. Mózes 14,2-ben: „Szólj az Izrael fiainak, hogy forduljanak vissza és 

üssenek tábort Pi-hahiróth előtt, Migdol között és a tenger között, Baál – Czefón előtt; ezzel 

átellenben üssetek tábort a tenger mellett.” Rosalie David egyiptológus a következőket írja: 

„Az Újbirodalom idején, amikor az egyiptomiak szembe találkoztak az ázsiai 

erődítményekkel, hamar átvették az ázsiai erődtípust, a „migdolt”, melynek csipkézett külső 

fala, vártornyai és lőtornyai voltak.” 277 

 

„II. Amenhotep egy hatalmas Hathor - tehén - szobrot állított fel apjának Deir el-Bahar-i 

kápolnájában. Önmagát kétszer is kifaragtatta a szobron; ott áll elől az istennő fejének 

oltalma alatt, de ő az a gyermek is, aki az istennő tőgyéből szívja a minden emberinél dúsabb 

táplálékot. Egy másik szobrán a kígyó a védelmezője (Kairó).”278 A II. Amenhotep idejében 

lévő tehén kultusz magyarázatot adhat a kivonulás után a Sinai hegynél történt aranyborjú 

imádására, amely Egyiptomból való hozadék volt a héberek között. Így az Ápisz bika mellett 

lehetett Hathor tehénről is szó. Az Ápisz bika kultusza főleg III. Amenhotep idejétől vált 

jellemzővé a XVIII. egyiptomi dinasztiában, de előtte is létezett Egyiptomban. „A III. 

Thotmesz idején épített kis deir – el – bahari kápolnájában Hathor istennő mint Dendera 

úrnője ember alakú, Théba úrnőjeként viszont tehénnek ábrázolták.”279- írja Kákosy László. 

Hathort dicsérték énekkel és tánccal is.51 Hathor népszerű állami isten volt. Kiemelkedett 

néhány más állami istennel a számos isten közül. Az állami istenek nagy tekintélyre és 

gazdagságra tettek szert, (a helyi istenek már kevésbé) és nevüket egész Egyiptomban 

megismerték. Az istenek helyzete azonban a királyi támogatástól függött.280 Hathor annyira 

népszerű volt, hogy még évszakot is neveztek el róla. „Az Ahet évszak III. hónapját”.281 

„Legkiemelkedőbb ünnepe a szent házasság volt Dendera Úrnője és az Edfui Hórusz között. 
Hathor kultusz-szobra a nyári évszak harmadik hónapjában, két heti utazás után újholdkor 

érkezett meg Edfuba Hóruszhoz, ahol 13 napig maradt, mielőtt visszatért Denderába.”282  

A Hathor tisztelet már a XVIII. dinasztia kezdetétől jelentős volt, de korábban is fontos 

istenségnek számított. Jahhotep királyné Szekenenré Ta-aa felesége sírjába, Jahmesz király 

pompás ékszereket helyeztetett. Köztük „Egy csodálatos finomságú tőr fogantyúját Hathor - 

fejek díszítik.”283  I. Amenhotep „kibővítette a középbirodalmi Hathor templomot a Serabit el 

-Hadímnál található bányáknál.”284 Hatsepszut, III. Thotmesz és II. Amenhotep is jelentősen 

támogatta Hathor kultuszát. Hatsepszut uralkodása idején kifejezetten virágzott kultusza. „A 

Hatsepszut isteni születését megörökítő reliefeken a Hét Hathor szoptatja az uralkodót, majd 

Hathor viszi az újszülöttet atyja, Amon elé. Hatsepszut több helyen is kápolnát emelt a 

tiszteletére, például Gebel el Silsilehben, Szpeosz Artemidoszban (közép - egyiptomi település 

Beni – Hasszán közelében), vagy a Núbián található Quas Ibrahimban.”285 „A 18. dinasztia 

idején Szpeosz Artemidoszban Hatsepszut építettet templomot Pakhet oroszlánistennő 

 
51

 „A táncnak és zenének a civil életben és a vallásban egyaránt komoly jelentősége volt. Az 

óbirodalmi temetési rítushoz például a sáskoronát viselő ún. muuk tánca is hozzátartozott. A 

körmeneteket, királyi jubileumokat és az opet-ünnepet szintén tánc kísérte, egyes rítusoknál a király is 

táncot lejtett….Gyakori cím az Újbirodalomban az „Amon énekesnője”, de Íziszt, Hathort, Thotot, 

Honszut és nyilván még sok más istenséget is énekesnők dicsőítettek templomaikban…” (Kákosy 

László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris Kiadó 1998. 259. o.) „Az egyik könnyen 

azonosítható jelkép a régi jeleneteken a szarvakat viselő női fej, a Bat-fej, amelyet később Hathor 

istennővel asszociáltak. A kairói múzeumban látható egy bőrrel bevont edény, amelyen egy női alak 

rituális táncot jár egy szentély előtt, amelynek ormán egy Bat-fej díszeleg. A táncosnő karját a feje 

fölé emeli, mintha ezzel is az istennő lant formájú szarvát imitálná.” (Hilary Wilson: A fáraók népe 

Gold Book 117. o.) 
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tiszteletére, aki Hathor vad oldalát személyesíti meg. Ebben a templomban is megjelennek 

Hathor - fejes oszlopok.”286„A király anyjaként gyakran jelenik meg tehénalakban szarvai 

közt napkoronggal nyakában menattal.  Az Újbirodalomtól gyakran ábrázolták amint az 

uralkodót szoptatja”287 III. Thotmesz feleségeinek sírjából Hathor tehén ábrázolással készült 

téglalap alakú plakettek kerültek elő (3 darab) dombornyomásos aranyból.288 Hathor 

„Kultusza túlterjedt Egyiptom határain, a Földközi tenger keleti partján található Bübloszban 

is tisztelték. A helyi istennő Baalat-Gebal az egyiptomi 5. dinasztia végén Hathor-koronával a 

fején jelenik meg. A bübloszi uralkodók az egyiptomi királyokhoz hasonlóan úgy ábrázoltatták 

magukat, hogy a Napkorongot viselő tehénistennő szoptatja őket. Az egyiptomiak több 

templomfeliraton is „Büblosz úrnőjének” nevezik az istennőt, a 18. dinasztiától pedig „Punt 

úrnőjének” is, mely egy másik jelentős kereskedelmi partnere volt Egyiptomnak.”289  „A Sínai 

félsziget védőistennője, ahol az egyiptomaik türkizt és rezet bányásztak. Serabit el-Khadimban 

a Középbirodalomtól, ahol a "Türkiz úrnője"-ként tisztelték. Itt fennmaradt egy templom, 

melynek „Hathor barlangja” képezte a magját, valamint számos áldozati sztélé az oda vezető 

út mentén a sziklafalba vájt szentélyekben. Kisebb votív tárgyak - pl. mezítelen női figurák - 

arra utalnak, hogy termékenységért és gyermekáldásért is fohászkodtak hozzá ezen a 

helyen…”290 Gyógyító istenként is tisztelték a legtöbb gyógyszer feltalálását és számos 

gyógyító kezelés felfedezését neki tulajdonították.291 Ezen kívül Hathort az egyiptomiak a 

szerelem, szépség (több Hathor fejes ezüsttükröt találtak Egyiptomban), termékenység, 

szülés,292 anyaság,293 vidámság, részegség-féktelenség, zene és az ég istennőjének (úrnőjének) 

tartották. „A vidámság, a mámor istennője Hathor, a vele közeli rokon Básztet istennő 

városában, Bubasztiszban Hérodotosz korában is évente ivászattal egybekötött, kicsapongó 

ünnepeket rendeztek.”294 „A bor kiemelt szerepet játszott Básztet, Szahmet, Tefnut, 

különösképpen pedig Hathor kultuszában, mivel ez az istennő állt legszorosabb kapcsolatban 

a szesszel és részegséggel.”295 Hathort a görögök azonosították saját szerelem és szépség 

istennőjükkel, Aphroditéval. „A Denderában található naptár több mint 25 ünnepet sorol fel, 

melyek Hathort ünnepelték….Thot havának 20. napján a részegség ünnepét rendezték meg 

tiszteletére”.296 Hatsepszut idejében lerészegedve ünnepelték az emberiség megmenekülését. 

Ezzel az ünneppel Hathort is kapcsolatba hozták. Az ünnepen a sör hatására Szekhmetből 

Hathor lett így az emberiség megmenekült – állították az egyiptomiak. A Szentírás szerint az 

aranyborjú felállítását mulatozás követte (2 Móz. 32,5-6; 32,18-19; 1 Kor. 10,7). Mózes és 

Józsué „Miközben közeledtek a táborhoz, megpillantották a népet, hogy táncol és ujjong 

bálványai körül. A pogányoknál szokásos tivornya volt ez, az egyiptomi bálványimádó 

ünnepek utánzása; de mennyire nem hasonlított az élő Isten imádatának meghitt, csendes 

áhítatára.”297  

 

 
Ünnepi jelenet zenészekkel és meztelenül táncoló lányokkal (Thébai sírfestmény részlete IV. 

Thotmesz idejéből, Nebamun sírjából) (British Museum) (Fotó: SG)  
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Az „öntött borjút” istenként tisztelték és ezt mondták: „Ezek a te isteneid Izráel, a kik 

kihoztak téged Égyiptom földéről.” 2 Móz. 32,4 Az elhajolt héberek bálványistenüket 

megmentőként tisztelték. Az Ápisz bika ellen szóló érvként merülhet fel az, hogy az Ápiszt 

nem képmásában imádták. „Ezeknek a hívei az állatok hatalmát tisztelték - nem magukat az 

állatokat imádták, hanem az állaton keresztül megnyilvánuló isteni erőt.”298 Amikor a 

héberek kivonultak Egyiptomból sok elegy52 nép is ment velük (2 Móz. 12,38) ők lehettek a 

kezdeményezői a Sínai hegynél történő bálvány felállításának is. Naiv dolog volna 

feltételezni, hogy ez az elegy nép csak Memphiszből az Ápisz bika kultuszközpontjából 

származott és nem az egész Egyiptom területéről. Az Ápisz bika kultusza igazán népszerű 

nem II. Amenhotep idején, hanem III. Amenhotep idején lett, amikor az állam főként a 

bikakultuszt támogatta.  

 

 
52 ez az elegy nép állhatott egyiptomiakból, ázsiaiakból és núbiaiakból is 

„Meglehetősen sok olyan egyiptomi volt, akit az Egyiptomban látott jelek rávezettek, hogy elismerjék 

a héberek Istenét, mint egyedül igaz Istent.” (A TE IGÉD IGAZSÁG Adventista írásmagyarázat 7/a 

Kötet 16. o. E. G. White anyagaiból összeállítva) Egyiptomban a kivonulás idején a jelek és csodák 

által az egyiptomiak megismerték az Urat. A megtértek között Zsolt. 87,4 szerint filiszteusok, 

föníciaiak és etiópok is voltak. „Ráhábot és Babilont azok között említem, akik ismernek engem; Íme 

Filisztea, Tírusz és Etiópia népe:mind ott született.” Zsolt 87,4 (Káldi Neovulgáta) „Egyiptomot és 

Babilóniát azok között fogom említeni, akik ismernek engem. Filiszteának, Tírusznak és Kúsnak itt van 

a szülőhazája.” Zsolt. 87,4 (MBT) „Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé 

Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.” Zsolt. 87,4 Fönícia, Filisztea és Etiópia a kivonulás 

idején az egyiptomi birodalomhoz tartoztak. (Ha az Igehelyet önállóan értelmezzük, akkor ehhez az 

értelmezéshez jutunk. Ha Zsolt 87. fejezetének szövegkörnyezetébe értelmezzük, akkor Jeruzsálem az 

a hely, ahol ezek a népek „születtek”.)   
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Egyiptomban a teheneknek ill. a bikáknak jelentős kultusza volt (Kairó, Egyiptomi Múzeum) (Fotó: 

SG) 
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Egy Hathor tehén ábrázolás II. Amenhoteppel Deir el-Bahariból (Fotó: SG) 

 

Az újabb fordítású Károli Bibliában Zsoltárok 106, 19-20-ban az „ökör” szó szerepel, ami 

egyértelműen hím állatra utal, viszont a régebbi fordítású Károliban „barom” szó szerepel. 

Amely szűkebb értelemben lehet szarvasmarha és bivaly is. Szarvasmarhából púpos is volt 

Egyiptomban.299 Az Ápisz bika mellett tehát a Hathor tehén is szóba kerülhet. Nem mondom 

tehát, hogy nem lehetett az Ápisz bika, csak azt, hogy komoly érvek szólnak a Hathor tehén 

mellett is. „Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték 

az ő dicsőségöket: ökörnek képével, a mely füvet eszik.” Zsolt. 106,19-20 „Borjú képet 

öntének a’ Hórebnél; és imádák az öntött bálványt. Es elváltoztaták az ö ditsöségeket, 

baromnak hasonlatosságára, melly szénát észik.” Sólt. 106.19-20 (Aranyos)  

 

„Az egyiptomiak számára a kígyók a hatalmat és az életet jelképezték”300 Amikor Mózes és 

Áron megjelent a Fáraónál és botjuk kígyóvá változott, ez mutatta azt, hogy a hatalom Mózes 

és Áron oldalán áll a Fáraó „védelmezője” (mármint a kígyó) pedig elhagyta Egyiptomot 

(Zsolt. 78,49). (Az ureuszkígyó egy kobra, amely megtalálható volt a királyi koronán. 

Védelmezőként tekintettek rá, és fontos királyi szimbólum volt Egyiptomban.)  
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Egyiptomi kígyó ábrázolás (Museo Egizio – Torino) (Fotó: SG)  

 

A II. Amenhotepet követő uralkodó „IV. Thutmószisz úgynevezett „Álomsztéléje” feljegyzi, 

hogy Harem-akht isten azt mondta a fiatal hercegnek egy álomban, hogy egy nap ő lesz a 

király. Ha IV. Thutmószisz lett volna a legidősebb fiú, akkor nem lett volna szükség a 

trónhoz való jogának bizonyítására. Ezért logikus azt feltételezni, hogy ő II. Amenhotep 

fiatalabb, és nem legidősebb fia volt. Ez összhangban áll a 2Móz 12:29 állításával, mely 

szerint a fáraó legidősebb fia meghalt Izráel első páskájának éjszakáján.”301 „IV Thotmesz 

trónörökös korában egyszer Gizába kirándult, a tűző déli napsütésben a szfinx árnyékában 

pihent meg, ahol elnyomta az álom. A felséges Napisten ekkor megjelent álmában, királyságot 

ígért neki, úgy beszélt vele, mint apa a fiával. Arra kérte szabadítsa ki testét a sivatag 

homokjából, mely egyre jobban felgyülemlett körülötte.”302 Az „Álomsztélé” szövege: „És 

Khepri53 nagyerejű és méltóságban hatalmas nagy szobra, ott feküdt ezen a helyen, és Ré 

árnyéka rajta nyugodott. A Hut-Ka-Ptah54 birtoka és a környező városok eljöttek hozzá és 

karjukat felemelték az ő tiszteletére és számos áldozatot hoztak az ő Kája számára. És ezen 

napok egyikén történt hogy Thotmesz herceg eljött, a nap közepén és leült a nagy isten 

árnyékában. Az álom elragadta őt, egy álom amikor a nap a zeniten volt, és ez a nemes isten 

szólott hozzá saját szájával szavakat, mint (amilyeneket) atya intéz fiához, mondva: Én atyád 

vagyok, Harmakhis-Khepri-Atum, és neked adom a föld királyságát az élők előtt. Viseled majd 

a Fehér koronát és a Vörös koronát Geb55 trónusán, trónörökös! Tied lesz a föld hosszában 

és széltében, amelyet a Mindenek Urának a Szeme megvilágít (…)! Az én arcom a te arcod, az 

én szívem a tied miképpen te az én védelmezőm vagy, mivel (jelenlegi) állapotomban 

szükségem van segítségre! Minden tagom (olyan) mintha le lenne vágva, mivel a sivatagnak, 

melyben fekszem, homokja elért engem. Tehát fuss hozzám és tedd azt amit kívánok, tudva, 

hogy te az én gyermekem és védelmezőm vagy! Jöjj el hát, és én veled leszek és vezetőd 

leszek!”303  „Az Álom – sztélé jelentősége valójában nem abban áll, hogy dokumentálja, 

hogyan került hatalomra Thotmesz – hiszen ennek tényleges folyamatáról nem számol be -, 

hanem abban, hogy a fáraó kinevezésének jogkörét kiveszi a befolyásos thébai Ámon – 

papság kezéből, és a napisten kezébe helyezi. Ez az első fontos jel, ami a Thotmesz és fia, 

 
53

 „Khepri, a szkarabeusz, a kelő Nap istene, az újjászületés és megújulás jelképe” (Hilary Wilson: A 

fáraók népe Gold Book 116. o. kép szövege) 
54

 Memphisz, védőistenéről a Hut-Ka-Ptah ("Ptah lelkének háza") nevet kapta. 
55

 Geb a föld istene az egyiptomi mitológiában  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Khepri&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Memphisz
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Geb
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III. Amenhotep uralkodása alatt egyre jelentősebbé váló,56 majd Ehnaton uralma alatt 

kicsúcsosodó napkultusz növekvő fontosságára mutat.”304 Felmerülhet bennünk a kérdés, 

hogy a különösen befolyásos Ámon papság, akitől az egyiptomi fáraók gyakran erősen 

függtek mitől bénult úgy le, hogyan maradhatott annyira tehetetlen, hogy az új Fáraó képes 

volt elérni azt, hogy mellőzze őket?! (Ehhez a főpappal együtt egy egész kiterjedt 

egyházszervezetet kellett félretenni!) Egy másik kérdésként szintén felmerülhet az, hogy miért 

éppen Aton támogatására vágyott IV. Thotmesz miért nem Amon támogatását kívánta 

elnyerni, mint a korábbi Fáraók. Amonnak számos sikeres hadjáratot tulajdonítottak, melyből 

kiváltképpen a felső elit igen jól élt. Az Amon kultuszt és ideológiáját pedig a hadi sikerek 

még erősebbé tették. Amonnak tulajdonították, hogy az ország naggyá lett és más nemzetek 

fölé emelkedett. Amonnal szembeni elégedetlenségre tehát nem volt nyomós ok. E. G. White 

azt állítja, hogy a héberek üldözésében nem csak a Fáraó és katonái, főemberei vettek részt, 

hanem a vezető papság is. „Maga a király és a birodalom főemberei vezették az üldöző 

sereget. Hogy isteneik kegyét és így vállalkozásuk sikerét is biztosítsák, papjaik is részt vettek 

a hadjáratban.”305 57 

 

A 10 csapás és a héber rabszolgák kivonulása Egyiptomból súlyosan megtépázta az ország, a 

Fáraó és vezető emberei, - papjai tekintélyét. Legtovább a Fáraó és papok álltak ellene az 

Úrnak, ők voltak azok, akik nem akarták elengedni a héber rabszolgákat. Jólétük függött 

tőlük. Az elvakult főembereket személyes érdek is vezette, (az ország érdeke mellett) hogy a 

hébereket üldözőbe vegyék. Remélhették, hogy egy diadalmas győzelem nemcsak Egyiptom 

és a Fáraó tekintélyét állítja vissza, hanem az övéket is. Mindemellett telve voltak keserű 

gyűlölettel is a héberek és Istenük iránt. Hatalmas hadseregükben bíztak, és nem szerettek 

volna lemaradni a számukra várható nagyszerű prédáról. Ezért szívesen csatlakoztak a 

Fáraóhoz. Egy általános hadjárat leírása: „Amikor a hadsereg hadjáratra ment, szálláshelyül 

tábort vertek. A katonákat teherhordó szamarak kísérték, és nyomukban számos kisegítő erő 

járt: hírvivők, orvosok, papok, fegyverkovácsok, szakácsok, a terepet kikémlelő felderítők, 

állatápolók. A készletek beszerzéséről és a zsoldról az írnokok gondoskodtak, s ők jegyezték 

fel napról napra a hadjárat eseményeit. A tábor körül védősáncot ástak. A biztonság fokozása 

céljából a sánc tetejére pajzsokból falat vontak. A sátrakat rendezett sorokban verték fel. A 

 
56

 „A kor halotti irodalmában egyre inkább megnyilvánult az a nézet, hogy az uralkodó testesíti meg a 

Nap ciklikusságát és a termékenység fölötti hatalmat. Ez III. Amenhotep uralma alatt fokozódott. 

Építkezései (Karnak, Luxor, a halotti templom) egyaránt hangsúlyozták, mennyire fontos volt neki a 

napistennel való azonosítás. A király egyik legnépszerűbb jelzője az Aton – tjehen („Ragyogó 

Aton”/”Ragyogó Napkorong”) volt; ez megjelenik címei közt a luxori templomban, gyakran 

használják egyik palotája, valamint királyi bárkája neveként, és hadseregének egyik egysége is ezt a 

nevet viselte.” (Wikipedia – III. Amenhotep)   
57

 „A főpapság természetesen semmiben sem különbözött a többi előkelő nemestől. A XVIII. 

dinasztia idején a papok éppen úgy öltözködtek, mint a nemesek, s a vadászat éppoly kedvelt 

szórakozásuk volt, mint azoknak. Egyik főpap elégedetten említette meg, hogy a fáraóval együtt 

hadjáratban is részt vett.” (VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 335. o.) Papok 

tehát már máskor is részt vettek hadjáratban. „Háborús időben erőszakkal is verbuváltak katonákat, 

ilyenkor még a leendő papok sem voltak biztonságban. Egy levélminta szövegében ez olvasható: 

„Másik közlés az én uram számára. A vezír küldött három ifjút mondván: Tegyék papokká őket 

Merneptah – élet, üdv, egészség! – szentélyében, a Ptah templomban. De elfogták őket, elhurcolták 

Északra, hogy katonák legyenek.” (Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 179. o.)  

Papok részt vettek bányaexpedíciókban is. „A kőbányászat az Újbirodalom idején is az előző időkhöz 

hasonló módon folyt. A Nílus – völgytől távolabbi bányákban ekkor is csak időszakonként dolgoztak, 

a bányákba kivonuló expedíciókat győzelmes hadjáratokhoz hasonlóan értékelték. A munkásokon, 

katonákon kívül írnokok, papok, szobrászok vettek részt ezekben a nagyszabású vállalkozásokban.” 

(Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris 1998. 189. o.)  
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tábor közepén állt a király sátra és Amon szentélye. A tisztek sátrai akár két vagy több 

helyiségből is állhattak. E sátrakat bebútorozták és ellátták minden szükséges dologgal. 

Tutanhamon sírjában találtak egy összecsukható tábori ágyat is.”306 „A legelőkelőbb 

fegyvernem a harci kocsizók, lovasságot az egyiptomi hadseregben nem szerveztek.58 A 

felderítőknek voltak lovaik, de egyébként a lovat csak vontatásra használták. A hadsereg 

felszerelését csak részben biztosította az állam. Aki be akart kerülni a fényes pályafutással 

kecsegtető harci kocsizó alakulatokba, magának kellett megvennie a nem éppen olcsó kocsit. 

A kocsikhoz szükséges anyagot vagy magukat a kocsikat a Transzkaukázus vidékéről hozták 

Egyiptomba.”307 ”Kenamon thébai sírjában Schäfer egy feliratot talált II. Amenophis 

idejéből, mely szerint az egyiptomi kocsigyártásban a ma Transzkaukázusnak nevezett 

területről hozott faanyagot használtak.”308 Amikor az egyiptomiak háborúba mentek: „A 

felvonulásnál a harci kocsik jól fedezték a gyalogság osztagait, és alkalmasak voltak a 

menekülő ellenség üldözésére, szétszórására.”309 A papság pusztulása a Vörös – tengerben 

magyarázatot adhat arra, hogy miért volt olyan gyenge az Amon – papság, hogy nem volt 

képes megakadályozni a megéledő Aton kultuszt, amelynek erősödő befolyása a 

későbbiekben oda vezet, hogy az Aton – hit egyeduralkodóvá válik (ha csak rövid időre is). A 

Vörös – tengernél elszenvedett kudarc nem csak a Fáraóra, seregére és népére hozott 

megszégyenítő súlyos csapást, hanem az egyiptomi vezető papságra és annak főistenére 

Amonra is, aki népét és papjait képtelen volt megvédelmezni Isten haragjától. A Szentírás 

megjegyzi, hogy isteneiken is ítéletet tartott az Úr (4 Móz. 33,4; 2 Móz. 12,12). Ez alól Amon 

a legfőbb egyiptomi védőisten sem képezett kivételt. Egyiptom számos istenének 

tehetetlensége megmutatkozott a 10 csapás időszaka alatt. A csapások egyre súlyosabbakká 

váltak a 9. csapáskor a sötétség idején „a levegő is nyomasztóvá vált, megnehezítve ezzel a 

légzést”310 Ez a csapás már érzékenyen érintette Amont a levegő istenét, felfedve 

erőtlenségét. Amon azonban a háború istenének is számított, akit az egyiptomiak győzelmük 

zálogának hittek. A legsúlyosabb csapás, amelyet Isten Amonra és a többi hadistenre (Széthre, 

Szehmetre, Montura) mért az egyiptomi sereg pusztulása volt. A Fáraót és feltehetően „Ámon 

erős” – nevű harci szekerét végül elnyelték a habok. A hullámsírba jutott hadsereggel együtt 

Amon legfőbb tekintélyének is egy időre vége szakadt. Ezek után érthető, hogy IV. Thotmesz 

miért nem hivatkozhatott Amonra és miért nem az ő támogatását igényelte. Miután Isten 

megítélte és elpusztította a Fáraót és seregét ezzel a tettével félreérthetetlenül, 

kinyilatkoztatta, hogy egyedül Ő az Úr és nem Amon és papsága vagy az önhitt Fáraó. „És 

megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, ha majd megdicsőíttetem a Fáraó által, 

az ő szekerei és lovasai által” 2 Móz. 14,18 (régebbi Károliban „szekereiben és 

lovagjaiban”)  

 

 

 

 

 

 
58

 „Egyiptom lovascsapatai mindig harci szekéren utaztak, soha nem lóháton. Létezik néhány 

festmény, amelyek egyiptomiakat mutatnak lóháton, de ezek általában szolgák, idomárok vagy 

küldöncök voltak.” (Hilary Wilson: A fáraók népe Gold Book 202. o.)  
 „Kenamon, a király intézője Amenhotep gyerekkori játszótársa volt, barátja a hadjáratok idejéből 

és együtt harcolt vele Retjenuban. Jutalomként szolgálataiért kinevezték Perunofer felügyelőjévé. 

Perunofer nagy tengeri kikötő és hajóépítő központ volt, és a XVIII. dinasztia korának közepén királyi 

rezidencia is állt ott. Kenamon kényelmes állása mellé később megkapta a király háztartásának intéző 

pozícióját is. Úgy tűnik, Kenamon majdnem II. Amenhotep uralkodásának végéig jelen volt a királyi 

udvarban…Nincs semmilyen arra utaló nyom, hogy Kenamon még élt volna IV. Thotmesz uralkodása 

idején.” (Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 285. o.)  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tutanhamon
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Az egyiptomi történelem folyamán a Fáraók gyakran huzódtak meg Amon árnyékában, mint 

ezen a képen Horemheb a 18. dinasztia egyik Fáraója. (Olaszország, Museo Egizio - Torino) 

(Fotó: SG) 

 

IV. Thotmesz már nem Amont, hanem a napistent tartotta személyes istenének.311 Érdekes az 

is, hogy IV. Thotmesz „Álomsztélé”-jében Kheprire a szkarabeuszra a kelő Nap istenére 

hivatkozik, aki az újjászületés és a megújulás jelképének számított Egyiptomban. Éppen arra 

az „istenségre” amelyikre az Egyiptomiaknak szükségük volt az egyiptomi 10 csapás után, 

mikor az ország és a nép is mély válságba jutott.   

 

Szintén bizonyító erejű lehet a közigazgatásban végbement változás: „A fontosabb pozíciókat 

már IV. Thotmesz idején a katonák helyett főként nemesi családokból választott hivatalnokok 

vették át.”312 „IV. Thotmesz közigazgatáshoz való hozzáállását a katonai szféra szűkítése 

jellemezte. A katonák helyét átvették a hivatalnokok, akiket gyakran régi nemesi családokból 

választottak ki…IV. Thotmesz uralma idején remekül működött a királyi közigazgatás. Az 

udvari és hivatali kapcsolatok majdnem teljesen kiszorították az adminisztrációból a katonai 

tisztségeket. Ebből a korszakból gyakorlatilag egyáltalán nem ismerünk tábornokokat vagy 

katonatiszteket, míg királyi írnokból annyi van, hogy még a núbiai alkirály is „papírtologató” 

múlttal dicsekedhetett.”313 Ez az átrendeződés magyarázható azzal is, hogy a Fáraó vezető 

emberei tisztjei, főtisztjei belefulladtak a Vörös – tengerbe és a közigazgatásban hirtelen 

támadt űrt másokkal kellett betölteni.  A vízbe fúlt egyiptomi hadsereg pusztulását követő 

Fáraónak a szárazföldi haderőt újból fel kellett állítania.  Ez a fáraó IV. Thotmesz lehetett. 

„IV. Thotmesz egyik katonatisztjének, Hóremhebnek a sírjában – a jelenetek núbiaiak és 

szíriaiak által hozott adókat, valamint katonai toborzást ábrázolnak.”314  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/IV._Thotmesz
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Alig több mint egy évszázad alatt egy 3000 km hosszú birodalom jött létre.315 De Egyiptom befolyása 

messzemenően túlterjedt nyilvánvaló határain. Ajándékokat kapott a Fáraó észak felől Krétáról, a 

Hettitáktól, Asszíriából, Babilonból délről pedig Puntból. A 18. dinasztia idejében „Az adózók között 

ott látjuk elsősorban a szíriaiakat és a déli provinciák alattvalóit, de mint ilyenek vonulnak fel a 

kyprosi, krétai, líbiai, puntföldi követségek is, akik ajándékként vagy kereskedelmi célzattal hozták ide 
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országuk termékeit, s ajándékaik révén a világhódító fáraó ellenséges fellépésének igyekeztek elejét 

venni.”316 (Rajz: SG) 

 

 
On, Gíza, Tura, Memphisz, Speos Artemidos, Abüdosz, Dendera, Koptosz (kereskedelmi központ, és 

általában a punti expedíciók kiindulási és átrakodó helye), Théba, Neheb (El – Kab), Edfu (Idfu), 

Gebel esz Szilszile (Silsilis) (VT-1962. I. Kötet)  
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Szerecsenország; Amada, Szemna (Simna), Tombosz sziget, Kerma (Kirma), Napata, Meroé (A 

térképen látható még Quas Ibrahim (Qasr Ibrim) Alsó – Núbiában (Anibától délre), ahol Hatsepszut 

Hathor tiszteletére szentélyt építetett.) (VT-1962. I. Kötet) 
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Kús (Rajz: SG) 

 

II. Amenhotepnek néhány (2 vagy 3) hadjáratáról van feljegyzés az utolsó a Fáraó 9. 

uralkodási évében volt. Ebből is látszik, hogy történt valami a hódító Fáraóval így hódításai 

hirtelen abbamaradtak. Mivel II. Amenhotep rendkívül kegyetlen volt ezért különösen 

rászolgált arra, hogy ő lehessen az a Fáraó, akit Isten elpusztított a Vörös – tenger 

hullámaiban. Szíriai hadjáratára „Ámon erős” harci szekerén vonult ki. „Őfelsége „Ámon 

erős” nevű harci szekerén volt…”317 „Őfelsége elérte Ikatot. Körülzárta mindazokat, akik 

fellázadtak ellene. Úgy lemészárolta őket mintha soha nem is lettek volna. Oldalukon 

feküdtek, lelógó fejjel. Megjött onnét vidáman…Menedzset törzsi telepeit 

kifosztották…Őfelsége fogaton Haszabuhoz ment. Egyedül volt nem volt vele társ. Egy 
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pillanat alatt visszaérkezett innen. 16 élő marjanut60 hozott harci kocsija két oldalán. 20 

kéz61 volt lovai homlokára akasztva, 60 szarvasmarhát hajtott maga előtt. Ez a város 

megadta magát őfelségének.”318 „Kevesen mertek nyíltan lázadni Amenhotep hatalma ellen – 

akik mégis megtették, rendkívül brutális módon végezték, hogy példájuk egyértelmű 

figyelmeztetésként szolgáljon mindenki számára. Amenhotep hadjáratai természetesen sikerrel 

zárultak. Takshi62 lázadó fejedelmeinek szörnyűséges sorsa egész Egyiptomot és Núbiát 

bejárta, és a komor üzenetet külön nyomatékosították a magas templomfalakon lengedező, 

oszlásnak indult szír tetemek.”319 Már a 10 csapás idején „A fáraóval szembeni 

bánásmódjában az Úr megmutatta, hogy mennyire gyűlöli a bálványimádást, és hogy az 

erőszakot és a kegyetlenkedést határozottan megbünteti.”320  

 

Egyiptomban a 10 csapás idején az egyiptomiak kiábrándultak isteneikből, mivel bizalmuk 

megrendült bennük. Az ekkor bekövetkezett események hatására az egyiptomi vallásosságban 

mélyreható változások álltak be, amelyek a következő Fáraók uralma alatt is éreztették 

hatásukat. A vallásban megjelent egy új irányvonal, amely teljesen kiforrottá IV. Amenhotep 

(Ehnaton; Noferhepruré) idejére vált. Az egyiptomiak fokozatosan kezdtek odafordulni a 

monoteizmus (egyistenhit) felé. IV. Thotmesz idején Aton kezdett különálló és jelentős 

istenséggé válni.321 „Atonról először a Középbirodalom idején esik említés, amikor 

napkorongként még csak Ré, a napisten egyik aspektusának tekintették. Azonban IV. Thotmesz 

uralkodása idején már önálló szoláris istenségként jelenik meg, fia, III. Amenhotep pedig 

különálló Aton-kultuszt alapított, és azt kezdte hirdetni.63 Arra nincs bizonyíték, hogy 

elhanyagolta volna a többi istent vagy kizárólagos istennek akarta volna megtenni Atont. 

Egyetlen olyan forrás sincs, mely egymagában leírná a kultusz hiedelmeit és tanait, a híres 

Aton – himnusz azonban – melyet egy ahet-atoni (Tell el-Amarna-i) sír falára írtak fel – az 

istent minden élő dolog teremtőjeként jellemzi. A napkorong az isten látható szimbóluma volt, 

ez képviselte Aton igazi lényegét, mely a nap fénye és melege képében jelen lévő jótékony és 

univerzális teremtő erejében nyilvánult meg. A tantétel másik eleme a király (Ehnaton) 

szerepe volt, ki isteni természettel bírt, és az isten egyedüli képviselőjeként és közvetítőjeként 

tevékenykedett a földön.64 Ez az elmélet visszahelyezte a királyságot abba a státuszba, melyet 

korábban élvezett. Bár a tudósok kezdetben úgy hitték, hogy az atonizmus egy merőben új 

hitvilág volt, melyet Ehnaton hozott létre, azonban ma már általánosan elfogadott az a tény, 

hogy egyes elemei (például az isten az emberek, az állatok, a madarak és a növények 

univerzális teremtőjeként, és egyiptomi mellett az idegen népek atyjaként betöltött szerepe) 

már korábbi kultuszokban – különösképpen Amon-Ré kultuszában – is jelen voltak. Az 

Újbirodalom idején az ilyen elképzeléseket azért hirdették, hogy egy legfőbb isten alatt 

egyesítsék az egyiptomi birodalom népeit. Ehnaton azonban egy teljesen új koncepciót 

vezetett be, mely idegen volt a hagyományos egyiptomi vallástól: azt hirdette, hogy Aton az 

egyetlen isten, és minden más istent el kell törölni.”322  

 
60

 harci kocsizó előkelő nemesség; harci kocsi tulajdonos arisztokrata réteg  
61 a megölt ellenségek kezeit az egyiptomiak gyakran levágták  
62

 Damaszkusztól nyugatra – északnyugatra - északra eső terület 
63

 „A nagyszabású Szed – ünnep végső következménye III. Amenhotep istenné válása volt, 

egyesülése a napkoronggal, Atonnal. Új luxori kultusz – szobrának fő jelzője is ez: „Minden Ország 

Tündöklő Atonja, akinek ureusza bevilágítja a Két Partot.”” (Bács Tamás: Egyiptomi fáraók Kossuth 

Könyvkiadó 1992. 36. o.)  
64

 „Nem mellékes itt az sem, hogy Ehnaton a kezdetektől önmaga és Aton viszonyát mint 

társuralkodói viszonyt határozta meg; Aton uralkodási évei megegyeztek a sajátjával.” (Bács Tamás: 

Egyiptomi fáraók Kossuth Könyvkiadó 1992. 39. o.)  
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Napimádás az ókori Egyiptomban (Museo Egizio, Torino; XVIII. dinasztia, Ehnaton uralkodása, 

Theba, Karnak (?)) (Fotó: SG) 

 

 
Ekhnaton templomfalának részlete (18. dinasztia, Karnak, Aton – templom; Egyiptom, Luxor 

Múzeum) (Fotó: SG)  
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IV. Amenhotep (Ehnaton) „Kezdetben még megtűrte a hagyományos isteneket, de a karnaki 

templom (Amon – Ré nagy kultuszközpontja) mellett számos építményt emeltetett, köztük Aton- 

templomokat is. Ezeket utódai elbontották, és kitöltésként használták fel a karnaki templom új 

építkezéseihez….A király és Amon – Ré papságának kapcsolata azonban hamar megromlott, 

és uralkodásának 5. évében IV. Amenhotep döntő lépést hozott: Atont kizárólagos, egyedüli 

istenné emelte. Az összes többi isten papságát feloszlatta, az istenneveket kitöröltette a 

műemlékekről, és kultuszaik bevételeiből Aton kultuszát támogatta. Az isten iránti abszolút 

elkötelezettségét hangsúlyozandó a király a nevét Amenhotepről Ehnatonra („Aton szolgája”) 

változtatta….Ehnaton ezt követően elköltözött Thébából, és új királyi székhelyet, valamint 

politikai és vallási fővárost alapított félúton felfelé a Nílus mentén. Állítása szerint az isten 

maga jelölte ki ezt a helyet, mely szűz területként egyetlen hagyományos istenhez sem 

kötődött. A királyi udvar és a szakember- és kézművesgárda magja nekilátott, hogy 

létrehozzon egy új várost, mely az Ahet – Aton („Aton horizontja”) nevet kapta.”323 IV. 

Amenhotep (Ehnaton) vallási forradalmának előzményei visszanyúlnak egészen az egyiptomi 

10 csapásig.  A 10 csapás után Egyiptom erejét nagyban lekötötte az ország újjáépítése és 

gazdaságának újbóli felvirágoztatása. IV. Thotmesz és III. Amenhotep is jelentős 

építkezéseket folytatott. IV. Thotmesz az „építkezésekhez új réz és türkizbányát nyittatott a 

Sínai – félszigeten található Szerábit el-Hádimban.”324 „Amenhotep már uralkodása 

kezdetétől kőbe álmodta halhatatlan terveit. Az egyiptomi birodalom roppant kincseit az 

északi Deltától egészen Núbia déli határáig mindenhol építkezésekhez használták fel. Az ismét 

megnyitott turai kőfejtőkben megint szakadatlan csapások zaja visszhangzott és gigászi 

szikladarabok indultak útnak Théba felé.”325 

 

Bár a héberek kivonulásukkor nagy gazdagsággal (1 Móz. 15,13-14) mentek ki és így 

kifosztották Egyiptomot (2 Móz. 12,36), azért még jócskán maradtak kincsek az országban az 

összeharácsolt javakból. A héberek sok kincset vittek magukkal ezüst edényeket, arany 

edényeket meg ruhákat (2 Móz. 3,21-22;11,2;12,35). A későbbi III. Amenhotep Fáraótól 

Tusratta Mitanni királya egy levélben aranyat kért a gazdag Fáraótól. „Sok aranyat kértem 

fivéremtől, mert azt mondtam, „Bárcsak többet adna nekem az én fivérem, mint az apámnak 

és küldje el nekem”. Atyámnak nagyon sok aranyat küldtél. Nagy aranykancsókat és 

aranykorsókat…Bárcsak küldene nekem az én fivérem nagy mennyiségű megmunkálatlan 

aranyat, és sokkal többet, mint az én atyámnak. Mert az én fivérem országában úgy hever az 

arany, mint a homok…Remélem, kérésemmel nem bántom meg fivéremet és ő sem bánt meg 

engem. Bárcsak küldene nekem az én fivérem nagy mennyiségű megmunkálatlan 

aranyat…”326 III. Amenhotep idejében Egyiptom jóléte nem az uralkodó hódításaiból fakadt, 

hanem a Nílus szerencsés áradásaiból (rekordtermések többször), a befolyt adókból és 

adományokból és a külföldről származó feleségek káprázatos hozományaiból meg a núbiai 

aranybányákból.327  

 

Mózes és Áron a Fáraót Gósen földjéről az izraeliták lakóhelyéből keresték fel (2 Móz. 4,29-

31; 12,21). Majd dolguk végeztével ide is tértek vissza (2 Móz. 9,26-27). Ekkor a királyi 

székhely nem lehetett a távoli Thébában mert az Úr utasította Mózest, hogy keresse fel a 

Fáraót reggel a Nílus partján (2 Móz. 7,15). A Gósen földjétől Théba több száz kilométerre 

volt. Így csak az odautazás több napot vett volna igénybe. Mózes hasonló parancsot kapott 

egy másik csapásnál: „Kelj fel reggel és állj a fáraó eleibe” 2 Móz. 8,20 – vagyis még aznap 

a Fáraó előtt kellett lennie. (Lásd még 2 Móz. 9,13). Az 5. csapás után a Fáraó elküldte 

szolgáit Gósenbe, hogy meggyőződjön arról, hogy a héberek állatait sújtja e a csapás. „Meg is 

cselekedé az Úr ezt a dolgot másodnapon, és elhulla Égyiptomnak minden barma, de az Izráel 

fiainak barma közül egy sem hullott el. El is külde a Faraó, és ímé egy sem hullt vala el az 

Izráeliták barma közül: de a Faraó szíve kemény maradt, és nem bocsátá el a népet.” 2 Móz. 
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9,6-7 A lesújtó 10. csapás után a Fáraó „hívatá Mózest és Áront éjszaka és monda: Keljetek 

fel, menjetek ki az én népem közűl, mind ti, mind Izráel fiai és menjetek, szolgáljatok az 

Úrnak, a mint mondátok.” 2 Móz. 12,31 A héberek megkapva a királyi felhatalmazást még 

azon az éjszakán útra keltek, hogy kivonuljanak Egyiptomból. „És lőn a négyszáz harmincz 

esztendő végén, lőn pedig ugyanazon napon, hogy az Úrnak minden serege kijöve 

Égyiptomnak földéről. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, a melyen kihozta őket Égyiptom 

földéről; az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izráel minden fiai előtt nemzetségről 

nemzetségre.” 2 Móz. 12,41-42 A királyi székhelyet tehát Gósen földjének közvetlen 

közelében kell keresnünk. A kivonulás Fáraójának királyi székhelye Avarisz (Rameszesz) 

lehetett (2 Móz. 7,23; 9,33) az egyiptomi Deltához tartozó város. A Fáraó a csapások idején itt 

tartózkodhatott. De Memphisz is fontos szerepet tölthetett be. A 10. csapás bejelentése után a 

következőt mondta Mózes: „És mindezek a te szolgáid lejönnek hozzám és leborulnak 

előttem, mondván: Eredj ki te és mind a nép, a mely téged követ, és csak azután megyek el. És 

nagy haraggal méne ki a Faraó elől.” 2 Móz. 11,8 (az MBT és a King James is így fordít) A 

„lejönnek” mutatja, hogy a Fáraó székhelye Gósentől északra volt. „Egyiptom elhagyása előtt 

Mózes utasítására a nép ingyen végzett munkájuk bérét is elkérte az ország lakóitól, akik 

sokkal inkább kívánták a héberek távozását, semhogy valamilyen kérésüket megtagadták 

volna. A szolganép elnyomóinak kincseivel megrakodva hagyta el fogsága földjét.”328 (2 Móz. 

11,1-3) A héberek Avariszban (Rameszeszben) juthattak hozzá elnyomóik kincseihez. A 

héberek felkészülve Egyiptom elhagyására amint megkapták a királyi engedélyt elindultak 

Avariszból. „Az Úr pedig kedvessé tette vala a népet az Égyiptombeliek előtt, hogy kérésökre 

hajlának és kifoszták az Égyiptombelieket. És elindulának Izráel fiai Rameszeszből 

Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.” 2 Móz. 

12,36-37 (Lásd még 4 Móz. 33,3;5) Korábban a héberekkel építette I. Jahmesz Avariszt 

(Ramszeszt) (2 Móz. 1,11). Ron Wyatt szerint a kivonulás Fáraója III. Amenhotep volt és ő, 

Wyatt szerint azonos IV. Thotmesszel is. III. Amenhotep (Nebmaatré) többek között azért 

nem lehetett a kivonulás Fáraója, mert III. Amenhotep a Deltából áthelyezte a királyi 

székhelyet a távoli Thébába. „De most, hogy a Közel – Keleten már régóta stabilizálódott a 

helyzet és Amenhotep fokozódó érdeklődéssel fordult a vallás felé, úgy döntött, visszaköltözteti 

Thébába a királyi palotát. Memphisz maradt északon az adminisztrációs központ. Memphisz 

helyett Thébában (amit az egyiptomiak Wasetnek, „Jogarnak” hívtak) szándékozott 

megtartani mind a három dzsed – szed ünnepséget.” 329 (III. Amenhotep Memphiszben 

nevelkedett, itt is koronázták meg fiatalon 12 évesen,330 de miután Thébába költözött már itt 

élt haláláig.331) A kivonulás Fáraója az egyiptomi 10 csapás után székhelyéből üldözőbe vette 

az elűzött (2 Móz. 11,1) Izraelitákat, de belefulladt a Vörös-tengerbe.   
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Gósen földje - Kivonulás Egyiptomból (Rajz: SG)  

 

Szukkót jelentése: kunyhók, sátrak, lombsátrak.332 Így nevezte Jákób már korábban a Jordánon túli 

Szukkótot is ahol élt egy darabig. „Jákób pedig méne Szukkóthba és építe magának házat, barmainak 

pedig hajlékokat csinála, s azért nevezé a hely nevét Szukkóthnak.” 1 Móz. 33,17 Valószínűleg az 

Egyiptomba való költözés után is Jákób Szukkótnak nevezhette el azt a helyet a Gósen földjén, ahol 

családjával lakott. A héberek Avariszból Szukkótba mentek az egyiptomi kivonulás idején majd 

tovább haladtak és elhagyták Egyiptomot. „És elindulának Izráel fiai Rameszeszből Szukhóthba, 

mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.” 2 Móz. 12,37 „És elindulának 

Izráel fiai Rameszeszből, és tábort ütének Szukkótban.” 4 Móz. 33,5 Szukkót egyiptomi nevén Tj-ku. 

Szukkótban vehették fel a héberek József koporsóját, hogy elvigyék magukkal Kánaán földjére. József 

még életében rendelkezett arról, hogy tetemét a héberek megőrizzék és elvigyék Egyiptomból, amikor 

eljön a szabadulásuk ideje (Zsid. 11,22;1 Móz. 50,26). „És Mózes elvivé magával a József tetemeit is, 

mert megesketvén megeskette vala Izráel fiait, mondván: Meglátogatván meglátogat titeket az Isten, 

akkor az én tetemeimet felvigyétek innen magatokkal. És elindulának Szukhótból és táborba szállának 

Ethámban, a puszta szélén.” 2 Móz. 13,19-20 

 

A 9. egyiptomi csapás a sötétség volt, amely nem csak az embereket súlytotta hanem 

Egyiptom nap (Ré), hold (Thot, Jah, Honszu), csillag (Szóthisz (Szopdet)) és ég (Nut, Hathor) 

isteneit/istennőit is megítélte. Az egyiptomiak ezeket imádták. Ré kultusza már az 

Óbirodalom előtt is kimutatható. Az Óbirodalom idején már hivatalos isten lett és utána is 

folyamatosan tisztelték. A XVIII. dinasztiában Amonnal párosították (Amon-Ré). A 

holdkultusz is különösen jelentős volt a XVII. dinasztia végén és a XVIII. dinasztia elején-

közepén. „Jahmesz kötődése Jah holdistenhez (mely nevének első elemében is kifejezésre jut) 

leginkább a Jahhotep királynő ékszerein olvasható feliratokon illetve Kamosze (i. e. 1555-

1550) szövegeiben érhető tetten, melyekben a királyt „a holdisten, Jah fiaként” emlegetik. 

Annak ellenére, hogy a „Jah”-elem rendre megjelenik a királyi családnevekben, nem tudjuk, 

hogy hol volt ennek az istennek a fő kultuszközpontja.”333 A leggyakoribb Holdisten Thot 
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volt. Személyét a holddal is összekapcsolták. Neve fellelhető a XVIII. dinasztia több 

királyának nevében, pl. I-II-III-IV. Thotmeszében. Honszu az Újbirodalom után a Harmadik 

átmeneti kortól válik népszerűvé. A XVIII. dinasztia idején fokozott érdeklődéssel fordultak 

az égi jelenségek felé. „A XVIII. dinasztia idején újjáéledt érdeklődés az Asszuán és Théba 

között fekvő kultuszhelyek iránt arra utal, hogy nagyon is foglalkoztatták őket az itteni 

kultuszokhoz kapcsolódó természeti jelenségek – a Szíriusz (Szopdet/Szóthisz) felkelése, a 

Nílus áradásának kezdete, és az azt kísérő holdciklusok. Egy I. Amenhotep uralkodásából 

fennmaradt, papíruszra feljegyzett ünneprend (Ebers Papirusz verso) alapján feltételezhető, 

hogy a király át akarta dolgozni a korábbi naptárakat.”334 Krisztus születése előtt égi 

jelenség „csillag” adta tudtára az embereknek a Megváltó születését. Mivel Mózes Krisztus 

előképe volt lehet, hogy Mózes születése előtt is különleges égi jelenség adta hírül születését. 

Talán éppen a Szíriuszt hozhatták kapcsolatba vele. A Szíriusz az Orion csillagkép mellett 

"balra lent" ragyog, és az égbolt egyik legfényesebb csillaga. A Nagy Kutya csillagkép 

legfényesebb csillaga. A Napon kívül, a Földről látható csillagok között látszólag ez a 

legfényesebb. (Abszolút fényességben viszont több csillag is fényesebb.) A Szíriusznak nagy 

jelentőséget tulajdonítottak. „A Ptolemaios-korra (i.sz. 3. sz.) tehető egy szoborfelírat melyen 

egy asztrológus, Harhebi (Horahbit) számol be tevékenységéről. „A herceg, az elöljáró, az 

egyetlen barát, aki járatos az „Isten szavaiban” (hierogrif írás), aki megfigyel mindent, ami 

az égen és földön látható, s aki jártas a nem tévedő csillagok vizsgálatában; közli felkelésüket 

és lenyugvásuk idejét és azon istenek (felkelését és lenyugvását), akik megjósolják a jövőt. Az 

ő számukra tisztítja meg magát azokban a napokban, amikor az Ah(ui) –dekán feljön a Főnix 

(Vénusz) oldalán a föld felett, és megbékíti a földeket az ő szavaival. Megfigyel (ti. az 

asztrologus) minden kulminációt az égen…Előre jelzi Sóthis felkelését az év kezdetén, és látja 

őt első ünnepén, számolja pályáját előrehaladásakor. Megfigyel mindent, naponta, mindazt 

amit ő (Sóthis) jósol (mozgása) által.” Az előkelő tudós – aki kígyóbűvöléssel is foglalkozott – 

vizsgálodásának célja elsősorban a jövő kiolvasása volt a csillagok mozgásából és nyilván a 

Sóthis fényéből.”335  

 

Megjegyzés: Mivel az egyiptomi kronológia kétséges és vitatott, ezért az évszámokat csak kb. 

–li támpontként lehet kezelni. A kronológiát a tudósok próbálják pontosítani. Egy pontosított 

adat szerint a XVIII. egyiptomi dinasztia Kr. e. 1550 körül került hatalomra.336 Az 

Újbirodalom kronológiáját I. Amenhotep uralkodásához igazítják a tudósok. Mivel uralkodása 

alatt íródott az úgynevezett Ebers papirusz, amelyben rögzítik, hogy a Szíriusz heliakus kelése 

(amikor a Szíriusz csillag a Nappal együtt jön fel a hajnali égre) a 9. évben semu évszak 3. 

hava 9. napjára esett. Ez nagyon ritka jelenségnek számított, mert csak minden 1461. évben 

esik ugyanarra a napra. Így abból, hogy „I. Amenhotep idejében mikorra esett, 

kikövetkeztethető a fáraó trónra lépésének éve.”337   

 

Most nézzük meg azokat a párhuzamokat, amelyek fennállnak az ókori Egyiptom és Babilon 

között, illetve a végidő Babilonja között!  

 

- Az ókori egyiptomi nagybirodalmat (XVIII. dinasztia) a fegyverek ereje teremtette meg, 

ahogy az ókori Babilont is és a végidei nagy Babilon is így jön majd létre.   

 

- Egyiptomban és Babilonban is erős papi hatalommal találkozunk, amely állandó befolyást 

gyakorolt a korabeli politikai hatalomra, a királyokra. A végidei Babilonban szintén ezzel 

találkozunk majd.   

 

- Egyiptomban és Babilonban is egy legfőbb bálványisten alatt akarták egyesíteni a birodalom 

népeit. Egyiptomban Amon-Ré, Babilonban Marduk fennhatósága alatt. Mindkettő papsága a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
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legtekintélyesebbnek számított. A végidőben a legfőbb vallás a Római Egyház, 

bálványimádása alatt akarja majd egyesíteni a földön élő embereket.   

 

- Egyiptomban és Babilonban is bálványozták a tanulást, a tudományokat, a technikai 

vívmányokat. Az írnoki hivatás nagyon sokat jelentett. A presztízs a tekintélyelvűség 

nagyon számított. Egyiptomban Thot volt a tanulás és tudomány bálványistene 

babiloni megfelelője Nabu vagy Nébó volt. Nevük szerepel az egyiptomi ill. babiloni 

királyok neveiben, mint pl. Thotmesz vagy Nabukodonozor, Nabupolasszár. A 

Thotmesz névben szereplő Thot a tanulás és tudomány, valamint a mágikus formulák 

istene volt. Thot volt az írnokok patronusa az egyiptomiak szerint ő találta fel az írást, 

lefektette a törvényeket és az évkönyveket. Továbbá Thot volt a varázslók patronusa 

mivel ismerte a gyógyulást szolgáló formulákat. Rendelkezett a titkos bölcsesség 

ismeretével is ezért igen tekintélyes istennek számított a számos isten között. Hasonló 

szerepet töltött be a Nabukodonozor nevében szereplő Nabu vagy Nébó akit 

Babilonban szintén a tanulás és tudomány istenének tartottak.  A végidei Babilonban 

szintén bálványozzák ezeket a dolgokat.  

- Egyiptom és Babilon is a szolgálatnak a háza volt. Mindkét helyen nagyon elnyomták 

Isten népét. A nyomorgatóik „beléjük ragadtak” és nem akarták őket elbocsátani. 

Ezek a végidei Babilonban is így lesznek. 

 

„És ha egykor a te fiad téged megkérdez, mondván: Micsoda ez? akkor mondd néki: 

Hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Égyiptomból, a szolgálatnak házából.” 2 Móz. 13,14  

„Bosszúsággal illetének pedig minket az Égyiptombeliek, és nyomorgatának minket, és 

vetének reánk kemény szolgálatot.” 5 Móz. 26,6 „Az Úr pedig monda Mózesnek: Kemény a 

Faraó szíve, nem akarja a népet elbocsátani.” 2 Móz. 7,14 

 

„És majd ama napon, a melyen nyugalmat ád néked az Úr fáradságodtól és nyomorúságodtól 

és ama kemény szolgálattól, a melylyel szolgálnod kellett, E gúnydalt mondod Babilon 

királya felett, és szólsz: Miként lőn vége a nyomorgatónak, a szolgaság házának vége lőn!” 

Ésa. 14,3-4 „Ezt mondja a Seregek Ura: Megnyomoríttattak az Izráel fiai és Júda fiai együtt 

és mindnyájan, a kik fogságra vitték őket, beléjök ragadnak, nem akarják őket elbocsátani. 

De az ő megváltójok erős, Seregek Ura az ő neve, bizonynyal felveszi az ő peröket, hogy 

megnyugtassa e földet, és Babilon lakóit megrettentse.” Jer. 50,33-34  

„És ez egész föld pusztasággá és csudává lészen, és e nemzetek a babiloni királynak 

szolgálnak hetven esztendeig. És mikor eltelik a hetven esztendő, meglátogatom a babiloni 

királyon és az ő népén az ő álnokságukat, azt mondja az Úr, és a káldeai földön, és 

örökkévaló pusztasággá teszem azt.” Jer. 25,11-12 (A 70 esztendő a végidőre nem vonatkozik 

mivel „idő többé nem lészen” Jel. 10,6 vagyis időpontok már nincsenek.) 

Nabukodonozor elmondja feliratában, hogy összegyűjtötte a különböző népeket és a Bábel 

tornyának (Etemenanki) építésére kényszeríttette őket: „A nagy létszámú tömegeket, 

amelyeket Marduk, uram énreám bízott, amelyek pásztorlását nékem adta a vitéz Samas, az 

összes országok tömkelegét, az összes lakóhelyek együttesét a felső tengertől az alsó tengerig, 

távoli országokat, kiterjedt települések lakosságát, a félreeső hegyvidékek és mélyföldi 

kerületek királyait a felső és az alsó tengerek között, amelyeknek szolgálataival Marduk, 

uram, (az ő) hámját vonszolni megtöltötte a kezemet: (mind ezeket) mozgósítván* Samas és 

Marduk munkásai(ként) (um-ma-na-at) az Etemenanki építkezésénél a téglahordó saroglyát a 

kezükbe adtam.”338 (*„a szót (dekú) általában a hadsereg mozgósítására használják az 

akkádban; az építkezések erejét a fegyverek tekintélye toborozta”.)339  
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- Isten azért engedte meg az egyiptomi „vaskemencét”65 mert a héberek elhagyták atyáik 

Istenét. Az Izraeliták Gósen földjén nagy jólétben éltek, ami ritkán kedvez a lelki fejlődésnek. 

Erre éppen maga Izrael szolgáltatott későbbi példát, amikor letelepedett Kánaán földjén. 

„Mert beviszem őt arra a földre, a mely felől megesküdtem az ő atyáinak, a tejjel és mézzel 

folyó földre; és eszik, jóllakik és meghízik, azután pedig más istenekhez fordul, és azoknak 

szolgál, és meggyaláz engem, és felbontja az én szövetségemet.” 5 Móz. 31,20 „Csak az 

Istenhez hűségesek értették meg, hogy mindez azért történik, mert Izráel elhagyta Istent – 

mert hajlamosak voltak összeházasodni a pogány népekkel és így hajlottak a 

bálványimádásra. Ezért engedte meg az Úr, hogy szolgákká váljanak…”340 - (Ez a 

hükszószokra vonatkozhat, akikkel az Izraeliták szorosabb kapcsolatba kerülhettek. Velük 

házasodhattak a héberek. Az Izraeliták hükszósz fennhatóság alatt éltek a VXIII. dinasztia 

előtt. Apóphisz (I. Apepi) királyról Khamudi elődjéről tudjuk, hogy többnejűségben élt. 

Kamosze felirata említi „feleségeit” „asszonyai”-t.) Babilonba szintén azért mentek rabságra, 

mert elhagyták Urukat és a végidő hitehagyó kereszténysége is erre a sorsra jut (üldözés, 

fogság).  

 

- Egyiptomban minél inkább elnyomták a népet annál inkább sokasodott. Isten erősebbé tette 

népét az egyiptomi nyomorgatóknál és nem volt köztük beteges. A végidei Babilonban is 

hasonlóképpen lesz. „De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik és annál 

inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól.” 2 Móz. 1,12 „És igen megszaporítá 

az ő népét, és erősebbé tevé elnyomóinál.” Zsolt. 105,24 „És kihozá őket ezüsttel és arannyal, 

és nemzetségeikben nem volt beteges.” Zsolt. 105,37  

 

-  Egyiptomban és Babilonban Isten jelei, csodái megsokasodtak. Amikor kihozta az Úr a 

népet Egyiptomból, ellenségeit mélyen megalázta. A végidei Babilonban is így lesz.  

 

„És kihoztad a te népedet, az Izráelt Égyiptom földéből jelekkel és csudákkal, és hatalmas 

kézzel, és kinyújtott karral, és nagy rettegtetéssel.” Jer. 32,21 

„Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal 

együtt: ez ott született.” Zsolt. 87,4  

„Mint az Égyiptom földéről kijövetelednek idején, láttatok vele csodadolgokat. Látják ezt a 

pogányok és megszégyenülnek minden erejökkel. Kezöket szájokra teszik, füleik 

megsiketülnek; Nyalják a port, mint a kígyó, mint a föld férgei; reszketve jőnek rejtekeikből; 

remegve folyamodnak az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és félnek tetőled!” Mik. 7,15-17 

 

- Egyiptom istenein ítéletet tartott az Úr. A végidőben is így lesz Babilon isteneivel.  

 

„Mert általmégyek Égyiptom földén ezen éjszakán és megölök minden elsőszülöttet Égyiptom 

földén, az embertől kezdve a baromig, és Égyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az 

Úr.” 2 Móz. 12,12 „(Az égyiptombeliek pedig temetik vala azokat a kiket megölt vala az Úr ő 

közöttök, minden elsőszülöttjöket; az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.)” 4 Móz. 33,4 

„Azért ímé, eljőnek a napok, és meglátogatom Babilon faragott képeit, és egész földe 

megszégyenül…”Jer. 51,47 „Rettenetes lesz az Úr ellenök, mert elfogyatja a földnek minden 

 
65

 Az egyiptomi „vaskemence” (elnyomás) a héberek számára az „új király”-tól I. Jahmesztől és 

fiától I. Amenhoteptől kezdődött. A hükszósz uralom alatt még kedvező volt a héberek helyzete. 

„Mikor pedig elközelgetett az ígéretnek ideje, melyet Isten esküvel ígért Ábrahámnak, megnevekedék a 

nép és megsokasodék Égyiptomban, Mindaddig, mígnem más király támada, ki nem ismeri vala 

Józsefet.” Csel. 7,17-18 „Amint közeledett az Isten Ábrahámnak tett ígérete beteljesülésének ideje, a 

nép egyre szaporodott és sokasodott Egyiptomban, míg csak egy másik király nem került Egyiptom 

élére, aki nem ismerte Józsefet.” ApCsel 7,17-18 (Kat. ford.)  
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istenét, és néki hódol majd kiki a maga lakhelyén, a pogányoknak is minden szigete.” Sof. 

2,11 

 

- Isten különválasztotta népét Egyiptomban, mielőtt kihozta volna őket onnan. A végidei 

Babilonban az Úr megint különválasztja népét. Az üldözés idején már megkezdődik az igazak 

elválasztása, de a késői eső idejétől, véglegesen különválasztja az igazakat a gonoszoktól. 

(Egyes fordítások elválasztás helyett kiválasztást fordítanak. Mindkét esetben Isten 

tulajdonáról van szó.)   

 

„És mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Azon a napon, melyen elválasztám Izráelt, és 

fölemelém kezemet a Jákób háza magvának, és megismertetém magamat velök Égyiptom 

földjén, és kezemet fölemelém nékik, mondván: Én vagyok az Úr, a ti Istentek! Azon a 

napon felemeltem kezemet nékik, hogy kihozzam őket Égyiptom földjéről a földre, a melyet 

kinéztem vala nékik, a mely téjjel és mézzel folyó, ékessége az minden tartománynak;” Ezék. 

20,5-6 „De különválasztom azon a napon a Gósen földét, a melyen az én népem lakik, hogy 

ne legyenek ott ártalmas bogarak, azért, hogy megtudd, hogy én vagyok az Úr ezen a földön. 

És különbséget tészek az én népem között és a te néped között.”2 Móz. 8,22-23 

„De te Izráel, én szolgám, Jákób, a kit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak 

magva; Te, a kit én a föld utolsó részéről hoztalak és véghatárairól elhívtalak, és ezt 

mondám néked: Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem útállak:” Ésa. 41,8-9 

„Mert könyörül az Úr Jákóbon, és ismét elválasztja Izráelt, és megnyugotja őket földjükön; 

és a jövevény hozzájok adja magát, és a Jákób házához csatlakoznak;” Ésa. 14,1 

„Az Úr megkönyörül Jákobon, ismét kiválasztja Izraelt, s nyugalmat ad nekik földjükön. 

Akkor majd idegenek csatlakoznak hozzájuk, s Jákob házához szegődnek.” Iz 14,1(Kat. 

ford.)  

 

- Egyiptomban a héberek kivonulása előtt Isten összegyűjtötte szétszórt népét Gósen földjére. 

A végidei Babilonban az Úr megint összegyűjti szétszórt népét, mielőtt kivezetné őket. 

Amikor Isten Egyiptomból kivezette a népet nagy hatalommal, és erős karral elvitte őket a 

pusztába, ahol sokan zúgolódtak ellene, de az Úr a lázadókat megölte és nem engedte, hogy 

bemenjenek Kánaánba (4 Móz. 14,22-24; 27-35). A végidei Babilonban hasonlóan cselekszik 

majd az Úr. Nem engedi, hogy a gonoszok a mennyei Kánaánba bejussanak.  „És kiviszlek 

titeket a népek közül, és egybegyűjtelek titeket a tartományokból, melyekbe elszéledtetek, erős 

kézzel és kinyújtott karral és kiontott búsulással; És vezetlek titeket a népek pusztájára, hol 

szemtől-szembe törvénykezem veletek. A mint törvénykeztem a ti atyáitokkal Égyiptom 

földének pusztájában; úgy törvénykezem veletek, ezt mondja az Úr Isten.” Ezék. 20,34-36 

 

- Amikor Isten kivezette népét Egyiptomból tűz és felhő oszlopban ment előttük. Isten látható 

jelenléte vigaszt és állandó védelmet biztosított az Izraelitáknak. A végidei Babilonban, 

amikor az Úr ismét népe között lesz „tűz-fal”-ként oltalmazza majd őket szüntelen. Vezeti 

őket, mint az Egyiptomból való kivonulás idején.  

 

„És elindulának Szukhótból és táborba szállának Ethámban, a puszta szélén. Az Úr pedig 

megy vala előttök nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig 

tűzoszlopban, hogy világítson nékik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a 

felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől.” 2 Móz. 13,20-22 

„A ki előttetek jár vala az úton, hogy helyet szemeljen ki néktek, a hol táborozzatok, éjjel 

tűzben, hogy megmutassa néktek az útat, a melyen járjatok, és felhőben nappal.” 5 Móz. 1,33 

„Felhőt terjeszte ki, hogy befedezze őket, és tüzet, hogy világítson éjjel.” Zsolt. 105,39 
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„Elmondják majd e föld lakosainak, a kik hallották, hogy te Uram e nép között vagy, hogy 

szemtől szembe megjelentetted magadat te Uram, és hogy a te felhőd megállott ő rajtok, és 

felhőoszlopban jársz te ő előttök nappal, éjjel pedig tűzoszlopban.” 4 Móz. 14,14 

 

„Fuss, és szólj e gyermekhez, mondván: Kerítetlenül fogják lakni Jeruzsálemet a benne levő 

emberek és barmok sokasága miatt. Én pedig, szól az Úr, tűz-fal leszek körülötte és 

megdicsőítem magamat ő benne!” Zak. 2,4-5 

„És lészen, hogy a ki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik, 

minden, valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott. Ha elmosta az Úr Sion leányainak 

undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével: 

Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal 

felhőt és ködöt, s lángoló tűznek fényességét éjjel; mert ez egész dicsőségen oltalma lészen; 

És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és eső elől.” Ésa. 

4,2-5 

 

- Amikor Isten kivezette a népet Egyiptomból, kivitte őket a puszta magányába. A „nagy és 

rettenetes pusztá”-ban is eltartotta őket az Úr. Megédesítette a keserű vizet és megfakasztotta 

a sziklát nekik. Ételül pedig mannát adott enniük. A végidőben, amikor Isten kivezeti népét a 

pusztába a kietlen földre (az 5. csapás idején) ismét csodák útján őrzi meg népét. „Eledelt ad 

az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.” Zsolt. 111,5 A Babilonból 

megváltott népéről gondoskodik Szerető Istene! (Ésa. 48,20-21). 

 

„És zúgolódik vala a nép Mózes ellen, mondván: Mit igyunk? Ez pedig az Úrhoz kiálta, és 

mutata néki az Úr egy fát és beveté azt a vízbe, és a víz megédesedék. Ott ada néki rendtartást 

és törvényt és ott megkísérté.” 2 Móz. 15,24-25 

„Fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, a ki 

kihozott téged Égyiptom földéből, a szolgaságnak házából; A ki vezérlett téged a tüzes 

kígyóknak, skorpióknak, és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, a melyben víz nem 

vala; a ki vizet ada néked a kemény kősziklából;” 5 Móz. 8,14-15 

„És az Úr monda Mózesnek: Eredj el a nép előtt és végy magad mellé Izráel vénei közűl; 

pálczádat is, melylyel a folyót megsujtottad, vedd kezedbe és indulj el. Ímé én oda állok te 

elődbe a sziklára a Hóreben, és te sujts a sziklára, és víz jő ki abból, hogy igyék a nép. És úgy 

cselekedék Mózes Izráel vénei szeme láttára.” 2 Móz. 17,5-6 

„Pusztaságot tett vala álló tavakká, és kiaszott földet vízforrásokká.” Zsolt. 107,35 

 

„A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs, nyelvök a szomjúságban elepedt: én, 

az Úr meghallgatom őket, én, Izráel Istene, nem hagyom el őket. Kopasz hegyeken folyókat 

nyitok és a rónák közepén forrásokat; a pusztát vizek tavává teszem és az aszú földet 

vizeknek forrásivá. A pusztában czédrust, akáczot nevelek és mirtust és olajfát, plántálok a 

kietlenben cziprust, platánt, sudarczédrussal együtt,” Ésa. 41,17-19 

„Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiekről ne gondolkodjatok! Ímé, újat cselekszem; 

most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben 

folyóvizeket. Dicsőítni fog engem a mező vada, a sakálok és struczok, hogy vizet szereztem a 

pusztában; a kietlenben folyóvizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, a melyet 

magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!” Ésa. 43,18-21 

„Így szól az Úr, teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, a ki megsegít: Ne félj, én szolgám 

Jákób, és te igaz nép, a kit elválasztottam! Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a 

szárazra;” Ésa. 44,2-3 „Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldeából ujjongásnak szavával! 

jelentsétek meg, tudassátok ezt, terjesszétek a föld végső határáig; mondjátok: Megváltotta az 
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Úr szolgáját, Jákóbot. Nem szomjaznak, bárha pusztaságon vezeti is őket: kősziklából vizet 

fakaszt nékik, és meghasítja a sziklát és víz ömöl belőle.” Ésa. 48,20-21 

„A ki igazságban jár és egyenesen beszél, a ki megveti a zsarolt nyereséget, a ki kezeit 

rázván, nem vesz ajándékot, a ki fülét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit 

befogja, hogy gonoszt ne lásson: Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, 

kenyerét megkapja, vize el nem fogy.” Ésa. 33,15-16 

 

- Az egyiptomi nagyhatalom a XVIII. dinasztia idején Dél királyának számított. Legnagyobb 

vetélytársait is legyőzte, de Istennel nem szállhatott szembe úgy, hogy katasztrofális 

vereséget ne szenvedjen. Az Úr az egyiptomi Fáraó akarata ellenére nagy dicsőséggel kihozta 

népét Egyiptomból, hogy letelepítse őket Kánaánban az Ígéret földjén. „Kegyelmeddel 

vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre. Meghallják ezt a 

népek és megrendülnek; Filisztea lakóit reszketés fogja el. Akkor megháborodának Edom 

fejedelmei, Moáb hatalmasait rettegés szállja meg, elcsügged a Kanaán egész lakossága. 

Félelem és aggodalom lepi meg őket; karod hatalmától elnémulnak mint a kő, míg átvonul 

néped, Uram! Míg átvonul a nép, a te szerzeményed.” 2 Móz. 15,13-16 Isten a történelem 

végén az északi királytól a nagy Babilonból is megszabadítja népét. Ez a szabadítás, 

hatalmasabb lesz, és emlékezetesebb marad, mint amikor Egyiptomból hozta ki az Úr a 

hébereket. Az újabb Kivonulás fényében a korábbi kivonulás dicsősége elhalványul majd.  

 

„Azért ímé, eljőnek a napok, ezt mondja az Úr, a mikor nem mondják többé; Él az Úr, a ki 

felhozta Izráel fiait Égyiptom földéről; Hanem ezt: Él az Úr, a ki felhozta Izráel fiait 

északnak földéről és mindama földekről, a melyekbe elszórta őket! Mert visszaviszem őket 

az ő földjükre, a melyet az ő atyáiknak adtam.” Jer. 16,14-15 

„Azért ímé elközelgetnek a napok, azt mondja az Úr, a melyekben nem mondják többé: Él az 

Úr, a ki kihozta Izráel fiait Égyiptom földéből. Hanem inkább ezt mondják: Él az Úr, a ki 

kihozta és a ki haza vezérlette Izráel házának magvát az északi földről és mindama 

földekről, a melyekre kiűztem vala őket, és lakoznak az ő földjökön.” Jer. 23,7-8 

 

A hét csapás kezdetével lezáródik a nagy evangéliumhirdetés. „És az Isten országának ez az 

evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a 

vég.” Mát. 24,14 A hét csapás a földi történelem végét jelenti. Kialszanak az evangélium-

hirdetés fényei, a világ kegyelmi ideje lejár. „És emlékezzél meg a te Teremtődről a te 

ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jőnek, és míg el nem jőnek az 

esztendők, melyekről azt mondod: nem szeretem ezeket! A míg a nap meg nem setétedik, a 

világossággal, a holddal és csillagokkal egybe; és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső 

után.” Préd. 12,3-4 Az igazak elnyerték a késői esőt, amely mennyei erővel ruházta fel őket. 

Felkészültek az előttük álló nehézségekre. A világ nem tudja, de Krisztus alattvalóinak a 

száma betelt. A hét csapás ideje alatt megtérésre nincs lehetőség: „Boldog, aki vigyáz és őrzi 

az ő ruháit…” Jel 16,15 Most már az egybegyűjtött népnek a hét csapás borzalmain kell 

áthaladnia. A csapások ugyan a gonoszokat érik, de az igazak is szenvednek a látvány 

leírhatatlan. Isten ekkor is csodálatosan megsegíti őket, de Közbenjáró nélkül kell megállniuk. 

A Szent Lélek viszont végig velük marad, nélküle a hívek nem állhatnának meg (Ján. 14,16-

17). Zak. 10,11 ezt mondja: „És átvonulnak a nyomor tengerén, és megveri a tenger 

hullámait, és kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik Assiriának kevélysége, és Égyiptom 

királyi pálczája elvész.” „Asszíriának megtörik a gőgje” (Kat. ford.) ez azt jelenti, hogy 

Róma elesik. „és elragadják Egyiptomtól jogarát.” (Kat. ford.) ez azt jelenti, hogy Róma 

bukása után (az 5. csapástól) beáll az egyiptomi állapot – a francia forradalom idején uralkodó 

ateista lelkület - egy rövid időre most hatalmat kap, de Krisztus megjelenésével „elvész”. Az 

ateizmus megsemmisül. (Lásd még Jel. 17,11-et az egyiptomi korszakról.)          
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Az evangéliumhirdetés alatt Isten hatalmának megnyilatkozása fékezte a gonoszok dühét és 

gyűlöletét, de az evangéliumhirdetés befejeztével a gonoszok gyűlölete megújul, és a 

csapások ideje alatt teljessé válik. A következő Igék a végső szabadításról szólnak, amely 

hasonló lesz a Vörös - tenger szétválasztásához. Így dicsőíti meg Isten magát, és szerez 

dicsőséget népének, miközben ellenségei gőgjét megalázza. „És az Úr megátkozza Égyiptom 

tengerének nyelvét, és kezét felemeli az Eufráth fölé erős száraztó szélben, és hét patakra 

csapja azt, és népét sarus lábbal vezeti át, És csinált út lészen népe maradékának, a mely 

megmaradt Assiriától, a mint volt Izráelnek, mikor kijött Égyiptomnak földéből.” Ésa. 11,15-

16 „Ama napon olyan lesz Égyiptom, mint az asszonyok, retteg és fél a seregek Ura kezének 

felemelésétől, a melyet fölemel ellene. És Júda földe félelmére lesz Égyiptomnak, valaki csak 

említi azt előtte, már fél, a seregek Urának tanácsáért, a melyet Ő végzett felőle. Ama napon 

lesz öt város Égyiptomnak földén, a melyek Kanaán nyelvén szólanak, és esküsznek a 

seregeknek Urára; az egyik „pusztulás városának” neveztetik.” Ésa. 19,16-18 A gonoszok 

még nem felejtették el a nagy evangéliumhirdetés közben megnyilatkozó Isteni hatalmat, 

amelytől rettegtek. Vajon beavatkozik e Isten, hogy megsegítse népét?  Egyiptom pusztulása 

kikerülhetetlen, amint Szodoma és társainak pusztulása elkerülhetetlen volt. Lázadásuknak az 

Úr ítélete vetett véget. Isten végső szabadításával foglalkoznak még a következő Igehelyek 

(Ésa. 19,5-7; Jer. 50,35; 38; 51,31-32; Zsolt. 106,9-11; Jel. 16,12). A második Kivonulás 

hatalmas tapasztalatáról énekelnek majd a megváltottak. „Énekeljetek az Úrnak új éneket, 

mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges karja.” 

Zsolt. 98,1 „Énekeljetek az Úrnak új éneket, és dicséretét a földnek határairól, ti, a tenger 

hajósai és teljessége, a szigetek és azoknak lakói.” Ésa. 42,10 „És énekelnek vala mintegy új 

éneket a királyiszék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt; és senki meg nem 

tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, a kik áron vétettek meg a 

földről.” Jel. 14,3 „És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak 

énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; 

igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne 

dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és 

lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.” Jel. 15,3-4  
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Végjegyzet 

 

*B Az 1 Kir. 6,1 szerint a kivonulás és Salamon templomépítése (uralkodásának 4. évében) 

között eltelt időszak 480 év volt. Mivel Salamon uralkodásának 4. éve Kr. e. 966 volt, a 

kivonulás Kr. e. 1446-ban történt. Ezen kívül Jefte idejében (kb. Kr. e. 1100-ban) Izrael már 

300 éve lakott az ígéret földjén (Bír. 11,26). Ez a 300 év, plusz a 40 éves pusztai vándorlás és 

bizonyos idő még Hesbón elfoglalására a kivonulást a 15. század közepére teszi.341  

 

*R A Merneptah-sztélé jelentősége abban áll, hogy név szerint említi Izraelt. A sztélét 

Thébában fedezték fel (Flinders Petrie), kb. i.e. 1220 mások szerint i.e. 1209-ből való. 

Merneptah a XIX. dinasztia 3. fáraója volt, II. Ramszesz utódja. Merneptah Fáraó (kb. i. e. 

1224–1214) győzelmi felirata beszámol egy Kánaán területe feletti diadalról, melyben Izraelt 

a legyőzött népek között említi. „Kánaánt mindenféle baj érte, Askelónt meghódították, 

Gezert bevették, Janoám olyan mintha nem lenne, Izrael elpusztult, magja odaveszett” A 

feliraton szereplő három város nevét az egyiptomi hieroglif írásban szokásos 

városszimbólummal jelölték, Izrael neve mellett azonban nem városias jellegű népcsoportokra 

utaló írásjelek szerepelnek.”342  
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Merneptah győzelmi sztéléje (gránit, Nyugat - Théba, 19. dinasztia; Kairó, Egyiptomi Múzeum) (Fotó: 

SG)  
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Ebben az időben tehát Izrael már létezett Palesztinában. Ami kizárja, hogy a kivonulás II. 

Ramszesz idejében ment végbe. A XVIII. dinasztia nagy hadakozó Fáraója III. Thotmesz 

harcolt Kánaán területén. Az egyiptomi hadsereg Sziléből indult ki, amely egy fontos 

határerődítmény volt a Delta keleti határán, Súr földjén és „Egyiptom falának” is hívták. 10 

nap alatt megérkezett Egyiptom kánaáni központjába, - Gázába, amely 240km – re volt 

Szilétől.  Az egyiptomi hadsereg továbbhaladva néhány fontosabb palesztinai városon 

keresztül (Afek, Jaham) érte el Megiddót. A megiddói csatában III. Thotmesz legyőzte az 

ellenséges szíriai – kánaáni koalíciós haderőket és nagy zsákmányt ejtett (többek közt 924 

harci szekeret).343 Megiddó a későbbi Izráel területén fekszik. Azonban ebben az időben még 

nyoma sincs Izrael államnak, vagyis a kivonulás még nem ment végbe idáig. III. Thotmesz 

hadjárata folyamán nem ütközött a héberekbe sem Afeknél sem Megiddónál. (Lásd Józsué 

12,18;21) „A Megiddó-i csatában meghódoltatott kánaáni városok legrészletesebb listáját a 

Théba-i (Karnak) Amon- templom egy reliefjén olvashatjuk – 119 városnév, amelyben 

nincsenek benne azok a dél-kánaáni városok, amelyeket Thotmesz még korábban foglalt 

el.”344 III. Thotmesz a XVIII. dinasztia 6. fáraója volt. „a Kr. e. 1400 táján történt palesztinai 

események megfelelnek a Józsué vezette honfoglalásnak. A régészeti leletek arra utalnak, 

hogy Jerikó, Aj és Hácor kb. 1400-ban pusztultak el. Egy tudós erre a következtetésre jutott: 

„Minden elfogadott Palesztinából származó műalkotási lelet alátámasztja azt az irodalmi 

beszámolót, mely szerint a honfoglalás pontosan a bibliai történészek által jelzett időpontban 

történt””345 Az 1400-as időpont III. Amenhotep idejére tehető.  Sir Charles Marston szerint 

III. Amenhotep uralkodása alatt esett el Jerikó. Újabban társuralkodást is feltételeznek III. 

Amenhotep és IV. Amenhotep (Ehnaton) között.346 Egy dombormű az ókori Haremhauf 

(Haremhab; Harmais; Hóremheb) király sírjából kánaánita szemszögből mutatja be a héberek 

honfoglalását. „Ezt ábrázolja egy domborműtöredék a kb. i.e. 1349-1319-ig uralkodó 

Haremhauf király sírjából, amelyet trónra lépése előtt, még hadvezérként építtetett. A 

dombormű kánaánitákat ábrázol, amint alázatosan bebocsátást kérnek Egyiptomba. A képet 

magyarázó töredékes felirat szerint: „idegenek, más népek kerültek helyükre… pusztítván 

mind őket, mind városaikat”. A feliratból azt is megtudjuk, hogy ezek a szerencsétlen 

emberek éheztek és állati módon tengődtek a pusztában, mielőtt Egyiptomba értek, hogy 

menedéket kérjenek. A felirat az i.e. XIV. századból származik, és minden jel szerint Kánaán 

őslakosaira vonatkozik, akiket Józsué és a héberek legyőztek, és városaikból, hazájukból 

száműztek.”347 (Hóremheb Ehnaton fáraó uralkodása idején a hadsereg főparancsnoka volt.) 

Ugyanezt az esetet egy másik könyvből is idézem: „Meg kell említenem, hogy üldözött 

törzsek gyakran találtak menedéket az egyiptomi fáraó védelme alatt. A bécsi múzeum egy 

töredéke Horemheb idejéből való feliratot örökített meg, s ez árulja el, hogy a „Martiuk, 

akiket régi otthonukból kiszorítottak, szétrombolták és kifosztották városukat…” a fáraó 

segítségéért folyamodtak.”348 (Martu=nyugat; talán emoreusok) A habiru/apiru nem minden 

esetben jelenti a hébereket, de jelentheti őket. II. Amenhotep utolsó feljegyzett hadjárata 

szerint (Karnakból és Memphiszből származó két sztélé) a Fáraó kánaáni hadjárata során 

habiru/apiru foglyokat is ejtett. Itt nyilván nem a héberekről van szó. Ríbaddi a bibliai Gebál 

(Büblosz) királya segélykérő leveleiben említi a „habiru katonák”-at. „III. Amenhotep 

uralkodása alatt egy Abdi – Asirta nevű lázadó gyűjtötte maga köré a törvényen kívülieket és 

kezdte megdönteni az Egyiptomhoz hű helyi városi vezetők hatalmát. Rib-Haddi, Büblosz 

uralkodója kétségbeesett hangú leveleket küldözgetett a fáraónak és az illetékes 

hivatalnokoknak. A figyelmeztetést komolyan vették, és a tengeren útnak indították az 

egyiptomi csapatokat. A lázadókat kivégezték és a felkelésnek vége szakadt.”349 Ebben az 

esetben szintén nem a héberekről van szó. A habiru/apiru kifejezést ma leginkább úgy 

azonosítják, hogy az a számkivetetteket, törvényen kívülieket, hontalanokat jelentette, akik 

rátámadnak a civilizált városokra és fosztogatnak. Azonban ebbe a fogalomba beleférnek a 

héberek is. Hiszen az őket gyűlölő kánaánita népek szemében az egyiptomi rabszolgaságból 
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elmenekülő héberek valóban számkivetettek, törvényen kívüliek és hontalanok voltak, és a 

honfoglaláskor rátámadtak a kánaánita városokra, ahogy erről az Amarna levelek tudósítanak. 

Az amarnai leveleket El - Amarnában (Ahet – Aton) IV. Amenhotep (Ehnaton) Fáraó 

fővárosában fedezték fel. Az első darabokat 1887-ben. Sok levél érkezett a Fáraóhoz a 

kánaánita városállamok királyaitól, amelyekben segítséget kérnek az országukat elözönlő 

„habirukkal” szemben. A Fáraó azonban nem segítette meg őket. „Sok kiváló szakértő, akik 

alaposan átvizsgálták az anyagot, bizonyossággal azonosítják az amarnai levelezés habiruit 

Józsué hadseregével. Rámutattak arra a tényre, hogy azoknak a városoknak a kormányzói 

tartottak fenn levelezést Egyiptommal, amelyeket az izráeliták később hódítottak meg: 

Megiddó, Askelon, Akkó, Gezer és Jeruzsálem. Másrészt azok a városok, amelyek már 

korábban elestek, vagy önként megadták magukat Józsué seregével szemben, egyáltalán nem 

szerepelnek a levelezők között (például Jerikó, Beér-Seba, Béthel, Gibeon, Hebrón). A nemzet 

Istennel való szövetségkötésének amely az Ebál és a Garizim hegyén, Sikem közelében történt 

ünnepélyes megerősítésével kapcsolatban nagy jelentőségű az az adat, amit Abdu-Hepa, 

Jeruzsálem királya egyik levele (EA 289) szolgáltat ezzel a megjegyzéssel: ’Vagy úgy fogunk 

tenni, mint Labayu, aki Sikem országát átadta a habiruknak?’”350 

 

 
Egy amarna levél (EA29832) Yapahutól, Gezer királyától, aki a fáraó segítségéért könyörög a város 

védelme érdekében a Habiru ellen. (Fotó: SG) (British Museum)  

 

 „Beth-Sanban talált emlékoszlop, melyen II. Ramszesz felirata látható, említi a habirukat, 

akik Palesztinának ugyanabban a részében éltek, ahol a héberek az i. e. XIII. században, a 

bírák korában.”351 II. Ramszesz a keleti Deltában építette meg fővárosát Per – Ramszesz 

néven részben Avarisz helyén. A Biblia szerint viszont Ramszeszt nem fővárossá, hanem 

gabonatartó (raktár) várossá építették ki. Ez az érv az ellen szól, hogy II. Ramszesz idejében 

ment végbe a kivonulás. 2 Móz. 1,8 szerint „új király” támadt Egyiptomban, aki elnyomta a 

hébereket. Az elnyomás előtt a héberek helyzete kedvező volt (2 Móz. 1,7; Apcsel. 7,17-18). 

Nevetséges volna azt állítani, hogy a XVIII. dinasztia nagy hódító királyai nem nyomták el a 

hébereket, hanem csak a következő a XIX. dinasztia hódító királyai tették ezt meg. Mózes 120 

évet élt és Kánaán birtokbavétele előtt kb. Kr. e. 1406-ban halt meg (5 Móz. 34,7).   
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Végjegyzet 2 

 

A hagyomány szerint a Fáraó lánya megmutatta Mózest apjának és kérte őt, hogy örökösévé 

tehesse, ha nem lesz fiúgyermeke. Ez a Fáraó azonban éles ellentétben áll azzal a Fáraóval, 

amelyet a II. Mózes 1, 15-16-ból és az 1,22-ből ismerünk. Ez a Fáraó nem hitte, hogy Mózes 

komoly veszélyt jelenthet, nem ölte és nem ölette meg, míg a korábbi Fáraó hajthatatlanul el 

akarta őt pusztítani. Sőt nemhogy nem akarta őt ez a Fáraó elpusztítani, hanem még „igen 

nagy gonddal” is nevelte, tehát őrizte is. Tehát a hagyományból is kitűnik, hogy két 

különböző Fáraóról van szó.   

 

„Mivel tehát Mózes ilyen kiváló volt, Timer–en–Mut egy nap bevitte Mózest atyjához, és 

kifejezte azt az óhaját, hogy örökösévé tehesse, ha Isten nem ajándékozza meg fiúval, és még 

hozzátette: „Ezt az isteni termetű és nemes szellemű fiút felneveltem, és minthogy csodálatos 

módon kaptam őt a folyó kegyelméből, elhatároztam, hogy fiammá és a királyságban 

utódoddá teszem őt.” Így beszélt és a fiút atyja karjaiba helyezte. Ez átvette a gyermeket 

szeretettel keblére szorította, és hogy leányának kedvére tegyen, tréfából fejére tette a királyi 

koronát. De Mózes a koronát ledobta a földre, ide-oda gurította, mint valami gyermekjátékot, 

majd lábbal taposta. Ez pedig komoly rosszat jelentett a királyság jövőjére. Az írástudó pedig, 

aki Mózes születéséből az egyiptomi uralom pusztulását jósolta, amint meglátta ezt a 

jelenetet, odasietett, hogy megölje a fiút, és rémülten így kiáltott fel: „Ez az a fiú, ó, király, 

akinek meggyilkolása árán Isten rendelése szerint megszabadulhatunk rettegésünktől. Mert a 

jóslat igazságának az is bizonyítéka, hogy kigúnyolta a te királyi méltóságodat, és lábbal 

taposta koronádat. Gyilkoltasd meg tehát, és szabadítsd meg az egyiptomiakat a miatta való 

rettegésüktől.” Timer- en-Mut azonban megelőzte, és elrejtette a fiút, és a király is vonakodott 

megöletni, mert Isten, aki gondoskodott Mózes életének megmentéséről, ezt sugallta neki. 

Mózest tehát igen nagy gonddal nevelték, és a héberek belé vetették minden reményüket; az 

egyiptomiak viszont rossz szemmel nézték neveltetését. Mivel azonban a király maga nem ölte 

meg, és az örökbefogadás révén rokona lett, visszariadtak meggyilkolásától, és különben sem 

akadt senki, aki az egyiptomiak kedvéért, a jóslat ismeretében vállalkozott volna rá; a fiút 

tehát nem gyilkolták meg.”352  

 

Ajánlott oldalak 

 

Az Álom – sztélé szövege angolul olvasható a (www.ancient-

egypt.org/literature/stories/dream stela/translation.html) webcímen. 

 

© Sipos Gábor 

 

Kiegészítés: 

 

A kepes kard (sarlókard)  

 

Használták a hükszoszok és az egyiptomiak, de a tudósok Kánaánból származtatják: „A 

hükszószok egyiptomi uralmuk vége felé északról átvett új harci készségekkel és 

módszerekkel igyekeztek felülkerekedni a honvédő seregen, többek között haladó 

fémmegmunkálási módszerekkel, egy speciális, igen nagy – egy magas földsánccal és árokkal 

körülvett - erődtípussal, a ló vontatta harci kocsival, illetve olyan fegyverekkel, mint a 

kepeskard, az összetett íj és a védőpáncélzat.  Az ázsiaiak által használt görbekardhoz hasonló 

kepes (sarlókard) valószínűleg Kánaánból származott. Az Újbirodalom korától kezdődően az 

egyiptomi sereg bevett fegyverneme lett, és a templomi jeleneteken az istenek ezt adják át a 
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királynak mint az ellenségei győzelem feletti ígéretét. ” (Rosalie David: Élet az ókori 

Egyiptomban 365. o.) Azonban ez a fajta kardtípus már a korai dél – Mezopotámiai és Elámi 

leleteken is megjelenik.   

 

    
Sarlókard Kantírból (III. Ramszesz idejéből)                Egyiptomi katona kepessel (Deir el-Bahari)    

(Musée du Louvre) (Fotó: SG)                                                                  (Fotó: SG)        

 

 
Egyiptomi katonák sarlókardokkal (Luxor Múzeum, Egyiptom) (Fotó: SG)  
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Éannatum sarlókarddal (Keselyű sztélé) (Musée du Louvre) (Fotó: SG)  

 

 
Kepes kardos jelenet Szúzából (Musée du Louvre) (Fotó: SG)  

 



108 

 

Idézetek jegyzéke 

 
1 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 270. o. 
2 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 249. o. 
3 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 125. o.  
4 I. Jahmesz Wikipedia  
5 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 132. o. 
6 VILÁGTÖRTÉNET 1. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 336. o. 
7 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 43. o. 
8 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 42. o. 
9 Biography of Ahmose Pen-nekbet www.reshafim.org.il/ad/egyt/text/ahmose-pen-nekbet.htm 
10 VILÁGTÖRTÉNET 1. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 326. o. 
11 ÓKTCh Nemzeti Tankönyvkiadó Hetedik kiadás, 1999 31. o. 
12 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 125. o. 
13 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 32. o.  
14 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 352. o. 
15 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 42. o. 
16 Wikipedia I. Jahmesz; Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 229. o. 
17 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 40. o. 
18 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 199. o. 
19 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 190. o. 
20 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 40. o. 
21 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 45. o.   
22 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 41. o.   
23 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 126. o. 
24 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 232. o.  
25 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 236. o.  
26 Wikipedia I. Jahmesz 
27 Joyce Tyldesley Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 33. o. 
28 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 235. o.  
29 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 32. o. 
30 Wikipedia I. Jahmesz; Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 236-237,244-

245. o. 
31

 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 52. o. 
32 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 50. o. 
33 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 54. o.  
34 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 151. o. 
35 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 33. o. 
36 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 250. o. 
37 Joyce Tyldesly: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 32. o. 
38 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 266. o. 
39 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 250. o. 
40 Wikipedia - Hükszoszok 
41 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 29. o. 
42 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 250. o. 
43 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 250. o. 
44 Grüll Tibor – Izráel és az egyiptomi fogság Hetek 2007. 11. 23. (XI/47) 
45

 Grüll Tibor – Izrael és az egyiptomi fogság Hetek 2007. 11. 23. 
46 Érelmeszesedés az ókori Egyiptomban 2009. november 18. mult-kor.hu 



109 

 

 

   Érelmeszesedés nyomaira bukkantak egyiptomi múmiáknál 2009. november 18. Hirado.hu 
47 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 184. o. 
48 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 184. o. 
49 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 185. o. 
50 HARCOS BIRODALMAK I.E. 1500-600 Dunakönyv Kiadó Bp. 1993.45. o.    
51 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 34-35. o. 
52

 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 101. o. 
53 Wikipedia I Amenhotep 
54 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 151. o. 
55 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 176. o. 
56 Francsek Julia: Idegen népek és idegen kultúrtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt 

Bp. 1937. 14-15. o. 
57 Élet az Ókori Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 360. o. 
58 Wikipedia I. Amenhotep; I. Jahmesz Wikipedia; Ian Shaw Az ókori Egyiptom története 

Gold Book 233; 239. o. 
59

 ÓKTCh Hetedik kiadás, 1999 31. o. 
60 Biography of Ahmose Pen-nekhbet www.reshafim.org.il/ad/egypt/history.htm 
61 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 239. o. 
62 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 179. o. 
63 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 180. o.  
64 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 319. o. 
65 A Biblia képekben Gianni Guadalupi Alexandra 84. o.  
66 E. G. White: Próféták és királyok Advent Kiadó Bp. 1995. 115. o.  
67 E. G. White Pátriárkák és próféták – virtuális 
68 Josephus Flavius A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 44. o. 
69 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 332. o. 
70 Rosanna Pirelli: Az ókori Egyiptom királynői Gabo Könyvkiadó 2008. 147. o.  
71 Egyiptom - 3500 éves ékszerre bukkantak Kairó, 1997.06.25. MTI 
72 Peter A. Clayton: Fáraók krónikája 2007. Móra Könyvkiadó 102. o.  
73 Hilary Wilson: A fáraók népe Gold Book 211. o. 
74 HARCOS BIRODALMAK I.E. 1500-600 Dunakönyv Kiadó Bp. 1993. 42. o.  
75 ÓKTCh Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999 32. o. 
76 VILÁGTÖRTÉNET 1 Kötet Kossuth kiadó 1962. 337. o. 
77 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 134. o. 
78 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 326. o. 
79 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 194. o. 
80 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 217. o. 
81 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 132. o.   
82 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 335. o.   
83 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 254. o. 11-es jegyzet 
84 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 49. o. 
85 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 149. o. 
86 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 149-150. o.    
87 Osara La Mort: Napút az istenekhez /Az egyiptomi mágia elmélete és gyakorlata/ Tuan 

Kiadó 154. o.   
88 Osara La Mort: Napút az istenekhez /Az egyiptomi mágia elmélete és gyakorlata/ Tuan 

Kiadó 145. o.  
89 Rosalie David: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban Gold Book 244. o. 
90 Rosalie David: Vallás és mágia az ókori Egyiptomban Gold Book 244. o. 



110 

 

 
91 Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban Akadémia Kiadó Bp. 1978. 36. o. 
92 Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban Akadémia Kiadó Bp. 1978. 100. o. 
93 Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban Akadémia Kiadó Bp. 1978. 46. o. 
94 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 248. o. 
95 Wikipedia I. Thotmesz 
96 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 248. o. 
97 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége 251. o. 
98 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége 251. o. 
99 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 78. o. 
100 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 77-78. o. 
101 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 51. o. 
102 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 52. o. 
103 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 52. o. 
104 E. G. White: Pátriárkák és próféták 251. o. 
105 Wikipedia Hatsepszut; Dodson, Aidan, Hilton, Dyan. The Complete Royal Families of 

Ancient Egypt. Thames & Hudson. ISBN 0-500-05128-3 (2004), p.130 
106 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 246. o. 
107 Rosanna Pirelli: Az ókori Egyiptom királynői Gabo Könyvkiadó 2008. 88. o. 
108 KIA – virtuális Mózes II. könyve John D. Hanna  
109 Haag Lexikon – virtuális Mózes Arcanum 
110 Bibliai nevek és fogalmak – virtuális CAFENÁT-PANEÁH; Arcanum 
111 Bibliai nevek és fogalmak – Mózes; Arcanum 
112 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 90. o. 
113 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 90. o. 
114 Wikipedia Ramosze (herceg) 
115 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 58. o. 
116 Az emberiség krónikája Officina Nova 1988-90. 45. o. 
117 E. G. White: Pátriárkák és Próféták (első kiadás) Bibliaiskolák Közössége 253. o. 
118 Josephus Flavius A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 48. o. 
119 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 128. o.   
120 Wikipedia Nofruré 
121 Wikipedia Nofruré 
122 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 103. o.  
123

 Wikipedia Jahmesz Pennehbet; I Thotmesz 
124

 Wikipedia Jahmesz Pennehbet  
125 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 287-288. o. 
126 Wikipedia Ineni 
127 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 253-254. o.  
128 Wikipedia Amenmosze  
129 Wikipedia Uadzsmesz 
130 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 247. o. 
131 Wikipedia Amenmosze – Amenmose (német) 
132 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 90. o. 
133 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 91. o. 
134

 E. G. White Pátriárkák és próféták – virtuális   
135 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 252. o. 
136

 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 251. o. 
137 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 51-52. o. 
138 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 251. o.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/0500051283


111 

 

 
139 Wikipedia Hatsepszut 
140 Rosanna Pirelli: Az ókori Egyiptom királynői Gabo Könyvkiadó 2008. 153. o.  
141 Rosanna Pirelli: Az ókori Egyiptom királynői Gabo Könyvkiadó 2008. 18. o.   
142 Peter A. Clayton: Fáraók krónikája 2007. Móra Könyvkiadó 102. o.  
143 HARCOS BIRODALMAK I.E. 1500-600 Dunakönyv Kiadó Bp. 1993. 36. o.  
144

 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 127. o. 
145 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 44. o.   
146 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 83. o. 
147 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 72. o. 
148 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 151. o. 
149 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 169. o. 
150 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 63. o. 
151 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris 1998. 136. o. 
152 Wikipedia – Hatsepszut  
153 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 67. o. 
154 Peter A. Clayton: Fáraók krónikája 2007. Móra Könyvkiadó 105. o.  
155 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris 1998. 194. o.     
156 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 257. o. 
157 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 69-70. o.   
158 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 254-255. o.  
159 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 172. o. 
160 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 216. o. 
161 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége 246. o.  
162 Részegen orgiáztak az ókori egyiptomiak Múlt - kor 2006. november 2.  
163 Részegen orgiáztak az ókori egyiptomiak Múlt - kor 2006. november 2. 
164 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris 1998. 137. o. 
165 Josephus Flavius: A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 43. o. 
166 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 157. o. 
167 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris 1998. 137. o. 
168 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 129. o. 
169 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 97-98. o.  
170 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 239. o. 
171 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 236. o. 
172 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 253-254. o. 
173 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 31. o.  
174 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 91. o. 
175

 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 97. o.  
176 Lucia Gahlin: Egyiptom Glória Kiadó 65. o.  
177 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 256. o. 
178 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 180. o. 
179 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris Kiadó 1998. 137. o. 
180 Az emberiség krónikája Officina Nova 1988-90. 46. o. 
181 Castiglione László: Az ókor nagyjai Akadémia Kiadó Bp. 1982. 72. o. III. Thotmesz     
182 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris 1998. 140. o. 
183

 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 32. o. 
184 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 133. o. 
185 VILÁGTÖRTÉNET 1 Kossuth Könyvkiadó 1962. 340-41. o.   
186 HARCOS BIRODALMAK I.E. 1500-600 Dunakönyv Kiadó Bp. 1993. 39. o. 
187 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 95. o. 



112 

 

 
188 VILÁGTÖRTÉNET 1 Kossuth Könyvkiadó 1962. 340-41. o.   
189 VILÁGTÖRTÉNET 1 Kossuth Könyvkiadó 1962. 378. o. 
190 Francsek Julia: Idegen népek és idegen kultúrtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt 

Bp. 1937. 26-27. o.  
191 Francsek Julia: Idegen népek és idegen kultúrtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt 

Bp. 1937. 28. o.  
192 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 130-131. o. 
193 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 374-375. o. 
194 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 376. o. 
195 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 377. o. 
196 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 377. o. 
197 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 376. o. 
198 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 181. o. 
199 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 130. o. 
200 Élet az Ókori Egyiptomban – Rosalie David Gold Book 2003. 180. o. 
201

 VILÁGTÖRTÉNET 1 Kossuth Könyvkiadó 1962. 341. o. 
202 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 192-193. o. 
203 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 327. o. 
204 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 327. o. 
205 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 327. o. 
206 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 327. o. 
207 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 328. o. 
208 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 327-328. o. 
209 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 328. o. 
210 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 150. o. 
211 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 330. o. 
212 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 169. o.    
213 Joyce Tyldesley: Amon lánya Gold Book 1996. 65. o. 
214 Flinders Petrie A History of Egypt Two p. 114 
215 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 321. o. 
216 Hilary Wilson: A fáraók népe Gold Book 210. o. 
217 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 320. o. 
218 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 188. o. 
219 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 268. o. 
220 Hunting elephants www.reshafim.org.il/ad/egypt/history.htm 
221 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 96. o. 
222 Francsek Julia: Idegen népek és idegen kultúrtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt 

Bp. 1937. 32. o.  
223 Francsek Julia: Idegen népek és idegen kultúrtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt 

Bp. 1937. 39-40. o.  
224 Hilary Wilson: A fáraók népe Gold Book 229. o. 
225 Wikipedia III. Thotmesz 
226 Wikipedia III. Thotmesz 
227

 Wikipedia III. Thotmesz; Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 259. o.  
228 Wikipedia III. Thotmesz 
229 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 374. o. 
230 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 360. o. 
231 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 360. o. 
232 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 34. o. 



113 

 

 
233 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 202. o. 
234 Wikipedia III. Thotmesz 
235 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 37. o. 
236 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 121. o. 
237 Wikipedia II. Amenhotep  
238 E. G. White: Pátriárkák és Próféták 254. o. 
239 The biography of Amenemhab www.reshafim.org.il/ad/egypt/texts/amenemhab.htm 
240 Castiglione László: Az ókor nagyjai Akadémia Kiadó 1982. 72. o. – III. Thotmesz  
241 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 132. o. 
242 VILÁGTÖRTÉNET 1 Kossuth Könyvkiadó 1962. 341. o. 
243 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 121. o. 
244 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 122. o. 
245 The Asiatic campaigns of Amenhotep II www.reshafim.org.il/ad/egypt/history.htm 
246 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 285. o. 
247 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 285. o. 
248 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 285. o.  
249 Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban Akadémia Kiadó Bp. 1978. 100. o. 
250 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 132. o. 
251 Hahn István: A hadművészet ókori klasszikusai Zrínyi Katonai Kiadó Bp. 1963. 149. o. 
252 The Asiatic campaigns of Amenhotep II www.reshafim.org.il/ad/egypt/history.htm 
253 The Asiatic campaigns of Amenhotep II www.reshafim.org.il/ad/egypt/history.htm 
254 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 258. o. 
255 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 263. o. 
256 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 34. o. 
257 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 323. o. 
258 VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 323. o. 
259 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 263. o.  
260 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 150-151. o. 
261 Egészségtelenül étkeztek az óegyiptomi papok Múlt-kor - 2010. március 1. 09:11 The 

Daily Telegraph, MTI     
262 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 246. o. 
263 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 260. o. 
264 Wikipedia II. Amenhotep 
265 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 289. o.  
266 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 372. o. 
267 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 180. o. 
268

 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 365. o. 
269 ÓKTCh Nemzeti Tankönyvkiadó Hetedik kiadás, 1999. 32. o. 
270 ÓKTCh Hetedik kiadás, 1999. 33-36. o. 
271 ÓKTCh Hetedik kiadás, 1999. 38. o. 
272 ÓKTCh Hetedik kiadás 1999. 38. o. 
273 II. Amenhotep szíriai hadjárata – A hadművészet ókori klasszikusai Zrínyi Katonai Kiadó 

1963. 151. o. 
274 ÓKTCh Hetedik kiadás 1999. 244. o. 
275 ÓKTCh Hetedik kiadás 1999. 163. o. 
276 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 231. o.  
277 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 360. o. 
278 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 300. o. / Peter A. Clayton: Fáraók krónikája 2007. 

Móra Könyvkiadó 109. o.  



114 

 

 
279 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris Kiadó 1998. 336. o. 
280 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 145. o. 
281 Hathor - maatkara.extra.hu/Hathor.htm 
282 Hathor - maatkara.extra.hu/Hathor.htm 
283 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris 1998. 133. o. 
284 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 240. o.  
285 Hathor - maatkara.extra.hu/Hathor.htm 
286 Hathor - maatkara.extra.hu/Hathor.htm 
287 Hathor - maatkara.extra.hu/Hathor.htm 
288 Hathor - maatkara.extra.hu/Hathor.htm 
289 Hathor - maatkara.extra.hu/Hathor.htm 
290 Hathor - maatkara.extra.hu/Hathor.htm 
291 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 482. o. 
292 Négyezer éves mágikus szülőzsámoly Kairó, 2002. május 25., szombat (MTI-Panoráma) 
293 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris 1998. 321. o. 
294 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris 1998. 251. o. 
295 Lucia Gahlin: Egyiptom Glória Kiadó 229. o.  
296 Hathor - maatkara.extra.hu/Hathor.htm 
297 E. G. White Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 334-335. o. 
298 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 140. o. 
299

 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris Kiadó 1998. 252. o. 
300 KIA – virtuális John D. Hannah II. Mózes 4:1-17 
301 KIA – virtuális II. Mózes John D. Hannah – Bevezetés; Egyiptom történelme a kivonulás 

idején. 
302 Kákosy László: Ré fiai Gondolat 1979. 90. o.  
303 Wikipedia IV. Thotmesz; Fletcher, Joann. Egypt’s Sun King – Amenhotep III. London: 

Duncan Baird Publishers (2000), p. 15 
304 Wikipedia IV. Thotmesz; Fletcher, Joann. Egypt’s Sun King – Amenhotep III. London: 

Duncan Baird Publishers (2000), p. 15 
305 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 292. o. 
306 Wikipedia – Egyiptomi Újbirodalom 
307 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris Kiadó 1998. 185. o. 
308 Francsek Julia: Idegen népek és idegen kultúrtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt 

Bp. 1937. 13. o.   
309 Kákosy László: Az ókori Egyiptom története és kultúrája Osiris Kiadó 1998. 185. o. 
310 E. G. White: Pátriárkák és próféták (első kiadás) Bibliaiskolák Közössége 281. o. 
311 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 124. o. 
312 Wikipedia III. Amenhotep 
313 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 286. o.  
314 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 355. o. 
315 HARCOS BIRODALMAK I.E. 1500-600 Dunakönyv Kiadó Bp. 1993. 32. o.  
316 Francsek Julia: Idegen népek és idegen kultúrtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt 

Bp. 1937. 34. o.  
317 Hahn István - A hadművészet ókori klasszikusai Zrínyi Katonai Kiadó 1963. 151. o.  
318 Hahn István - A hadművészet ókori klasszikusai Zrínyi Katonai Kiadó 1963. 151-152. o. 
319 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 122. o. 
320 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 276. o. 
321 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 101. o. 
322 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 234. o. 



115 

 

 
323 Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 234-235. o. 
324 Wikipedia IV. Thotmesz 
325 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 134. o. 
326 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 129-130. o. 
327 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 130; 131; 182. o. 
328 E. G. White: Pátriárkák és próféták Bibliaiskolák Közössége (első kiadás) 290. o. 
329 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 132. o.  
330 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 126. o. 
331 Joyce Tyldesley: Egyiptom aranykora Gold Book 2001. 141-142. o. 
332 Bibliai nevek és fogalmak virtuális – Szukkót; Arcanum 
333 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 236. o.  
334 Ian Shaw: Az ókori Egyiptom története Gold Book 242. o.  
335 Kákosy László: Egyiptomi és antik csillaghit Akadémia Kiadó Bp. 1978. 138-139. o. 
336 Lásd Árulkodó növénymaradványok: mikor uralkodtak valójában az egyiptomi fáraók? 

2010. június 18. HVG/MTI 
337 I. Amenhotep Wikipedia  
338 ÓKTCh Nemzeti Tankönyvkiadó Hetedik kiadás, 1999 227. o.  
339 ÓKTCh Nemzeti Tankönyvkiadó Hetedik kiadás, 1999 227. o.   
340 E. G. White Pátriárkák és Próféták 269. o. 
341 KIA – virtuális II. Mózes John D. Hannah; A kivonulás időpontja    
342 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 42. o. 
343 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 31-32. o. 
344 Nagy Viktória - Az egyiptomi birodalom árnyékában: késő bronzkor (kb. i.e. 1550-1200) 
345 KIA – virtuális II. Mózes John D. Hannah; A kivonulás időpontja 
346 Új leletek szerint Ehnaton fáraó együtt uralkodott apjával 2014.02.07. MTI 
347 Siegfried Horn: A bibliai régészet XX. század eleji feltárásai 17. o. 
348 Francsek Júlia: Idegen népek és idegen kulturtényezők Egyiptomban a 18. dinasztia alatt 

Bp. 1937. 17. o. 
349 Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 36. o. 
350 G. L. Archer: A Survey of Old Testament Introduction, 10. kiadás, Chicago, 1975 
351 Siegfried Horn: A bibliai régészet XX. század eleji feltárásai Bibliaiskolák Közössége 

1990. 16. o.   
352 Josephus Flavius A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 48-49. o.        

 


