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5. fejezet 

 

„Dél Behemótja” Ésa. 30,6 

 

Az egyiptomiak eredete 

 

A Bábelből való szétszóródás következtében Miczráim és leszármazottai elvándoroltak 

Egyiptomba és benépesítették azt. A zsidók Egyiptomot Micráimnak nevezték. Sineár 

földjéről fiaival maga Khám is Egyiptomba költözött, ahol uralkodó lett belőle (Zsolt. 78,51; 

105,23; 105,27; 106,22).*1 A bevándorlók először Patrósz földjén telepedtek le.  A Szentírás 

szerint az egyiptomiak Pathrós (Patrósz) földjéről származnak. „Mert így szól az Úr Isten: 

Negyven esztendő múlva egybegyűjtöm az égyiptomiakat a népek közül, kik közé szétszórattak. 

És visszahozom Égyiptom foglyait s visszaviszem őket Pathrós földjére, az ő eredetök 

földjére, és ott lesznek alacsony királyság.” Ezék. 29,13-14 (Az ítélet itt egész Egyiptomra 

vonatkozik. Az Úr egész Egyiptomból szórja szét az egyiptomiakat „és eloszlatom az 

égyiptomiakat a nemzetek közé” Ezék. 29,12 majd összegyűjti és letelepíti őket Patrósz 

földjén, ahol kezdetben éltek.) Patrósz jelentése: déli, délvidék. Felső-Egyiptom egyik vidéke 

volt.1 Esárhaddon asszír király egyik feliratában Patrósz Petorisi/Paturisi néven szerepel.2 Az 

asszír király címei között szerepel, hogy magát Alsó-Egyiptom (māt Musur), Felső-Egyiptom 

(māt Paturisi – Patrósz földje), és Kús (māt Kūsi) urának tekintette.  

„Patrósz (vö. 30:14) egy földrajzi terület neve Dél- (Felső-) Egyiptomban. Egyesek szerint 

Patrósz Egyiptom népének hagyományos szülőföldje.”3 Miczráim ötödik leszármazottja 

Pathruszim. Utódai az egyiptomi Patrósz lakói lettek. (A Biblia egyik olvasata szerint 

Pathruszim a filiszteusok egyik ősatyja is volt (1 Móz. 10,14; 1 Krón. 1,12)).  „Patrósz Kairó 

és Asszuán között kb. félúton feküdt. Ugyanakkor a „Patrósz” szót Felső-Egyiptomra (vö. Jer 

44:1) és talán egész Egyiptomra is használták (vö. Ez 29:14).”4 Ézsaiás 11,11-ben Patrósz 

nem városként, hanem vidékként vagy országként, - országrészként szerepel. (Itt szerepel még 

Sineár (Sinár) amely nem csak egy országot (Babilont), hanem egy vidéket is jelent (1 Móz. 

10,10; 11,12; 14,1,9; Dán. 1,2; Zak. 5,11). Ugyancsak itt szerepel Hamáth is amely szintén 

nem csak a várost jelenti, hanem a hozzá tartozó földrajzi területet egy vidéket is (2 Kir. 

23,33; 25,21; Jer. 52,27).  Jer. 44,1-ben ’Pátrosz (Patrósz) földje’ szerepel Egyiptomban. Ha 

nem konkrét országról van szó, mint pl. - Egyiptom földje vagy Asszíria földje - akkor a 

 
*1 Zsolt. 78,51 beszél „Khám sátorai” -ról, amely azt jelenti, hogy Khám leszármazottai népesítették 

be Egyiptomot. Ugyanakkor arra is utal, hogy egykor Khám együtt lakott utódaival Egyiptomban. A 

kivonulás idején Khám leszármazottainak elsőszülöttjeit ölte meg az Úr. Zsolt. 105,23 és 105,27 

Egyiptomot „Khám földjének” nevezi. Egyrészt azért, mert tőle származtak Egyiptom lakói. Másrészt 

viszont arra utal, hogy egykor Khám uralta, tulajdonolta Egyiptomot. Hasonlóan, mint unokája 

Nimród Asszíriát. „És megrontják Assiria földjét fegyverrel Nimród földjét is az ő kapuiban…” Mik. 

5,6 Khám alapító is lehetett Egyiptomban (birodalom, dinasztia vagy városalapító).  Tehát a Biblia 

ugyanabban az értelemben nevezheti Egyiptomot „Khám földjé” -nek mint, ahogy ezt teszi 

Asszíriával „Nimród földjé” -vel. A Zsolt. 105,23-ban az Írás Jákóbot említi. Jákób az úgynevezett 

hükszósz korban (hükszósz királyok korában) került Egyiptomba. Bár a hükszószok eredete 

tisztázatlan nem tartják őket Khám leszármazottainak. A Zsoltáríró tehát visszamenőlegesen nevezi 

Egyiptomot „Khám földjének”. „Jákób a Khám földén zsellérkedék.” – mondja Zsolt. 105,23. Zsolt. 

106,22-ben a Károli fordításban „Khám országa” szerepel. Más fordításokban „Khám földje”. Amint 

láthattuk Khám személyét a Szentírás, egyértelműen, mint országhoz elsősorban Egyiptomhoz köti. 

Továbbá kapcsolatba hozza még Kánaánnal (1 Krón. 4,39-40), Babilonnal (1 Krón. 1,8; 10) és az 

Ararát térségével is (1 Móz. 9,18; 9,20-22). Ezen felül pedig mindazokkal, akik tőle származtak.  
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Szentírás hasonlóan jelöl egy kisebb – nagyobb földrajzi területet, vidéket is, mint pl. Sineár 

földjén, Gósen földjén (1 Móz. 47,27), Galileának földjén (1 Kir. 9,11), Gileád földjén (1 

Krón. 2,22) stb.  A Szentírás Alsó – Egyiptom számos városát név szerint említi amikor 

Nabukodonozor megtámadta Egyiptomot (Migdólt, Nófot (Memphisz), Táfneszt, Coánt 

(Avarisz, Per Ramszesz), Színt (Peluszium), Pí – Beszetet és Ont (Bethsemes, Heliopolisz), 

addig Felső – Egyiptomban csak Patrószt, és Nó – Ammont (Théba) említi többször, amely az 

egyiptomi délvidéknek (Pathrósz) központi területe lehetett (Jer.46,13-14;19;25; Jer. 43,13; 

44,1; Ezék.30,13-18). Ha ez Egyiptom korai történelmének idején is így volt, akkor ez 

bizonyos egyezést mutat Hérodotosznak azzal az elbeszélésével, hogy a thébai terület volt a 

legalkalmasabb hely Egyiptom korai szakaszában a letelepedésre. (Lásd a későbbiekben: 

Hérodotosz felidéz egy egyiptomi hagyományt…).        

 

Khám és leszármazottjai miután Egyiptomba érkeztek városokat alapítottak. A városépítés 

ekkora már nagyon hosszú múltra tekintett vissza. Kain még az özönvíz előtti világban 

megépítette a történelem első városát és fiáról Hánókhnak nevezte el (1 Móz. 4,17). Az 

özönvíz után pedig szintén városépítéssel kezdődött a történelem Sineár földjén, ahol Khám 

leszármazottai korábban éltek (1 Móz. 11,2-3). Városkirályságok terjedtek el 

Mezopotámiában, Szíriában (2 Kir. 19,13; Ézs. 37,13) és Kánaánban (Józs. 12, 7-24) még a 

sokkal későbbi időkben is. Az egyiptomiak magukat két ősi Felső – Egyiptom-i városból 

származtatták, Nehebből (vagy Nekheb) ma el –Kab) és Nehem/Nehen-ből (vagy Nekhem) a 

görög korban Hierakónpolisz volt a neve), az effajta legendás eredetmondákat a régészeti 

adatok is megerősíteni látszanak.5 A régészek szerint is az egyiptomi civilizáció Felső – 

Egyiptomból származik. „az 1970-es évek óta az abüdoszi és hierakónpoliszi ásatások 

kétséget kizáróan kimutatták, hogy Egyiptom civilizációjának gyökerei ősi felső-egyiptomi 

eredetűek.”6 *2 Miczráim negyedik fiának Naftukhim-nak (1 Móz. 10,13) leszármazottai Alsó 

– Egyiptomban telepedtek le. A Naftuhiak jelentése: a deltavidék, a határvidék lakói; Ptah 

emberei.7 Az Anámiak – Micráim második fiának leszármazottai – hegyes vidéken és 

vízforrások mellett telepedtek le Egyiptomban vagy annak környékén. Az Anámiak jelentése: 

forrás mellett lakók; a szikla népe.8  

 

A korai időszakban „A Fajjumi – tó partja mentén emberek éltek. Az eddig felszínre került 

legjelentősebb maradványuk néhány gabonatároló gödör, melyeket gyakran gyékénnyel 

béleltek ki. Ez az első olyan eset Egyiptomban, amikor a létfenntartás alapját jól láthatóan a 

növénytermesztés képezte, amit feltehetően a levantei térségből vettek át. Hatsoros árpát, 

tönkölybúzát és valószínűleg lent is termesztettek. Mivel a tárológödrök egy csoportban 

voltak, feltehető, hogy a gabonatermesztés közösségi szinten folyt…A kecske-, juh-, 

szarvasmarha – és sertésmaradványok arra utalnak, hogy a növénytermesztés mellett az 

állattartás is biztosan fontos szerepet játszott, és emellett a halászat is alapvető gazdasági 

ágazat maradt.”9 – állítják a tudósok. Az egyik nagyon korai kultúraként azonosítják az 

egyiptológusok a Badari-kultúrát, Felső-Egyiptomban. „A legkorábbi azonosított 

predinasztikus kultúra jelölésére ma a Badari elnevezést használják (a modern el-Badari falu 

után, ahol Winifred Brunton és Gertrude Caton-Thompson jelentős ásatásokat végzett.)”10 

Ezt tartják az első növénytermesztő kultúrának is Felső - Egyiptomban. „A Badari-kultúrát – 

ami az első növénytermesztő kultúra Felső-Egyiptomban – először Szohag mellett, az el-

Badari térségben azonosították. A Kau el-Kebír, Hammámijja, Musztagidda és Matmar falvak 

 
*2 Hierakónpoliszból került elő a Skorpió-buzogány továbbá a Narmer – paletta és Narmer - buzogány 

és más fontos dolgok.  Itt volt Hórusz (Harahti) sólyomisten kultuszának egyik központja. (Lásd 

Kákosy László – Varga Edith: Egy évezred a Nílus völgyében Gondolat Bp. 1970. 37. o.)  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Neheb&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nehen
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környékén talált számos kisméretű lelőhely összesen hatszáz sírt és negyven, szegényes 

adatokkal szolgáló települést szolgál.”11 „Hosszú ideig úgy gondolták, hogy a Badari-kultúra 

csak Badari környékére korlátozódott, azonban a kultúra jellegzetességei még sokkal 

délebbre, Denderánál, Armantnál, el-Kabnál és Hierakónpolisznál, illetve keletebbre a 

Hammamát-vádiban is megjelentek.”12 „A badari településekről származó leletek azt 

mutatják, hogy a kultúra gazdasága elsősorban a növénytermesztésen és az állattartáson 

alapult. A tárolóedényekből származó maradványok között, búzát, árpát, hüvelyes és gumós 

növényeket találtak.”13 „A badari régióban a települések kis falucskák mintájára épültek, 

melyek rövid megtelepedési időszakok után horizontálisan arrébb vándoroltak.”14 A 

„Deltában semmilyen nyomát nem találták a Badari-kultúrának.”15 A Badari-kultúra eredetét 

tisztázatlannak tartják. Azonban az egyiptológusok is elismerik, hogy a növénytermesztés és 

az állattartás eredete a Közel – Keletről való.16 Ha a tudósok nem is közvetlenül az Araráthoz 

helyezik, de legalábbis Mezopotámiába. „A hetvenes években meginduló genetikai vizsgálatok 

segítségével bebizonyíthattuk, hogy szoros összefüggés áll fenn a genetikai és régészeti adatok 

között, ennek eredményeként megállapítható, hogy a mezőgazdaság elterjedésének 

kiindulópontja Mezopotámia.”17 (Luigi Luca Cavalli-Storza olasz genetikus) A Szentírással 

viszont ez összhangban áll, hiszen a Biblia szerint az egyiptomiaknak Közel-Kelet-i múltjuk 

volt, és a növénytermesztést és az állattenyésztést nem átvették (Levantéból), hanem 

magukkal hozták Sineár földjéről. (Ne felejtsük el, hogy a Szentírás szerint Khám 

leszármazottai együtt éltek és fejlődtek Babilóniában addig, amíg szét nem szóródtak.) (Már 

Ádám és Éva is foglalkozott növényekkel (1 Móz. 2,15; 18) a gyönyörű Édenkertben. A 

Paradicsomból való kiűzetés után pedig Ádám elsőszülött fia Kain földművelő lett (1 Móz. 

4,2-3). Testvére Ábel pedig állattenyésztő (a juhok pásztora) lett (1 Móz. 4,2;4). Az özönvíz 

után Noé szintén földművelő lett és szőlőt ültetett (1 Móz. 9,20)). A Bibliából megismerhető 

kép élesen szemben áll korunk ateista szemléletű tudományával mely szerint a legkorábbi 

emberek „buták” voltak mivel akkor még csak ösztönösen vadásztak, halásztak, gyűjtögettek. 

Ez a fajta elmélet éppen a legfontosabb dologtól a gondolkodástól fosztja meg a korai 

embereket.       
 

Bizonyos régészeti leletek is azt mutatják, hogy az egyiptomiaknak dél – mezopotámiai 

gyökereik voltak, illetve, hogy a legkorábbi időtől fogva volt kapcsolatuk ezzel a térséggel.  

„Néhány Nagada II. és III. fázisra datált elit sírban egyiptomi készítésű, valamint külföldről 

behozott pecséthengereket találtak, ami kétségtelenül mezopotámiai találmány. Lazúrkőből 

készült gyöngyök és kisebb tárgyak – melyekhez az alapanyag csakis a mai Afganisztán 

területéről származhatott – először a felső-egyiptomi predinasztikus sírokban jelennek meg. 

Bizonyos mezopotámiai motívumok is feltűnnek a felső-egyiptomi művészetben, mint pl. 

Nagada II. korabeli hierakónpoliszi 100-as sír falán az oroszlánt – vagy más nagyvadat - 

legyőző hős. Más tipikusan mezopotámiai motívumok – például a fülkés kiképzésű 

palotahomlokzat vagy a magas orrú hajók – is megjelennek a Nagada II. és III. periódus 

leletei, valamint a sziklarajzok között. Ezeknek a díszítőelemeknek a stílusa inkább a 

délnyugat – iráni Szúsza kőfaragó művészetére jellemző, nem az Uruk – kultúrára és abból 

adódóan, hogy ilyen leleteket egyáltalán nem találtak Alsó – Egyiptomban, felmerült annak a 

lehetősége, hogy létezett valamiféle déli összeköttetés Szúsza és Felső – Egyiptom között, 

melynek természete mindazonáltal ismeretlen.”18   

Butónál „Thomas von der Way az 1980-as években két meglepő kerámiatípust talált ezen a 

lelőhelyen az alsó-egyiptomi predinasztikus kultúra rétegében: agyagszögeket és ún. 

Grubenkopfnageleket (csiszolt, konkáv fejben végződő mozaik kúpokat). Ilyeneket a 

mezopotámiai Uruk – kultúrában használtak a templomok homlokzatának a díszítéséhez. Von 

der Way szerint az Uruk – kultúra ezen elemei észak – szíriai közvetítéssel jutattak el Butóba, 



4 

 

ahol a legkorábbi predinasztikus rétegben kifejezetten a szíriai Amuq -F árura jellemző 

fehéres csíkokkal díszített kerámia darabjai is felbukkantak.”19   

A Butó-i ásatások során plankonvex egyik oldalukon lapos másik oldalukon domború téglák 

is előkerültek melyek szintén a mezopotámiai építészetben használatosak.20 „A predinasztikus 

domborművek hosszú nyakú állatai is az elő-ázsiai művészet befolyását tanúsítják.”21 
 

 
Az egyiptomi Narmer paletta egyik jelenete két egybefonódott kimérát ábrázol (talán 

dinoszauruszokat), a különleges állatokat két ember tartja fogva a hosszú nyakuk végén áthurkolt 

kötéllel. (Hierakónpoliszi lelet; Egyiptomi Múzeum Kairó) (Fotó: SG) „Ez az ábrázolás megtalálható 

egy dzsebel el-tarifi (gibraltári) tőrmarkolaton is, de hazája Mezopotámia.”22 

 
 

 
Dél – mezopotámiai pecséthenger lenyomata (Musée du Louvre) (Fotó: SG) 

„A pecséthengerek és buzogányfejek Mezopotámiában és Egyiptomban is előfordulnak, 

továbbá az egyiptomi predinasztikus palettákon megjelenő kiméráknak – melyek sehol máshol 

nem fordulnak elő az egyiptomi művészetben – talán van némi közük a mezopotámiai 

művészeti motívumokhoz.”23 
 

 
 



5 

 

 
Hierakónpoliszból származó palakőből készült szertartási paletta rajza  

mezopotámiai művészeti stílusban ’Két -kutya paletta’ (Oxford, Ashmolean Museum) (Fotó: SG) 

 

 
A Gebel el- Arak-i tőr egyik jelenete mezopotámiai hőst jelenít meg (Musée du Louvre) (Fotó: SG) 
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„Egy másik, dzsebel el –araki ezúttal elefántcsontból faragott késnyél faragványai egyik 

oldalon küzdő embereket és vitorlás, felhajló végű csónakokat, a másikon pedig két 

oroszlánon diadalmaskodó embert mutatnak. Ez az utóbbi különösen érdekes, mert a férfi 

sumer típusú, fejfedőt és szoknyát hord, továbbá, mert az egész esemény a sumer Gilgames-

eposzra emlékeztet.”24 „A hengerpecséteken és a már említett művészeti motívumokon kívül 

idézhetjük a téglaépítkezést, amely hosszú*3 mezopotámiai története után az első dinasztia 

idején hirtelen feltűnt Egyiptomban a sírboltok építésében, és amely egy sor részlet-egyezést 

mutat a téglák mérete, a három hosszanti téglasor és egy kötő téglasor váltakozása, a 

támpillérek és beugrók díszítő alkalmazása tekintetében.”25  
 

Az egyiptomiakat azon fölfogásuk alapján is Bábel népei közé kell sorolnunk, ahogy 

gondolkodtak a világ végéről. „A Halottak Könyve 175. fejezetében hangzik el Atum - a 

teremtő – drámai jövendölése: „Én pedig mindent meg fogok semmisíteni, amit megalkottam, 

és a föld majd visszatér az Ősvízbe, az áradatba, ahogyan kezdetben volt. Én maradok meg 

Ozirisszal, miután más alakokat veszek fel, kígyókét, melyeket emberek nem ismernek és az 

istenek nem látnak.”…Helyreáll a kezdeti állapot a földet elborítja a víz…A világ vége 

mozzanataira sok szövegben van utalás. (Ég meghasadása, leszakadása, a Nílus – part 

hegységeinek egyesülése.)”.26 Itt az egyiptomi szöveg azt állítja, hogy a világ végén „a föld 

majd visszatér az Ősvízbe, az áradatba, ahogyan kezdetben volt.”, vagyis mindent elborít 

majd a víz végül, mint ahogy kezdetben (a Teremtéskor) ill. az új kezdetben az özönvíz idején 

volt. „Egyiptom lakói is attól rettegtek, hogy Ré egy napon belefárad az emberek 

kihágásaiba, s hatalmánál fogva elsülylyeszti majd a világot Nun, az ősvíz mélységébe.”27 Ez 

a gondolkodás hűen tükrözi azokat a Bábel-i építőket, akik tudtak az özönvízről, de nem 

hitték el Istennek azt, hogy többé nem fogja világméretű vízáradattal elborítani az egész földet 

(1 Móz. 9,11-17). Erre az Úr még Ézsaiás próféta idején is emlékeztette népét. „Mert úgy lesz 

ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e 

földön,…”  Ésa. 54,9 (Az aláhúzott rész hangsúlyos, hiszen Krisztus 2. visszajövetelekor is 

lesznek pusztító vízáradások, de ezek nem borítják el teljesen az egész földet.) Néith kultusza 

már kezdettől fogva jelentős volt Egyiptomban. „Néith kultusza legalábbis egyidős az 

egyiptomi történelem kezdetével, de valószínűleg még régebbi időszakokra vezethető 

vissza.”28 Néith-et teremtő ősistennőként is tisztelték az egyiptomiak. „már a 

piramisszövegekben a Mehet-Weret (Methüer) őstehénnel, a „Nagy Áradat”-tal azonosították 

Néithet. Ez a tehén az ősvíz egyik formája, ő Ré szülője, s egyes képeken szarvai között látható 

a Nap-gyermek.”29   A tehén és bika kultusz szintén dél-mezopotámiai eredetű. A szülő tehén 

motívuma megjelenik pl. Az ’Enmerkar versengése Aratta urával’ című versben. Enmerkar 

szolgája így magasztalja urát Aratta ura előtt:  

 

 „Királyom, íme, ezt mondja, íme, ezt üzeni; 

királyom, a születése óta koronát viselő, 

Uruk város ura, Sumer hatalmas, erős kígyója, 

a szilaj szarvas, aki a magas hegységben fensőbb erőt kapott, 

a pásztor, a fénylő kecskékről számot adó, 

kit a hegyek mélyén az igaz Tehén szült, 

Enmerkar, Utu fia, aki tehozzád küldött engem,…” 

 

Ugyanebben a versben máshol szintén szerepel a szülő és tápláló tehén motívum.  

 
*3 A Biblia szerint nem hosszú, hanem csak rövid Mezopotámia története addig, amíg Bábelből az 

emberek szét nem szóródtak majd eljutottak Egyiptomba is.  
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„Mit szólsz erre? Mit tudsz mondani? 

A kegyesnek, a lazúrkő szakállat viselőnek, 

kit a tiszta »erő« hegyén az erős Tehén szült, 

aki Uruk földjén erőt kapott, 

aki az igaz Tehén melléből szopott tejet, 

aki Kulabában, a nagy »erő« országában uralkodik: 

neki, Enmerkarnak, Utu fiának,…” 

 

Egyiptomi ábrázolásokon gyakori az uralkodókat tápláló tehén megjelenítése. Enmerkar 

lányát Ninszun-t „vadtehén”-nek nevezték. (NIN = hölgy, asszony, SÚN = vadtehén.) Nevei 

között szerepel még a „Nagy Királynő” és a „Vadtehén Háza” is.30 Egy másik versben Innint 

(Istár) „jóhangú tehén” -nek nevezik. „Jóhangú Tehén, messzire bődülő Üsző, istennő, he! 

Állj a karámba, he! Szűzi Innin, sárhodó ajkú,…”31 Innin megfelelője Egyiptomban Hathor 

(„Hórusz háza”),32 a tehénistennő volt. Egyiptom legkorábbi ikonográfiáját az égi és 

tehénmotívumok jellemezték.33 A Narmer palettát pl. Hathor tehénfejes motívumok díszítik.  

Narmert a kutatók Egyiptom egyesítőjének tartják és az úgynevezett 0. dinasztiába sorolják. A 

paletta szerint Egyiptom egyesítése nem békés úton ment végbe. A paletta egyik oldalán 

látható Narmer az ellenségre lesújtó Fáraó. Az orránál vonszolt leigázott ellenség hátából 

papiruszok nőnek ki. Míg a paletta másik oldalán az ellenség lefejezett tetemei láthatóak. 

Narmer a paletta egyik oldalán viseli a vörös a paletta másik oldalán pedig a fehér koronát, 

amelyek az eredetileg két részből álló Egyiptom egyesítésére utalnak.  Dr. Günter Dreyer 

professzor Abüdoszban tett olyan felfedezést, amely megerősíti, hogy Narmer nem békés 

úton, hanem háborúval szerezte meg az Alsó – Egyiptom feletti ellenőrzést és egyben ezzel a 

tettével egyesítette Egyiptomot. Dreyer prof. egy kis agyagtáblán a következő szöveget 

találta: „Narmer király ebben az évben győzte le a papiruszok népét”. A kőtáblán 

egyértelműen Narmer királynak a papirusz nép felett aratott győzelmét örökítették meg. A 

diadalmenetet Narmer király egyik ünnepi jogarán is megörökítették. A hieroglifák szerint 

Narmer 120 000 hadifoglyot ejtett és több mint 1 000 000 kecskét továbbá 400 000 

szarvasmarhát.34  

 
Narmer paletta (Másolat, British Museum; az eredeti a Kairói Múzeumban) (Fotó: SG)  



8 

 

A palettán Narmer Fáraó alakja a többi karakter fölé magasodik, amely szimbolizálja a Fáraó 

nagyságát – erejét és hatalmát. A győzelmet a sólyom isten (Hórusz) által vívja ki, aki fogva ejti Alsó 

– Egyiptomot és akivel a Fáraó is azonosul. Narmer mögött udvari szandálhordozója áll. Alul a 

menekülő vagy megölt személyek láthatók. 

 

 
A Narmer paletta jelenetei. Az ellenségre lesújtó fáraó egy a későbbi időkben is gyakran használt 

visszatérő meghatározó motívum az egyiptomi történelemben. A motívum számos helyen megjelenik 

úgymint pl. falakon vagy szkarabeuszokon is.  

 

 
Királyok képei szkarabeuszokon (Kr. e. 15-13. század)  

Gyakori ábrázolás az ellenségre irgalom nélkül lesújtó fáraó!  

(Jeruzsálem, Izrael Múzeum) (Fotó: SG)  
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Skorpió király – aki nevét a vele szemben elhelyezkedő skorpióról kapta. A kutatók szerint 

közvetlenül a Narmer királyt megelőző uralkodó volt, habár némelyek magával Narmerrel is 

azonosítják. Viseli Felső-Egyiptom koronáját. A király egy öntözőcsatorna ünnepi megnyitását végzi, 

rögtörő kapával a kezében. (Hierakónpoliszi templomból előkerült buzogányfej töredékes részlete - 

Ashmolean Múzeum, Oxford) (Fotó: SG)  

 

Szintén figyelemre méltó dolog az, hogy Dzsószer Fáraó (3. dinasztia) szakkarai égbe törő 

piramisa, amelyet Imhoteppel építészével építetett és a legrégebbi, vagyis első piramisnak 

tartanak, lépcsős piramis. Ez az építési stílus formailag tehát rokonságot mutat Mezopotámia 

égbe törő lépcsős piramisaival (zikkuratok). Dzsószer piramisának a tetején a csúcsa nem 

hegyes, hanem teraszos kiképzésű. Az építmény alapja téglalap alakú és nem négyzet. Az 

egymást követő felépítmények alulról a felsőbb szintek felé mindig kisebbé válnak.35 A 

Dzsószer után következő Szehemhet Fáraónak a lépcsős piramisa befejezetlen maradt.36 Az őt 

követő Haba Fáraónak tulajdonított Zawyet el-Aryanban található piramis is eleinte hat vagy 

hétlépcsős lehetett.37 A medumi piramis is, amely a kutatók szerint Huni (3. dinasztia utolsó 

Fáraója) számára készült, de végül Sznofru (4. dinasztia első Fáraója) fejezett be, eredetileg 

lépcsős piramis volt. Sznofrunak tulajdonítják az utolsó építési szakaszt melyben a lépcsőket 

kitöltette és mészkőborítást rakatott fel.38 Sznofru dahsuri „Vörös” piramisa és Kheopsz 

(Hufu), Khephrén (Hufu) és Mükerinosz (4. dinasztia) gizai piramisai már gúla alakúak és 

hegyes csúcsúak, jellegzetesen egyiptomiak. A lépcsős piramisok igazi őshazája 

Mezopotámia, de a 3. dinasztia Fáraói, amikor lépcsős piramisokat építettek tulajdonképpen 

mezopotámiai felfogás szerint építkeztek.      
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Egyiptom gúla alakú piramisai már a sajátos egyiptomi stílust képviselik (Gíza) (Fotók: SG) 
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Az előtérben Egyiptom egyik fontos jelképe a Szfinx, a háttérben pedig az egyik gízai piramis csúcsa 

látható (Fotó: SG) 

 

„A dinasztikus korban az egyiptomiak nyilvánvalóan mit sem tudtak történelmi eredetükről, 

így ez a kor a mitológiai homályba veszett.”39- írja Rosalie David egyiptológus. Az 

egyiptomiak számára történelmi eredetük kérdése nyilvánvalóan a kényelmetlen dolgok közé 

tartozott, hiszen a Bábel tornyánál történt események melyek végül súlyos kudarccal 

végződtek semmilyen dicsőséges múlttal nem szolgálhattak számukra. Az ilyen eseményeket 

pedig inkább el akarták felejteni, mintsem megörökíteni a büszke Egyiptomban. A Szentírás 

kijelenti, hogy sok bálványimádó nép (köztük az egyiptomiak) eredete Sineár földjére 

vezethető vissza. „Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész 

föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek színére.” 1 Móz. 11,9   

Bálványimádásukat szétszóratásuk után is megtartották. Az Egyiptomban talált korai leletek is 

bizonyságot tesznek arról, hogy az egyiptomiak kezdettől fogva bálványimádók voltak.  „Már 

az I. dinasztia korából származó feliratokban is tükröződik az egyiptomiaknak az a hiedelme, 

hogy az embernek kettős lelke van, s az ember neve különlegesen fontos. A múltból örökölték 

azt a szokást, hogy gondoskodjanak az elhunyt másvilági életéről; ezért készítettek neki lakást 

(sírkamrát), melyben élelmiszert és edényeket helyeztek el. Ez a szokás tovább fejlődött. A 

varázslás erejében való hit, amely a későbbiekben is megőrizte nagy jelentőségét, lépten-

nyomon megtalálható az ősi egyiptomi forrásokban.”40  
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Egyiptom korai történelme még sok szempontból tisztázatlan. Az ősi hagyomány szerint 

Ménész (egyiptomi feliratokon Men) volt a történelmi Egyiptom első királya a dinasztikus 

Egyiptom megalapítója.*4 Általában neki tulajdonítják a „Két Ország” (Alsó és Felső 

Egyiptom) egyesítését is. Hérodotosz felidéz egy egyiptomi hagyományt mely szerint Ménész 

idejében Egyiptom nagy része még mocsárvidék volt: „Mint mondják, Mén volt Egyiptomban 

az első király. Uralkodása idején egész Egyiptom, a thébai terület kivételével, egyetlen 

mocsár volt, és semmi sem látszott a Moirisz – tó alatt fekvő területből, ahová most a 

tengertől a folyamon hétnapi utazással lehet eljutni.”41 (A Móirisz – tó alatt fekvő terület a 

Fajjúm - oázis ókori megfelelője lehetett)42 Manethón késő-egyiptomi pap Ménésszel kezdi az 

I. dinasztia felsorolását az Egyiptom történetéről írt művében.43 „Ménész a hagyomány szerint 

törvényalkotó és katona, valamint nagy építő volt.”44  

 

 
Királylista I. Széthi abüdoszi templomából (részlet) 

 

A királylista I. Széthit az ő fiatal fiával II. Ramszesszel együtt egy papirusz olvasása közben ábrázolja. 

A lista a törvényes királyok neveit tartalmazza azokról, akik Egyiptomban uralkodtak. A felsorolás 

Ménésszel (akit Narmerrel azonosítanak) kezdődik és magával Széthivel végződik. Hatsepszut 

királynőt kihagyták, ugyanúgy, mint az Amarna kor királyait, Eknatont, Szemenkarét, Tutankhamont 

és Ejét.  A lyukak kitöltéséhez Hóremheb kormányzati éveit 33 helyett 59-re egészítették ki. A lista 

összesen 76 királynevet sorol fel.  

 

 
*4 A régészek feltételezik, hogy azonos Narmer-rel vagy Hór-Ahával, a Hórusz-Harcos-sal (Aha 

=Harcos). „A királysírokban talált feliratokon Narmer a Meni („tartós, maradandó”) melléknevet 

viseli” (Britannica Hungarica Egyiptom 620. o.) Ménészt „Hérodotosz a Kr. e. V. századi görög 

történetíró Min néven említi; két 19. dinasztia korabeli (Kr. e. XIII. sz.) királylista Meninek nevezi.”  

(Britannica Hungarica Ménész 550. o.) „A korabeli emlékeken a Men hieroglifa Narmer és Aha király 

nevével együtt fordul elő.” (Kákosy László – Varga Edith: Egy évezred a Nílus völgyében Gondolat 

Bp. 1970. 41. o.)  
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Az úgynevezett torinói királylista egy-egy darabja (Torino, Museo Egizio) (Fotó: SG) 

A lista sok egyiptomi uralkodó nevét említi, ugyanakkor nagyon töredékes formában maradt csak 

ránk.  

 

A korábban két részből álló Egyiptomot két különböző koronával (mely az adott föld feletti 

uralkodást jelezte) illették. Az Alsó – Egyiptom (Vörös Föld) feletti uralmat a „vörös 

korona”, míg a Felső – Egyiptom (Fehér Föld) feletti uralmat a „fehér korona” (vagy „ezüst 

korona”) jelezte. Mindkét területnek saját uralkodója volt. „Az állam kettős jellege kifejezésre 

jutott az állami intézmények elnevezésében is: a korona színéről a felső – egyiptomi kincstárt 

„fehér háznak”, az alsó-egyiptomit pedig „vörös háznak” nevezték.”45 Az egyesítés után is 

megmaradt a „Két Ország” elnevezés és a két koronát együtt vagy külön – külön viselte az 

uralkodó. Egyiptom egysége a III. dinasztia idején szilárdulhatott meg teljesen. „A főváros 

most már állandóan Alsó – Egyiptomban volt. Felső – Egyiptomot külön kormányzó 

igazgatta, s Alsó-Egyiptomot már kezdték Felső – Egyiptom előtt emlegetni. A régebbi 

feliratokban említett „vörös házról” – Alsó – Egyiptom külön kincseskamrájáról – a III. 

dinasztia után egyetlen forrás sem emlékezik meg többé.”46 „A vörös ház utoljára Netjerihet 

(Dzsószer) korában mutatható ki, ettől kezdve már csak egy vagy két ezüstházról beszélnek a 

szövegek, majd lényegében egyesítették a kincstárakat, s kettős ezüstház jött létre. Magas 

rangú tisztviselők, vezírek, építésvezetők viselték a „kettős ezüstház elöljárója” címet.”47 

(Dzsószer a III. dinasztia 2. uralkodója volt; fehér ház = ezüst ház) Manethón szerint az első 

két dinasztia a Felső – egyiptomi Thinisz (Thisz; egyiptomi néven Tjen) városból származott. 

A Thinisz körzetében, Abüdosz város mellett végzett feltárások egybevágnak ezzel a 

tudósítással.48 A hagyomány Ménészt tartja Alsó – Egyiptom fővárosának, Memphisznek*5 

 
*5 „…mai ismereteink szerint a 18. dinasztia korában – a 6. dinasztia egyik királya, I Phiopsz 

(egyiptomi néven Pepi) piramisvárosának neve származott át a városra. Az egyiptomi névforma: Men 

Nofer Pepi. Fordítása kb.: „Maradandó Pepi szépsége” vagy: „Maradandó és szép Pepi.” Ennek 
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(egyiptomi Mennufer »szép nyugalom«;49 bibliai Nóf »felemelkedés, magaslat; önteni, 

locsolni«)50 megalapítójának.51 „A papok azt mondják, hogy Mén volt Egyiptom első 

uralkodója, s hogy gátakkal ő védte meg Memphiszt…Miután Mén, az első egyiptomi király, 

elzárta a folyónak ezt az ágát, s így megnövelte a szárazföldet, e helyen megalapította a 

Memphisz nevű várost, mert Memphisz is Egyiptom keskenyebb felében fekszik.”52 Eleinte és 

néha később is Memphiszt „Fehér falak”-nak (Ineb-hedzs) nevezték.53 Orosz régészekből 

álló kutatócsoport hófehér mészköveket talált Szakkarában, amelyek a kutatók szerint 

Memphisz ókori városfalának a maradványai lehetnek. Ezeket a leleteket hozzák a kutatók 

összefüggésbe a város nevével („Fehér-falak” (Ineb-hedzs) amely szerint a város elnevezése a 

fehér városfalakra utalhatott.54 Memphisz Ptah bálványisten kultuszközpontja volt. A 

hagyomány szerint Memphiszben Ménész nevéhez fűződik Ptah templomának építése is.*6 55 

Ptah tisztelete legalábbis egyidős Memphisszel és az egyesített birodalommal.56 A város egyik 

neve: Hut-Ka-Ptah, jelentése: „Ptah lelkének háza”.57 (Az Aigüptosz szó, amely Egyiptomot 

jelöli feltehetően visszavezethető a Hut-Ka-Ptah névre.)58 Egyiptomban Ptah-t emberi alakkal 

ábrázolták, teremtő istenként (az egyiptomiak szerint a szó erejével teremt)59 és a kézművesek 

védőisteneként tisztelték. Ptah-t azonosították az ősvíz teremtőjével „aki megalkotta az 

ősvizet”, de magával az ősvízzel is „Ptah, a nagy ősvíz”.60 A Naftuhiak egyik jelentése: Ptah 

emberei arra utal, hogy Naftukhimnak és/vagy leszármazottainak köze volt a városhoz és a 

kultuszhoz.  

 

 
rövidített alakjából, Men Noferból keletkezett a görög Memphisz névforma.” (Kákosy László – Varga 

Edith: Egy évezred a Nílus völgyében Gondolat Bp. 1970. 40. o.)  
*6 „A várostól északra és nyugatra a király tavakat ásatott – mert keletre maga a Nílus a határ -, a folyó 

vizét beléjük vezetette, és egy igen nagy és figyelemre méltó templomot alapított Héphaisztosznak.”  

(Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 148. o.) Héphaisztosz a tűznek és a 

kovácsmesterségnek a bálványistene, Zeusz és Héra fia, Egyiptomban Ptah néven tisztelték. 

„Egyiptomi nyelvű forrás alapján is következtethetünk arra, hogy a helyi hagyomány az Újbirodalom 

korában, Hérodotosszal megegyezően, Ménésznek tulajdonította a memphiszi Ptah - templom 

felépítését. Egy II. Ramszesz korabeli szöveg ugyanis „Ménész Ptahját” említi, tehát egy szobrot, 

melyet állítólag ennek az ősi uralkodónak az idejében készítettek. Akár valóban ilyen régi volt az 

említett szobor, akár nem, annyi tény, hogy nem Hérodotosz az első, aki erre az ősi időre teszi a 

szentély eredetét. A szent Ápisz – bika tisztelete, mely szoros kapcsolatban áll Ptahéval, szintén 

biztosan visszavezethető az I. dinasztia koráig. Így tehát minden arra vall, hogy Hérodotosz ez esetben 

megbízható forrásokból merített.” (Kákosy László – Varga Edith: Egy évezred a Nílus völgyében 

Gondolat Bp. 1970. 40. o.) Ptah „Tisztelete az I. dinasztia koráig visszavezethető. Memphisztől délre, 

Tarkhannál került elő ebből az időből Petrie ásatásai során egy kőedény, Ptah ábrázolásával.” (Kákosy 

László – Varga Edith: Egy évezred a Nílus völgyében Gondolat Bp. 1970. 92. o.)     
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Ptah ábrázolás Kom Ombóból (Fotó: SG) 

 

A zsidók Egyiptomot Micraimnak nevezték. Micraim Egyiptom héber neve. A nyelvtani 

duális forma arra utal, hogy Egyiptom két részből, Felső- és Alsó - Egyiptomból állt.61 

Egyiptomnak az OSZ-i héber nyelvben a neve: Micrajim, amely kettős számú főnév, és 

vélhetően arra a tényre utal, hogy az ország két nagy tájegységből áll, és ennek megfelelően 

valamikor két országból egyesült: Alsó- és Felső - Egyiptomból.62 Mivel Micraim nevében 

találunk utalást a Bibliában a két részből álló majd ebből egyesülő Egyiptomra ezért nem 

zárható ki, hogy maga Micraim volt az egyesítő, és így talán személye azonos azzal a 

Ménészzel akit a hagyomány Egyiptom egyesítőjének ismer el. A Micráim név jelentései: 

lezárás, bezárás, körülkerítés, beszűkülés, szorongatás, fogság.63 A név jelentései erőszakos 

elnyomó személyre utalnak. A kivonulás idején Egyiptom a héberek számára a szorongatás és 

a fogság helye volt. A zsidók Egyiptomot Micráimnak nevezték, tehát Micráim személyét 

különösen jelentősnek tartották, annyira, hogy az egész Egyiptom területével kapcsolatba 

hozták. Értették alatta Alsó és Felső Egyiptomot is (1 Móz. 47,6; Ezék. 29,10; 14). Egyiptom 

egyik fontos kereskedelmi partnere volt a Földközi – tenger mentén elhelyezkedő Büblosz (a 

bibliai Gebál/Gibli (Ezék.27,9; Józs.13,5); akkád forrásokban Gubla; egyiptomi 

átokszövegekben Kubni; a város megjelenik az Ozirisz mítoszban is64; Byblos sziklás 

tengerparton, míg az óvárosa valamivel távolabb a tengertől hegyen feküdt. Az Astarte vagy 

Adonis kultusz központja volt.65). Az egyiptomiak faanyagot – libanoni cédrust – importáltak 

innen. A Bübloszból előkerült legkorábbi egyiptomi királyra utaló felirat Haszehemuihoz a II. 

dinasztia utolsó uralkodójához köthető.66 Nevét egy kőváza töredéke őrizte meg itt.67 

Bübloszban több egyiptomi fáraónevet találtak. „A föníciai Byblos városában feltárt templom 

alapja mellett az Óbirodalom fáraóinak nevével ellátott edényeket találtak.”68 „Haszehemui 

(II. dinasztia) király neve után Kheopsztól II. Pepiig egy sor uralkodó nevét találták meg 

Bübloszban, vázákon, amelyeket valószínűleg, mint ajándékokat helyeztek el a város 

templomában.”69Az utóbbi időben Kheopsz (Hufu) neve került elő egy Vörös-tenger melletti 

eddig ismeretlen ókori kikötőből, ahol a megtalált jelenleg legrégibbnek tartott papiruszokon 
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tűnt fel.70 „A Küthéra szigetén talált kis csésze, Uszerkaf (5. dinasztia) napszentélyének 

nevével, az Égei – tenger vidékével folytatott kereskedelem bizonyítéka.”71  

 

 
A lepecsételt Haszehemui korsó (töredék) (Abüdosz, Haszehemui sírja; London, British Museum) 

(Fotó: SG) 

 

Ezen a korsó pecsétjén Haszehemui nevének jelentése: ’a két hatalom felragyog’, legyőzött mind a 

sólyom isten (Hórusz), mind pedig Széth által, ami egy újraegyesített Egyiptomot jelöl.  Egy további 

jelző olvasása: ’a két úr békében van benne’, azt sugallják, hogy ez az egység – összhang csak 

konfliktus által valósult meg.  

 

Haszehemui „Két szobrának talapzatán Alsó – Egyiptom mint legyőzött ellenség szerepel: a 

szobrok talapzatán megölt felkelők holttestei láthatók, s fel van tüntetve az elesett ellenfelek 

száma (az egyik szobron – 48 205, a másikon – 47 209). Két kőedényen Felső – Egyiptom 

istenét látjuk, amint a felső – egyiptomi koronával ékesített királynak átnyújtja a két föld 

egyesítésének jelvényét „Alsó-Egyiptom leverésének évében”.72 (Alsó – Egyiptomban 

tisztelték Széthet, míg Felső – Egyiptomban Hóruszt.)  
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Egyiptom, mint „a világ éléskamrája” 

 

Hérodotosztól származik a gyakran idézett mondás, hogy „Egyiptom a Nílus ajándéka”, és ez 

valóban igaz. Egyiptom már a régi időkben is csapadékszegény ország volt. Ezért az 

egyiptomi terményeket a Nílus vizéből kellett öntözni. Mózes így szólt azokhoz az 

Izraelitákhoz, akiket általa kihozott az Úr Egyiptom földjéről: „Mert a föld, a melyre te 

bemégy, hogy bírjad azt, nem olyan az, mint Égyiptomnak földe, a honnan kijöttetek; a 

melyben elveted vala a te magodat és a te lábaddal kell vala megöntöznöd, mint egy 

veteményes kertet; Hanem az a föld, a melyre átmentek, hogy bírjátok azt, hegyes-völgyes 

föld, az égnek esőjéből iszik vizet.” 5 Móz. 11,10-11 „Egyiptomban a csapadékmennyiség 

évezredek óta még a Földközi – tenger partjain sem nagy, a partvidéktől távolabb pedig néha 

évekig nem esik eső.”73 A Nílus áradása gazdag fekete iszapot hozott magával, amely minden 

évben lerakódott a folyam partjain és termékennyé tette a talajt, növelte a föld 

termelékenységét. A régi egyiptomiak országukat talajának sötét színe miatt „Kemet” azaz „a 

Fekete” névvel illeték (Fekete föld).74 A környező sivatagok (Deseret) földje „vörös” volt 

(Vörös föld).75 „Felső – Egyiptomot már az I. dinasztia idején a földből sarjadó növény 

hieroglifájával ábrázolták az írásokban. Alsó – Egyiptomot – a mocsári növények világát – 

papiruszcserje rajza jelölte.”76 „Az I. és a II. dinasztia korabeli szőlőművelés virágzó 

állapotáról rengeteg ép vagy törött borosedény tanúskodik. Az edények agyagdugóin található 

pecsétlenyomatokból ítélve a szőlőművelés Alsó – Egyiptomban virágzott.”77„A III. dinasztia 

korából származó emlékek azt mutatják, hogy Alsó-Egyiptomban volt a legtöbb királyi 

kertészet; a legtöbb akkori borfajtát Alsó-Egyiptomról és városairól nevezték el.”78 Később az 

i. e.  XVII. században az izraeliták is Alsó – Egyiptomban telepedtek le. A Szentírás Izraelt 

egy Egyiptomból való termő szőlőtőhöz hasonlította. „Egy szőlőtőt hoztál el Egyiptomból. 

Népeket űztél el, ezt meg elültetted.” Zsolt. 80,9 (MBT. ford.)  

„A feliratok szerint a Delta legelőiről „kerültek ki” a nagyurak bika- és tehéncsordái; 

ugyancsak a Delta adott nekik „minden jót”, ami bőségesen termett az ingoványokban – 

papiruszt és „mindenfajta szárnyast”.79 A Nílusban és a tengerben halásztak.  

 

 
Halászat hálóval (Szakkara; Musée du Louvre) (Fotó: SG) 
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Nebamun családjával madarakra vadászik a Nílus mocsarában (British Museum) (Fotó: SG) 

 

Egyiptomban megtalálható volt a datolya, füge és szőlő (Zsolt. 105,33), saláta, hagymafélék, 

uborkák, dinnyék - még a hálátlan Izraeliták is ezek után siránkoztak a pusztában. „De a 

gyülevész nép, a mely köztök vala, kívánságba esék, és Izráel fiai is újra síránkozni kezdének, 

és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk? Visszaemlékezünk a halakra, a melyeket 

ettünk Égyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és 

a foghagymákra. Most pedig a mi lelkünk eleped, mindennek híjával lévén; szemünk előtt 

nincs egyéb mint manna.” 4 Móz. 11,4-6 Messze földön híres volt a „Sihór*7 veteménye” Ésa. 

23,3 az egyiptomi gabona. 

 

 
Szántó-vetők (Leiden; Rijksmuseum van Oudheden) (Fotó: SG) 

 
*7 A Nílus költői neve a Bibliában (Józs. 13,3; 1 Krón. 13,5 (MBT ford.)). A Sihór jelentése: a nagy, 

fekete víz, iszapos, zavaros. (Lásd Bibliai nevek és fogalmak – Sihór)  
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Aratók (Musée du Louvre) (Fotó: SG) 

 

Általában Egyiptom bővelkedett élelmiszerben, többször volt a világ „gabonatárháza - 

élelmiszerraktára”. Idement Ábrahám, amikor Kánaánban nagy éhínség dúlt. „Azonban 

éhség lőn az országban, és Ábrám aláméne Égyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy 

vala az éhség az országban.” 1 Móz. 12,10 Később Izsák is Egyiptomba akart menni egy 

újabb Kánaánban bekövetkezett éhínség után, de Isten figyelmeztette, hogy ne menjen 

Egyiptomba. Ezért a Filiszteusokhoz ment. „Lőn pedig éhség az országban, amaz első éhség 

után, mely Ábrahám idejében vala. Elméne azért Izsák Abimélekhez a Filiszteusok királyához 

Gérárba. Mert megjelent vala néki az Úr és ezt mondotta vala: Ne menj alá Égyiptomba! 

lakjál azon a földön, melyet mondándok tenéked. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled 

leszek és megáldalak téged; mert tenéked és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy 

megerősítsem az esküvést, melylyel megesküdtem Ábrahámnak a te atyádnak.” 1 Móz. 26,1-3 

József idejében ismét éhínség lett nemcsak Kánaánban, hanem már Egyiptomban is, de 

Egyiptomban Isten gondviselése folytán mégis volt gabona ezért „mind az egész föld 

Égyiptomba megy vala Józsefhez gabonát venni; mert nagy vala az éhség az egész földön.” 1 

Móz. 41,57. A vándorló „tengeri népek” idején Egyiptom gabonával segítette az éhező 

hettitákat. „Egy terjedelmes karnaki felirat tanúsága szerint (a 7. pülon és a templom 

központi része között) Merneptah gabonát küldött az éhező hettitáknak, Egyiptom keleti 

szövetségeseinek.”80 A Ptolemaiosz korban a „betakarított gabona a királyi magtárakba 

vándorolt, majd onnan a Níluson Alexandreiába került, ahonnan azután óriási mennyiségben 

vitték ki a Földközi – tenger medencéjének majdnem minden országába.”81 „Egyiptom 

mezőgazdasági ország volt, áruinak bőségét, a birodalom gazdagságát a Ptolemaiosok 

bőségszaru szimbóluma jelképezte. Ezt a bőségszarut verették a pénzérmék hátlapjára, hogy 

mindenkinek az emlékezetébe idézze az ország gazdagságát.”82 A római korban az alexandriai 

gabonaszállító hajók fedezték csaknem az egész Róma városának a gabona ellátását. Pál 

apostolt is egy Itáliába menő alexandriai gabona szállító hajóval érte hajótörés (Apcsel. 27,6; 

38), majd Máltáról szintén egy a szigeten telelő Alexandriába való hajóval jutott el Itáliába 



20 

 

(Apcsel. 28,11). Időnként Egyiptomba kívántak menni és ott letelepedni azok az emberek, 

akiket az éhínség hajtott el hazájukból, vagy csak gabonát akartak vásárolni megélhetésükre, 

de Egyiptom vonzotta a kereskedőket és az egyszerű utazókat is. Mások pedig menedéket 

kerestek „a Faraónak oltalmába” Ésa. 30,2. Az üldözöttek ide menekültek üldözőik elől (1 

Kir. 11,17-18; 1 Kir. 11,40; Mát. 2,13-15; Hós. 11,1) Nagyon híresek voltak az egyiptomi 

textiláruk. Az egyiptomi vászon a legjobb minőségű volt. A tíruszi kereskedőhajók vitorlái is 

ebből készültek. „Egyiptomi tarka vászonból volt a vitorlád, az volt a zászlód…” Ez. 27,7 

(MBT. ford.) A parázna asszony csábításaihoz használt kellékei közt sem hiányzik a kiváló, 

finom, egyiptomi textiláru. „Paplanokkal megvetettem nyoszolyámat, égyiptomi szövésű 

szőnyegekkel. Beillatoztam ágyamat mirhával, áloessel és fahéjjal. No foglaljuk magunkat 

bőségesen mind virradtig a szeretetben; vígadjunk szerelmeskedésekkel. Mert nincs otthon a 

férjem, elment messze útra…” Péld. 7,16-19  

 

 
Egyiptomi nők (Egyiptom, Luxor Múzeum) (Fotó: SG) 

 

„Hérodotos például arról tudósít bennünket, hogy Görögország egyiptomi lenvásznat 

importált. Egyiptomba viszont görögországi és föníciai bor érkezett.”83 „A görög írók igen 

nagyra becsülték az egyiptomi kézművesek mesterségbeli tudását: hozzájuk képest más népek 

iparosait képzetleneknek tartották.” 84   

Egy másik fontos iparág volt a papiruszkészítés, melynek alapanyagát a Deltából nyerték. Itt 

volt a sásféléknek is a lelőhelye, ezeket gyékényfonáshoz és kötélkészítéshez használták (2 

Móz. 2,3; 5). Szintén a Delta adott otthont Egyiptomban az állattenyésztésnek. A Fáraónak is 

voltak itt állatai (1 Móz. 47,6). Az Egyiptomban letelepedett héberek is itt tartották 

jószágaikat, mivel ez a terület különösen alkalmas volt az állattartásra, kiváló legelői voltak (1 

Móz. 46,33-34; 47,3-4). A Delta volt Egyiptom leggazdagabb része az ország „zsírja” 1 Móz. 

45,18. A deltavidékben lerakódott folyami hordalék, amely nagyrészt a Etióp – magasföldről 

származott Afrika legtermékenyebb talaját alkotta.85 Hérodotosz szerint: Egyiptom „földje 

ugyanis fekete, repedezett és iszapos humusz, amelyet a folyó Etiópiából sodort le.”86 Mind az 

Etióp – magasföldről mind pedig a Nílus forrásának tekintett Viktória tóból és 
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vonzáskörzetéből gazdag vulkanikus eredetű anyagok kerülhettek a Nílusba. (A Viktória – tó 

környékén és az Etióp – magasföldön is számos vulkán található.) Egyiptom hatalmas 

gazdasággal rendelkezett. A Fáraóknak gabonatartó városaik is voltak (2 Móz. 1,11). A 

munkások Egyiptomban 8 napot folyamatosan dolgoztak majd 2 napot tölthettek, pihenhettek 

otthon családjukkal. (Mai megfelelője a 4 nap munka 1 szabadnap így egy hét tulajdonképpen 

8 munkanapból áll és 2 szabadnapból a 10 napos hét mintájára, általában nagyobb cégek 

dolgoztatják ebben a munkaidő-beosztásban az embereket.) A munkások rendszeresen 

különböző juttatásokban részesültek a fizetésen felül. Kiutaltak nekik sót, szezámolajt, és 

ünnepségekre még húst is, illetve ruhaneműket. Azonban sztrájkok is előfordultak akkor, 

amikor a kormányzat nem, vagy csak megkésve fizetett. A szakmák közül az írnoki hivatást 

becsülték a legtöbbre. Heti, egyiptomi király és író a XII. dinasztia idején a Nílus menti 

birodalom különböző foglalkozásait így írja le: „Láttam a kovácsot… Ujjai mint a krokodil 

bőre…A kőfaragó kemény kövek közt keresi kenyerét…A borbély késő éjszakáig borotvál, s 

csak akkor pihen, ha evéshez ül…A hajós Nathóig (helység a Nílus deltájában) utazik, hogy 

megkapja bérét…A takács zárt kunyhójában nyomorultabb mint egy asszony, térdei 

gyomrához nyomódnak, friss levegőt nem szív…A futár, ha idegen országba megy, vagyonát 

gyermekeire hagyja, hisz útközben vadállatoktól és rablóktól kell tartania…A cipész 

szerencsétlen, folyton nyöszörög, a bőrt rágcsálja, hogy jóllakjék. Ezzel szemben az írnoki 

hívatás minden másnál fontosabb, aki ebből hasznot tudott húzni, eleve tiszteletre méltó 

ember.”87 Az írnokok alkották az ország egyik vezető rétegét. Elméletileg (jogilag) 

Egyiptomban minden ember egyenlő volt, a gyakorlatban viszont ez sokszor nem érvényesült, 

hanem másként működött. Az egyiptomi nők „Szabadon vásárolhattak, eladhatták 

tulajdonaikat, részt vehettek az igazságszolgáltatásban, végrendeletet készíthettek és még jogi 

szerződéseket is köthettek.”88 

 

Egyiptomi kereskedelem 

 

Egyiptom piacain szinte mindenféle termék megtalálható volt, ami az ókori világban 

számított. Ha az áru helyben nem volt elérhető, akkor a kereskedelem gondoskodott róla, 

hogy a távoli országok ritka kincsei is eljussanak Egyiptomba. József arab kereskedők által 

rabszolgaként került Egyiptomba. A Midiánita kereskedők, akik megvették Józsefet, 

Palesztinából más értékes árukat is vittek Egyiptomba eladásra. Tevéik gyógyfüveket, Gileádi 

balzsamot (amit sebgyógyításnál (Jer. 51,8; 30,13), halottak tartósításánál (1 Móz. 50,2) és 

kozmetikai célokra is használtak (Ésa. 3,25)), mirhát, (amelyet testápolásra, szépítésre, 

illatosításra (Énekek. 5,5; Eszt. 2,12; Zsolt. 45,9; Péld. 7,17) és még más egyebekre is 

használtak), szállítottak. „… ímé egy Ismáelita karaván jött Gileádból, és azoknak tevéi 

visznek fűszerszámot, balzsamot és mirhát, hogy alávigyék Égyiptomba. És menének arra 

Midiánita kereskedő férfiak, és eladák Józsefet …azok pedig elvivék Józsefet Égyiptomba.” 1 

Móz. 37,25;28 Egyiptom kereskedett az Égei – szigetvilággal, Ciprussal, KisÁzsiával, 

Mezopotámiával, Szíria – Palesztinával, Arábiával, Afrikával (Líbiával, Núbiával és Punt-tal). 

De közvetítőkön keresztül kapcsolatba került az Indus – völgyel, Indiával és Kínával is. A 

Sinai – félsziget rézbányáinak és türkizlelőhelyeinek kiaknázására az egyiptomiak gyakran 

vezettek kereskedelmi és katonai expedíciókat. „A sziklafalakon megszaporodtak a nomádok 

felett győztes királyokat dicsőítő feliratok, valamint azoknak a tisztségviselő személyeknek a 

nevei, akik a hegyek kincseinek kiaknázása céljából érkeztek a helyszínre.”89 Az egyiptomiak 

a Sinai - félszigeten olyan nagy mennyiségben bányászták a rezet és türkizt az Óbirodalom 

idején, hogy az egész félszigetet „Türkizlépcsőnek” nevezték el.90 Egyiptom Salamon király 

idejében fegyverkereskedelmet folytatott Izráellel. „Salamonnak Egyiptomból és Kevéből 

hozták a lovakat, a király kereskedői szerezték azokat Kevéből megszabott áron. Egy harci 
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kocsit hatszáz ezüst sekelért hoztak Egyiptomból, egy lovat pedig százötvenért. Ugyancsak az 

ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket a hettita királyoknak és az arám királyoknak.” 
2Krón. 1,16-17 (MBT ford.) (Lásd még 1 Kir. 10,26; 2 Krón. 1,14; 1 Kir. 4,26) „Hordnak 

vala pedig Salamonnak lovakat Égyiptomból és minden országból.” 2 Krón. 9,28  

 

 
Lovak ábrázolása egyiptomi domborművön (részlet) (Leiden Rijkmuseum Oudheden) (Fotó: SG)  

 

A lovakat főleg hadakozásban használták. A kitűnő legelőkkel rendelkező Deltában teljes 

méneseket tenyésztettek ki. „Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet 

Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen,…” 5 Móz. 17,16 – szólt a királyoknak az intés, amit 

Salamon nem fogadott meg. Az egyiptomi lovak kiválósága olyannyira nagy hatást gyakorolt 

Salamonra, hogy még szerelmesét is hozzájuk hasonlította. „A Faraó szekereiben való 

paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám.” Én. 1,9. A Ptolemaiosz korban „Az árukivitel és a 

vámbevétel gyarapítása céljából a kormányzat fokozta a kivitelt, s ezért fejlesztették 

Alexandria kikötőjét. Alexandria lett a Földközi-tenger legnagyobb forgalmú, legfontosabb 

kikötője, amivel Egyiptom sokáig uralkodott a tengeri kereskedelem fölött. Már II. Ptolemaios 

Philadelphos uralkodása alatt Alexandria az akkor ismert világ legfontosabb kereskedelmi 

gócpontja lett, szinte minden kereskedelmi út ide vezetett. A tengeri kereskedelem fejlesztését 

a Ptolemaiosok mindig fontos feladatuknak tekintették, ezért kikötőket létesítettek, kijavították 

és karbantartották a szárazföldi és belvízi útvonalakat, a kalózkodást felszámolni 

igyekeztek.”91 A földrajztudós Sztrabón így írt Alexandriáról: „egész Egyiptomban ez az 

egyetlen hely, amely kitűnő kikötője folytán mind a tengeri, mind a szárazföldi kereskedelem 

követelményeinek megfelel, mivel a folyón mindent könnyen lehet szállítani és összegyűjteni 

ezen a helyen, amely a világ legnagyobb piaca”.92 Alexandria „kikötőjébe százával futottak 

be a hajók a hellenisztikus világ minden részéből, itt rakták be és ki a legkülönfélébb árukat. 

Pharos szigetén, amelyet egy hosszú gát kötött össze Alexandreiával, építette a knidosi 

Sóstranos a híres száz méternél is magasabb világítótornyot, amelyet az ókorban a világ hét 

csodája közt tartottak számon.”93  „A Nílus lett a világ legnagyobb kereskedelmi csatornája, 

és az ezüst és bronzáru, a lámpák, a kerámia, az üveg a bor és az olívaolaj messze délre, még 

Khartúmon túl is eljutottak, az ellenkező irányba pedig annak a térségnek a termékei – 

elefántcsont, fűszerek, arany és mirha - utaztak észak felé a Földközi-tengerig. Egy másik 

útvonalon – Koptoszon és a vörös – tengeri kikötőkön keresztül - Alexandria új kereskedelmi 

kapcsolatokat tudott kiépíteni Indiával és Arábiával.”94 Az ókorban az egyiptomi 
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belkereskedelem főleg a Níluson és csatornáin keresztül zajlott. A vízi úton szállították az 

embereket, állatokat és különféle árukat. A szárazföldön való belföldi és külföldi szállításra 

egyaránt használták a szamarat (1 Móz. 45,23). Egyiptomban a vagyont leginkább a 

különböző áruféleségek jelentették. A sírfalakon ábrázolták a bőséget, amelyet a teli 

magtárak, a szaporodó csordák a gazdag madár és állatvilág jelképezett.95    

 

Egyiptomi kultúra, művészet, tudományok 

 

A Bibliában az 1 Kir. 4,30 –ban azt olvassuk, hogy „… a Salamon bölcsesége nagyobb volt, 

mint a napkelet minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége.”. Az Írás itt 

Salamon bölcsességét kelet fiai mellett Egyiptomhoz is hasonlítja. Nyilvánvalóan nem 

véletlenül szerepel itt Egyiptom, hiszen ez az ország mindig is híres volt kultúrájáról, 

művészetéről és számtalan tudományáról. A Fáraókat különösen tehetséges jól képzett 

emberek, szakemberek szolgálták. Akik jártasak voltak a matematikában, földrajzban, 

irodalomban, festészetben, csillagászatban, építészetben, orvoslásban és más tudományokban. 

Megfigyelték a természeti jelenségeket.   

 

 
Az ’Orvosi dombormű’ Kom Ombó-ból sebészeti eszközöket úgymint fogókat, kampókat, ill. fűrészt 

ábrázol (Fotó: SG) 
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Luxori templomegyüttes (Fotók: SG) 

Az ókori Egyiptom monumentális építészeti alkotásai mind a mai napig nyomot hagynak az 

emberekben. 

 

 
Luxor 
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Luxor 

 
Luxor 
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Karnak (Fotók: SG) 

 

 
Karnak 
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Karnak 
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Karnak 
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Karnak 

 

 

Az „I. dinasztiától kezdve minden évben rendkívüli pontossággal mérték a Nílus áradásának 

szintjét, amelytől az állam gazdasági jóléte függött. A Nílus vizének szintjét a megfelelő évhez 

jegyezték be.”96 Hasznos találmányaik is voltak. Ismereteink szerint „A XVIII. dinasztia 

idején Egyiptomban találták fel a vízórát, Palesztinában „zsebórát”, helyesebben nyakban 

hordható, kicsiny egyiptomi napórát találtak a XIX. dinasztia uralkodásának végéről; 

valószínűleg valamelyik harcos vagy követ veszíthette el.”97 Az egyiptomi képzőművészek 

törekedtek az élethű ábrázolásokra, részletekbe menő gondossággal és nagy igyekezettel 

próbálták meg visszaadni a valóságos eseményeket.  Egy a XI. dinasztia korában élt „mester” 

a következő szavakkal ecsetelte ügyességét, szakmájában való jártasságát. „Ábrázolni tudtam 

a férfi és nő járását, a madár és állat helyzeteit, annak testtartását (?), aki párviadalban lesújt 

(?) ellenfelére, azt, hogyan tekint az egyik szempár a másikra, hogyan tölti el félelem az 

elfogott (?) ellenség ábrázatát, tudtam, hogyan emeli fel kezét az, aki lesújt a vízilóra, tudtam, 

milyen a futó járása.”98 Egyiptom monumentális építkezései szinte minden korban a világ 

csodálatát váltották ki. „A görög – római hagyomány beszél az ógörög bölcsek egyiptomi 

utazásairól: az ókorban ezt az országot a bölcsesség országának tartották. Tháles, az ógörög 

materialista filozófus állítólag az egyiptomiaktól vette át azt a tételt, hogy a víz minden dolog 

alapja. Nagy híre volt az akkori világban az egyiptomi orvostudománynak.”99 Az 

Újbirodalom idejéből fennmaradt egészében vagy részben néhány orvosi könyv. „Az egyik – 

mintegy 20 méter hosszú tekercs – a legelképesztőbb kuruzslás és helyes gyógykezelés 

sajátságos keveréke. A tekercs a vérkeringés részletes leírásával fejeződik be.”100  A 

Ptolemaiosz kori Egyiptomban, a híres Alexandriai könyvtárban 700 000 kötetet őriztek.101 A 

Muszeionban (oktatási központ) amelynek a világhírű könyvtár is része volt „a tudomány 

minden területén tevékenykedő tudósok kaptak helyet, ellátást, fizetést, kutatásaikat teljesen 

szabadon végezhették, senki sem korlátozta őket.”102   



30 

 

Egyiptom a jóléti állam modellje 

 

Az egyiptomi rendszer központi eleme a jólét volt, ezt bálványozták. Hálákat adtak 

bálványaiknak, mint pl. Ré-nek a napistennek vagy a Nílus isteneinek, mert azt hitték, hogy 

ők jólétük minden forrása. Amikor a zsidókat elnyomták Egyiptomban a Fáraó megvádolta 

őket mondván: „Restek vagytok, restek, azért mondjátok: Menjünk el, áldozzunk az Úrnak!”  

2 Móz. 5,17 – úgy állította be a dolgokat, hogy a héberek nem akarnak Egyiptom jólétéért 

fáradozni. A tíz csapás idején a Fáraó főemberei Egyiptom jóléte miatt aggódva, mondták: 

„Meddig lesz még ez mi nékünk romlásunkra? Bocsásd el azokat az embereket, hogy 

szolgáljanak az Úrnak az ő Istenöknek. Még sem veszed-é eszedbe, hogy elvész Égyiptom?” 2 

Móz. 10,7 A csapások alatt Egyiptom jóléte oda lett. A Nílus vize ihatatlanná vált, a termés 

nagy része megsemmisült, az állatok elhullottak. Egyiptomban a jóléti rendszer feje a király 

volt. A hivatali nemesség a fáraói hatalomnak köszönhette jómódját és állását. „Lojális 

érzületükről tanúskodnak III. Amenemhat kincstárnokának szavai: „Ő (a király) élelmet ad 

kísérete tagjainak, táplálja azt, aki az ő útján halad; az élelem – a király, a bőség az ő 

szája.””103 Egyiptomban a jólét annyira fontos dolognak számított, hogy még túlvilági 

életüket is ettől tették függővé. „A halállal vagy inkább az életnek a fizikai halált követő 

folytonosságával való foglalkozás rendkívül fontos szerepet játszott az ókori Egyiptom 

életében. Az alapvető elképzelés az volt, hogy a lélek csak akkor élhet tovább, ha a testet 

megfelelően tartósították és ellátták mindazzal, amire szüksége van a jóléthez a 

másvilágon.”104 A sírok falára festett boldog túlvilági jelenetek gyakran ábrázoltak aratást, 

sörfőzést, szőlőművelést, borkészítést, állatok levágását és kenyérsütést.    

Egyiptomban az „igaz társadalmi értékek” megtestesítése szorosan összefüggött Egyiptom 

jólétével olyan embereket ismertek el, akik főleg ezt a célt valósították meg életükben. (Pl. 

nagyszabású építkezéseket, emberek gyógyítását stb.). (Józsefet is elismerték Egyiptomban 

mivel tevékenysége sok mindenben egybeesett az egyiptomi ideális emberről alkotott 

elképzelésekkel.) Az egyiptomiak magától a Fáraótól is elvárták, hogy gondoskodjon 

Egyiptom jólétéről. Elsősorban a jólét motiválta az egyiptomi hódító háborúkat is. Egyiptom 

nem volt olyan nagy hódító, mint az északi királyok Asszíria vagy Babilon, ill. mások. 

Általában jóllakott azzal, ha a szomszédos területeket, - délen Núbiát, nyugaton Líbia egy 

részét, északon pedig Szíria – Palesztinát az Eufráteszig uralhatta. Ezekért a területekért 

folytatott főleg háborúkat. Az Eufráteszen túlra ritkán merészkedett, és ha megtette, lábát 

akkor sem tudta vagy nem akarta megvetni hosszú ideig Mezopotámiában. A Fáraók többsége 

nem dédelgetett világhatalmi törekvéseket és bár „a királyi nevet senuba zárták” mellyel „azt 

kívánták jelezni, hogy a király a legfőbb ura mindannak, amit a nap körbejár”105 mégsem 

akarták leigázni az egész világot. A napsütésben gazdag Egyiptom szinte mindenben önellátó 

volt. A Nílus időszakos áradása biztosította a gazdag termést. Az építkezésekhez pedig 

rengeteg kő és agyag (nílusi iszap) állt rendelkezésre az országban. Az építkezésekhez és 

hajóépítéshez használt értékes fákat viszont külföldről Libanonból vagy Núbiából kellett 

beszerezni kereskedelem vagy hódítás útján. Egyiptom a Ptolemaioszok fénykorában sem 

akarta uralni az egész világot, nem úgy, mint az „északi király” a szeleukida uralkodó III. 

(Nagy) Antiokhosz, aki arra törekedett, hogy Nagy Sándor világbirodalmát visszaállítsa. „az 

első Ptolemaiosoknak nem voltak világhatalmi álmai, nem gondoltak India meghódítására, 

viszont a vörös-tengeri és földközi-tengeri kereskedelmi forgalmat Alexandria kikötőjébe 

igyekeztek irányítani. Ennek következtében Egyiptom a Földközi-tenger első tengeri 

kereskedelmi hatalmává emelkedett.”106 Róma ugyan gyanakodva figyelt minden erősödő 

hatalmat, de számára a Ptolemaiosz kori Egyiptom nem jelentett veszélyt mivel nem voltak 

olyan nagyratörő hódító terveik, mint a Szeleukidáknak. Akiknek terjeszkedése viszont 

nyugtalanságot okozott Rómának mivel sértette érdekeit.  
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A kánaáni khámita népeket szintén a jólét központúság jellemezte. Kánaánban, kezdetben 

sokféle khámita nép lakott nagy jólétben a „tejjel és mézzel folyó” földön (Ez. 20,15). Simeon 

fiai „Azért elindulának Gedor felé, hogy a völgy keleti részére menjenek és ott barmaiknak 

legelőt keressenek. Találának is zsíros és jó legeltető helyet (az a föld pedig tágas, 

nyugodalmas és békességes), mert Khámból valók laktak ott azelőtt.” 1 Krón. 4,39-40 

(Gedor: város Simeon területén) A kánaánita népek jólétével együtt járt nemi eltévelyedésük, 

még az állatokkal is közösültek (3 Móz. 20,10-24). Egyiptomban „Az úbirodalmi Halottak 

könyvéből kitűnik, hogy a homoszexualitást megbélyegezték, a korábbi szövegek azonban 

sejtetni engedik, hogy a hasonló neműek szerelmét mindaddig nem helytelenítették, amíg a 

felek kölcsönös beleegyezésével zajlott.”107 A legdurvább szexuális kicsapongások 

Egyiptomban sem voltak idegenek. A kánaánitákhoz hasonlóan itt is közösültek állatokkal is. 

Egyiptomban Pán kultuszközpontjában a Delta keleti részén lévő Mendész városában: 

„Pindaros szerint itt a bakok asszonyokkal közösülnek: Mendés a tenger sziklás partja mellett 

a Nílus végső ága, ahol a Bakkecskék asszonyokkal közösülnek.”108 Pánt (kosisten) általában 

sziklabarlangokban tisztelték.109 Hérodotosz pedig azt is említi, hogy még nyilvánosan is 

történt ilyen erkölcstelen esemény. „A kecskebakot és Pant egyiptomi nyelven Mendésznek 

mondják. Ezen a vidéken az én időmben csodálatos esemény történt: egy bak nyilvánosan 

meghágott egy asszonyt, s a dolog aztán köztudomású lett.”110  Mendész közelében olyan 

öntőminta is előkerült, amelyen ezt a jelenetet ábrázolják.111      

 

Egyiptomi vallás  

 

Egyiptomban minden a vallásosság színezetével bírt. Nemcsak a templomok előcsarnokai, 

hanem a paloták falai is domborműveikkel, számos vallásos jelenetet ábrázoltak. Az 

egyiptomiak a halandó Fáraókat istenítették.  

 

 
A pogány népek, úgymint az egyiptomiak is hordozták saját bálványaikat, isteneiket. Ezzel szemben 

viszont a Biblia Istene viseli-hordozza az ő népét! (Egyiptom, Edfu) (Fotó: SG) „Hallgassatok rám, 

Jákób háza és Izráel házának minden maradéka, a kiket magamra raktam anyátok méhétõl fogva, és 
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hordoztalak születésetek óta; Vénségtekig én vagyok az, és megõszüléstekig én visellek; én teremtettem 

és én hordozom, én viselem és megszabadítom. Kihez hasonlíttok engem, és kivel tesztek egyenlõvé? 

És kivel vettek egybe, hogy hasonlók volnánk? Kitöltik az aranyat az erszénybõl, és ezüstöt mérnek a 

mértékkel, és ötvöst fogadnak, hogy abból istent csináljon; meghajolnak, leborulnak elõtte. Vállukra 

veszik azt és hordozzák, majd állványára helyezik és veszteg áll, helyérõl meg nem mozdul, ha kiáltasz 

is hozzá, nem felel, nyomorúságodból nem szabadít meg.” Ésa. 46,3-7 

 

Állatkultuszok 

 

„És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és 

négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával.” Róm. 1,23 

 

Az egyiptomiak isteneiket madár, krokodil, kos stb. fejjel vagy alakkal ábrázolták. Az 

állatkultuszok minden történelmi korban virágoztak.  Szent állataik közé tartozott a tehén, a 

bika, a béka, a macska és még más állatok is. Az utóbbinak a kultuszközpontja Bubasztiszban 

volt. A város a Bibliában Fibéseth (Ezék. 30,17) néven szerepel. Fibeset jelentése: macskafej, 

macskaarc; macskaistennő [városa].112 „A lakosság elzarándokolt a fontosabb ünnepekre. 

Hérodotosz az i. e. 5. században feljegyezte, miként vonult a nép a keleti Deltavidéken 

található kultuszhelyre, Bubasztiszba, hogy ott megüljék Básztet macskaistennő ünnepét. A 

történetíró leírja a hajóutat Bubasztiszba, melynek során a fedélzeten tartózkodó nők táncot 

lejtve szitkokat szórtak a parton tartózkodó társnőikre, majd fellebentették szoknyáikat, és a 

világ elé tárták szemérmüket. Ez a ledér viselkedés feltehetően a női termékenységet volt 

hivatva átadni a földeknek (vagy fordítva). Tudomásunk van arról, hogy egy másik 

alkalommal Hathor szobra előtt fedték fel magukat a nők, remélve, hogy átragad rájuk az 

istennő termékenysége. Hérodotosz szerint 700 000 –en vettek részt Básztet ünnepén (a 

gyermekek kivételével). Az emberek ilyenkor énekeltek és zenéltek…áldozatot mutattak be 

Básztetnek, s közben több bor folyt le a torkokon, mint az egész év során együttvéve.”113    

 

 
A Nílusban számos halfajta, krokodil és víziló élt (Musée du Louvre) (Fotó: SG)  
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Sólyomisten (Hórusz) ábrázolás Kom Ombó-ból (Fotó: SG) 

 

  
A sólyom isten szent állata - a sólyom az Edfu-i Hórusz templomból (Fotók: SG) 
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Az Edfu-i Hórusz templom sólymokkal 

 

 
Az Edfu-i Hórusz templomot a Ptolemaiosz korban építették egy ősi templom másolataként, stílusa 

emiatt már akkor több mint ezer évesnek tűnt.  
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Sobek a krokodilfejű bálványistenség a Kom Ombó-i templomban (Fotók: SG) 
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Túlvilági élet 

 

Az egyiptomiak hittek a lélek halhatatlanságában. Ez a tan a Szentírás szerint a kígyótól (a 

Sátántól), ered. A gyönyörű Édenkertben a kísértő állította először Évának, hogy „Bizony nem 

haltok meg”.  „És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;” 1 Móz. 3,4 Sátán 

azt állította az első emberpárnak, hogy nem baj, ha áthágják Isten parancsát ezért nem fognak 

meghalni. Mint tudjuk, hazudott. „A régi egyiptomiak szerint az embernek több lelke van;”114 

„Ahhoz, hogy az élet a sírban és azon kívül folytatódjék az elhunyt testét meg kellett őrizni. 

Ezért terjedt el az a szokás, hogy a holtesteket bebalzsamozták.”115  Az egyiptomiak szerint a 

ka (amelyet általában szellem/életerőnek vagy léleknek fordítanak) a halál beálltával elhagyja 

a testet és a tulajdonos halhatatlan szellemévé válik. „A ka túlélte a test halálát; lakozhatott 

az ember képmásában vagy szobrában is.”116 Míg a ba (amit általában léleknek fordítanak) az 

egyéniség másik halhatatlan része, amelyet emberfejű madárnak ábrázoltak, el tudta hagyni a 

testet és ellátogathatott az elhunyt kedvelt helyeire.117 Az ah-ról feltehetően úgy tartották, 

hogy a ka és a ba egyesüléséből jön létre a halál után, ezért időnként „átlényegült szellem” -

nek fordítják. Nagy jelentőséget tulajdonítottak még az ember nevének is.  

 

 
Az elhunytat az istenek bírósága bírálja el. Jobbra Thot ismerhető fel ibis fejéről, Ozirisz feleségével 

Ízisszel felügyeli a halott szívének mérlegelését. (Papirusz reprodukció, Kr. e. 150-100 Théba, 

Egyiptom; Musée du Louvre, Párizs; Amszterdam, Allard Pierson Múzeum) (Fotó: SG) 

 

A Szentírás szerint azonban az ember lelke nem halhatatlan, csak akkor nyerhetünk örök 

életet, ha elfogadjuk Krisztus értünk hozott áldozatát, egyszóval a Megváltást. Jézus egy 

alkalommal így figyelmeztette barátait: „Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, és azután 

többet nem árthatnak. De megmondom néktek, kitől féljetek: Féljetek attól, a ki minekutána 

megöl, van arra is hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, mondom néktek, ettől 

féljetek.” Luk. 12,4-5 Sátán és követői csak a testet pusztíthatják el, az emberi lelket (amely az 

életerőt is magába foglalja (1 Móz. 2,7; Ján. 6,63; Jób. 27,3)) nem tudják megsemmisíteni.  

Miután a haldokló meghalt és kilehelte lelkét a halál után a lélek (az életerő) visszatér 

Istenhez, a test pedig „rothadást lát” (Csel. 13,36), „féregnek lesz édességévé” (Jób. 24,20) 

és elporlik. „A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, 

aki adta.” Préd. 12,7 (MBT ford.) Isten viszont mind a testet, mind a lelket teljesen 
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megsemmisítheti a végítéletben (a gyehennában). Az egyiptomiak úgy hitték, hogy a halottak 

természetfeletti befolyásukkal segíthetnek megoldani az élők mindennapos gondjait. Ezért a 

halottakhoz leveleket írtak panaszokkal, kérésekkel. Felkérték őket betegségek gyógyítására, 

meddőség orvoslására, vitás ügyekben való igazságszolgáltatásra. „A VI. dinasztia korából 

származó egyik feliraton egy özvegyasszony és fia azért könyörög az elhunyt lelkéhez, hogy 

védje meg őket az erőszakoskodóktól, akik nemcsak házuk minden vagyonát rabolták el, 

hanem mindhárom szolgálónőjüket is. A szolgálónőknek egyiptomi nevük volt.”118 Az 

egyiptomi vallás tulajdonképpen a többi pogány valláshoz hasonlóan halott imádat volt. „Ha 

egy egyiptomi családot megmagyarázhatatlan csapás sújtott, például, súlyos betegség vagy a 

lábasjószág hirtelen elvesztése, a gyanú valamelyik halottra terelődött. Az elhunytak 

bosszújának kivédésére tanácsos volt rendszeres áldozatokkal keresni kedvüket, és óvakodni 

bármitől, ami megsértené őket. Az eltávozottak nem szűnő tiszteletre tartottak igényt 

családtagjaik és leszármazottaik részéről.”119 „Még a Középbirodalom korában terjedt el az 

a szokás, hogy a koporsókra különféle halotti imákat és könyörgéseket írtak. Részben ezekből 

állították össze az Újbirodalom idején az úgynevezett „Halottak Könyvét”. Az egyiptomiak 

hite szerint a „Halottak Könyve” az elhunytnak „feltámadást” biztosított, nyugalmat és 

boldogságot nyújtott a túlvilági életben. Akinek birtokában volt a „Halottak Könyvének” 

papirusztekercse, az biztos felmentést várhatott Osiris túlvilági ítélőszéke előtt. Fontos helyet 

foglalt el a könyörgések között az az ima, mely az elhunytat a túlvilági ítélőszék 42 bírája előtt 

feloldozta a 42 főbűn alól. A hatalmasok és gazdagok (csakis nekik állt módjukban a 

„Halottak Könyvének” elkészíttetése) így akartak megszabadulni gonosztetteik „túlvilági” 

következményeitől.”120  

 

 
Zodiákus (állatövi) csillagképek (Dendera; Musée du Louvre) (Fotó: SG) 
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Horoszkóp-nak nevezték az ősi Egyiptomban azokat a papokat, akik a csillagok 

megfigyelésével foglalkoztak, és jelezték az uralkodó számára a nagy eseményekhez a 

legkedvezőbb órákat.121 József idejében a Fáraó álmot látott és mivel nyugtalan lett az álomtól 

„egybehívatá Égyiptom minden jövendőmondóját, és minden bölcsét” 1 Móz. 41,8 de az 

álmot a jövendőmondók és bölcsek nem tudták megmagyarázni. Sátán szolgái képesek 

bizonyos ördögi praktikákra, de a jövőt csak Isten ismeri pontosan. József, amikor 

testvéreinek próbát állított hivatkozott jóspoharára, amely nagy becsben ált. „Ez a serleg 

ugyanis arra volt hivatva, hogy kimutassa, ha a beletöltött folyadék mérget tartalmaz. Abban 

az időben igen nagyra becsülték az ilyen serlegeket, mint a mérgezés elleni védelem 

eszközét.”122 „Kimenének a városból, de nem messze haladhatának, a mikor monda József az 

ő háza gondviselőjének: Kelj fel, siess utánuk azoknak az embereknek és ha eléred őket, 

mondd nékik: Miért fizettetek gonoszszal a jó helyébe? Avagy nem abból iszik-é az én uram? 

és abból szokott jövendölni! Gonoszul cselekedtétek, a mit cselekedtetek!” 1 Móz. 44,4-5 

Persze Józsefnek nem volt szüksége a jóspohárra ahhoz, hogy a jövőbe lásson, de a nagyra 

becsült ereklye hatásos eszköz volt a próbában és jól mutatja számunkra az egyiptomi 

szokásokat, hiedelmeket. Valós, de ördögi hatalommal bírtak a Kivonulás Fáraójának 

varázslói, akik képesek voltak arra, hogy „az ő titkos mesterségükkel” utánozzák a Mózes és 

Áron által véghezvitt Istentől származó csodatetteket (2 Móz. 7,10-12; 2 Móz. 7,22 ;2 Móz. 

8,7) mindaddig, amíg az Úr nem korlátozta hatalmukat (2 Móz. 8,18-19). Az egyiptomi 

emberek nagyon babonásak voltak ékszereket-amuletteket viseltek azért, hogy szerencsehozó 

– bajelhárítóként, megvédjék magukat a kedvezőtlen hatásoktól (pl. baleset, vadállat, 

természeti katasztrófa, kísértet). Egyes amuletteknek az volt a feladatuk, hogy biztosítsák 

tulajdonosuk számára a jövőbeni jólétet és egészséget. Ezeken vagyontárgyakat, ill. ételt – 

italt és ruhákat ábrázoltak. A Szentírásban szerepel egy Sua nevű egyiptomi Fáraó is (2 Kir. 

17,3-4), akit eddig még nem sikerült azonosítani.  Az Írás szerint az asszír Salmanassár és az 

izraeli Hóseás királyok kortársa volt. Úgy látszik, Sua idején az időnek nagyobb jelentőséget 

tulajdonítottak. Sua nevének jelentése: ember, Kronosnak (az idő istenének) szentelt.123  

      

Az egyiptomi adó 

 

Az egyiptomi adók súlyosak voltak, a Ptolemaiosz korban pl. „A földek jelentős részét bérlő 

parasztok művelték meg, akiknek egész gazdálkodását szigorúan és központilag irányították. 

Előírták a bevetendő föld mennyiségét és a növényi kultúrák jellegét. A parasztnak egész 

termését be kellett szolgáltatnia, még a vetőmagot is központilag osztották szét…A gazdasági 

élet szigorú irányításának egyetlen célja a kincstár megtöltése volt, akár a parasztok 

tönkretétele árán is. A parasztság súlyos terheinek a jele az, hogy a kevésbé termékeny 

földeket kényszer útján osztották szét a királyi földet bérlő parasztok között (epibolé). A 

tűrhetetlen nyomással szemben az egyiptomi parasztnak egyetlen védekezése volt: a szökés, az 

„anachórészisz”. A kényszerbérlet, az állami terhek és a robotmunka elől tömegesen szöktek 

vagy a sivatagba, vagy a fővárosba, hogy annak proletárelemei között vegyüljenek el. A 

ránkmaradt kormányzati iratok jelentős része foglalkozik szökött parasztok felkutatásával.”124  

Amikor Nékó Fáraó hatalmába kerítette Júdát, Joákházt az akkori királyt bilincsbe verte majd 

adóként 100 talentum ezüstöt és 1 talentum aranyat vetett ki az országra. „De Faraó-Nékó 

bilincsekbe verte őt Riblában, Hámát földjén, a mikor Jeruzsálemben királylyá lett; és az 

országra adót vetett, száz tálentom ezüstöt és egy tálentom aranyat. És Faraó-Nékó 

Eliákimot, a Jósiás fiát tette királylyá, az ő atyja, Jósiás helyett, és nevét Joákimra 

változtatta; Joákházt pedig magával vivé, és az Égyiptomba megérkezvén, ott hala meg. Az 

ezüstöt és az aranyat megadta ugyan Joákim a Faraónak, de az országot sarczoltatta meg, 
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hogy megadhassa az ezüstöt a Faraó parancsolata szerint; a föld népe közül mindenkitől az ő 

értéke szerint*8 hajtott be ezüstöt és aranyat, hogy Faraó-Nékónak adja.” 2 Kir. 23,33-36 

Habár az egyiptomi adó (hadisarc) jelentős terhet jelentett, de mindenképpen mérsékeltebb 

volt, mint az északi királyok pl. Asszíria adója. A gonosz Menahem (Izrael királya) idejében 

Asszíria királya (III. Tiglát – Pileszer) betört az országba. Menahem 1000 talentum ezüstért 

váltotta meg országát és magát az erőszakos pusztítástól és fogságtól. Az 1000 talentum 

ezüstért cserébe az asszír uralkodó támogatta Menahemet, és ezután az asszír birodalom 

hűbéreseként a trónon maradhatott. Az asszírok pedig visszatértek országukba. „És rátört 

Púl, Assiria királya az országra, és Menáhem Púlnak ezer tálentom ezüstöt adott azért, hogy 

legyen néki segítséggel az ő birodalmának megerősítésében. És Menáhem adót vetett 

Izráelben a gazdagokra, ötven ezüst siklust minden egyes emberre, hogy azt Assiria 

királyának adja, és visszatért Assiria királya, és nem maradt ott az országban.” 2 Kir. 15,19-

20 Egy másik asszír király Szanhérib 300 talentum ezüstöt és 30 talentum aranyat vetett ki 

adóba Ezékiásra a Júda királyára. Ezt a nagy összeget, Ezékiás csak úgy tudta kifizetni, hogy 

oda adott minden ezüstöt, ami volt a templomban és a kincstárban. Sőt még a templom 

ajtószárnyainak és ajtófélfáinak az aranyborítását is le kellett vennie. „Ezékiás királynak 

pedig tizennegyedik esztendejében feljött Sénakhérib, Assiria királya Júdának minden kerített 

városa ellen, és elfoglalta azokat. Akkor elküldött Ezékiás, Júda királya Assiria királyához 

Lákisba, ezt izenvén: Vétkeztem, térj el én rólam; a mit rám vetsz, elviselem! És Assiria 

királya Ezékiásra, Júda királyára háromszáz tálentom ezüstöt és harmincz tálentom 

aranyat vetett ki. És Ezékiás oda adott minden ezüstöt, a mely találtatott az Úr házában és a 

király házának kincsei között. Ugyanebben az időben fosztotta meg Ezékiás az Úr 

templomának ajtajait és az ajtók félfáit, a melyeket Ezékiás, Júda királya maga boríttatott be, 

és oda adta azokat Assiria királyának.” 2 Kir. 18,13-16 

 

Egyiptomi hadsereg  

 

Az Óbirodalom idején a „VI. dinasztia elején, I. Pepi uralkodása alatt nagy létszámú 

egyiptomi hadsereget szerveztek, melyet etiópokból álló segédcsapatokkal egészítettek ki (az 

utóbbiakat „békés etiópoknak” vagy „szelíd etiópoknak” nevezték, s valószínűleg 

őrszolgálatot teljesítettek Egyiptomban). Ez a „sok tízezer” főnyi sereg hadjáratra indult 

Palesztina és Szíria ellen…”125 A Biblia egyiptomi szekereket és lovagokat először József 

idejében említ. Amikor meghalt Jákób a József atyja Egyiptomban, József atyja kívánsága 

szerint Kánaánban temette el (1 Móz. 50,5). Józseffel sok katona és egyiptomi főember is 

elment a kánaáni temetésre (1 Móz. 50,7). „Felmenének annakfelette ő vele szekerek is és 

lovagok, úgy hogy igen nagy sereg vala.” 1 Móz. 50,9 Ebből a leírásból is látható, hogy az 

egyiptomiak nagy létszámú hadsereggel rendelkeztek. A Kivonulás idején Egyiptomnak 

nagyon erős hadserege volt. Csak a Fáraó elitkatonáinak „válogatott harcosai” -nak 600 

szekere volt. Ezeken kívül még számos harci szekér volt Egyiptomban.  Amikor a Fáraó a 

hébereket üldözőbe vette akkor: „vett hatszáz válogatott harci szekeret, és minden egyéb 

harci szekeret, amely Egyiptomban volt, és mindegyikbe harcosokat helyezett.” Kiv 14,7 

(Káldi Neovulgáta). „A Faraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott harczosai 

belefúltak a veres tengerbe.” 2 Móz. 15,4  

 

 
*8 „fejenként becslés szerint” az MBT fordításban  
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Győzelmi parádé (Karnaki festett homokkő dombormű, 18. dinasztia vége; Luxor Múzeum, 

Egyiptom) (Fotók: SG) 

 

 
 

Egyiptom a későbbi időkben is nagy és komoly hadsereggel rendelkezett. Az asszír király 

követe Rabsaké fennhéjázva ezt mondta Ezékiásnak és népének mikor Jeruzsálemet ostrom 

alá vette: „Miképen állasz ellene egyetlen helytartónak is, a ki legkisebb az uram szolgái 

közt? De hisz Égyiptomban van bizalmad, a szekerekért és lovagokért.” Ésa. 36,9  
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Egyiptomi szekér (British Museum) (Fotó: SG) 

 

Egyiptom Asszíriával szemben ellenpólust képezett és ezért sokan bíztak segítségében. A 

babiloni birodalom megerősödése viszont Egyiptom számára új ellenfelet jelentett. Jósiásnak 

Júda királyának, aki helytelenül beleavatkozott az egyiptomi - babiloni konfliktusba életével 

kellett fizetnie érte. Jósiás vereséget szenvedett, amikor hadseregével megpróbálta megállítani 

az egyiptomi Nékó Fáraót Megiddó mezején Kr. e. 609-ben. Az egyiptomi íjászok nyilaitól 

halálos sebet kapott, majd sérülésébe belehalt a király. Nékó a szíriai (arám) területen lévő 

Kárkemishez ment és bevonult a városba (Lásd 2 Krón. 35,20-24). A Fáraó seregei 

Kárkemisben tartották magukat (Jer. 46,2) A két birodalom (Egyiptom – Babilon) közti 

határvonal egy rövid ideig az Eufrátesz lett. Egyiptom a Ptolemaioszok korában is tekintélyes 

hadsereggel rendelkezett. „…és a déli király is hadra készül nagy sereggel és igen erőssel,...” 

– mondja Dán. 11,25 (VI. Ptolemaiosz Philométórról és hadseregéről). Több csatában 

győzelmet arattak a rivális Szeleukidák felett (Dán. 11,7-8 III. Ptolemaiosz (Euergetész);11-

12 IV. Ptolemaiosz (Philopator)), bár végül elveszítették a háborút. A Ptolemaiosz-dinasztia 

politikai hatalmának fénykorában (Kr.e. III. század első negyede) igazi nagybirodalomnak 

számított, „amely az Égei – tenger és a Földközi-tenger keleti vizei fölött is uralkodott. Már I. 

Ptolemaios megszerezte Kyrénaikét, Kyprost, Palesztinát és Dél – Szíriát is. Legközelebbi 

utódai alatt a Ptolemaiosok hatalma kiterjedt Kisázsia déli és nyugati tartományaira, a 

thrakiai és helléspontosi partokra, valamint az Égei-tenger szigeteire is.”126 Békeidőben az 

egyiptomi hadsereg általában viszonylag békés expedíciókban vett részt. Sivatagi bányákból 

való ásványi anyagok szállítását felügyelték, határszolgálatot és palotaőrséget adtak, 

kőtömböket vágtak és szállítottak építkezéseken.127 Ma ezeket leginkább úgy mondanánk, 

hogy Békefenntartói tevékenységet láttak el.  
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II. Ramszesz lemészárolja az ő ellenségeit (Memphisz, 19. dinasztia; Kairó, Egyiptomi Múzeum) 

(Fotó: SG) 

 

Egyiptom a meg nem tért népek bizalma 

 

Bár jóllehet az Isten mindent megtett mindig és mindenkor népéért, de mivel nem tértek meg 

gonosz útjaikról, azért „készen tartotta az Úr a veszedelmet”. „Azért készen tartotta az Úr a 

veszedelmet, és azt reánk hozá: mert igaz az Úr, a mi Istenünk minden cselekedetében, 

melyeket cselekszik; mert nem hallgattunk az ő szavára.” Dán. 9,14 

A szörnyűbb veszedelem általában valamelyik északi király volt, de a népek közül csak 

kevesen kerestek oltalmat Istennél. Ehelyett inkább választották a déli király, többnyire 

Egyiptom oltalmát. „Jaj a pártos fiaknak, így szól az Úr, a kik tervet visznek véghez nélkülem, 

és szövetséget kötnek, de nem lelkem által, hogy bűnre bűnt halmozzanak! A kik Égyiptomba 

szállanak alá, és számat nem kérdezik meg, hogy meneküljenek a Faraónak oltalmába, és 

Égyiptom árnyékába rejtőzködjenek. És lesz néktek a Faraó oltalma szégyentekre, és az 

elrejtőzködés Égyiptom árnyékában gyalázatotokra. …Megszégyenülnek mind a nép miatt, a 
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mely nem használ nékik, a mely nem segít és nem használ, sőt szégyenökre és gyalázatukra 

lesz!...Hitvány és üres Égyiptom segítsége,…”Ésa. 30,1-3;5;7 

Az erős Egyiptom azonban Isten nélkül nagyon törékeny volt. „Ímé te e megtört nádszálban 

bízol, Égyiptomban, melyre a ki támaszkodik, tenyerébe megy és átfúrja azt; ilyen a Faraó, 

Égyiptomnak királya, minden benne bízóknak.” Ésa. 36,6 „És megtudják mindnyájan 

Égyiptom lakói, hogy én vagyok az Úr. Mivelhogy ők nádszál-bot valának Izráel házának; 

Melyet ha megfognak kezökkel, összetörsz, s felhasítod egész vállokat, és ha reád 

támaszkodnak, összeroppansz, s megrázod egész derekokat:” Ezék. 29,6-7 Sajnos maguk az 

Izraeliták is rendszeresen elkövették azt a hibát a történelem folyamán, hogy nem Istenben, 

hanem a déli királyban, Egyiptomban bíztak. „Milyen könnyelműen változtatod utadat! De 

Egyiptommal is szégyent vallasz, ahogyan szégyent vallottál Asszíriával. Onnan is kijössz 

majd, és kezeddel fogod a fejedet; mert elvetette az Úr azokat, akikben bízol, és nem lesz 

szerencséd velük.” Jer. 2,36-37 (Káldi Neovulgáta) Hóseás Izráel királya Egyiptomhoz 

folyamodott segítségért Asszíriával szemben, de csúfosan pórul járt. „De mikor Assiria 

királya megtudta, hogy Hóseás pártot ütött ellene és követeket küldött Suához, Égyiptom 

királyához, az évenkénti adót pedig nem küldötte meg Assiria királyának: elfogatta őt Assiria 

királya és börtönbe vetette.” 2 Kir. 17,4 Hasonlóképpen végezte Sedékiás is, aki fellázadt a 

babiloni király ellen „bocsátván követeit Égyiptomba, hogy adjon néki lovakat és sok népet. 

Vajjon jó szerencsés lesz-é? Vajjon megszabadítja-é magát, a ki ezeket cselekszi?...” Ezék. 

17,15 Sedékiás király szemeit kiszúrták Riblában, majd Babilonba hurcolták, ahol börtönbe 

vetették és halála napjáig ott is maradt (2 Kir. 25,6-7; Jer. 52,9-11). A megtéretlen zsidók 

Jeruzsálem pusztulása után Egyiptomba menekültek a Babiloni királytól való félelmükben. 

„És felkelt az egész nép kicsinytől nagyig és a seregek hadnagyai, és elmentek Égyiptomba; 

mert féltek a Káldeusoktól.” 2 Kir. 25,26 De a veszedelem itt is utolérte őket. „Ezt mondja a 

Seregek Ura, az Izráel Istene: Ímé, én megfenyítem Nó-Ammont és a Faraót és Égyiptomot és 

az ő isteneit és királyait, mind a Faraót, mind azokat, a kik bíznak benne.” Jer. 46,25 

Egyiptomban azért bíztak a népek, mert nagy és hatalmas hatékony gazdasággal, kimagasló 

kultúrával, erős és nagyszámú haderővel rendelkezett. Ez azonban mind kevés volt ahhoz, 

hogy a megtéretlen embereket megóvja Isten büntetésétől. „Jaj nékik, a kik Égyiptomba 

mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon 

erős lovagokban; és nem néznek Izráelnek Szentjére, és az Urat nem keresik. De Ő is bölcs, 

és hoz veszedelmet, és beszédeit nem változtatja meg; hanem fölkel a gonoszoknak háza 

ellen és a bűnt cselekvők segítsége ellen. Hiszen Égyiptom ember és nem Isten, és lovai hús 

és nem lélek, és ha az Úr kinyújtja kezét, megtántorodik a segítő, és elesik a megsegített, és 

együtt mind elvesznek.” Ésa. 31,1-3 
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Az ókori Egyiptom (Rajz: SG) 
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Egyiptom jelképes értelmezése  

 

Az ősi Egyiptom igazi nagysága már rég letűnt, de szerepét napjainkban is képviseli egy 

nagyon jelentős hatalom. Ez a hatalom az ateista Európai Unió, amely ugyanazt a szerepet 

tölti be világunkban, mint egykor Egyiptom a korabeli világban. A politikai életben a jólét 

központú ideológiát és az egyenlőség elvét a bal-liberális oldal képviseli. (Ők az ateista 

rendszer és berendezkedés hívei.) Az Európai Unióban ennek az oldalnak az értékrendje 

domináns. Ez azonban igencsak fájó pont a vele ellentétes jobboldalnak. Az Európai Unió egy 

hatalmas gazdasági és politikai társulás, „itt összpontosul a világ gazdaságának 

egynegyede”.128 Az első helyért állandó vetélkedés folyik Amerikával. „A 80-as évek óta 

egyébként többször is előfordult, hogy az Unió bruttó hazai terméke nagyobb volt mint az 

Egyesült Államoké”.129 „2006-ban az EU adta a világkereskedelem közel egyötödét:”130 és a 

2008-as válság után is megőrizte vezető szerepét. „Az EU adja a globális export 60 

százalékát, és az EU az első a működőtőke-befektetésben és a szolgáltatások kivitelében 

is…”131 (2010-es adat) Az Uniót már önmagában a méretei a kereskedelmi, gazdasági és 

pénzügyi súlya is fontos világszíntű partnerré emeli. „Az EU a világ bruttó hazai termékének 

(GDP) több mint 20%-át termeli meg, és ezáltal a világ legnagyobb gazdasága.”132 (2020-as 

adat) „Az EU emellett a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) alapítója és kulcsfontosságú 

szereplője.” (Ugyanott) „Az Egyesült Államok 2019-ben is messze az Unióból exportált 

termékek legfontosabb felvevőpiaca maradt, amelyet az Egyesült Királyság, Kína, Svájc és 

Oroszország követ.” (Ugyanott) „Az EU a világ legnagyobb befektetője és más országok 

közvetlen külföldibefektetéseinek jelentős befogadója.” (Ugyanott) Európában van a világ 

legnagyobb aranytartaléka.133 Az Unió a világ egyik legnagyobb „éléskamrája”. „Az Európai 

Unióban minden egyes tehénre napi 2,5 dollár támogatás jut. Ez több, mint amennyiből az 

afrikaiak hetvenöt százaléka megélni kénytelen”134 „Európa a minőségi élelmiszerek fő 

exportőre Kedvező éghajlatának, termékeny talajának és a gazdák szakértelmének 

köszönhetően Európa a világ egyik legfontosabb mezőgazdasági termelője… Termékeinek 

mennyisége, sokfélesége és minősége miatt az EU jelentős exportőr. Mi több: az EU a 

mezőgazdasági (elsősorban a feldolgozott és magas hozzáadott értékű) termékek vezető 

exportőre. Mindezen túl ráadásul folyamatosan kereskedelmi többlet áll fenn a 

mezőgazdasági termékek uniós kereskedelmi mérlegében. Az EU kereskedelmi többletének 

25%-át a mezőgazdasági termékek exportja generálja.”135 Ugyanakkor az Eu a legnagyobb 

importőre a legkevésbé fejlett országok mezőgazdasági termékeinek. „Az EU 2015-ben 3,4 

milliárd euró értékben importált mezőgazdasági termékeket a legkevésbé fejlett országokból. 

Ez több, mint a másik öt fő 0importőr (az Egyesült államok, Japán, Oroszország, Kína és 

Kanada) importja együttesen, amely ugyanabban az évben 2,9 milliárd eurót tett ki.”136  

2018-ban az USA GDP-jét a világ GDP-jének több mint 20%-ra 20000 milliárd dollárt 

meghaladóra tették, míg az Európai Unióét 18000 milliárdra.137  Európa az egyik 

legjelentősebb művészeti és kulturális nagyhatalom a világban, és ennek jelentős része már 

magából a múltjából fakad. (pl. görög-római kultúra, reneszánsz stb.) Európa kulturális 

sokszínűségének öröksége. Különböző európai népek kultúrai. (pl. népviselet, néptánc) 

Filmfesztiválok, kulturális – művészeti kiállítások, koncertek, konferenciák, művészeti 

díjátadások, múzeumok, kulturális események-bemutatók, Európa kulturális fővárosa program 

konyhaművészetek (pl. francia konyha, görög konyha, olasz konyha) stb.  

 

Az Európai Unió tagállamait a kölcsönös gazdaság és védelempolitika jellemzi. Ami a 

katonaságot illeti: az Európai Unió 27 tagországa 2007-ben 1,9 millió embert tartott 

fegyverben.138 Az Unió már régóta tesz erőfeszítéseket azért, hogy létrejöjjön egy független, 

önálló európai hadsereg. „Az európai biztonság- és védelempolitika (EBVP, angol elnevezése 
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European Security and Defence Policy – ESDP, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését 

követően közös biztonság- és védelempolitika, angolul Common Security and Defence Policy 

– CSDP) kiindulópontját a Maastrichti Szerződés jelentette, amely az intézményesített közös 

kül- és biztonságpolitika (KKBP) útnak indítása mellett kilátásba helyezte a közös védelem 

irányába mutató európai védelmi együttműködés lehetőségét…. Az EBVP/KBVP máig 

érvényes alapelveinek lefektetésére a NYEU 1992-es petersbergi miniszteri értekezletén került 

sor. Az itt elfogadott határozatok egyértelműen elkülönítették a kollektív védelmi és a 

válságkezelési, válságmegelőzési, béketeremtő és humanitárius funkciókat. Ezzel megerősítést 

nyert, hogy a kollektív védelemmel összefüggő kérdések a NATO felelősségi körébe tartoznak, 

amelyhez a NYEU saját eszközeivel és tagállamai szövetségesi kötelezettségei alapján is 

hozzájárul. Az európai kontinens válságkezelési és megelőzési, béketeremtő és humanitárius 

jellegű feladatainak ellátásában azonban a NYEU saját hatáskörben is tevékenykedhet. Ez 

utóbbiak képezik az ún. „petersbergi feladatokat”.*9 Az 1997 októberében aláírt Amszterdami 

Szerződés előrebocsátotta a petersbergi feladatokon alapuló közös védelmi politika 

kialakításának lehetőségét, ezzel összefüggésben az EU-NYEU kapcsolatok szorosabbra 

fűzését szorgalmazta. Kimondta egyúttal, hogy a kialakuló közös védelmi politika 

szervezetileg a KKBP részét képezi. Az igazi változást azonban az 1998. decemberi St. Malo-i 

francia-brit közös nyilatkozat hozta, amely az EU teljes körű nemzetközi szerepvállalásának 

igényéből kiindulva sürgette az Unió hiteles katonai erőre támaszkodó, önálló cselekvési 

képességének megteremtését.”139 „Az EU két legnagyobb katonai hatalma, Franciaország és 

Nagy-Britannia 1998-ban a St. Maló-i nyilatkozattal bocsátotta útjára az európai biztonsági 

és védelmi politikát (EBVP). Ez a nyilatkozat leszögezte, hogy az EU-nak saját kapacitásokat 

kell kialakítania az önálló – értsd: a NATO-tól és az USA-tól független – katonai fellépés 

képességének megteremtéséhez, s ezeket a saját kapacitásokat „hiteles katonai erőnek”, 

illetve a bevetésükről szóló döntési rendszer kialakításának kell támogatnia. Eközben a 

NATO-tagállamok kollektív védelmi rendszerének alapja továbbra is a NATO marad, és 

tiszteletben kell tartani azoknak az EU-tagállamoknak a helyzetét is, amelyek nem tagjai a 

szervezetnek – hangsúlyozta a nyilatkozat. A közös védelmi politikának már a St. Maló-i 

tervek értelmében is meg kell teremtenie a saját elemzőközpontját, saját hírszerzési forrásokra 

kell támaszkodnia, és saját stratégiai tervezőkapacitásokat kell kiépítenie, amelyek a NATO-

tól független katonai fellépésre is lehetőséget teremtenek.”140 „Az Európai Unió Biztonság és 

Védelempolitikájának (ESDP) fejlesztése érdekében 1999 decemberében az Európai Tanács 

helsinki ülésén (EU [1999c]) a tagállamok kitűzték azt a katonai célt (Helsinki Headline 

Goal), mely 2003. végére egy maximum 60 ezer főből álló, 60 napon belül bevethető, illetve 

maximum 1 évig a helyszínen tartózkodó közös európai gyorsreagálású haderő felállítását 

határozta meg… A Helsinki Headline Goal valós tartalommal történő megtöltését illetően 

meghatározó volt a 2000-ben, Brüsszelben megtartott Felajánlási Konferencia, ahol az 

eredeti tervektől eltérően az érintett tagállamok mennyiségileg lényegesen nagyobb 

felajánlást tettek: több mint 100 ezer katonát, kb. 100 különféle hadihajót és 400 

repülőgépet ajánlottak fel a felállítandó multinacionális haderő rendelkezésére. Ez a 

mennyiségi többlet azonban nem jelenti automatikusan a minőségi hiányosságok 

megoldását.”141 Az 1999-es decemberi Helsinki csúcson a tagállamok kinyilvánították ez nem 

 
*9 1992-ben közös francia – német hadtest felállítását határozta el Mitterrand francia elnök és Kohl 

német kancellár a La Rochelle-i csúcstalálkozón. Ez lett a Eurohadtest, melyhez 1993-ban csatlakozott 

Belgium és Spanyolország, 1996-ban pedig Luxemburg. (EU kislexikon) „A haderő, amely a Nyugat-

Európai Unió (WEU) katonai magvát képezi, nem tartozik a NATO-hoz de a szakértők megjegyzik: 

Párizs részéről közeledést jelent anélkül, hogy Franciaország formálisan is visszatérne az Észak-

Atlanti Szövetség integrált katonai szervezetébe.” (EUROHADTEST A NATO-BAN HVG 1993/05 

01.30.15.)   
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egy „európai hadsereg” hanem egy válságkezelésre alkalmas, szükség esetén bevethető és 

működőképes többnemzetiségű haderő. Döntöttek arról is, hogy kifejlesztenek bizonyos 

alapvető képességeket. 2002-ben hozták létre az Európai Unió Műholdközpontját (EUSC) 

Spanyolországban, melynek „célja az uniós döntéshozatal támogatása a közös kül-és 

biztonságpolitika (KKB) területén.”142 2003-ban „Franciaország, Németország, Belgium és 

Luxemburg brüsszeli mini-csúcstalálkozójukon arra tettek javaslatot, hogy az Európai Unió 

érdekelt tagállamai hozzanak létre maguk közt egy védelmi szövetséget, amely a NATO-tól 

függetlenül is tud ténykedni…A négyek azt is javasolták, hogy az EBVU-nak legyen egy saját 

tervező-irányító központja, teljesen függetlenül a NATO-tól. Ez lényeges. Egyrészt azzal már 

egy ideje senki nem vitatkozik, hogy az Európai Uniónak önálló védelmi kapacitásra van 

szüksége, és a tagállamok katonai erőfeszítéseit össze kell hangolni valamilyen módon. Az 

EU-nak már most van saját, önálló, a kék-sárga lobogó alatt munkálkodó katonai-

békefenntartó missziója, Macedóniában. EU-rendőrök teljesítenek szolgálatot Boszniában. 

Ugyanott jövőre a NATO-tól átvesszük (talán mondhatjuk már így) a békefenntartást is. 

Másrészt viszont mindez az észak-atlanti szövetség keretein belül történik, NATO-

megállapodás alapján, részben NATO-eszközökkel, a NATO mons-i (Belgium) 

főhadiszállásáról irányítva. Az EU a NATO keretein belül önállósítja magát a védelmi 

politikában, egy percig sem megkérdőjelezve azt, hogy a kontinens védelméért továbbra is (az 

amerikaiak vezette-dominálta) NATO a felelős. A négyek javaslata azonban elszakad ettől a 

gondolkodástól azzal, hogy független tervező-irányítóközpont kiépítését javasolja. Független 

tervező-irányítóközpont kiépítésére ugyanis csak akkor van szüksége egy katonai 

szervezetnek, ha teljes függetlenségben gondolkodik, és egyáltalán nem akar közösködni a 

NATO-val. Érdekes, hogy az EU-nak pont azon négy tagállama állt elő ezzel az elképzeléssel, 

akik a leghevesebben ellenezték az amerikaiak iraki háborúját, akik majdnem válságba 

taszították a szövetséget azzal, hogy hetekig akadályozták, hogy a NATO felkészüljön 

Törökország védelmére egy esetleges iraki válaszcsapás esetén, és akik közül egy - 

Franciaország - nyíltan vállalja azt, hogy külpolitikájának egyik alapvetése az Egyesült 

Államok ellensúlyozása a világpolitikában, és Európa függetlenítése az amerikai katonai 

dominanciától.”143 „…Franciaország, Németország és néhány más állam arról beszél, hogy 

az európai védelmi potenciált függetlenné kell tenni a NATO-tól. Amikor ezek az országok a 

NATO-tól független európai tervezőközpontot akarnak létrehozni, és ezzel elvágni a kapcsot 

az észak-atlanti szövetség és a formálódó közös európai védelempolitika között, akkor ők 

valójában az Európát és Amerikát összekötő szálakat próbálják meggyengíteni. Amikor arra 

tesznek javaslatot, hogy az európai államok garantálják egymás biztonságát egy ugyanolyan 

mechanizmussal, mint a NATO híres ötödik cikkelye (amely a tagállamok számára kötelezővé 

teszi, hogy megtámadott társuk védelmére siessenek), akkor valójában a NATO-t próbálják 

meg feleslegessé tenni, és ezzel Amerika európai jelenlétét igyekeznek aláásni. (Ők úgy 

fogalmaznak, hogy Európát akarják függetlenné tenni Amerikától, ami persze nagyjából 

ugyanaz.) A vita tehát, mint az iraki háborút megelőzően is, inkább csak ürügy (vagy 

legalábbis jó alkalom): a valódi főszereplő már megint az Egyesült Államok és az európai 

országok kapcsolata az Egyesült Államokkal.”144 

 

„2003 decemberében az Európai Tanács elfogadta az európai biztonsági stratégia 

nyilatkozatát. A dokumentum, arra hivatkozva, hogy „a globalizáció korszakában a távoli 

veszélyek ugyanannyira érinthetnek minket, mint a közeliek”, azt a következtetést vonja le, 

hogy a „védekezés első vonala gyakran a világ más területeire fog helyeződni.” Elismeri, 

hogy „az új veszélyek egyike sem tisztán katonai jellegű, és nem oldhatók meg tisztán 

katonai eszközökkel.” Ezután azonban a nyilatkozat hozzájárul ahhoz, hogy több pénzt 

áldozzanak a védelemre és az európai hadseregek „rugalmasabb és mozgékonyabb erőkké” 
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való átalakítására. Végül is prioritást*10 ad a katonai intervenciónak,*11 és viszonylag 

röviden intézi el a biztonsági feladatok megoldásának nem katonai módját.”145 (Az Európai 

Unió befolyási övezetének tekinti Afrika és a Közel – Kelet számos forró pontját.) 2004-ben 

megalakult az Európai Védelmi Ügynökség (EDA), amelynek feladata, „hogy segítse a 

Tanácsot és a tagállamokat az Európai Unió (EU) védelmi képességei javítására tett 

erőfeszítéseiben a válságkezelés területén, és hogy támogassa a közös biztonság- és 

védelempolitikát (KBVP).”146 Az EDA uniós szinten hangolja össze a hadiipari 

tevékenységeket. „Az EDA megalapításával az EU lehetőséget kap arra, hogy "kidolgozza 

saját elképzeléseit védelmi képességeiről" - mondta Alexander Nicoll, a brit Védelmi 

Tanulmányok Nemzetközi Intézetének igazgató-helyettese.147 2005-ben Gerhard Schröder 

szavai keltettek meglepetést amikor „Schröder úgy fogalmazott, hogy a szövetségesek már 

nem elsődlegesen a NATO-ban konzultálják meg és koordinálják stratégiai elképzeléseiket. A 

német kancellár megjegyezte, hogy a stratégiai párbeszédben nem tükröződik vissza Európa 

növekvő súlya.”148  2006-ban Közös védelmi kutatási alapot hozott létre az EU, hogy 

„szűkítse az Amerika és Európa közötti szakadékot a katonai csúcstechnológia 

tekintetében.”149 2006-ban lépett életbe a katonai közbeszerzések kódexe is, „amely 

megteremti a határokon átnyúló verseny alapjait a katonai közbeszerzések 30 milliárd euróra 

tehető európai piacán.”150 „Bizottsági felmérések szerint az európai hadiipar jelenleg a világ 

védelmi iparának mintegy 30 százalékát teszi ki és több mint 300 ezer embert foglalkoztat.”151 

(2007-es adat) 2007-ben felavatták az Unió hadműveleti központját. „Az új szervezet azt a 

célt szolgálja, hogy az Európai Unió - ha a tagállamok úgy döntenek - a NATO segítsége 

nélkül is képes legyen önálló hadművelet végrehajtására.”152 Szintén 2007-ben létrejött az 

Európai Légi Szállítási Parancsnokság, az EATC (European Air Transport Command), a 

hollandiai Eindhowen központtal.153 (alapítók: Belgium, Hollandia, Franciaország és 

Németország) 2008-ban 12 uniós ország kezdeményezte Brüsszelben egy közös európai 

teherszállító flotta felállítását (European Air Transport Fleet (EATF)).154 Azóta több ország 

csatlakozott, többek között Norvégia is 2011-ben.155 Az EATF programban nagy jelentőséget 

szánnak az AIRBUS MILITARY által újonnan kifejlesztett A400M–es európai katonai 

szállítógépnek. Ugyanakkor folyamatosan csökken az amerikai erők jelenléte az Európai 

Unióban.156 (Időnként ennek az ellentétje is igaz.157 Bár az általános tendencia csökkenést 

mutat.) Az EU időközben több nemzetiségű alakulatokat hozott létre, amelyeket úgynevezett 

harccsoportokba szerveztek. Ezek olyan gyorsreagálású erők, amelyek két héten belül 

bevethetőek a konfliktus zónákban.158 „A harccsoportok kialakításának ötlete az első Európán 

kívüli uniós akció, a kongói Artemis hadművelet után született meg. Az elképzelést 

Franciaország és az Egyesült Királyság terjesztette elő 2004-ben, hogy megteremtsék az EU 

gyors reagálású erőit. A kezdeményezéshez Németország is hamar csatlakozott, majd példáját 

sorra követte a többi tagállam is. Dániát és Máltát leszámítva minden tagország részt kíván 

venni a harccsoportok létrehozásában, figyelemre méltó, hogy még Norvégia és az EU-

tagságra pályázó Törökország is csatlakozott.”159 2012-ben Franciaország baloldali 

miniszterelnöke Francois Hollande a következőket mondta: „Létezik egy növekvő akarat, 

hogy megerősítsük a védelmi kapacitásainkat és létrehozzunk egy egységes európai hadiipart. 

Mi cselekedni akarunk Európában. Annak érdekében, hogy nemzetközi szinten is hallassuk a 

hangunkat, hadászati képességeink nagyon fontosak, ezért megegyeztünk abban, hogy 

együttműködünk és közös missziókat hajtunk végre.”160 Az Európai Unió a saját útját kívánja 

járni az Űrpolitikában is. Ennek egy fontos eszköze a Galileo program. Günter Verheugen 

ipari biztos szerint: „Európának saját űrpolitikára van szüksége, ha biztosítani akarja 

 
*10 elsőbbséget 
*11 beavatkozásnak, közbelépésnek 
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gazdasági és politikai jövőjét - mondta a biztos. „Szükségünk van a függetlenségünkre”- tette 

hozzá.”161 (2007-ben) A Galileo-t elsősorban polgári felhasználásra szánják, de a 

műholdrendszer katonai felhasználása is lehetséges lesz.162 2017-ben a katonai képességek 

erősítésének érdekében az Európai Unió elindította az Európai Védelmi Alapot.163 Ugyancsak 

2017-ben 23 európai uniós ország szándéknyilatkozatot írt alá  „az EU védelmi dimenziójának 

megerősítését célzó, úgynevezett állandó strukturált együttműködés (Pesco) létrehozásáról, 

csatlakozva a közös fejlesztésekről és beszerzésekről, az európai hadiipar erősítéséről szóló 

francia–német kezdeményezéshez.”164 2018 végén pedig a francia államfő Emmanuel Macron 

jött elő az európai közös hadsereg gondolatával nem titkolva azt a szándékát, hogy az Európai 

Uniónak képesnek kell lennie saját magát megvédenie ha szükséges akár Amerikával 

szemben is.165 A világsajtó azonnal fel is kapta a hírt mert észrevették, hogy ez az első 

alkalom amikor az Európai Unió nyíltan Amerikával szemben is meghatározta érdekeit. 2019-

ben pedig Angela Merkel német kancellár az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai 

konferencián az oroszok mellett az USA-t is Európa „ellenfelei” között említette.166  2019 

végén Macron elnök pedig a NATO-t nevezte „agyhalott”-nak. 2020 elején  Macron pedig 

azt hangoztatta, hogy: „Franciaország elemi érdekeinek mostantól európai dimenziója 

van“.167 Macron az európai érdekeket is határozottan védelmezi ezért Ankara már úgy reagált 

erre, hogy a francia elnök viselkedését egyenesen „gyarmatosító”-nak nevezte.168  Macron  

szerint „az EU és Washington világpolitikai érdekei egyre kevesebb kérdésben esnek 

egybe;”169 „Évtizedek óta nem látott méretű, összfegyvernemi hadgyakorlatot készül 

végrehajtani a francia haderő 2023-ban – írja az Economist. A lap arról is ír, hogy 

Franciaország kifejezetten egy ellenséges ország ellen viselt háború lehetőségére rendezkedik 

be a 2020-as évtizedben és széles körű modernizáció veszi kezdetét a francia 

haderőben…Arról is ír a lap, hogy a francia haderő általános gondolkodásába most már 

beépült egy „nagy összecsapás hipotézise.” Az Economist arra a konklúzióra jutott, hogy a 

gondolkodásmód ilyen jellegű megváltozása arra enged következtetni, hogy Franciaország 

már nem csupán külföldi és belföldi terrorellenes hadműveletekkel, hanem egy másik 

országgal való háború lehetőségével is számol. Bár hivatalosan nem nevezték meg a franciák 

a potenciális ellenséget, A lap által megszólított elemzők szerint a nemcsak Oroszország, 

hanem Törökország és különféle észak-afrikai országok elleni háborúra is készülnek.”170 – A 

jelenlegi helyzetből 2021-ben persze még érthető, hogy az elemzők leginkább ezekre 

gondolnak.  

 

Az Európai Uniós országok tekintélyes mennyiségű fegyvert exportálnak külföldre. „A 

legfőbb európai fegyverexportőr országok – Franciaország, Németország, Olaszország, 

Svédország és az Egyesült Királyság – bonyolítják a világban zajló fegyverüzletek 

egyharmadát. A tíz új tagállammal együtt az EU-ban jelenleg 400 kézi lőfegyvert gyártó 

vállalat van 23 országban, majdnem ugyanannyi, mint az USA-ban.”171 (2004-es adat) „A 

bővítés növeli az EU fegyverexportját is, pedig az unió már eddig is a világ fegyverüzleteinek 

harmadát bonyolította - áll az Amnesty International jelentésében.”172(2004-es adat)  

„2009-ben az EU 40,3 milliárd euró értékben hagyta jóvá katonai felszerelések exportját. 

„Nem szabad elfeledkezni arról, hogy ez egy Európa számára fontos iparág, amely jelentősen 

hozzájárul a GDP-hez és a foglalkoztatáshoz” - jegyezte meg Iacolino.”173 (Salvatora 

Iacolino olasz, néppárti képviselő) „A legtöbb fegyvert Amerika és Európa adja a 

világnak…Az Egyesült Államokhoz köthető a legtöbb fegyvereladás 2014-óta, a részesedésük 

36 százalék; a tíz legnagyobb forgalmat bonyolító cégből öt ugyancsak amerikai. Utána az 

európai országok következnek, együttesen legalább 25 százalékkal. 2014 és 2018 között a 

harmadik legtöbb fegyvereladást orosz cégek bonyolították, az összes 21 százalékát, a 

https://mandiner.hu/cikk/20200207_macron_a_francia_nuklearis_elrettento_strategiahoz_valo_csatlakozast_javasolja_az_eu_orszagainak
https://mandiner.hu/cikk/20200207_macron_a_francia_nuklearis_elrettento_strategiahoz_valo_csatlakozast_javasolja_az_eu_orszagainak
https://www.economist.com/europe/2021/03/31/the-french-armed-forces-are-planning-for-high-intensity-war?utm_campaign=editorial-social&utm_medium=social-organic&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2Dyrv-Bgfbl8AADvbtyE2xUhW2BfTFFnbDpUm3XJ3-YTeUG5gVs0-94D0
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negyedik pedig Kína 5,2 százalékkal.”174 A 2019-es 25-ös hadiipari toplistában 12 amerikai, 6 

nyugat – európai, 4 kínai és 2 orosz, illetve 1 közel keleti vállalat szerepel.175 

Amerika azt szeretné, hogy Európa amerikai fegyverekkel erősítse meg katonai erejét. 

Európában ezt azonban nem mindenki gondolja így. Macron elnök pl. kijelentette, hogy 

„Európának saját védelmet kell kiépítenie amerikai gyártású fegyverek beszerzése helyett”176 

„Önálló fegyverkezéssel akar az Unió megszabadulni az USA befolyásától”177 A gazdaság 

felvirágoztatásának ígéretével zajlik a haderőreform az Eu-ban.178 2021 szeptemberében egy 

meghiúsult ausztrál – francia hadiipari üzlet borzolta fel a kedélyeket. Amely szerint az 

ausztrálok felmondják a franciákkal már 2016-ban megkötött dízel – elektromos 

tengeralattjárók gyártására szóló szerződést és helyette az USA-tól vásárolnak nukleáris 

meghajtású tengeralattjárókat. Az ausztrálok döntésüket nemzeti érdekeikre hivatkozva 

hozták meg.  Yves Le Drian francia külügyminiszter az eset kapcsán kijelentette: „Itt az 

Egyesült Államokkal fennálló szövetségünk ereje is megkérdőjeleződik, hiszen egy valódi 

szövetségesi viszonyban a felek beszélnek egymással, tisztelik egymást, amit a mostani esetről 

nem lehet elmondani, inkább alattomosságról, megvetésről és hazugságokról lehet beszélni, 

válságos a helyzet”179 

 

Az önálló független európai hadsereg létrehozását elsősorban bal-liberális politikusok 

szorgalmazzák.180  Egy felmérés szerint Európa legtöbb háborúját a franciák kezdték181 és a 

katonailag erős Franciaországnak vezető szerepe van egy európai uniós hadsereg 

megteremtésében is. (Ők ennek a fő támogatói.)182 Az Európai Unióban Franciaország volt 

egyben a politikai ateizmus szülőföldje (Jel. 11. fej.). A francia forradalom ateista lelkületét a 

Szentírás Egyiptommal azonosítja (Jel. 11.7-8).  Brexit: A 2016. június 23-ai népszavazás 

értelmében Anglia elhagyja az Európai Uniót és kilép belőle, ezért a leendő közös európai 

hadsereg legfőbb támasza Franciaország és a szintén nagy háborús múlttal rendelkező 

Németország lehet. (Frissítés: Nagy Britannia 2020 január 31.-én kilépett az Európai Unióból)  

Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépésével „a NATO katonai kiadásainak 80 

százaléka az EU-n kívül kerül.”183-t. A francia gazdasági miniszter Bruno Le Maire a 2020-as 

amerikai elnökválasztás (Biden – Trump) alkalmával kijelentette, hogy bármelyik fél is lesz 

Amerika elnöke, nincs nagy jelentősége a kereskedelmi kapcsolatokban „mert „az Egyesült 

Államok már nem baráti partnere az uniós tagállamoknak”. „Ne legyenek illúzióink. Az 

Egyesült Államok hosszú évek óta már nem baráti partnere az európai országoknak”184 – tette 

hozzá. Frissítés: „Ha összeszámoljuk a világtörténelem fegyveres konfliktusait, akkor azt a 

meglepő végeredményt kapjuk, hogy a legtöbb győzelem Franciaország nevéhez fűződik. Ezek 

a háborúk persze kiterjedtségben, emberanyagban és időtartamban teljesen eltérőek voltak, 

de 1495 óta Franciaország mindvégig az aktív és többnyire sikeres hadviselők közé tartozott, 

és nem csak Európában, de a világ más pontjain is. Két világháborúban is a győztes oldalon 

állt, de katonai súlya és tekintélye a múlt század vége felé csökkent. Ez most visszaépülni 

látszik, mert Emmanuel Macron elnök nagyszabású katonai fejlesztéseket határozott el. 

Emellett Franciaország a vezető csoportban van a 'puha hatalom' kiépítésének terén is… 
Amerika felfedezése óta Franciaország több háborút viselt, mint a Habsburg-birodalom, 

Spanyolország vagy Anglia. Katonai aktivitása különösen a 30 éves háború után nőtt nagyra, 

112 kisebb-nagyobb háborúval, melyek java XIV. Lajos és Bonaparte Napóleon nevéhez 

fűződik. Ezek némelyike intenzitásában és emberveszteségben ma is jelentősnek, sőt 

kimagaslónak számítana.”185 

  

© Sipos Gábor 
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