
Előszó 
 

 Disszertációm témája az el kurrui fejedelemség és utódjának, a 25. dinasztia egyiptomi és 

közel-keleti történelmének bemutatása, még pedig úgy, hogy a kurrui fejedelemség és még inkább 25. 

dinasztia korának Egyiptomát szeretném egy szélesebb, nemzetközi kontextusba helyezni nem csak 

egyiptomi, de asszír és ószövetségi források bevonásával. Ez az időszak egybeesik az egyiptomi 

Harmadik Átmeneti Kor időszakával, és annyiban hasonlítanak is egymáshoz, hogy mindkettő 

kutatását megnehezíti az egyiptomi nyelven írt források hiánya. 

 A témában nem az én próbálkozásom az első. R.G. Morkot 2000-ben megjelent könyvében a 

The Black Pharaohs-ban tett először arra kísérlete arra, hogy a disszertációmban tárgyalt korszakot 

úgy mutassa be, hogy felhasználja hozzá a kortárs akkád nyelven megírt asszír forrásokban rejlő 

információkat, amelyek utalásokat tartalmaznak Egyiptomra és Kúsra a 8-7. században. Munkája bár 

alapmű, hiszen a témában azóta nem történt újabb próbálkozás, helyet hagyott további kísérletekre, 

amelyek a korszak egyiptomi történelmét akarják közelebb vinni a Közel-Kelethez. 

 Disszertációm négy részből áll. Az elsőben a munkám során felhasznált egyiptomi és akkád 

nyelven megírt forrásokat mutatom be. Ezt követően röviden ismertetem azt a tudást, amellyel 

Egyiptom külpolitikai tevékenységéről rendelkezünk a 11-9. században. Ebben a fejezetben eredetileg 

helyet kapott még a 11-9. századi Egyiptom belső helyzete változásainak bemutatása, de ezt végül 

kivettem. Ennek oka az volt, hogy nem rég kezembe került Aidan Dodson Afterglow of Empire című 

könyve, és annak elolvasása után arra a következtetésre jutottam, hogy egyrészt amit írtam, elavult, 

másrészről viszont annyi bizonytalanságot hord magában a korszak az elmúlt évtizedek kutatásai 

ellenére is, hogy erről egyelőre röviden, csak bemutató jelleggel nem lehet írni. 

 A második fejezet teljes egészében a kurrui fejedelemég történeti rekonstrukciójával, szűkebb 

értelemben a fejedelmi temető kronológiai problémáival foglalkozik. 

 Disszertációm következő fejezete a 25. dinasztia egyiptomi történelmét igyekszik bemutatni, 

négy kiemelkedő pont köré szervezve: Piankhi hadjárata, Sabako hadjárata, a kettős királyság 

részvétele a 701. évi eseményekben és végül Taharko uralkodása. Azért választottam ezeket az angol 

kifejezéssel élve landmarkokat, mert a források hiánya miatt ezekről rendelkezünk legalább 

valamennyi információval. 

 A dolgozat utolsó, negyedik fejezete, a Törött nádszál képezi disszertációm lelkét, amelyben a 

kettős királyság és a Közel-Kelet különböző területeinek kapcsolatát szeretném bemutatni a 25. 

dinasztia uralma idején. 

 Végezetül szeretnék köszönetet mondani két konzulensemnek, Török Lászlónak és Kőszeghy 

Miklósnak a munkám során nyújtott segítségükért, valamint a néhai Gaál Ernőnek, aki nélkül ez a 

disszertáció soha nem jött volna létre. 
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1. Bevezetés 

1.1. A források 

 

 A kurrui fejedelmek és utódaik, a 25. dinasztia uralkodóinak történelmének vizsgálatához a 

kb. 1020-tól 664/663-ig, a kusiták kiűzéséig Egyiptomból terjedő időszakban rendelkezésre álló 

szöveges és régészeti források száma meglehetősen kevés. Az írott források és a kurrui dinasztia 

szempontjából ezt a kb. 360 éves periódust két részre lehet bontani. Az első a kurri fejedelmi család 

felemelkedésének időszaka, amelynek vizsgálatához elsősorban a el kurrui temető régészeti anyaga áll 

rendelkezésünkre. Ezt ki lehet egészíteni néhány olyan külső forrással – asszír királyfeliratok, 

ószövetségi könyvek – amelyek közvetve arról tanúskodnak, hogy a Nílus Harmadik és Negyedik 

Kataraktájának vidékén az egyiptomi kivonulás után sem állt meg az élet. Egyetlen kortárs írásos 

emlék maradt fenn ebből az időszakból: Kadimalo királyné felirata. Datálása azonban ennek is 

bizonytalan. 

 A második, rövidebb időszakot a 25. dinasztia egyiptomi uralma képezi. Ebben a kb. 100 éves 

periódusban a kusita uralkodók meghódították Egyiptomot, majd részt vettek a Földközi-tenger keleti 

partvidéke feletti gazdasági és/vagy politikai hegemónia kiépítéséért vívott küzdelemben Asszíriával. 

Kasta megjelenésétől Felső-Egyiptomban a kusita dinasztia hatalmának végső összeomlásáig eltelt 

időszakban fennmaradt írásos emlékek száma több ugyan, mint az előzőben, de még így is 

elenyészően kevés. Ennek ellenére, mivel ez az időszak a Közel-Keleten az újasszír birodalom 

virágkorának korszaja, az asszír uralkodók írott források tömegét hagyták az útókorra. Elsősorban 

királyfelirataikban, nyugati hadjárataik leírásaiban időről-időre beszámoltak a kusita uralkodók 

tevékenységéről a Földközi-tenger keleti partvidékén. Ezek segítségével közvetve lehetőségünk van 

arra, hogy a 25. dinasztia céljait, tevékenységét, ha csak nagyvonalakban is, de megpróbáljuk 

rekonstruálni. Mivel Taharko trónra lépéséig a kusita uralkodók felirataikban egyetlen kivételtől 

eltekintve nem is említik Szíria-Palesztinát, az ékírásos anyag értéke ebből a szempontból 

felbecsülhetetlen. 

 Ebben a fejezetben elsősorban az egyiptomi nyelven, hieroglif írással, valamint az akkád 

nyelvű, ékírásos forrásokat szeretném bemutatni. 

  

 1.1.1. Az egyiptomi nyelven írt források 

 1.1.1.1 A kusita dinasztia uralkodása alatt keletkezett, egyiptomi nyelvű királyfeliratok 

 

A szöveges emlékeket kizárólag a királyi körből fennmaradt egyiptomi nyelven, hieroglif 

írással megalkotott feliratok alkotják. Magán dokumentum, templomi vagy világi archívumból 

származó szöveg egyelőre nem kerül elő. Aligha elképzelhető azonban, hogy soha nem is léteztek 

ilyen szövegek. Jelenlegi hiányuknak alapvetőn két oka lehet. Vagy még nem találták meg ezeket a 

szövegeket, vagy olyan anyagra írták azokat, mint például a papirusz, amelyek fennmaradására 
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kevesebb az esély, illetve bizonyos feltételeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy az ilyen típusú 

szövegek megmaradjanak. Létezésüket bizonyítja egyrészt az, hogy a királyifeliratokat először 

papiruszra vagy agyagra írták,1 illetve aligha elképzelhető, hogy a templomvárosok gazdasági és 

adminisztratív működését meg tudták volna oldani az írás használata nélkül.2 

 A királyfeliratok száma, olyan szövegek, amelyek a király tetteiről tudósítanak, és általában 

történelmi rekonstrukció megalkotására értékes információkat tartalmaznak, alig egy tucat, és 

kronológiai eloszlásuk is egyenetlen.3 A királyfeliratok közül, Kadimalo királyné felirata az egyetlen, 

amely a kurrui fejedelmek valamelyikével kortárs, írásos emlék; a többi mind a 25. dinasztia korára 

keltezhető. Ez utóbbi szövegek egy olyan időszakban keletkeztek, amikor Kús királyai egyben 

egyiptomi uralkodók is voltak, és az egyiptomi kultúra, intellektuális miliő közvetlen hatása alatt 

álltak. 25. dinasztia uralkodói és a kibontakozó kusita kultúra formálói olyan nyelvet használtak 

felirataik lejegyzésére, amely a két terület között fennálló, több mint 2000 éves szoros kapcsolat 

ellenére is idegen volt számukra. Az egyiptomi nyelvet és írást a 25. dinasztia közvetlen elődei vették 

át együtt az egyiptomi monumentális művészettel, mert ezeket tartották a leghatékonyabb eszköznek a 

kibontakozó kusita állam szerveződésének, mítoszának kifejtésére.4 

 A fennmaradt kusita királyfeliratok többsége hadászati eseményekhez, templomok építéséhez, 

vagy felajánlásokhoz kapcsolható szöveg, amelyek az uralkodó és az istenek között különleges 

kapcsolatot mutatják be. Mivel a bennük foglaltak konkrét időponthoz és térhez köthetőek, általában 

történeti szövegként definiálják ezeket a szövegeket.5 Valódi funkciójuk azonban mégsem a múlt 

eseményeinek retrospektív feljegyzése és elbeszélése, hanem a jelen kifejezése a jövő számára; 

monumentális üzenetek az uralkodó titkos és mágikus tudásáról, amely lehetővé tette számára, hogy 

ellássa két legfontosabb kötelességét, a kozmosz folyamatos működésének biztosítását, és a 

gondoskodást az emberiségről.6 Röviden az uralkodó ezekben a dokumentumokban, mint a mAat 

(Rend) fenntartója – a Káosszal szemben – jelenik meg, amely egyben királyi hatalma legitim voltának 

igazolása is. A királyfeliratok ezért, mint a mAat biztosításának letéteményesei is működtek. 

 Ez utóbbi funkciójuk bizonyítja, hogy ezeket a szövegeket nem zárták el a nyilvánosság elöl. 

A templomok azon részein voltak elhelyezve, akár udvarok falára vagy sztélékre felírva, amelyek a 

hétköznapi emberek számára is elérhetőek voltak.7 Itt papok olvasták fel – Kúsban le is kellett 

fordítani – ezek a szövegeket így adva tájékoztatást a mAat aktuális állapotáról, és arról, hogy az 

uralkodó serényen ellátja kötelességeit, elvégzi a rá rótt feladatokat. 

                                                 
1 Török L., The Kingdom of Kush – Handbook of the Napatan-Meroitic Civilization, Brill 1997, 54f. 
2 Török, 1997 54. 
3 Török, 1997 54f. 
4 Török, 1997 57f. 
5 W.W. Hallo: The Limits of Scepticism, JAOS 110 (1990), 187-199; Török, 1997 59. 
6 Török, 1997 59. 
7 Török, 1997 60. 
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 A kusita királyfeliratok az újirodalmi ún. királynovellából8 alakultak ki, és ez határozza meg 

alapvető szerkezetüket.9 Ugyanakkor az egyiptomi kereteket és elbeszélő technika elemeit szabadon 

alkalmazták a kusita szövegek megalkotásakor, mivel létrehozóik egy olyan formát vettek át, amely 

egy idegen kultúrában fejlődött ki.10 

 A Nílus középső folyásának vidéke történelméhez köthető királyfeliratok legátfogóbb kiadása 

a Fontes Historiae Nubiorum11 (innentől: FHN) sorozatában érhető el. Ennek első kötetében 

találhatóak azok a szövegek, átírással, fordítással és kommentárral, amelyek a disszertációban tárgyalt 

korszakhoz kapcsolódnak. Meg lehet említeni ezen kívül Robert K. Ritner szöveggyűjteményét is, 

amelyben szintén megtalálható ezeknek a szövegnek az átírása és fordítása egy rövid kommentárral 

együtt.12 Az alapmű a feliratok fordításához és értelemzéséhez azonban az FHN első kötete. Végezetül 

meg kell említeni Karl Jansen-Winkeln munkáját, amelynek II. és III. kötetében megtalálható az 

összes, a 25. dinasztia uralkodóihoz köthető monumentális, és más műfajú felirat kópiája.13 

Mivel a 11-7. század között keletkezett és fennmaradt kusita királyfeliratok száma nem sok, 

érdemes röviden bemutatni ezek a szövegeket. 

Az első fennmaradt monumentális kusita történeti szöveg Kadimalo királyné felirata 

Szemnából,14 de kapcsolata a 25. dinasztiával vagy annak közvetlen elődeivel, a kurrui fejedelmekkel 

bizonytalan. A feliratban szereplő meroitikus nevű királynőt és a meg nem nevezett uralkodót más, 

független forrásból azonosítani egyelőre nem lehet. A szöveg és a hozzá kapcsolódó relief datálása is 

bizonytalan. Stilisztikai és nyelvészeti jellegzetességek alapján általában a Harmadik Átmeneti Korra 

szokták datálni, de arról megoszlanak a vélemények, hogy 10. 9. vagy 8. századi-e a szöveg és az 

ábrázolás.15 Csak annyit lehet viszonylagos biztonsággal megállapítani, hogy a felirat és a relief a 

királynő neve alapján a Nílus középső folyása vidékének történelméhez kapcsolható, ahonnan a 25. 

dinasztia is származik. A kompozíció feliratos része nehezen értelmezhető, de valószínű, hogy egy, az 

Amun-kultuszhoz köthető vallási konfliktusról van benne szó. Ha ez a feltételezés helyes, akkor a 

felirat az Újbirodalom utáni időszakban felemelkedő kusita utódállamok kialakulásával kapcsolatban 

tartalmaz értékes információkat. 

                                                 
8 Königsnovelle illetve king’s novel a német és angol nyelvű szakirodalomban. J. Osing: Königsnovelle. LÄ III 
(1979), 556-557; A. Loprieno: The King’s novel, in: Ancient Egyptian Literature – History and Forms, ed: 
Antonio Loprieno, Brill, 1996 277-295. 
9 Török, 1997 60. 
10 Török, 1997 60f. 
11 Fontes Historiae Nubiorum – Textual Sources for the History of the Middle Nile Region Beetween the Eighth 
Century BC and the Sixth Century AD, vol.I: From the Eighth to Mid-Fifth Century BC, eds: Tormod Eide, 
Tomas Hägg, Richard Holton Pierce and László Török, Bergen, 1994. Itt szeretném megjegyezni, hogy 
dolgozatomban a 25. dinasztia királyfelirataira mindig a következő képen fogok utalni: FHN I, No.9. 114.117. 
12 R.K. Ritner, The Libyan Anarchy – Insriptions from Egypt’s Third Intermediate Period, Writings from the 
Ancient World, No.21, Atlanta 2009. 
13 K. Jansen-Winkeln, Insschriften der Spätzeit, Teil II: Die 22.-24. Dynastie, Harrasowitz, 2007; K. Jansen-
Winkeln, Insschriften der Spätzeit, Teil III: Die 25. Dynastie, Harrasowitz, 2009. 
14 FHN I, No.1; A felirat legutolsó kiadása: J.C. Darnell, The Inscription of Queen Katimala at Semna, (Yale 
Egyptoligical Studies 7), New Haven, 2006. 
15 Török, FHN I, 39; Darnell, 2006 2. 

 4



 Az első már biztosan a 25. dinasztiához köthető kusita történeti forrás Kasta, Piankhi 

elődjének töredékes dedikációs sztéléje Elefantiné szigetéről, Khnum templomából.16 Az egyetlen 

történeti rekonstrukcióra használható adat a sztélén az uralkodó egyiptomi királyi címe. A felirat 

töredékes állapota miatt egyelőre ebben rejlik jelentősége, mivel jelenlegi ismereteink szerint Kasta 

volt az első kusita uralkodó, aki címeivel, mint Egyiptom fáraója jelent meg. 

 Piankhi,17 Kasta utódjának uralkodása fordulatot jelentett a kusita dinasztia és Egyiptom 

kapcsolatának történetében. 19. uralkodási évében (726 körül) Szaisz királya, Tefnakht ellen indított 

hadjárata az egész korszak egyik legjelentősebb egyiptomi eseménye. A hadjáratot megörökítő sztélén 

– az ún. Nagy Győzelmi Sztélé – olvasható felirat pedig nyelvészetileg, irodalmilag, stilisztikailag és 

tartalmában az egyik legjelentősebb alkotás, amely az ókori egyiptomi kulturális miliőben született 

meg. Jelenlegi ismereteink szerint, bár Egyiptomban nem építkezett,18 ő kezdte meg, újbirodalmi 

alapokon, Napata (ma: Gebel Barkal) kiépítését, ahol a kosfejű Amun temploma lett az otthona a 

kusita dinasztia történeti emlékezetének. 

 A leghosszabb ideig, több mint 30 évig uralkodó Piankhinak is mindössze három olyan 

királyfelirata maradt az utókorra, amelyek történetileg használható információkat tartalmaznak. 

Mindhárom a napatai Amun-templomból került elő, és kettő rendkívül töredékes állapotban maradt 

fenn. A Nagy Győzelmi Sztélé előtt meg kell említeni a nem sokkal Piankhi trónra lépése után 

keletkezett Homokkő-sztélét.19 Az egykoron a sztélén olvasható feliratnak csak az első része maradt 

fenn, de ez alapján is átfogó képet alkothatunk a kusita királyideológiával kapcsolatban, valamint 

arról, hogy a 25. dinasztia fáraói hogyan viszonyultak a kettős királyság kúsi és egyiptomi feléhez. A 

fennmaradt töredék egy része Piankhi beszédét tartalmazza, és ennek egyik gondolata, amelyre az 

egész egyiptomi irodalomban nincsen párhuzam, közvetlenül fejezi ki a kusiták elképzeléseit 

Egyiptomban alkalmazott politikájukra és berendezkedésükre vonatkozóan. 

 Szintén Piankhi trónra lépése után nem sokkal, egész pontosan a kusita uralkodó 4. uralkodási 

évében keletkezett az a sztélé, amelynek egyik darabja a Berlini, másik a Kairói Múzeumba került.20 A 

mindössze öt töredékes sor a datáláson kívül említést tesz Piankhi thébai látogatásáról és részvételéről 

az Opet-ünnepen, valamint az utolsó fennmaradt sorban Észak seregéről. 

 Talán a sors is kárpótolni akarta a 25. dinasztia fáraóit azzal, hogy a nagyon kevés történeti 

forrás ellenére, amely az utókor számára fennmaradt, egyiptomi uralmuk idejére datálható a 

leghosszabb egyiptomi nyelven írt királyfelirat is. Piankhi Nagy Győzelmi Sztéléjét21 1861-ben 

                                                 
16 FHN I, No.4. 
17 Piankhi nevének olvasatához: C. Rilly: Une nouvelle interprétation du nom royal Piankhy, BIFAO (2001), 
351-368. 
18 Elképzelhető, hogy anyja, Pebatma és felesége, Pekszater abüdoszi sírja az ő nevéhez köthető. 
19 FHN I, No.8; Jansen-Winkeln, 2007 350. 
20 FHN I, No.10; Jansen-Winkeln, 2007 351. A berlini töredék mára elveszett. 
21 FHN I, No.9; Az FHN kiadásán kívül érdemes még megemlíteni néhányat a sztélé legjelentősebb publikációi 
közül. Az eddigi legteljesebb kiadás, amely a kópiát is tartalmazza: N.-C. Grimal, Le stèle triomphale de 
Pi(ʼankhy) au Museé du Caire JE 48862 at 47086-47089, Le Caire 1981; Továbbá M. Lichtheim, Ancient 
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találták meg, és azóta számos tanulmánynak, monográfiának volt tárgya, köszönhetően annak, hogy 

kulturális és történeti szempontból egyaránt nagyon fontos alkotás. A sztélén olvasható felirat több 

mint 150 monumentális sorának jelentős része épségben fennmaradt, és a szöveg történetileg több 

szempontból is jelentős. Történészek, egyiptológusok mindenekelőtt azért szokták idézni, mert a 

közvetlenül kusita hódítás előtti, líbiai Egyiptom politikai térképének részletes leírását is tartalmazza a 

8. század második felében. De legalább ennyire fontosak azok a sorok is, amelyek Piankhi riválisa, 

Tefnakht, szaisz királya terjeszkedő politikájának eredményeire utalnak kusita uralkodó hadjárata 

megkezdésének pillanatáig. Mivel jelenleg a szaiszi uralkodó egyetlen felirata sem ismert számunkra, 

ez az egyetlen rendelkezésünkre álló összefüggő leírás politikai teljesítményéről. Ezeken kívül 

említést érdemelnek azok a részek is, amelyek a katonai eseményekről számolnak be, és az ostrom 

hadászattal, haditechnikával kapcsolatban tartalmaznak értékes és érdekes információkat. S külön fel 

kell hívni a figyelmet azokra a részekre, amelyek az egész hadjárat teológiai hátterét világítják meg. 

 Amennyiben sors volt kegyes Piankhoz lehetővé téve azt, hogy Nagy Győzelmi Sztéléje 

fennmaradjon, akkor elmondhatjuk, hogy két közvetlen utódjához, Sabakohoz és Sebitkohoz 

egyáltalán nem volt az. A két kusita fáraó közel negyedszázadig uralkodott, de csak Sabako hagyott az 

utókorra legalább két olyan forrást, amely történetileg vagy kulturálisan értékelhető. Ez egyik egy ún. 

megemlékező skarabeusz rajta egy rövid felirattal Sabako 2. uralkodási évéből.22 A feliratban 

általános utalás olvasható az északi és a déli ellenségek felett aratott győzelemről, érdemi 

specifikációk nélkül, vagyis az ellenségek még néven sincsenek nevezve. Az északi ellenséget ezért 

általában Tefnakht utódjával, a szaiszi uralkodó Bakenreneffel szokták azonosítani, és így 

feltételezhető, hogy a skarabeusz Sabako sikeres egyiptomi hadjáratának állít emléket, amelyről más 

források alapján feltételezhető, hogy valószínűleg valóban 2. évében vezette. 

                                                                                                                                                        

 A másik forrás, amely Sabako uralkodásának idejére datálható, az ún. Memfiszi-teológia.23 Ez 

a nagyméretű fekete gránit lapon (Sabako-kő) fennmaradt felirat nem annyira történelmi, mint inkább 

teológiai és kulturális szempontból bír nagy jelentőséggel. A bevezetőből kiderül, hogy a szöveget 

Sabako parancsára vésték kőbe, miután az eredetit egy féreg rágta papiruszon vagy bőrdarabon 

megtalálták. Bár pontosan nem lehet datálni, nyelvezete a Piramis Szövegekre emlékeztet. Ezért 

sokáig feltételezték, hogy az eredeti szöveg az Óbirodalom idején keletkezett. Az elmúlt években 

azonban egyre többen vetették fel annak lehetőségét, hogy szándékosan írták óbirodalmi stílusban a 

szöveget, hogy az ősiség látszatát keltve, Egyiptom klasszikus korához kapcsolva a dokumentumot 

növeljék meg tekintélyét. A szöveg középső harmadának jelentős része mára elveszett, mert a gránit 

lapot sokáig malomkőként használták.24 

 
Egyptian Literature, vol.3: The Late Period, Berkeley 2006, 66-83., amely sokáig a legelfogadottabb angol 
nyelvű kiadás volt. 
22 FHN I, No.14; Jansen-Winkeln, 2009 25. 
23 M. Lichtheim, Ancinet Egyptian Literature, vol.1: The Old and Middle Kingdoms, Berkeley 2006, 51-57. 
24 Lichtheim, 2006a 51. 
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Sabako utódjának, Sebitkonak jelenlegi ismereteink szerint nem marad fenn olyan forrása, 

amely történetileg értékelhető információkat tartalmazna. 

 Ha csak a fennmaradt források száma alapján akarnánk véleményt alkotni a 25. dinasztia 

uralkodóiról, akkor kétségtelenül Taharkot tarthatnánk a dinasztia legjelentősebb királyának. 

Elődjeivel szemben a kusita fáraónak számos forrása ismert, amelyet elsősorban talán annak 

köszönhet, hogy uralkodásának első fele a kusita dinasztia virágkora volt Egyiptomban és Kúsban. 

Ennek egyik külső megnyilvánulása volt az, hogy elődjeivel ellentétben Taharko sokat építkezett 

Kúsban és Egyiptomban egyaránt. Építkezési vállalkozásai közül is kiemelkedik a thébai Amun-

körzetben véghezvitt munkái, valamint Kawa (Gem-Aten) kiépítése, és ezen belül is a kawai Amun-

templom (T-templom) átépítése és felújítása, amely során a korábbi épület agyagtégláit keményebb, 

ellenállóbb és időt állóbb kőre cserélték. Taharko ebben a templomban hagyott hátra számos sztélét, 

de előkerültek sztéléi és feliratai Taniszból, Dahsurból, és természetesen Karnakból is. A Taharko 

uralkodása alatt keletkezett monumentális királyfeliratokkal kapcsolatban az FHN és Jansen-Winkeln 

kiadása mellett meg kell említeni M.F.L. Macadam munkáját, aki Taharko Kawából előkerült 

sztéléinek eredeti publikációját elkészítette.25 Ez a kiadás tartalmazza a sztéléken látható ábrázolások 

és olvasható szövegek kópiáit is. 

 A IV-es Kawa-sztélének 27 soros fő szövege, amely Taharko 6. évében keletkezett, elsősorban 

a kawai Amun-templomban végzett munkálatokról tudósít.26 Ebbe a részbe van beékelve egy nagyon 

fontos szöveg, amely a dinasztia alapító Alara és Amun közötti szövetségkötésről számol be. Említést 

érdemel még a felirat azért is, mert Taharkó beszámol arról, hogy akkor szembesült a templom 

meglehetősen lepusztult, romos állapotával, amikor unokatestvére, Sebitkó hívására egy sereggel 

északra hajózott. Ezt a szöveghelyet általában a 701. évi eseményekhez szokták kötni. 

 Szintén Taharko 6. évéből származik az V-ös Kawa-sztélé, amely több szempontból is 

figyelmet érdemel.27 Az esemény, amelyet a sztélén elsősorban megörökítettek az volt, hogy a fáraó 

uralkodásának 6. évében szokatlanul magas vízszinttel tetőzött a Nílus, éppen olyan magasságban, 

amelynek köszönhetően az áradás bőséget és más csodás eseményeket eredményezett, viszont nem 

volt pusztító. Külön érdemes megemlíteni, hogy az áradást nem csak az istenek ajándékaként láttatja, 

akik ezzel jutalmazták Taharkot, amiért a fáraó megfelelően végezte velük szemben kötelességeit. 

Természettudományos magyarázatot is ad: az áradás közvetlen oka a sok eső, amely Núbiában 

lehullott. A felirat második része Taharko anyjának, Abarnak memfiszi látogatását írja le. Ebben a 

részben a fáraó megint említést tesz arról az északi utazásról, amikor egy sereggel Sebitko hívására 

északra hajózott, de most megemlíti azt is, hogy akkor, vagyis 701-ben, 20 éves volt. A szöveghelynek 

így kronológiai jelentősége is van. 

                                                 
25 M.F.L. Macadam, The Temples of Kawa I. – The Iscriptions, London 1949. 
26 FHN I, No.21; Macadam, 1949 14-21. és plts.7-8; Jansen-Winkeln, 2009, 132-135. 
27 FHN I, No.22; Macadam, 1949 22-32. és plts.9-10; Jansen-Winkeln, 2009, 135-138. 
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 Valószínűleg a kusita fáraó tízedik uralkodási évében, 680-ban keletkezett a VI-os Kawa-

sztélé.28 A sztélén olvasható feliratban említi Taharko azokat a felajánlásokat, amelyeket 8. és 10. 

uralkodási éve között tett az Amun-templom intézménye és a kultusz számára. Ez az egyszerű lista 

azért létfontosságú, mert az egyike azon kevés forrásoknak, amelyek alapján elképzelésünk lehet arról, 

hogy Egyiptom és Kús milyen árúkat szerzett be Elő-Ázsiából elsősorban ajándékcsere formájában 

azokért a javakért cserébe, amelyeket oda exportált. A felirat végén az Alara és Amun közötti 

szövetség leírásának egy másik verziója olvasható. 

 Felajánlások hasonló listáját tartalmazza a Kawa III-as sztélén olvasható felirat, amelyeket 

Taharko 2. és 8. uralkodási évében tett a templom és a kultusz számára.29 

 A Memfiszből a Fajjumba vezető út mellől, Dahsurból került elő Taharko egy másik 

sztéléje.30 A mindössze 17 soros fő szöveg tulajdonképpen egy hadgyakorlatot ír le, és a kevés 

egyiptomi nyelven megírt szöveges forrás egyike, amely alapján arra lehet következtetni, hogy volt 

valamilyen mértékű egyiptomi-kusita katonai tevékenység a Földközi-tenger keleti partvidékén 

Taharko uralkodásának első tíz évében. 

                                                

 Taharkónak két olyan felirata került elő Karnakból, amelyek történeti rekonstrukcióra 

használhatóak, de mindkettő nagyon töredékes. Az első, amelyet korábban I. Sesonknak 

tulajdonítottak a karnaki Amun-templom VI. Pülónjának kőtömbjeire van felvésve.31 A felirat 

Palesztina (Khor) elveszett adójának említésén kívül ugyan nem tartalmaz közvetlen történeti utalást, 

de feltételezhető, hogy az a rész, amely a királyideológiával kapcsolatos elképzeléseket tartalmazza, 

sajátos hangnemével Egyiptom szíriai-palesztinai befolyásának összeomlását, és az Egyiptom ellen 

megindult asszír hadjáratok következményeként bekövetkezett drámai változást tükrözi. 

 Taharko másik karnaki felirata egy töredékes sztélén maradt fenn.32 A felirat megmaradt 

részei alapján feltételezhető, hogy egy asszír sereg feletti győzelemről számol be a thébai nyugati 

parton. Amennyiben ez az elképzelés helyes, akkor a felirat segíthet választ adni Assur-bán-apli első 

egyiptomi hadjáratának egyik rejtélyére, nevezetesen arra, hogy miért fordult vissza a Taharkot üldöző 

az asszír sereg Thébától nem messze. Erre a problémára Assur-bán-apli felirataiban az asszír 

királyfeliratok természetének köszönhetően nincsen magyarázat. 

 A 25. dinasztia utolsó, Egyiptom felett is uralkodó királya, Tanutamani, Sabako fia egyetlen 

királyfeliratot hagyott az utókorra. A Napatából előkerült ún. Álom-sztélé33 Tanutamani koronázásáról 

valamint az Egyiptomba, Nékó, az asszírok szövetségese ellen vezetett hadjáratáról számol be, vagyis 

 
28 FHN I, No.24; Macadam, 1949 32-41. és plts.11-12; Jansen-Winkeln, 2009, 138-141. 
29 Ritner, No.160; Jansen-Winkeln, 2009 129-132. 
30 FHN I, No.23. A sztélé eredeti publikációja, amely tartalmazza a kópiát is: H. Altenmüller-A.M. Moussa: Die 
Inschriften der Taharkastele von der Dahschurstrasse, SAK 9 (1981), 57-84 és fig.2; Jansen-Winkeln, 2009, 59-
61. 
31 FHN I, No.26: A felirat eredeti publikációja, amely tartalmazza a kópiát is: P. Vernus: Insriptions de la 
Troisième Periode Intermédiaire (I), BIFAO 75 (1975), 1-66; Jansen-Winkeln, 2009 84-87. 
32 D. Kahn: The Assyrian Invasions of Egypt (673-663 B.C.) and the Final Expulsion of the Kushites, SAK 34 
(2006), 251-267. 
33 FHN I, No.29; Jansen-Winkeln, 2009 236-240. 
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azokról az eseményekről, amelye Assur-bán-apli két egyiptomi hadjárata között eltelt időszakban 

történtek. 

 

 1.1.1.2 A donációs- és votív-sztélék 

 

 A kusita uralkodók királyfeliratain kívül érdemes megemlíteni még két corpust, amelyekbe a 

Harmadik Átmeneti Kor jellegzetes szövegei tartoznak, az ún. donációs sztélék és az ún. votív sztélék. 

A donációs sztéléken olvasható és általában nem túlságosan hosszú szövegek elsősorban a Deltában 

található templomok számára tett földfelajánlásokról tudósítanak. Történeti értékük abban rejlik, hogy 

az adományozás helye és adományozást tevő címei alapján felmérhetjük, hogy a líbiai Má illetve Libu 

főnökök – akik vagy a donációt garantálták, vagy maguk voltak a felajánlók – a Delta mely részei 

felett építették ki hatalmi bázisaikat. Ezen kívül a sztéléken olvasható datáló formulák alapján 

megállapíthatjuk, hogy kit ismertek el egy adott terület felett legitim uralkodónak. Ez utóbbinak a 23. 

dinasztia megjelenésétől kezdve volt jelentősége. 

 Hasonló értékű információk olvashatóak a memfiszi Szerapeumból előkerült votív-sztéléken, 

amelyek datálással és a fogadalmat tevővel kapcsolatos adatai arról számolnak be, hogy melyik deltai 

dinasztiának vagy Má illetve Libu főnöknek mekkora befolyása volt Alsó-Egyiptom legfontosabb 

központja felett. 

A két a szövegcsoportnak egyelőre nem készült el a minden részletre kiterjedő kiadása, 

amelyben az összes szöveg elérhető átírással, fordítással, kommentárral és kópiával. Ezért 

disszertációmban ezeknek a szövegnek a vizsgálatához Robert K. Ritner szöveggyűjteményét és 

Jansen-Winkeln publikációját használtam.34 Ritner munkája az összes, Harmadik Átmeneti Korban 

keletkezett donációs- és votív-sztélét ugyan nem tartalmazza, de a fontosabb szövegeket magába 

foglalja átírással, fordítással és rövid kommentárral. 

 

1.1.2. Az ékírással, akkád nyelven írt asszír források 

 

 A Közel-Keleten az 1. évezred első felében, legjelentősebb politikai és katonai hatalom az 

újasszír birodalom volt. A 10. század utolsó harmadától 605-ig tartó valamivel több, mint 300 évben, 

egy rövid átmeneti időszaktól (9. század végétől a 8. század közepéig) eltekintve, Asszíria egymást 

váltó királyai hadjáratok tucatjait vezették a négy világtáj minden irányába. Ezek során folyamatosan 

terjesztették ki Asszíria határait, létrehozva ezzel a világ addigi legnagyobb, összefüggő területű 

birodalmát. Más szavakkal, a korszak történelmét az ókori Közel-Keleten Asszíria írta. Ennek a 

megállapításnak disszertációm témája szempontjából külön jelentősége is van. A birodalom 

terjeszkedése ugyanis előbb vagy utóbb elérte azokat a határokat, amikor Asszíria érdekei más, 

                                                 
34 Ritner, 2009. 
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regionális szinten jelentősnek mondható hatalmak érdekeivel ütköztek: északon Urartu, délkeleten 

Elám, délnyugaton Egyiptom. Ezekkel a királyságokkal, amelyek jobbára akadályozni igyekeztek 

Asszíria behatolását, majd terjeszkedését a saját befolyási övezetüknek tartott területekre, Asszíria 

általában fegyveres konfliktusban állt; kapcsolatuk csak a legritkább esetben volt békés. De 

akármilyen is volt viszonyuk, riválisaikkal létrejött, különböző szintű diplomáciai találkozásokat 

(követjárás, ajándékcsere, hadjárat, stb.), és a tudást, amelyet róluk szükségszerűen megszereztek, az 

asszír uralkodók felirataikban megörökítették. Tekintettel arra, hogy a 25. dinasztia uralkodása alatt 

létrejött, egyiptomi nyelven megírt források mennyisége elenyésző, ahhoz képest, amelyet az asszír 

palotákban működő adminisztrációs hivatalok előállítottak, ezeknek a szövegeknek az ismerete 

elengedhetetlen akkor, ha a 25. dinasztia korának egyiptomi és kusita történelmét akarjuk 

tanulmányozni. A disszertációmban felhasznált, akkád nyelven, ékírással megírt forrásokat három 

nagy csoportba osztottam: az asszír királyfeliratok, az adminisztratív szövegek, valamint a levelek és 

jelentések csoportja. Történeti rekonstrukciók szempontjából mindháromnak megvan a maga értéke. 

Sajnos Elámmal és Urartuval ellentétben, amelyek hasonló szerepet játszottak az asszír külpolitikai 

célkitűzések megvalósításában, mint Egyiptom, a 25. dinasztia történelmének vizsgálatában 

elsősorban az asszír királyfeliratok bírnak nagy jelentőséggel. A másik két fent nevezett állammal 

szemben, Egyiptom csak elvétve fordul elő a 8-7. századi asszír adminisztratív szövegekben és 

levelekben. 

 

 1.1.2.1. Az asszír királyfeliratok 

 

Asszíria világhatalmi periódusának és az asszír uralkodók sikeres politikájának egyik külső 

manifesztációja építkezésekben fejeződött ki. Asszíria királyai városokat, templomokat és 

természetesen palotákat építettek vagy újítottak fel. Ezekben az építményekben, elsősorban 

palotáikban monumentális szövegeket, királyfeliratokat hagytak az utókorra. Ezek a források alkotják 

a Mezopotámiával, és közvetve az egész Közel-Kelettel kapcsolatos történeti tudásunk gerincét az 1. 

évezred első felére vonatkozóan. A királyfeliratok általában egyszerű, tömör megfogalmazással 

számolnak be az asszír uralkodók, elsősorban hadjárataikon véghezvitt tetteiről. Igazi jelentőségük a 

bennük rejlő adatok mennyiségében rejlik, mivel a feliratokat összeállító írnokok nem voltak rest 

feltűntetni minden érdemi információt a hadjáratokkal kapcsolatban. Ennek alapját az képezte, 

amelyről ábrázolások is maradtak fenn, hogy a hadjáratokat kísérő asszír írnokok arámi és akkád 

nyelven is feljegyezték az adminisztratív adatokat, mint például az elesettek száma vagy a zsákmány 

mennyisége és egyes tételei. Ezért irodalmi értékük egy-egy kivételtől eltekintve talán nem túl magas, 

de hiteles történeti rekonstrukciókra kiválóan alkalmasak. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek a 

feliratok sem, ahogyan az egyiptomi királyfeliratok sem történetírási célzattal készültek. Elsődleges 

funkciójuk az volt, hogy az uralkodó tetteit megörökítsék, és dicsőségét hirdessék, amint, ahogyan az 

egyiptomi fáraók is, győzelemre segíti a Rendet a Káosszal szemben. 
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A monumentális asszír királyfeliratokat három nagyobb csoportba lehet osztani. A két 

legnagyobb csoportot az annalesek és az ún. összefoglaló vagy díszfeliratok alkotják. Ezeken kívül 

meg lehet még említeni az ún. istenleveleket. Az ebbe a típusba tartozó szövegek egyetlen hadjárat 

rendkívül részletes, több száz sor hosszúságú leírását tartalmazzák. Bizonyíthatóan két példája ismert 

egyelőre. II. Sarrukín 714-ben, Urartu ellen vezetett hadjáratát örökített meg ebben a formában,35 és 

Assur-aha-iddina (680-669) is ezt a módját választotta annak, hogy 672-ben, Subria ellen indított 

hadjáratának eseményeit lejegyezze. 

 Az annaleseket és az összefoglaló feliratokat a szerkezetük különbözteti meg egymástól. Az 

előbbiben a kronológia, az utóbbiban a geográfia volt a rendező elv. Az annalesekben az egyes 

hadjáratok eseményeit a 10. század közepétől előbb a lomu (görög eponümosz), a névnek nevet adó 

hivatalnok nevével, majd a 9. század közepétől, III. Sulmánu-asarédu trónra lépésével, a palU 

(uralkodási év) sorszámmal ellátva (pl. ina SalSi palEya, harmadik uralkodási évemben…) vezették be, 

illetve különítették el egymástól. Ezt a datálási rendszert váltotta fel Szín-ahhé-eriba uralkodásának 

kezdetével a girru (hadjárat) alapú számozási rendszer (ina SalSi girroya, harmadik hadjáratomon…). A 

változtatás hátterében valószínűleg az állt, hogy a 7. század elejétől az asszír uralkodóknak már nem 

kellett minden évben hadjáratot vezetniük, szemben III. Tukulti-apil-Ésarrával vagy II. Sarrukínnal. A 

hadjáratok eseményeinek pontos relatív és abszolút datálásához az első, a lomu alapú datálás volt a 

legjobb, mert ezeket össze lehet vetni az ún. eponümosz listák adataival. Ez utóbbi forrásokra még 

vissza fogok térni. 

 Az összefoglaló vagy díszfeliratok az uralkodási évek eseményeit nem időrendbe, hanem 

földrajzi tájegységekre lebontva tárgyalják. Vagyis ha egy asszír király az uralkodása alatt egy terület 

vagy állam ellen több uralkodási évében is hadjáratot vezetett, akkor ezeknek eseményei az 

összefoglaló feliratokban egy egységként vannak tárgyalva. Ez a típus történeti rekonstrukciókra ezért 

kevésbé alkalmas lehet, ha nem tudjuk az egyes hadjáratok eseményeit egymástól egyértelműen 

elkülöníteni. Így az ilyen típusú dokumentumoknak elsősorban akkor van jelentősége, ha egy asszír 

uralkodó annalesei töredékes állapotban maradtak fenn, vagy olyan információ szerepel bennük, amely 

az annalesekből valamiért kimaradt. 

 Az asszír királyfeliratok (ó- közép- és újasszír kor) első, monumentális kiadását Daniel David 

Luckenbill készítette el, még az 1920-as években.36 Azóta ezek a szövegek számos kiadást megéltek, 

de Luckenbill munkája a mai napig mit sem vesztett érvényességéből. A továbbiakban csak azokat a 

legutóbbi forráskiadásokat fogom felsorolni, amelyeket disszertációm megírásához használtam. 

 A 9. századi asszír történelem csak kis részben van érintve dolgozatomban, de mivel néhány 

asszír forrásra hivatkozok a kurrui temető anyagát tárgyaló fejezetben, meg kell említeni II. Assur-

                                                 
35 François Thureau-Dangin, Une relation de la huitieme campagne de Sargon (714 av. J.C.), Textes cuneiforms 
3, Musée du Luvre, Départment des Antiquités Orientales, 1912. 
36 D.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, Volume I: Historical Records of Assyria: From 
the Earliest times to Sargon II, Chicago 1926, és D.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, 
Volume II: Historical Records of Assyria: From Sargon II to the End, Chicago 1926. 
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nászir-apli valamint III. Sulmánu-asarédu királyfeliratait, amelyek részletes kiadása – átírás és fordítás 

– Albert K. Grayson nevéhez fűződik.37 A két asszír uralkodó feliratainak kópiái számos helyen 

elérhetőek.38 

 III. Tukulti-apil-Ésarra, a késő-asszír birodalom alapítója feliratainak jelentős része már az 

ókorban, utódai uralkodása alatt elpusztult. Nyugati hadjáratai leírásai közül egy sem maradt fenn az 

annalesekben, csak néhány töredék, amelyek a hadjáratok egy-egy eseményeihez köthetőek. A 

történész szerencséjére összefoglaló felirataiban viszont fennmaradt szinte összes hadjáratának többé-

kevésbé részletes leírása. Ezek, és az asszír Eponümosz Krónika segítségével uralkodásának majd 

összes hadjárata többé-kevésbé rekonstruálható. III. Tukulti-apil-Ésarra királyfeliratait, amelyek 

többsége kalhui (ma: Nimrud) palotájából került elő, Hayim Tadmor adta ki. Először 1994-ben, majd 

újra, közösen Shiego Yamadával kiegészítve III. Tukulti-apil-Ésarra fia, V. Sulmánu-asarédu kevés 

fennmaradt feliratával 2011-ben.39 Mivel az első, 1994-es kiadásban megtalálhatóak az eredeti 

szövegek kópiái is, dolgozatomban a források idézésénél mindkét munkára hivatkozok. 

 Elődeivel ellentétben II. Sarrukín királyfeliratai nagyon jó állapotban maradtak fenn. Az asszír 

uralkodó uralkodása alatt három hadjárat célpontja volt a levantei partvidék, és egyiptomi illetve 

kusita uralkodók mindhárom hadjáratban érintettek voltak. Az első kivételével a hadjáratók 

mindegyikről részletes leírások maradtak fenn királyfelirataiban. II. Sarrukín monumentális szövegei, 

amelyek között vannak annalesek és díszfeliratok egyaránt, elsősorban Dúr-Sarrukínban (ma: 

Khorszabad) álló egykori palotája romjai közül kerültek elő. Ezeknek utolsó, teljes értékű kiadását 

Andreas Fuchs készítette le.40 II. Sarrukín azonban nem csak Dúr-Sarrukínban hagyott hátra fontos 

forrásokat. Ezek közül a legjelentősebbek egy Kalhuból,41 egy Ninivéből42 és egy Assurból43 előkerült 

prizmák töredékei. Külön ki kell emelni az asszír uralkodó az iráni Tang-i Var sziklafalán fennmaradt 

feliratát, amelyet Grant Frame publikált 1999-ben.44 Mindegyik felirat fontos részleteket tartalmaz az 

asszír uralkodó nyugati politikával kapcsolatban, amelyek közvetlenül vonatkoznak a Egyiptom és 

Kús kettős királyságára is. II. Sarrukín királyfeliratainak kópiái szintén több kiadásban elérhetőek.45 

                                                 
37 II. Assur-nászir-apli királyfelirataihoz: A.K. Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC 
(1114-859), RIMA 2, Toronto, 1991; III. Sulmánu-asarédu királyfelirataihoz: A.K. Grayson, Assyrian Rulers of 
the Early First Millennium BC (858-745), RIMA 3, Toronto, 1996. 
38 A.H. Layard, Inscriptions in the Cuneiform Charactrer on Assyrian Monuments Discoverd by A. H. Layard, 
London 1851; Y. le Gac, Les Inscriptions d’Aššur-Naşir-Aplu III Roi d’Assyrie (885-860 av. J.-C.), Paris, 1907; 
L. Abel-H. Winckler, Keilschrifttexte zum Gebrauch bei Vorlesungen, Berlin 1890. 
39 H. Tadmor, The Inscriptions of Tiglath-Pileser III King of Assyria – Critical Edition, with Intorduction and 
Commentary, Jerusalem 1994; H. Tadmor-Sh. Yamada, The Royal Insrciptions of Tiglath-Pileser III (744-727 
BC), and Shalmaneser V (726-722 BC), Kings of Assyria, Eisenbrauns 2011. 
40 A. Fuchs, Die Inschriften Sargons II. aus Khorsabad, Göttingen 1993. 
41 C.J. Gadd: Inscribed Prisms of Sargon II from Nimrud, Iraq 14 (1954), 173-201. és plts.XLIV-LI. 
42 Luckenbill ARAB 105f. 
43 E.F. Weidner: Šilkan(he)ni, König von Mucri, ein Zeitgosse Sagons II., Afo 14 (1941), 40-53. 
44 G. Frame: The Inscription of Sargon II at Tang-I Var, Orientalia 68 (1999), 31-57. 
45 M.P.E. Botta-M.E. Flandin, Monument de Ninive III-IV: Inscriptions, Paris 1849; H. Winckler-L. Abel, Die 
Keilschrifttexte Sargons nach den Papierabklatschen II: Texte, Leipzig 1889. 

 12



Szín-ahhé-eriba, II. Sarrukín fia, aki 705-ben lépett trónra jelenlegi ismereteink szerint 

egyetlen hadjáratot vezetett a Földközi-tenger keleti partvidékére, és azt 701-ben. Híres harmadik 

hadjáratának első leírása az ún. Rasszam-cilinderen46 olvasható, amely rögtön a hadjárat után íródott. 

Mivel az asszír uralkodó később keletkezett feliratiban gyakorlatilag ugyanez a verzió olvasható, a 

hadjárat eseményeinek értelmezése néhány részlettől eltekintve nem jelent problémát. Az asszír 

hadjárat júdai eseményeiről a Bibliában is részletes leírások olvashatóak. Szín-ahhé-eriba 

királyfeliratainak legutóbbi kiadását Albert K. Grayson és Jamie Novotny készíti jelenleg is. A több 

részes munka első kötete jelent meg disszertációm megírásáig, és a vonatkozó szövegek ebben már 

elérhetőek.47 Ahogyan elődei esetében is, Szín-ahhé-eridba királyfeliratainak eredeti kópiái számos 

publikációban megtalálhatóak. 

Dolgozatomban az Assur-aha-iddina és Assur-bán-apli (668-627) uralkodás alatt Egyiptom 

ellen vezetett asszír hadjáratokkal nem kívánok részletesen foglalkozni. Hans Ulrich Onasch 1994-ben 

megjelent munkája alaposan a tárgyalja a hadjáratokat és a velük kapcsolatos forrásokat.48 Ettől 

függetlenül a teljesség igényére törekedve említek meg két szövegkiadást, amelyben a két asszír 

uralkodó királyfeliratai elérhetőek átírással és fordítással. Assur-aha-iddina királyfeliratainak utolsó, 

teljes kiadását Erle Leichty készített el.49 Apjával ellentétben Assur-bán-apli királyfeliratainak teljes 

kiadása egyelőre nem készült el. Az asszír uralkodó legtöbb szövegét fordítással és átírással tartalmazó 

kiadás Rykle Borger és Andreas Fuchs nevéhez fűződik.50 

 

 1.1.2.2. Adminisztratív szövegek, levelek, jelentések, jogi tranzakciók 

 

 A disszertációmban felhasznált másik nagy szövegkorpuszt azok a szövegek alkotják, amelyek 

a királyi palotában működő kancellária különböző adminisztratív hivatalaiban keletkeztek. Ezek a 

szövegek meglehetősen heterogén csoportot alkotnak. Megtalálhatóak közöttük a palotában dolgozó 

személyzet listái, adósságokkal kapcsolatos memorandumok, a birodalmi elit jogi tranzakcióiról 

készült feljegyzések, tudósoktól érkezett levelek, jelentések, és természetesen olyan levelek is, 

amelyek az asszír uralkodók nemzetközi politikájához köthetőek. Mint korábban említettem, más 

idegen államokkal szemben Egyiptomra és Kúsra ezekben a szövegekben nagyon ritkán történik 

utalás, ám ezek nem egyszer külön figyelmet érdemelnek. Ezért néhány mondat erejéig érdemes külön 

bemutatni az egyes típusokat. 

                                                 
46 Nem összekeverendő Assur-bán-apli Rassam-cilinderével. 
47 A.K. Grayson-J. Novotny, The Royal Inscriptions of Sennacherib, King of Assyria (704-681 BC), Part 1, 
Eisenbrauns 2012. 
48 H.-U. Onasch, Die Assyrischen Eroberungen Ägyptens I-II, Harrasowitz 1994. 
49 E. Leichty, The Royal Inscriptions of Esarhaddon, King of Assyria (680-669 BC), RINAP 4 Eisenbrauns 2011. 
50 R. Borger-A. Fuchs, Beiträge zum Inschriftenwerk Assurbanipals – Die Prismenklassen A, B, C = K, D, E, F, 
G, H, J und T sowie andere Inschriften, Harrasowitz 1996. 
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 1.1.2.2.1. Adminisztratív szövegek 

 

 Asszíria területi gyarapodásának egyik természetes velejárója volt a birodalmi kormányzat 

bővülése, amelynek hivatalai adminisztratív szövegek százait hagyták az utókorra. Ezek a szövegek 

két nagy birodalmi központból, Kalhuból és Ninivéből kerültek elő. Az adminisztratív szövegek, mint 

kategória több csoportból áll. Disszertációm anyaga szempontjából azokat érdemes megemlíteni, 

amelyek palotákban dolgozó személyzet listáit tartalmazzák. A birodalmi kormányzatnak a 

zökkenőmentes diplomáciai tevékenység érdekében szüksége volt olyan szakemberekre, akiknek 

munkája megkönnyített a kommunikációt a meghódított területekkel illetve a hódítások következtében 

szomszédossá váló nagyhatalmakkal, mint pl. Egyiptom. Külön érdekesség ennek a hatalmas 

korpusznak, amikor specializált munkát végző emberekre utalnak, mint például egyiptomi álomfejtők, 

vagy kusita lovászok. 

 A kalhui adminisztratív szövegek Kalhu két nagy palotájából az ún. Fort-Shalmaneserből és a 

Kormányzói Palotából kerültek elő. A disszertációm szempontjából azok a fontosak, amelyek a Fort-

Shalmaneserben maradtak fenn. Ezt a palotát III. Sulmánu-asarédu építtette a 9. század közepén. 

Eredeti funkcióját nem lehet megállapítani, de az itt megtalált egyik szövegcsoport, az ún. lólisták és 

számos régészeti lelet alapján feltételezhető, hogy a 8. század második felében a szemle-palotaként (az 

angol nyelvű szakirodalomban: review palace) működött.51 Itt tartották a lovassági szemléket a 

hadjáratok után, de itt tárolták a zsákmányt is, és volt külön részleg a harcikocsik javítására is.52 

Ebben a palotában találták meg az ún. borlistákat, amelyeken a palotában dolgozók személyzet napi 

étkezéséül kiutalt bor fejadagokat összesítették.53 

 Az adminisztratív szövegek nagyobb és változatosabb tartalmú csoportját a Ninivéből 

előkerült dokumentumok alkotják.54 Értelmezésük azonban bonyolultabb feladat, mint a kalhui 

csoporté, amelynek több oka van. Az első az, hogy a kalhui szövegekkel ellentétben a ninivei táblákat 

nem szervezet ásatások keretein belül találták meg a 19. században, amikor a közel-keleti régészet és 

az ásatások színvonala elmaradt attól, amely ma elvárható lenne. Csak annyit lehet velük kapcsolatban 

tudni, hogy a kuyunjiki citadelláról kerültek elő.55 További probléma, hogy a táblák jelentős része 

töredékes állapotban maradt fenn. Általában éppen az a rész veszett el, a táblák felső vagy alsó része, 

ahol az írnokok feltűntették, hogy milyen alkalomból, célból készült a feljegyzés.56 Egy harmadik 

                                                 
51 S. Dalley-J.N. Postgate, The Tablets from Fort-Shalmaneser (CTN I), The British School of Archaeology in 
Iraq, 1984 1. 
52 Dalley-Postgate, 1984 2. 
53 J.V. Kinnier-Wilson, The Nimrud Wine Lists – A study of men and administration at the Assyrian Capital in 
the Eigth Century B.C., The British School of Archaeology in Iraq, 1972. A kiadás tartalmazza a szövegek 
kópiáit is. 
54 F.M. Fales-J.N. Postgate, Imperial Administrative Records, Part I – Palace and Temple Administration (SAA 
VII), Helsinki 1992; F.M. Fales-J.N. Postgate, Imperial Administrative Records, Part II – Provincial and 
Military Administration (SAA XI), Helsinki 1995. 
55 Fales-Postgate, SAA VII xiv. 
56 Fales-Postgate, SAA VII xv. 
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jellegzetesség, amellyel számolni kell a táblák vizsgálatakor, hogy a szövegekben sok a bürokratikus 

rövidítés és az olyan technikai kifejezés, amelyet egyelőre nem lehet biztosan lefordítani.57 Meg kell 

azonban jegyezni, hogy a dokumentumok belső használatra készültek, egy adminisztratív hivatalon 

belül, és csak néhány embernek kellett értenie azt, amely a táblára volt írva. A táblák töredékes 

állapota miatt a szövegek datálása is bizonytalan, amely feladatot tovább nehezít az, hogy a táblákat 

sokszor nem is datálták az írnokok. A szövegekben fennmaradt kevés lomu (eponümosz=az évnek 

nevet adó hivatalnok) alapján a ninive dokumentumok kronológiai határai 721 és 612 közé tehető. 

Valószínű azonban, hogy a táblák jelentős része Assur-aha-iddina és Assur-bán-apli uralkodása alatt 

keletkezett.58 

 A ninivei adminisztratív szövegeket tartalmuk szerint több csoportba lehet osztani: a palota 

személyzetének listái, földrajzi (provinciális) listák, állatok és tárgyak listái, adósságokkal és más 

pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos feljegyzések, amelyek szintén a palotában dolgozó emberekhez 

köthetőek. Dolgozatom témáját tekintve elsősorban azok dokumentumok az érdekesek, amelyek a 

palotában dolgozó személyzetet listáit tartalmazzák, de külön figyelmet érdemel egy kölcsönügylettel 

foglalkozó memorandum is, amely két kusita származású eunuch üzleti tevékenységére vet fényt. 

 

 1.1.2.2.2. Jogi tranzakciók 

 

 Ebbe a szövegcsoportba azok a dokumentumok tartoznak, amelyek elsősorban az asszír 

uralkodó osztály üzleti tevékenységét mutatják be. A táblák szintén a kalhui Fort-Shalmaneserből 

valamint Ninivéből származnak. 

 A kalhui jogi szövegek, amelyekben kusiták és egyiptomiak szerepelnek a Fort-Shalmaneser 

igazgatásához köthető két szövegcsoportból kerültek elő. Az első csoport a rab ekalli archívuma. A rab 

ekalli a Fort-Shalmaneser vezetője volt, aki szemle-palota működéséért felelt.59 Archívuma nem 

egységes, a jogi szövegeken kívül megtalálhatóak bennük levelek, adminisztratív szövegek, 

ráolvasások, sőt olyan dokumentumok is, amelyek történeti eseményekkel kapcsolatban tartalmaznak 

információkat.60 Bár a szövegekben fennmaradt lomuk nevei mind poszt-kanonikusak, azaz 648 

utániak, elképzelhető, hogy az archívum hosszabb időszakot ölel fel.61 A feljegyzésekben hat rab 

ekalli jelenik meg, és semmi nem támasztja alá, hogy egy időben többen is betölthették volna ezt a 

nagy presztízzsel járó hivatalt.62 

                                                

 A másik csoportot az ún. Sakintu-csoport alkotja.63 A Sakintu volt a szemle-palota egy 

elkülönített részének, a királynő háztartásának vezetője.64 A palotának ez a szárnya régészetileg ezért 
 

57 Fales-Postgate, SAA VII xvi. 
58 Fales-Postgate, SAA VII xiiif. 
59 Dalley-Postgtae, 1984 6ff. 
60 Dalley-Postgate, 1984 4f. 
61 Dalley-Postgate, 1984 5. 
62 Dalley-Postgate, 1984 6. 
63 Dalley-Postgate, 1984 9ff. 
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is külön figyelmet érdemel, mert úgy kellett kialakítani, hogy el legyen zárva a katonai célokat 

szolgáló részektől, valamint az ekal maSarti nem kasztrált férfi személyzetétől.65 A királynénak 

valószínűleg azért volt külön rezidenciája a szemle-palotán belül, mert saját fegyveres alakulattal 

rendelkezett.66 Szemben a rab ekalli-val, a Sakintu hivatalában megtalált szövegek esetében azért nem 

beszélhetünk archívumról, mert a csoportban számos olyan, férfiakhoz köthető és elsősorban 

kölcsönügyletekkel, adósságokkal foglalkozó dokumentum van, amelyeknek látszólag semmi közük 

nincsen a Sakintu-hoz.67 Elképzelhető, hogy a Sakintu bár nő volt, olyan komoly befolyással bírt, hogy 

néhányan a hivatalára bízták az ilyen dokumentumok őrzését. Azok a szövegek a csoportban, 

amelyeken fennmaradt a datálás egy kivétellel szintén poszt-kanonikusak.68 Az egyetlen kivétel 668-ra 

datálható. 

A Ninivéből előkerült jogi szövegek69 ugyan formájukban nem, néhány más dologban 

azonban különböznek azoktól, amelyeket Kalhuban találtak meg. Az egyik fontos különbség a kalhui 

szövegekkel szemben, hogy pontos régészeti kontextusuk éppen úgy nem ismert, mint a szintén innen 

előkerült adminisztratív szövegeké. Mivel a dokumentumok a Délnyugati- és az Északi-Palota 

hivatalnokainak pénzügyi valamint kereskedelmi tevékenységét mutatják be, feltételezhető, hogy a két 

palota központi archívumában tárolták azokat.70 Másik különbség a kalhui és a ninivei jogi szövegek 

között, hogy a ninivei dokumentumok hosszabb időszakot fednek le. Mivel a legtöbb szöveg szinte 

napra pontosan van datálva, nagy biztonsággal állítható, hogy a korpusz nyolc egymást követő asszír 

uralkodó alatt végrehajtott üzleti tranzakciókat mutatja be 745 és 612 között.71 Ugyanakkor meg kell 

jegyezni, hogy a 745 és 705 közé kevés szöveg van datálva, és a szövegek száma csak 702 után kezd 

el emelkedni, valószínűleg a Délnyugati-Palota építése miatt, ahol a szövegek egy részét is 

megtalálták.72 Tartalmuk szerint a szövegek két csoportra oszthatóak: vásárlással illetve 

kölcsönügyletekkel foglalkozó dokumentumokra.73 A vásárlással foglalkozó szövegekben föld, ház, 

néha egész falvak vagy rabszolgák képezik a tranzakció tárgyát, míg a kölcsönzéssel foglalkozókban 

pénz, búza, állat vagy bor.74 Érdemes kiemelni az egész korpusszal kapcsolatban, hogy a 

tranzakciókban résztvevő személyek komoly anyagi háttérrel rendelkező – újgazdag75 – hivatalnokok 

voltak. Ezt támasztja alá, hogy az árakat általában ezüst miná-ban és nem sékel-ben adták meg.76 Ezzel 

                                                                                                                                                         
64 Dalley-Postgate, 1984 11. 
65 Dalley-Postgate, 1984 11. 
66 Dalley-Postgate, 1984 11. 
67 Dalley-Postgate, 1984 10. 
68 Dalley-Postgate, 1984 10. 
69 T. Kwasman-S. Parpola, Legal Transactions of the Royal Court of Niniveh, Part I – Tiglath-Pileser III through 
Esarhaddon (SAA VI), Helsinki 1991. 
70 Kwasman-Parpola, SAA VI xvff. 
71 Kwasman-Parpola, SAA VI xviiif. 
72 Kwasman-Parpola, SAA VI xviii. 
73 Kwasman-Parpola, SAA VI xxif. 
74 Kwasman-Parpola, SAA VI xxii. 
75 Kwasman-Parpola, SAA VI xxiii. 
76 Egy mina nagyjából egy kg-nak felel meg. 
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összefüggésben azt is meg lehet említeni, hogy kicsi alapterületű birtok vagy ház ritkán jelenik a 

vásárlás tárgyaként.77 

 

 1.1.2.2.3. Levelek és jelentések 

 

 Az asszír uralkodóknak küldött leveleket két nagy csoportra lehet osztani. Az egyikbe a 

politikai levelezés tartozik a másikba pedig az összes többi, nem zárva ki viszont azt, hogy az utóbbi 

csoportba tartozó leveleknek is lehet politikai tartalma. 

 Az asszír uralkodók politikai levelezése adja a királyfeliratok mellett a hadjáratokkal és más 

politikai, valamint diplomáciai eseményekkel kapcsolatos tudásunk jelentős részét részét. Ezek a 

levelek, amelyeket asszír helytartók, vagy olyan férfiak küldtek az asszír uralkodóknak, akik helyi 

szinten képviselték Asszíria érdekeit, sokszor tartalmaznak olyan információkat, amelyek a hadjáratok 

leírásakor a nagy királyfeliratokban nem jelennek meg. Segítségükkel bepillantást nyerhetünk a 

hadjáratok szervezésébe, az asszír titkosszolgálat működésébe a tartományokban vagy ellenséges 

területeken, de leginkább az asszír uralkodók diplomáciai és politikai módszereibe, amelyeket az 

asszír uralom kiépítése és konszolidálása érdekében alkalmaztak az egyes tartományokban, vagy más 

államok uralkodóival szemben. Nem egyszer arra is van példa, hogy egy rivális nagyhatalom terültén 

bekövetkezett politikai eseményről, pl. trónváltás vagy katonai vereség, ilyen levelekből értesülünk. 

Ebből a szempontból külön figyelmet érdemel az asszír uralkodók Babilóniához vagy az urartui 

határszakaszhoz köthető levelezése, amelyek meglepően részletessé teszi a királyfeliratok alapján 

kialakított képet. 

 Sajnos nem ez a helyzet Egyiptommal, amely elenyészően keveset szerepel a diplomáciai 

levelezésben. Ennek egyik oka talán az, hogy egyelőre csak két asszír uralkodó, III. Tukilti-apil-

Ésarra78 és II. Sarrukín79 nyugati levelezése érhető el teljes értékű kiadásban. Azonban nem lehet nem 

csodálkozni azon még így is, hogy Egyiptomra mindössze két alkalommal utalnak, egyszer III. 

Tukulti-apil-Ésarra,80 egyszer pedig II. Sarrukín uralkodása alatt.81 Kús nem tűnik fel még II. Sarrukín 

levelezésében sem, pedig tudjuk, hogy az asszír uralkodó 720-ban és 712-ben is diplomáciai 

kapcsolatba került Kús királyaival. Csak viszonyításképpen említem, hogy II. Sarrukín babilóni 

politikájával majdnem 500 levél foglalkozik, és ezek közül közel 100 történeti rekonstrukciókra 

hasznos és értékes információkat tartalmaz. 

                                                 
77 Kwasman-Parpola, SAA VI xxiii. 
78 H.W.F. Saggs, The Nimrud Letters, 1952 (CTN V), The British School of Archaeology in Iraq, 2001; M. 
Luukko, The Correspondence of Tiglath-Pileser III and Sargon II from Calah/Nimrud, Helsinki, 2012. Saggs 
kiadása tartalmazza a levelek kópiáit is. 
79 S. Parpola, The Correspondence of Sargon II, Part I – Letters from Assyria and the West (SAA I), Helsinki 
1987. 
80 ND 2715 (IM 64130): Saggs, 2001 155ff és plt.31; Luukko, SAA XIX, No.22.  
81 ND 2765 (IM 64159): Saggs, 2001 219ff és plt.43; Parpola, SAA I, No.110. 

 17



  A két levél, amely Egyiptomot említi, elsősorban az asszír uralkodók gazdasági érdekeire 

világít rá. 

 A levelezés másik nagy csoportjába azok tartoznak, amelyeket tudósok82 és papok83 küldtek 

Asszíria királyainak. A tudósok a király spirituális védelmezőiként és tanácsadóiként működtek,84 és 

mint udvari bölcsek a király környezetének legbelső köréhez tartoztak.85 Szűkebb értelemben 

feladatuk az volt, hogy értelmezzék az istenek által küldött jeleket, és javaslatot tegyenek a királynak, 

hogy reagáljon az ómenekre.86 Igyekeztek megóvni a királyt attól is, hogy rossz döntést hozzon.87 Az 

udvari bölcsek funkciói egyértelműen jelzik, hogy komoly befolyással bírtak az uralkodóra, így annak 

politikai elképzeléseit is formálhatták. A tudósok által az asszír uralkodónak küldött levelek egyetlen 

kivételével 680 és 648 közé datálhatóak.88 A levelek tartalma elsősorban a tudósok bajelhárító és 

tanácsadói feladatait emeli ki, mivel azonban ezek az emberek bensőséges kapcsolatban voltak az 

uralkodóval, sok olyan apró információ is megtalálható a levelekben, amelyek más forrásokban aligha 

fordulnának elő.89 

 Ennek a csoportnak másik, kisebb felét azok a levelek alkotják, amelyeket papok és magas 

rangú templomi hivatalnokok küldtek az uralkodónak. A korpuszba tartozó levelek mindegyike 680 és 

650 között keletkezett, tehát kifejezetten Assur-aha-iddina és Assur-bán-apli uralkodásához köthetőek. 

A dokumentumok tartalma elsősorban Babilón újjáépítésével, az asszír templomok díszítésével, 

istenek szobraival, kultusszal és áldozatokkal foglalkozik.90 Egy csoport, amelybe az ún. Ninnvei 

lójelentések91 tartoznak, külön figyelmet érdemel. A leveleket Nabú-suma-iddina, a kalhui Nabú-

templom papja küldte, akinek feladata az volt, hogy felügyelje és összeírja a Kalhuba érkezett lovakat, 

és az erről készült jelentéseket továbbítsa az asszír uralkodónak. A dokumentumok jelentősége abban 

rejlik, hogy jól illusztrálják, hogy mekkora szüksége volt az asszír hadseregnek a kusita tenyésztésű 

lovakra, amelyeket kifejezetten a harcikocsizó egységek számára szereztek be. 

A kizárólag Assur-aha-iddina és Assur-bán-apli uralkodásához köthető szövegcsoportok közül 

történeti rekonstrukció szempontjából a legtöbb információval azok a dokumentumok szolgálnak, 

amelyek az uralkodók által feltett, Samashoz, a napistenhez intézett kérdéseket tartalmazzák.92 A 

kérdések jelentős része Assur-aha-iddina és Assur-bán-apli bel-, és külpolitikai problémáival 

foglalkozik. A kérdések tartalmát tekintve két dolog foglalkoztatta leginkább a két uralkodót: egy 

                                                 
82 S. Parpola, Letters from Assyrian and Babylonian Scholars (SAA X), Helsinki 1993. 
83 S.W. Cole-P. Machinist, Letters form Priests to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal (SAA XIII), Helsinki 
1998. 
84 Parpola, SAA X xxif. 
85 Parpola, SAA X xxvff. 
86 Parpola, SAA X xxii. 
87 Parpola, SAA X xxiiiff. 
88 Parpola, SAA X xxix. 
89 Parpola, SAA X xxviiif. 
90 Cole-Machinist, SAA XIII xiff. 
91 J.N. Postgate, Taxation and Consription in the Assyrian Empire, Rome 1974. 7-18; Cole-Machinist, SAA XIII 
xviif és No.84-123. 
92 I. Starr, Queries to the Sungod – Divination and Politics in Sargonid Assyria (SAA IV), Helsinki 1990. 
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ellenséges király céljai és tevékenysége, valamint kijelölésre váró, vagy már kijelölt hivatalnokok 

megbízhatósága, hűsége.93 A korpusz két nagyobb csoportból áll. Az egyik a Samashoz intézett 

kérdések, a másik pedig a bárány belső szervein végzett vizsgálat során tapasztalt/megfigyelt ómenek 

értelmezését tartalmazó jelentések.94 Az előbbi csoport inkább Assur-aha-iddina, míg az utóbbi inkább 

Assur-bán-apli uralkodására volt jellemző.95 Néhány elszórt utalásból arra lehet következtetni, hogy II. 

Sarrukín és Szín-ahhé-eriba is igénybe vette jósok szolgálatát, ugyanakkor említésre méltó, hogy 

Assur-aha-iddina elődeinek uralkodása idejéből egyetlen ilyen típusú szöveg sem került elő. Ez azt 

teszi még érdekesebbé, hogy ugyanez elmondható más, különböző ómenekkel foglalkozó, tudósoktól 

kapott levélről és jelentésről is. Természetesen nem zárható ki, hogy II. Sarrukín és Szín-ahhé-eriba 

uralkodása alatt is számos hasonló típusú dokumentum keletkezett, csak a régészek még nem találták 

meg őket.96 Valószínűbb magyarázatnak tűnik azonban az, hogy a kései szargonidák, és elsősorban 

Assur-aha-iddina, nagyobb mértékben támaszkodtak politikai problémáik megoldásában jósok és más 

tudós emberek tanácsára, munkájára, mint közvetlen elődeik. Ennek oka talán Assur-aha-iddina 

személyiségében keresendő. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy Assur-bán-apli uralkodása alatt, aki 

pedig négyszer olyan hosszú ideig uralkodott, mint apja, jelentősen lecsökken ezeknek a szövegeknek 

a száma. 

 

 1.1.2.2.4. Kronográfiai szövegek 

 

 Disszertációm megírásában felhasznált ékírásos források utolsó csoportját alkotja egy 

Asszíriában és egy Babilóniában összeállított krónika sorozat. A kronológia és a tárgyilagos 

információ közlés miatt mindkettő az 1. évezred ókori keleti történelmének legfontosabb forrásai közé 

tartozik 

Az asszír Eponümosz Krónika az 1. évezred első felének mezopotámiai és közvetve közel-

keleti kronológiájának gerincét képezi.97 A 10. század végén kezdték el lejegyezni évről évre, és ezt a 

7. század elejéig folytatták. A krónika valószínűleg az lomu  (eponümosz) listákból fejlődött ki, így 

azok felépítését is örökölte, amelyet kibővítettek egy harmadik oszloppal. Az első oszlopban olvasható 

az évnek nevet adó eponümosz hivatalnok neve, a következőben a címe, míg a harmadikban egy utalás 

az adott év legfontosabbnak tartott eseményére.98 Fontos különbség azonban az eponümosz listák és a 

krónika között, hogy a fókusz nem a hivatalnok nevén, hanem az eseményen van. Ezért elképzelhető, 

hogy a két forrást más-más céllal kezdték lejegyezni. Az szinte biztos, hogy a listákat elsősorban 

adminisztrációs segédeszközként állították össze, azért hogy a hivatalnokok a különböző 

                                                 
93 Starr, SAA IV xiv. 
94 Starr, SAA IV xiii. 
95 Starr, SAA IV xiii. 
96 Starr, SAA IV xiii. 
97 A. Millard, The Eponyms of the Assyrian Empire (SAAS II), Helsinki, Helsinki University Press, 1994. 
98 Millard, SAAS II 2. 
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dokumentumokat, legalábbis azokat, amelyek igényelték, pontosan datálni tudják. Ezért minden 

városban kellett lennie ilyen listáknak, ahol asszír adminisztráció működött.99 A krónika 

összeállításának célját azonban egyelőre nem lehet pontosan megállapítani.100 Ezt nehezíti, hogy az 

eseményekre két féle képen utalnak a szövegben. Általában mindössze egy helynévvel (ez lehet térség 

vagy város), amely a király és tábora aktuális tartózkodási helyét jelölte egy adott hadjárat alkalmával. 

Néhány esetben azonban hosszabb történeti megjegyzést fűztek bizonyos évek mellé, amely 

változtatás oka szintén tisztázatlan. A katonai események mellett ugyanis nem egyszer vallási vagy 

más politikai eseményeket tartottak érdemesnek lejegyzésre a krónika összeállítói, és az is előfordul, 

hogy egy évvel kapcsolatban két fontosnak tartott eseményt is megemlítettek. Ez utóbbinak 

köszönhető, hogy a mi időszámításunk szerinti Kr.e. 763. év eseményei között egy teljes 

napfogyatkozást is lejegyeztek, amely a krónika kronológiai értékét szinte felbecsülhetetlenné teszi. A 

kronológiai mellett az Eponümosz Krónika történeti értékkel is bír, mivel összeállítói sokszor olyan 

eseményeket, mint például lázadások, járványok is lejegyeztek, amelyek a korszak legfontosabb, 

történeti rekonstrukciókra felhasználhat forrásinak számító királyfeliratokból kimaradtak. 

 A Babilóni Krónika, amelyet, mint neve is jelzi, Babilónban állítottak össze, egy 13 

krónikából álló sorozat.101 Ezt a 13 krónikát két nagyobb csoportra lehet osztani, az Újbabilóni 

Krónika Sorozatra (Krónika 1-7) és a Késő-Babilóni Krónika Sorozatra (Krónika 8-13a).102 A 

krónikák által lefedett időszak a 8. század közepén kezdődik és a 3. századig tart. A Babilóni Krónikát 

alkotó dokumentumokat nem csak a tipológia, hanem a felhasznált forrásanyag, a nézőpont, és a 

kifejezések használata is összekapcsolja.103 A sorozat első krónikája (Krónika 1) Nabú-nászir 

uralkodása (747-734) és Samas-suma-ukín trónra lépése (669) közötti időszakban történt 

eseményekről számol be. A szöveget vízszintes vonalakkal osztották nem egyenlő hosszúságú 

egységekre. Egy egységben általában az aktuális babilóni uralkodó valamely uralkodási éve 

eseményeinek összefoglalása olvasható. A szerzők kizárólag Babilóniával, és különösen uralkodójával 

kapcsolatos történések iránt mutattak érdeklődést. A szűk látókör ellenére a krónika összeállítói 

érdeklődésük határain belül tárgyilagosak és részlehajlástól mentesek. Ennek világos bizonyítéka, 

hogy a szerzők szépítés nélkül számolnak be azokról a katonai vereségekről, amelyek a babilóniaiakat 

vagy Babilón uralkodóját érték.104 Továbbá a szerkesztők egyetlen fontos, más forrásból is ismert 

történeti eseményt sem hagytak ki, ezért vitás esetekben az összes beszámoló közül a krónika a 

legbízhatóbb forrás.105 A krónika összeállításának célja azonban ebben az esetben sem teljesen 

világos. Biztosan több mint kronológiai, datálási segédeszköz, hiszen az utóbbira elegendőek voltak a 

királylisták. A dokumentumokban nincsen előítélet vagy propaganda, és a szerzők kísérletet sem 

                                                 
99 Millard, SAAS II 2. 
100 Millard, SAAS II 4. 
101 A.K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles, Locust Valley, J.J. Augustin Publisher, 1975. 
102 Grayson, 1975 8. 
103 Grayson, 1975 8. 
104 Grayson, 1975 10-11. 
105 Grayson, 1975 11. 
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tesznek arra, hogy meggyőzzék az olvasót valamely elképzelésükről. Így az egyetlen elfogadható 

magyarázat a szerzők munkájára a történelem iránti érdeklődés.106 Valódi történetírásnak 

természetesen nem lehet a művet nevezni, mivel a szerzők az események hátterében lévő okokat nem 

igyekeznek feltárni. Ugyanakkor az írnokok a nemzeti érzelemből vagy más korlátozó tényezőből 

eredő torzítás nélkül számolnak be a Babilóniával és királyával kapcsolatos eseményekről.107 A 

Babilóni Krónikának ez a sajátossága emeli ki a művet a kortárs források közül, és teszi a 

mezopotámiai történészek legfontosabb munkájává. 

 

1.2. Egyiptom nemzetközi kapcsolatai az 11-9. században 

 

 Egyiptom nemzetközi szerepvállalásának egyik legjellemzőbb sajátossága ebben az 

időszakban az, hogy egy Palesztina területére vezetett hadjárattól eltekintve, kizárólag külső, asszír 

vagy ószövetségi forrásokból értesülünk arról, hogy a 21-23. dinasztia fáraói milyen diplomáciai 

tevékenységet folytattak a Közel-Keleten a 11-9. században. Az egyetlen kivétel I. Sesonk 

nagyszabású hadjárata a Salamon halála után kettészakadt zsidó királyságok, Júda és Izrael ellen. 

Pedig Egyiptom a 9. század közepéig lehetőségeihez mérten viszonylag aktív szerepet vállalt a 

Földközi-tenger keleti partvidékének diplomáciai eseményeiben. Ezekről azonban a fáraók vagy nem 

akartak megemlékezni, vagy a megfelelő források nem kerültek még elő. 

 Egyiptom ebben az időszakban a Közel-Kelet három területével kerül különböző minőségű 

diplomáciai kapcsolatba: Izraellel, Büblosszal, és Asszíriával. Az utóbbi két állammal, elsősorban 

kereskedelmi, ajándékcsere kapcsolat alakult ki. Izraellel ezzel szemben színesebb és változatosabb 

volt a viszony a 10. század elejétől a karkari csatáig 853-ban. 

 

 1.2.1. Egyiptom és Izrael diplomáciai kapcsolatai a 10-9. században 

 

 Az 1Kir 3:1 azzal az első olvasatra meglepő kijelentéssel kezdődik, hogy Salamon (kb. 970-

930), Izrael királya sógorságot szerzett magának a Fáraóval, Egyiptom királyával.108 A dolog azért 

különös, mert Egyiptom birodalmi korszakában nem volt szokás egyiptomi hercegnőket idegen 

uralkodókhoz feleségül adni. Salamon diplomáciai teljesítménye a Királyok szerkesztőit is megihlette, 

mert összesen öt alkalommal említik az eseményt (1Kir 7:8, 9:16,24 és 11:1), bár politikai jelentőségét 

egyetlen egyszer sem emelik ki, vagy magyarázzák meg. A leírás kontextusa alapján feltételezhető, 

hogy Salamon valamikor uralkodása első éveiben vette nőül az egyiptomi hercegnőt,109 akit még 

                                                 
106 Grayson, 1975 11. 
107 Grayson, 1975 11. 
108 M. Cogan, 1 Kings – A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible, 2000 183f; 
S.J. DeVries, 1 Kings (World Biblical Commentary Vol.12), Nashville, 2003, 50. 
109 A. Green: Solomon and Siamun: A Synchronism Between Early Dynastic Israel and the Twenty-First 
Dynasty of Egypt, JBL 97/3 (1978), 359; Cogan, 2000 184. 
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Dávid városába is bevitt. A házassággal szoros összefüggésben az Ószövetség még egy érdekes 

eseményt említ. Az 1Kir 9:16 leírja, hogy a Fáraó, Egyiptom királya elfoglalta és lerombolta Gezert, a 

városban lakó kánaáni lakosságot pedig leölte. Ezt követően Gezert a Fáraó a lányának adta. A fáraó 

azonosítását a lehetséges kronológiai egyezés mellett az is segíti, hogy ismert Taniszból Sziámun (kb. 

978-959), a 21. dinasztia utolsó előtti uralkodójának egy relieftöredéke.110 Ezen az ábrázoláson a fáraó 

a tradicionális testhelyzetben olyan ellenségre sújt le, akinek kezében a tipikus, filiszteus dupla 

pengéjű balta látható.111 A reliefet Sziamun kartusa azonosítja,112 így nagy a valószínűsége annak, 

hogy ő az a fáraó, aki Gezert elfoglalta és lányának, Salamon feleségének adta. A fáraó azonosításának 

további bizonyítéka lehet az, hogy előkerült egy skarabeusz Saruhenből (Tell el-Faraʼ), valamint az, 

hogy más palesztinai települések, mint például Tel Mor vagy Bét-Semes, rétegeiben találtak 10. 

század elejére datálható pusztulási nyomokat.113 

Mivel a Gezer elfoglalásával végződő hadjáratról egyiptomi beszámoló nem maradt fenn, 

annak kiváltó okáról csak találgatásokba bocsátkozhatunk. Egyiptom deltai határán megjelenő 

egységes Izrael, amely Dávid uralkodása alatt bebizonyította, hogy komoly katonai erővel rendelkezik, 

adott esetben Egyiptom riválisa lehetet a térségben.114 Mivel a hadjáratra valószínűleg Salamon 

uralkodása elején került sor, Sziámun az izraeli trónváltásból adódó átmenti időszakot használhatta ki, 

és seregével mélyen behatolva Palesztinába, elfoglalta Gezert és valószínűleg más településeket is.115 

Ugyanakkor a hadjárat sikeréhez kellett az is, hogy Salamon elődje, Dávid hadjáratai legyengítették a 

filiszteus városokat, így azok könnyű prédának bizonyultak.116  Sziamun célja talán az erőfitogtatás 

volt azért, hogy bizonyos gazdasági és kereskedelmi előnyökhöz jusson az egykoron egyiptomi 

uralom alatt álló területeken.117 Ezekért cserébe Salamon megkapta Gezert, amely megnyitotta a 

folyosót a tengerpart irányába,118 és a fáraó lányát. 

Ez utóbbi tény az, amelyet meglehetősen nehéz magyarázni, és felmerül a kérdés: ki volt a 

kezdeményező fél? Kétségtelen, hogy Salamonnak rengeteg idegen származású, nem izraeli felesége 

volt.119 A házasságokon keresztül kiépített diplomáciai kapcsolatok külpolitikájának egyik alappillére 

volt.120 Ettől függetlenül mégsem valószínű, hogy ő kopogtatott be Taniszban, hogy Sziamun lányát 

feleségül kérje magának. Az egyesített zsidó államnak, annak ellenére, hogy lokális nagyhatalom lett, 

Egyiptom még korábbi önmaga árnyékaként is nagy falat lett volna. Területi épségét nem tudta volna 

                                                 
110 Green, 1978 354. 
111 K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Warminster 1986; Green, 1978 363; Cogan, 2000 301; 
DeVries, 2003 50. 
112 Dodson, 2012 76. 
113 A. Malamat: Aspects of the foreign Policies of David and Solomon, JNES 22 No.1 (1963), 12. 
114 D.B. Redford: Studies in Relations Between Palestine and Egypt During the First Millenium BC., JAOS 93.1 
(1973), 3. 
115 Cogan, 2000 309. 
116 Kitchen, 1986 §235/ii. 
117 Cogan, 2000 309. 
118 Cogan, 2000 309. 
119 1Kir 11:1-3. 
120 Malamat, 1963 8. 
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komolyan veszélyeztetni. A legtöbb, amit tehetett, hogy Egyiptom gazdasági és kereskedelmi 

érdekeinek érvényesítését akadályozta Palesztinában. Egy pillanatnyi megingás elég lehetett azonban 

ahhoz, hogy, miként azt Sziamun razziája igazolta, Egyiptom visszerezzen valamennyit elveszett 

befolyásából. Az egyiptomi fáraónak viszont talán megérte feláldoznia egyik lányát azért, hogy ne 

kelljen állandó fegyveres készültséget tartania. Néhány másik ószövetségi szöveghely alapján úgy 

tűnik, hogy az egyiptomi uralkodó további szívességet is hajlandó volt megtenni vejének. A Királyok 

I. Könyve több versében is beszámol arról, hogy Salamon és Hirám, Türosz királya közös 

kereskedelmi expedíciókat indított a Vörös-tengeren.121 A Vörös-tenger egyiptomi érdekszféra volt, és 

a part menti hajózáshoz minden bizonnyal kellett Sziamun hozzájárulása is.122 

I. Sesonk (kb. 945-924) és a 22. dinasztia hatalomra kerülésével jelentős mértékben 

megváltozott a két állam viszonya, amely kimondottan baráti talán addig sem volt, de úgy tűnik, hogy 

mind a két fél tiszteletben tartotta a másikat.123 Salamon halála után azonban Izrael két részre szakadt, 

az északi Izraelre és a déli Júdára. Az így kialakult politikai helyzet jó alkalmat teremtett arra, hogy az 

egyiptomi fáraó rég óta nem látott nagyszabású hadjáratot vezessen a Deltától északkeletre fekvő 

területekre. A hadjárat közvetlen előzményéhez tartozik, hogy Salamon egyik közmunka felügyelője, 

Jeroboám, aki fellázadt az izraeli uralkodó ellen, Salamon bosszúja elöl Egyiptomba menekült, I. 

Sesonkhoz, aki menedéket adott neki udvarában egészen Salamon haláláig.124 Egyiptom királya így 

lényegében egy emigráns izraeli kormányzat felett bábáskodott. 

Nem ez volt az első eset, hogy Egyiptom az izraeli uralkodók ellenfeleinek adott menedéket. 

A 10. század elején, David Edom ellen vezetett hadjáratának idején az edomi trónörököst, a 

kisgyermek Hadadot menekítették hívei Egyiptomba, ahol a 21. dinasztia valamelyik fáraója, 

valószínűleg Amenope vagy Oszorkon, az idősebb, adott neki menedéket a taniszi udvarban.125 Az ifjú 

edomi trónörökös annyira népszerű lett a fáraó udvarában, hogy nem csak rangjához méltó ellátásban 

részesült, de a fáraó hozzáadta felesége húgát, Táfenest is. Táfenes később fiút szült neki, aki a fáraó 

gyermekeivel együtt nevelkedett.126  Amikor Dávid halála után Hadad vissza akart térni Edomba, a 

fáraó alig akarta elengedni.127 

Arról az Ószövetség nem számol be, hogy I. Sesonk marasztalta volna Jeroboámot, 

mindenesetre, Salamon halála után hívei hazahívták,128 és miután a sikemi királyválasztó gyűlésen 

nem sikerült rábírni Salamon fiát és utódját, Rehoboámot arra, hogy adja fel apja centralizációs, 

                                                 
121 1Kir 9:26-28, 1Kir 10:11, 22. 
122 Cogan, 2000 323. 
123 Nem zárható ki ugyanakkor, hogy Salamon adóztatási és beszolgáltatási rendszerét vette át Sesonk. A. Green: 
Israelite Influence at Shishak’s Court, BASOR 233 (1979), 59-62. 
124 Az ószövetsége beszámoló szerint Jeroboámnak egy próféta, a Siló béli Abija megjövendölte, hogy az északi 
zsidó állam, Izrael uralkodója lesz. 1Kir 11:26-40; Kitchen, 1986 §252; Cogan, 2000 390; DeVries, 2003 149f. 
125 1Kir 11:18 
126 1Kir 11:19-20. Elméletileg elképzelhető, hogy Hadad fia együtt nevelkedett Sziamunnal, azonban a 21. 
dinasztia utolsó előtti uralkodójának származása egyelőre ismeretlen előttünk. Dodson, 2012 74. 
127 1Kir 11:22. 
128 1Kir 12:2. 

 23



abszolutista politikáját, 10 északi törzs különvált, és Jeroboámot tette meg királyának.129 A Dávid és 

Salamon uralkodása alatt egységes zsidó államból két kisebb királyság alakult ki, az északi Izrael és a 

déli Júda. Előbbinek előbb Tirza, majd a 9. század első harmadától Szamárai lett fővárosa, míg 

utóbbinak maradt Jeruzsálem. 

Egyelőre ismeretlen okból Sesonk nem azonnal Dávid halála után indította meg a támadást. 

Az eseményt az Ószövetség pontosan datálja Rehoboám 5. évére, azaz kb. 926/925-re.130 A hadjárat 

formális indítékáról a fáraó egy karnaki sztéléjén emlékezett meg: a felirat szerint nomád törzsek 

hatoltak be a Delta keleti határ menti területeire.131 Miután az egyiptomi sereg átlépte a határt, 

gyakorlatilag lerohanta az északra fekvő területeket, elsősorban Júdát. A hadjárat látványos sikerrel 

zárult, amikor Rehoboám, hogy Jeruzsálemet megkímélje az ostromtól, átadta Senonknak a Salamon 

által a Templomban és Palotában felhalmozott kincseket.132 Hazatérve I. Sesonk Karnakban állított 

emléket az eseménynek. A fáraó a Második Pülón előtt kialakított új peristyle udvar monumentális 

kapubejárója, az ún. Bubasztiszi-kapu környezetét díszíttette a hadjárathoz kapcsolódó győzelmi 

jelenettel és felirattal.133 A feliratában több tucat elfoglalt város és falu neve szerepel, amelyek között 

nem csak júdai, de izraeli települések is feltűnnek.134 Ha népszerű is volt Jeroboám I. Sesonk 

udvarában, a fáraó nem volt tekintettel korábbi pártfogoltjára. 

 A sokáig elfogadott álláspont szerint bizonytalan volt, hogy I. Sesonk hadjárata után 

megpróbálta-e egyiptomi befolyást megerősítse Palesztinában, illetve tervezett-e további hadjáratokat 

a térségbe.135 Kétségtelen, hogy utódai közül pedig senki nem tudta megismételni teljesítményét. Az 

ószövetségi beszámoló szerint a 9. század elején Asza, Júda királyának uralkodása alatt I. Sesonk fia 

és örököse, I. Oszorkon (kb. 924-889) megpróbált apja nyomdokaiba lépni, és egy kusita származású 

                                                 
129 1Kir 12:3-19. 
130 1Kir 14:25. 
131 Kitchen, 1986 §253; K. Jansen-Winkeln, Insschriften der Spätzeit, Teil II: Die 22.-24. Dynastie, Harrasowitz 
2007. 10-11. Ugyanakkor Dodson elképzelhetőnek tartja, hogy a sztélén egy másik hadjárat leírása olvasható, 
amely Egyiptom számára sikeres csatával végződött a Keserű-tavaknál. A. Dodson, Afterglow of Empire – Egypt 
from the Fall of the New Kingdom to the Saite Renaissance, Cairo 2012, 92. A töredékes sztélé és Sesonk 
karnaki győzelmi jelenetének bizonytalan kapcsolatára Redford is felhívja a figyelmet. D.B. Redford, Egypt, 
Canaan, and Israel in Ancient Times, Princeton 1992, 313f. 
132 1Kir 14:26; A hadjárat részletes bemutatása: Kitchen, 1986 294f; Redford, 1992, 312ff; A hadjáratról az 
Ószövetség is beszámol: 1Kir 14:25-26, 2Krón 12:1-9. Cogan, 2000 390; DeVries, 2003 185. Dodson felvetette 
annak lehetőségét, hogy I. Sesonk valójában nem egy, hanem több hadjáratot vezetett Palesztina területére. 
Dodson, 2012 92ff. Feltételezésének egyik lehetséges alapja, hogy a I. Sesonk karnaki győzelmi jelenetének 
feliratában nem szerepel Jeruzsálem neve, ezért elképzelhetőnek tartja, hogy a bibliai beszámoló és I. Sesonk 
karnaki felirata két külön eseményre utal. Elképzelése szerint ezt támaszthatják alá a Bubasztiszi-kapunál 
felvésett győzelmi jelenet mellett további győzelmi jelenetek az el-hibei templomból, valamint a Királyi Írnok, 
Hor múmia kartonázsán olvasható mondat, mely szerint Hor elkísérte az uralkodót Retjenuba (Szíria-
Palesztinába). Cogan is felhívja a figyelmet arra, hogy I. Sesonk győzelmi jelenetéhez tartozó feliratában sem 
Jeruzsálem, sem más júdai város nem szerepel. Cogan, 2003 390. 
133 A győzelmi jelenet és a hozzá kapcsolódó felirat kópiája: Reliefs and Inscrptions at Karnak, Volume III: The 
Bubastite Portal. OIP 74. Chicago, 1954. 
134 S. Ahituv, Canaanite Toponyms in Ancient Egyptian Documents, Jerusalem 1984. 
135 Kitchen, 1986 300f; DeVries kifejezetten azt írja, hogy Sesonk nem is volt képes állandó egyiptomi jelenlétet 
kialakítani a térségben. DeVries, 2003 185. Cogan ennél valamivel visszafogottabban fogalmaz. Cogan, 2000 
385. 
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tábornok vezetésével hadsereget küldött Egyiptom északkeleti szomszédja ellen.136 A kísérlet azonban 

kudarccal végződött. Erre az eseményre a kurrui fejedelemséget bemutató fejezetben még vissza fogok 

térni. 

 A 9. század közepén a korábbi ellenfelek, de legalábbis Izrael és Egyiptom diplomáciai 

közeledésének bizonyítéka lehet, hogy Omri (kb. 885-873) és Áháb (kb. 873-851) Szamáriában, Izrael 

fővárosában álló palotájából előkerültek II. Oszorkon kártusaival ellátott nagy alabástrom vázák 

töredékei.137 A két állam viszonyának javulása hátterében belső és külső tényezők egyaránt szerepet 

játszhattak. II. Oszorkon (kb. 874-850) már nem rendelkezett akkora tekintéllyel, mint I. Sesonk; a 

Thébai-körzet egyre önállóbbá vált, Harsziésze mozgalma következményeként. Így nem sok esély volt 

arra, hogy az uralkodó nagyszabású külföldi vállalkozásba kezdjen. A másik tényezőt az újasszír 

birodalom terjeszkedése jelentette a Földközi-tenger partvidékének irányába. 

 

 1.2.2. Egyiptom és Büblosz a 11-9. században 

 

 Egyiptom és a föníciai partvidék közötti kapcsolatról a tárgyalt korszakban semmilyen írásos 

forrással nem rendelkezünk. Az egyetlen kereskedőváros, amellyel a 22. dinasztia fáraói 

bizonyíthatóan kereskedelmi kapcsolatban voltak, Büblosz. A várossal Egyiptom a 3. évezred óta jó 

viszonyt ápolt köszönhetően annak, hogy a fáraók innen szerezték be a monumentális építkezéseik 

elengedhetetlen nyersanyagát, a Libanon-hegységben kitermelt cédrust és más fafajtákat.138 A 

kapcsolatot a két terület között I. Sesonknak kellett felújítania, amely jelenlegi ismereteink szerint a 

21. dinasztia alatt egy időre megszakadt.139 A fáraó saját ülő szobrát adományozta a város istennője, 

Baʼalat Gebal templomának. Ezzel valószínűleg egy olyan kereskedelmi és politikai kapcsolatot 

pecsételt meg, amely két független állam között jött létre.140 Hasonlókép cselekedett I. és II. Oszorkon 

is.141 A 8. század közepétől kezdve azonban úgy tűnik, hogy Egyiptom és a föníciai partvidék városai 

között hosszabb időre megszakadt a kapcsolat, de legalábbis egyelőre semmilyen forrás nem 

bizonyítja, hogy lett volna. 

 

 1.2.3. Egyiptom és Asszíria 11-9. században 

 

 A legelső konkrét utalás arra, hogy Egyiptom az Újbirodalom összeomlása után továbbra is 

fenntartotta egyik legfontosabb szerepét a közel-keleti kereskedelemben, az afrikai luxustermékek 

továbbítását a Fölközi-tenger keleti partvidékére Assur-bél-kala, Asszíria királyának egyik feliratában 

                                                 
136 1 Kir 14:9-15; Kitchen, 1986 §268; Dodson, 2012 99. 
137 Kitchen, 1986 324; Dodson, 2012 104. 
138 Kitchen, 1986 §250/i; 
139 Kitchen, 1986 §250/i. 
140 Kitchen, 1986 §250/i. 
141 Kitchen, 1986 §267/i, §283; Dodson, 2012 99, 104. 
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olvasható. A szövegben az asszír uralkodó arról számol be, hogy egzotikus állatokból álló ajándékot 

kapott Egyiptom királyától, amelyeket kereskedő útján kért készülő vadasparkjához.142 

 Asszíria és Egyiptom újabb találkozására közel 200 évet kellett várni, de akkor megváltozott 

körülmények között jött létre, más tartalommal. A 10. század végén, az arámi vándorlás okozta 

folyamatos problémák évtizedei után az asszír uralkodók megkezdték terjeszkedésüket a Földközi-

tenger keleti partvidékének irányába. Céljuk az volt, hogy részesedjenek a föníciai kereskedő városok 

és a Via Maris kereskedeleméből, amely Afrika és Arábia luxustermékeit szállította a Közel-Keletre A 

folyamat III. Sulmánu-asarédu (858-824) uralkodása alatt érte el tetőpontját. Asszíria királya több mint 

három évtizedig tartó uralkodása alatt hadjáratai túlnyomó részét az Eufrátesztől nyugatra fekvő 

államok ellen vezette. 853-ban azonban az észak-szíriai karkarnál nem várt ellenállásba ütközött, 

amelyet felirataiban a 12 király koalíciójának nevez.143 A szövetség élén Hamat királya, Irhuleni és a 

damaszkuszi uralkodó, Adad-idri (Hadad-Ezer) állt. A koalíció egyik legerősebb tagja Áháb, Izrael 

királya volt, aki az egyik legnagyobb harcikocsizó egységgel rendelkezett. A 12 király között ott volt 

Egyiptom (Mucri) királya is, aki a kronológia szerint II. Oszorkonnak kellett lennie. Nem világos 

azonban, hogy Izrael, vagy a koalícióban szintén szerepet vállaló Büblosz szövetségeseként.144 Az 

egység, mindössze 1000 gyalogos katona, amellyel Egyiptom a csatában részt vett jól szemlélteti 

egyrészt az egyiptomi uralkodó lehetőségeit, másrészt azt, hogy mennyire bízott a győzelemben. Az 

asszír uralkodó felirataiban győzelemről számol be, de a hadjárat leírása ennél a pontnál véget ér, 

amely azt jelzi, hogy az asszír sereg nem tudta eredeti célját elérni, és vissza kellett fordulnia. 

 A 12 király szövetsége egészen a 840-es évek végéig akadályozta meg sikeresen III. Sulmánu-

asarédut abban, hogy politikai és gazdasági céljait a Földközi-tenger keleti partvidékén 

megvalósítsa.145 Egy Damaszkuszban majd Szamáriában bekövetkezett erőszakos dinasztia váltás 

azonban a koalíció felbomlásához vezetett, és a magára maradt Damaszkuszt az asszír uralkodó 

könnyen győzte le 841-ben. Ezt követően Izrael új királya, Jéhu gyorsan ajándékot küldött III. 

Sulmánu-asarédunak. Izraelt követte ebben szövetségese is, Egyiptom királya, talán II. Takelot (kb. 

850-825), aki egzotikus állatokat küldött az asszír uralkodónak, hogy jó szándékáról biztosítsa. 

 Az elkövetkező néhány évtizedben Egyiptom eltűnik a közel-keleti forrásokból, és egy újra 

biztosan csak 720-ban jelenik meg újra, de akkor már egy másik dinasztia uralma alatt. 

 

                                                 
142 Az ún. Törött-obeliszk, col.iv.29-30: A.K. Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC I 
(1114-859), RIMA 2, Toronto 1991, 103f; E.A.W. Budge-L.W.King, Annals of the Kings of Assyria – The 
Cuneiform Texts with Translations, Transliterations, from the Original Documents in the British Museum, 
London 1902. 128-149. 
143 A szövetség tagjai és a csata egyetlen részletes leírása az ún. Kurkh-monolit, col.ii.90-102: Grayson, 1991 
23f; N. Rasmussen, Salmanesser den II’s Indskrifter – I Kileskrift, Transliteration og Translation samt 
Commentar til Monolith-Indskriften, Col. 1., Kjobenhavn 1897, plts.I-X. W.W. Halo: From Qarqar to 
Charchemish – Assyria and Israel in the Light of New Discoveries, BA 23 No.2 (1960), 38-39; R.G. Morkot, The 
Black Pharaohs – Egypt’s African Rulers, The Rubicon Press 2000. 120f. 
144 H. Tadmor: Que and Musri, IEJ 11 (1961), 143-150. 
145 849-ben, 848-ban, 845-ben. 
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2. Az el-Kurrui fejedelemség köré szerveződő királyság kialakulása 

 

Első olvasatra talán hosszúnak tűnhet e fejezet címe, de ennek meg van a célja. Legelőször is, 

igyekeztem vele jelezni, hogy a fejezet annak a kusita királyságnak a kialakulását fogja bemutatni, 

amely a Nílus Harmadik és Negyedik Kataraktája között található, ma el-Kurru nevet viselő település 

fejedelmei alakítottak ki a 11. század közepe és a 8. század közepe között. Kusita királyságok már 

korábban is léteztek, és ezek közül legalább kettőt érdemes megemlíteni az időben visszafelé haladva. 

Az egyik az, amelyik Kerma körül szerveződött, és amely az egyiptomi Újbirodalom idején, de 

legalábbis kezdeti szakaszában a fáraók méltó ellenfele volt az Alsó- és Felső-Núbia feletti uralomért 

folytatott küzdelemben. A másikról sajnos kevesebb információval rendelkezünk. Ez az alsó-núbiai 

Kusztul körül alakult ki nagyjából akkor, amikor predinasztikus kori fáraók Egyiptom egy uralom alatt 

történő egyesítéséért küzdöttek. Ennek az alsó-núbiai királyságnak egyetlen emléke egy tömjénégető, 

amely a kusztuli temetőből került elő, és az ezen látható alakot egyértelműen az egyiptomi királyi 

szimbólumokkal ábrázolták. Kusita királyságok tehát már korábban is léteztek, de sikerében 

mindegyiket messze felülmúlta az, amelyiket el-kurrui fejedelmek építették fel. Uralmuk alatt Kús 

meghódította, sőt egyesítette Egyiptomot, és néhány évtizedre arra is lehetősége volt, hogy a közel-

keleti történelem alakításában részt vegyen. 

A címmel azonban egy sokkal kevésbé felemelő tényt is érzékeltetni kívántam. 300 év kusita 

történelmének eseményeiről, a kurrui fejedelmség körül szerveződő királyság kialakulásával 

kapcsolatban, az egyetlen biztos dolog, amelyet elmondhatunk az, hogy el-Kurru körül alakult ki. 

Minden más egyelőre csak feltételezés, még akkor is, ha a különböző elméleteket alaposan alá kell 

tudni támasztani. Itt szeretném azt is leszögezni, hogy jelen fejezetben elsősorban hipotézisekről lehet 

majd olvasni, amelyek más hipotézisékre épülnek, illetve amelyekre más hipotézisek épülnek. Ennek 

oka egyrészt az írott források hiányossága, másrészről pedig az, hogy a kurrui dinasztia kialakulásával 

és felemelkedésével kapcsolatban egyelőre egy olyan leletanyagra kell támaszkodnunk, amely rosszul 

lett feltárva, gondatlanul raktározva és hiányosan publikálva. Ez az anyag az el kurrui fejedelmi sírok 

leleteit foglalja magába. 

A XI. Ramszesz halála (1069) és Kasta – az első kurrui fejedelem, akit legalább egy kortárs 

forrás említ – uralkodása között eltelt három évszázad a kustia történelem leggyengébben dokumentált 

időszaka. Mindössze két hosszabb írott forrással rendelkezünk, amelyek közvetlenül a Nílus középső 

folyása vidékének történetéhez köthetőek. Az egyik Kadimalo királynő felirata Szemnából, a másik 

Kasta töredékes sztéléje Khnum templomából, Elefantiné szigetéről. Ezek kívülen meg lehet említeni 

Taharko két sztéléjét, amelyek ugyan nem közvetlen, kortárs források, de Alara uralkodásának 

eseményeire vetnek fényt. A Kús és Felső-Egyiptom területéről előkerült feliratokon kívül meg kell 

említeni olyan közel-keleti forrásokat is, amelyek közvetve fényt vethetnek az Első Kataraktától délre 

fekvő területekre a 11-8. század között. Hadjáratokra vagy kereskedelmi kapcsolatokra utalnak olyan 

 27



egyiptomi, asszír és bibliai szöveghelyek, amelyekben egyértelműen Afrikából érkezett egzotikus 

presztízs javak szerepelnek, mint áldozati felajánlás, illetve adó, zsákmány valamint kereskedelem 

útján beszerzett áruk. 

A terület régészeti leletanyagának tekintetében nem sokkal jobb a helyzet. Ennek elsősorban 

az oka az, hogy nincsenek feltárások, vagy ha vannak azok is inkább a fontosabb lelőhelyekre 

koncentrálnak. De ezeken a lelőhelyeken, amelyek az alkirályi időszakban közvetlenül egyiptomi 

uralom illetve a Harmadik Kataraktától délre egyiptomi fennhatóság alatt álltak, az ásatók a késő 

újbirodalmi és Újbirodalom utáni rétegeire nem fordítottak kellő figyelmet. Egy harmadik fontos 

tényező, hogy az ásatási publikációk sokszor hiányosak, nem megfelelő minőségűek. Ennek talán 

egyik legjellemzőbb példája is éppen az el-kurrui leletanyag, amelynek minden részletre kiterjedő 

ásatási publikációja máig nem készült el. 

 Az egyiptomi nyelven írt források szinte teljes eltűnése, valamint az ásatások hiányosságai 

miatt kialakult az elképzelés a núbiológiai és régészeti szakirodalomban, hogy Alsó- és Felső-Núbia 

ún. Sötét korba süllyedt az újbirodalmi hódítás összeomlása után. Ennek igazolására számos 

különböző elméletet dolgoztak ki, de az egész elképzelés alapját tulajdonképpen a kurrui temető rövid 

kronológiája szolgáltatta. 

 

 2.1. Az egyiptomi uralom vége Núbiában 

 2.1.1. A kivonulás Felső-Núbiából 

 

Núbia Sötét Korával kapcsolatos elképzelés egyik alappillére az, hogy a 20. dinasztia második 

felére Egyiptom teljes mértékben kivonult Felső-Núbiából, illetve Paneheszi lázadása után Alsó-Núbia 

is elveszett a fáraók számára. Felső-Núbiával kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy jelenleg 

az sem pontosan eldönthető, hogy hol volt a déli határ az egyiptomi uralom alatt, a Harmadik vagy a 

Negyedik Kataraktánál? A kérdés tisztázásának azért lehet jelentősége, mert akkor a kivonulás 

mértékét, illetve sebességét is jobban fel lehetne mérni. Azt viszonylag nagy biztonsággal lehet 

kijelenteni, hogy a Tengeri Népek vándorlása után, valamint a 20. dinasztia egész uralmára jellemző 

gazdasági és politikai hanyatlás következményeként az egyiptomi uralom nem csak Szíria-

Palesztinában, de Núbiában is megroppant, és a kivonulás a két területről nagyjából egy időben ment 

végbe.146 Ugyanakkor nem világos, hogy Felső-Núbia feladása mögött gazdasági okok voltak, vagyis 

már nem érte meg itt fenntartani az egyiptomi uralmat, vagy védelmi-hadászati okok is szerepet 

játszottak a döntésben. Vannak kutatók, akik elképzelhetőnek tartják, hogy vagy a Harmadik és 

Negyedik Katarakta között élő őshonos fejedelemségek váltak egyre ellenségesebbé, vagy új, 

veszedelmes ellenfél tűnt fel a Negyedik Kataraktán túl fekvő déli területekről,147 amellyel az 

egyiptomiak végül már nem tudták felvenni a harcot. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Harmadik 

                                                 
146 Redford, 1992 290ff. 
147 Morkot, 2000 135. 
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és a Negyedik Katarakta közötti területen fekvő lelőhelyek nem szolgáltak az erre az időszakra 

datálható pusztulási rétegekkel, illetve egyelőre nincsen konszenzus annak tekintetében, hogy az 

Újbirodalom idején hol volt a közvetlen egyiptomi uralom déli határa. Az egyik elképzelés szerint a 

közvetlen alkirályi igazgatást csak a Harmadik Kataraktáig építették ki, míg a Harmadik és a Negyedik 

Katarakta közötti területet az őshonos fejedelmek kezén hagyták, akik hűségesküt tettek a 

fáraóknak.148 A másik feltételezés szerint az egyiptomi uralom déli határát III. Ramszesz alatt vonták 

vissza Kawáig, majd VI. Ramszesz uralkodása idején még északabbra, valószínűleg a Második 

Kataraktáig.149 Az előbbi feltevés azonban figyelmen kívül hagyja a tényt, hogy a III. Thotmesz által 

alapított kicsi templomot Napatában I. Széti és II. Ramszesz uralkodása alatt jelentős mértékben 

kibővítették, de a másik sem veszi figyelembe, hogy szintén Napatában még IX. Ramszesz uralkodása 

alatt is van kézzel fogható nyoma az alkirályi tevékenységnek.150 Ezeken felül meg kell még említeni, 

hogy Imiszeba thébai sírjában IX. Ramaszesz uralkodása alatt még ábrázolják a núbiai inu 

érkezését.151 

Mivel a régészeti adatok is azt jelzik, hogy a fontosabb templomvárosokat és erődöket az Első 

és Harmadik Katarakta között az egyiptomi uralom utolsó évszázadában is fenntartották,152 a 

kivonulás a területről nem feltétlenül volt szisztematikus. Ezért inkább úgy tűnik, hogy a Második és a 

Negyedik Katarakta közötti területet az egyiptomi kormányzat hirtelen adta fel a 20. dinasztia utolsó 

évtizedeiben. A döntés hátterében egyaránt lehettek gazdasági, politikai és hadászati szempontok. 

Mint gazdasági ok feltételezhető, hogy a provincia fenntartása többe került, mint a haszon, amelyet az 

adókon és a nemzetközi kereskedelmen keresztül ki lehetett belőle vonni.153 Emellett az is lehetséges, 

hogy az Egyiptomban állandóvá váló gazdasági és politikai problémák következményeként 

tekintélyüket vesztett uralkodók nem tudták az alkirályokat komolyan támogatni már nem voltak 

képesek Egyiptom hatalmát megfelelő eréllyel képviselni, elsősorban a Második (vagy Harmadik?) 

Kataraktáktól délre eső területeken. Az őshonos fejedelemségek az egyiptianizáció és az asszimiláció 

ellenére is állandó fenyegetést jelentettek az egyiptomi kormányzat stabilitására, és a lázadások IV. 

Thotmesz és III. Ramszesz uralkodása között általánosak voltak. S amennyiben helytálló a feltevés, 

hogy a folyamatosan gyengülő egyiptomi uralom mellett önállóbbá váló őshonos fejedelemségek még 

támogatást is kaptak egy, a Negyedik Kataraktától délre fekvő területeken megjelenő ellenséges 

csoporttól, nem nehéz elképzelni, hogy az összeomló egyiptomi közigazgatást már nem volt értelme 

                                                 
148 R.G. Morkot: Nubia in the New Kingdom: The Limits of Egyptian Control, in: Egypt and Africa. Nubia from 
Prehostory to Islam, ed. W.V. Davies, London, 1991. 394-401. 
149 K. Zibelius-Chen: Zur Entstehung des kuschitischen Reiches. Ein Beitrag zu László Török’s Hauptreferat The 
Genesis of the Kingdom of Kush and Her Myth of the State in the First Millenium BC, in: Nubia Thirty Years 
Later. Pre-publications of Main Papers, Society of Nubian Studies Eighth International Conference, ed: F. Geus, 
Lille 1994, 1-18. 
150 Török, 1997 103; Morkot, 2000 134. 
151 Török, 1997 103 
152 Török, 1997 102. 
153 Török, 2008 203. 
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fenntartani az egyre ellenségesebbé váló környezetben. Inkább az volt a fontos, hogy mentsék, ami 

menthető, elsősorban az egyiptomi emberanyagot. 

 

2.1.2.Paneheszi lázadása és Alsó-Núbia elvesztése 

 

Nem kizárható, hogy Felső-Núbia feladásának hátterében az is állhatott, hogy az egyiptomi 

kormányzat Alsó-Núbiára igyekezett inkább koncentrálni. Ez a terület az Óbirodalomtól kezdve 

hagyományosan egyiptomi érdekszférának számított elsősorban a Wadi Allakin és a Wadi Gabgaban 

keresztül elérhető aranybányák feletti ellenőrzés megszerzése miatt, valamint azért, mert az Afrikából 

érkezett presztízs javak ezen Alsó-Núbián keresztül érték el Egyiptomot. Mivel közvetlenül határos 

volt Egyiptommal, az egyiptomi uralom fenntartása is könnyebbnek tűnhetett, szemben Felső-

Núbiával. Akárhogyan is gondolták, egy előre talán nem látható esemény következtében végül Alsó-

Núbia jelentős része is végleg elveszett a thébai körzet urai számára 

Thébában a rohamosan romló gazdasági nehézségek mellett állandóvá váltak a líbiai törzsek 

portyázásai is a nyugati sivatag felöl. Ez utóbbi jelenségek jelezte főleg, hogy Felső-Egyiptomban nem 

volt olyan erő, amely komoly eréllyel tudta volna képviselni a királyi hatalmat. Ennek a problémának 

egyik látványos megnyilvánulása volt a királysírok fosztogatásának kezdete is. A megfelelő katonai 

erő hiányában XI. Rameszesz (kb. 1098-1069) 12. uralkodási évében154 Paneheszinek, Núbia 

alkirályának parancsolta meg, hogy vonuljon Felső-Egyiptomba, és tegyen rendet. Szokatlan módon őt 

tette meg az alsó-núbiában állomásozó katonaság parancsnokává,155 feladva ezzel egy komoly királyi 

jogkört. Paneheszi megjelenése Felső-Egyiptomban szorosan összefüggött egy másik incidenssel, 

Amenhotep, Amun főpapjának elmozdításával.156 Amenhotep IX. Ramszesz uralkodása idején foglalta 

el hivatalát, amelyben elődje apja volt.157  A két esemény egymáshoz való viszonyát egyelőre nem 

lehet pontosan magyarázni, de nem elképzelhetetlen, hogy a fáraó megelégelve a thébai állapotokat, 

amelyeket a főpap nem tudott orvosolni, alkirályát rendelte Felső-Egyiptomba.158 Az egész, közel 8 

évig tartó, általában polgárháborús állapotokat idéző konfliktus néhány részletét világítja meg a deir 

el-medinai munkás település két írnokának, Dhutmoszénak és fiának, Butehamunnak levelezése.159 

Paneheszi és Amenhotep konfliktusát tovább élezte, hogy az alkirály megszerezte az Amun-

birtok gabonatározóinak felügyelője címet, amelyet hagyományosan a főpap viselt. Bár nem kizárható, 

hogy uzurpálta160 a hivatalt, valószínűbb, hogy XI. Rameszesz nevezte ki a tisztségbe, hogy a gabona 

                                                 
154 Egy másik elképzelés szerint XI. Ramszesz 8. vagy 9. évében. Morkot, 2000 98. 
155 Török, 1997 105; Török, 2008 204. 
156 E. Wente: On the Supression of the High-Pries Amnehotep, JNES 25 (1966), 73-87. 
157 Morkot, 2000 98. 
158 Egy másik értelmezés szerint más valaki volt Amenhotep riválisa, és Paneheszi a főpap támogatására vonult 
Thébába. Morkot, 1999 98f. Ennek azonban ellentmondhat a főpap jogköreinek megcsorbítás Paneheszi javára. 
159 Late Ramesside Letters, in:E. Wente, Letters from Ancient Egypt (No. 39, és No. 288-331), Atlanta 1990, 
171-204. 
160 Török, 2008 204; 
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utánpótlást elősegítse161 a núbiai csapatok és Théba számára. A kaotikus állapotok egyik oka és 

következménye is az éhínség volt, amelynek orvoslására Paneheszi Esznából hozatott gabonát.162 A 

főpap hatáskörének csorbítását jelzi az is, hogy a núbiai alkirály saját kezébe vette az 

igazságszolgáltatást.163 A bevonulását követő hatodik hónapban Paneheszi csapataival elfoglalta 

Medinet Habut, ahol kivégzéseket hajtatott végre, és néhány embert eladatott rabszolgának. Nem 

egyértelmű azonban, hogy miért kellet fegyverrel bevenni III. Rameszesz halotti templomát, ahová a 

deir el-medinai munkástelep lakói a líbiai portyázók zaklatásai elől költöztek. Nem sokkal később 

Dhutmoszét bízta meg azzal, hogy vizsgálja ki a templomok és a sírok fosztogatását.  

A núbiai alkirály akkor vált kegyvesztetté, amikor egyelőre ismeretlen okból, XI. Ramszesz 

17. uralkodási éve körül hadjáratot vezetett Közép-Egyiptomba, Hardai térségében.164 Az egyik 

elképzelés szerint a hadjáratot az általa lázadónak nyilvánított Amenhotep, a korábbi főpap ellen 

vezette, a király nevében.165 Valószínűbb azonban, hogy a líbiai betöréséknek akart véget vetni, de 

nem kizárható az sem, hogy a fáraó hatalmát akarta helyreállítani. Erre utalhat az, hogy Paneheszi 

egészen a Deltáig vonult seregével.166 Akárhogyan is volt, mialatt Paneheszi északon tartózkodott 

azok a csapatok, amelyeket Thébában hagyott azért, hogy a rendet fenntartsák, maguk is 

bekapcsolódtak a sírrablásokba és a templomok fosztogatásába.167 Ennek következtében a 17. évre 

Amenhotep visszanyerte a fáraó támogatását, és XI. Ramszesz megparancsolta Paneheszinek, hogy 

seregével együtt hagyja el Thébát.168 Erre válaszul Paneheszi fellázadt.169 A következő két évben – XI. 

Ramszesz 18. és 19. éve – a thébai körzetben háborús állapotok uralkodtak: éhínség,170 fosztogatás, 

erőszakos cselekmények sorozata.171 

Paneheszit végül XI. Rameszesz 19. évében szorította ki Felső-Egyiptomból a fáraó serege, 

amelyet talán Paiankh tábornok vezetett.172 Paneheszi Alsó-Núbiába vonult vissza, ahol továbbra is 

magát tekintette a legitim alkirálynak. Elképzelhető, hogy Paiankhhal együtt érkezett XI. Ramszesz, 

hogy megszemlélje a Paneheszi serege által végzett pusztításokat,173 és bejelentse az új kor, a 

                                                 
161 Török, 1997 105. 
162 Morkot, 2000, 99. Morkot sajnos itt sem említ forráshivatkozást. Dhutmosze két levele viszont a gabona és az  
adó összegyűjtését említi. Wente, 1990 No. 288 és 289. Kitchen, 1986 247. 
163 Morkot, 2000, 99. A bevonulását követő hatodik hónapban Paneheszi csapataival elfoglalta Medinet Habut, 
ahol kivégzéseket hajtatott végre, és néhány embert eladatott rabszolgának. Nem egyértelmű azonban, hogy 
miért kellet fegyverrel bevenni III. Rameszesz halotti templomát, ahová a deir el-medinai munkástelep lakói a 
líbiai portyázók zaklatásai elől költöztek. 
164 Kitchen, 1986 247; Morkot, 2000 99. 
165 Kitchen, 1986 247.  
166 Morkot, 2000 99. 
167 A. Niwinski: Le passage de la XXe à la XXIIe dynastie. Chronologie et historie politique. BIFAO 95 (1995), 
334. 
168 Török, 1997 105f; Török, 2008 204. 
169 K. Jansen-Winkeln: Das Ende des Neuen Reiches, ZÄS 119 (1992), 27. 
170 Az egyik évre utólag, mint a hiénák éve utaltak vissza. Kitchen, 1986 247. 
171 Török, 1997 106; Török, 2008 204. 
172 Wente, 1967 25; Jansen-Winkeln, 1992 25; Török, 2008, 205. 
173 Morkot, 2000, 100. 
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Reneszánsz éra kezdetét (XI. Ramszesz 19. éve = Reneszánsz 1. éve): az ország megújítása egy 

kaotikus időszak után! 

A lázadónak bélyegzett174 Paneheszi helyett előbb Herihor, majd Paiankh viselte az alkirályi 

címet. Ezzel Egyiptom kifejezte, hogy továbbra is igényt tart az alkirályi területre Núbiában, még 

akkor is, ha ez legjobb esetben is csak a Második Kataraktáig terjedt.  Ennek az elvnek szellemében a 

Reneszánsz éra 10-11. évében, 1071-1070-ben Paiankh megpróbált véget vetni Paneheszi uralmának 

Alsó-Núbiában.175 Nem tudjuk azonban, hogy Paiankhnak meddig sikerült seregével eljutnia. A 

kegyvesztett alkirály túlélte a hadjáratot, és sikeresen tartotta Miamot (Aniba), ahol később 

temetkezett, és sírját később sem rongálták meg.176 Ezért az általános feltételezés szerint elképzelhető, 

hogy Paneheszi haláláig Alsó-Núbia tényleges ura maradt.177 Létezik olyan elmélet, amely 

elképzelhetőnek tartja azt is, hogy Paiankh hadjárata egy szerződés megkötésével végződött. Ennek 

értelmében Alsó-Núbia déli része Paneheszi ellenőrzése alatt maradt, míg az északi fél a thébai 

főpapok uralma alá került.178 Erre azonban semmilyen bizonyíték nincsen, és aligha elképzelhető, 

hogy Paneheszi thébai beleegyezéssel tarthatta volna fennhatósága alatt alsó-núbiai területeket.179 

Ezért inkább az feltételezhető, hogy Paneheszi vezetésével rövid időre létrejött egy független alsó-

núbiai politikai tömb, amely azonban nem őshonos alapítású volt, és a lényege sem az volt. Egy 

szakadár egyiptomi hivatalnok hozta létre olyan területen, amelyet hivatalosan egyiptominak 

tekintettek.180 

Az 1980-as években előkerült a líbiai kor néhány alkirályának emlékműve Elefantiné 

szigetéről, és ezek alapján Zibelius-Chen felvetette annak lehetőségét, hogy Paneheszi halála után a 

thébai királyi család, Herihor és leszármazottai újra kiépítették a felső-egyiptomi ellenőrzést az Első és 

a Második Katarakta közötti területen,181 és így az arany kitermelő vidékek felett is, amelyet a Wadi 

Allakin és a Wadi Gabgabán keresztül lehetett elérni.182 Ennek lehetséges bizonyítéka lehet az is, hogy 

a következő évtizedekben viszonylag folyamatos volt az alkirályi cím használata: Herihor, Paiankh 

majd Neszikhonsz183 is viselte. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 22. dinasztia hatalomra jutása és 

Kasta felső-egyiptomi megjelenése között eltelt időszakban mindössze négy alkirályt ismerünk név 

szerint. Az is figyelemre méltó, hogy Paiankh után már nem thébai királyok, vagy a 22-23. dinasztia 

                                                 
174 A Reneszánsz éra 4. évében még megküldte az inu-adót, ezért elképzelhető, hogy így próbálta hűségét XI. 
Ramszesz felé jelezni. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a volt alkirály elleni ellenséges hangulat 
csak Paiankh hatalomra jutásával erősödött fel (Morkot, 2000, 103). 
175 Török, 1997 107; Morkot, 2000 103f; Török, 2008 206. Paiankh levelei Alsó-Núbiából Dhutmoszéhoz: 
Wente, 1990 No. 304-306. 
176 Morkot, 2000 104; Török, 2008 206, 288. 
177 Török, 1997 107; Török, 2008 206. 
178 Niwinski, 1995 347. 
179 Török, 2008 206. 
180 Török, 2008 206, 288. 
181 K. Zibelius-Chen: Überlegungen zur ägyptischen Nubienpolitik in der Dritten Zwischenzeit, SAK 16 (1989), 
329-345. 
182 Török, 1997 108; Török, 2008 289. 
183 A. Niwinski: Some Remarks on Rank and Titles of Women int he Twenty-First Dynasty Theban ʽState of 
Amunʼ, DE 14 (1989), 87f. 
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uralkodói viselték a címet, hanem a királyi család valamelyik tagja.184 A cím rendszertelen 

előfordulása, és a Núbiára vonatkozó források hiánya miatt a líbiai korszakkal foglakozók számára 

sokáig egyértelmű volt, hogy a cím nem jelentett tényleges egyiptomi uralmat; csak tiszteletbeli volt, 

nem járt vele valódi hatalom.185 A líbiai kor alkirályainak Elefantinén fennmaradt sztéléi186 azonban 

első olvasatra valóban mást sugallnak. 

A sztéléken megjelenő hivatalnokok núbiai alkirályi hivatalokkal kapcsolatos címeik, 

amelyeket más fontos felső-egyiptomi hivatalokkal együtt viseltek,187 szinte minden esetben 

megegyeznek (Kúsi királyfi, a Déli Idegen Országok Felügyelője). Azt viszont nem lehet pontosan 

megállapítani, hogy meddig terjedt befolyásuk az Egyiptomtól közvetlenül délre fekvő területeken.188 

Ezért külön jelentősége van annak, hogy mindegyikük Khnum papja, papnője vagy prófétája is volt 

egyben.189 Khnum – aki többek között az Első Katarakta ura is volt – elefantinéi templomában 

betöltött funkciójuk sejtetni engedi, hogy az alkirályok leginkább az Első Katarakta környékén 

található templomok igazgatásáért, elsősorban Khnum-templomáért voltak felelősek.190 Ezt 

támaszthatja alá az is, hogy legalább feltételezhetően alsó-núbiai toponím csak Neszikhonsz címei 

között szerepel.191  

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján egyelőre csak annyi feltételezhető, hogy a 

közvetlenül Paneheszi halálát követő időszakban talán tényleg sikerült a thébai dinasztiának egy rövid 

időre újra kiterjeszteni az egyiptomi befolyást Alsó-Núbia egy részére. Ennek a területnek a 

kiterjedése azonban a 10. század elejétől kezdve fokozatosan zsugorodott, és az alkirályi címet viselő 

hivatalnokok elsődleges funkciója az elefantinéi Khnum templomához kapcsolódott. Ezen kívül 

feladatuk lehetett még az egyiptomi határ és a kataraktától közvetlenül délre fekvő területek 

védelmének megszervezése, illetve a kereskedelem irányítása a térségben.192 

 

 2.1.3. Sötét kor Núbiában 

 

 Elsősorban a kurrui temető sírjainak hagyományosan elfogadott datálása miatt, kialakult az a 

nézet, hogy Núbia Első és Harmadik Katarakta közötti területe az egyiptomi kivonulást követően és az 

első kurrui sír megjelenése, a 9. század középső harmada között Sötét Korba süllyedt. Természetesen a 

Sötét Kor elméletének kialakulásához és elterjedéséhez ennél több kellett, már csak azért is, mert az 

elképzelés már a kurrui temető sírjainak felfedezése előtt elkezdett alakot ölteni. 

                                                 
184 Az egyik alkirály Neszikhonsz, II. Pinudjem (10. század) felesége volt, míg az utolsó, Pamiu, III. Takelót (8. 
század) veje. 
185 Morkot, 2000 133 és 163. 
186 Morkot, 2000 133. 
187 Morkot, 2000 133, 163; Neszikhonsz címeihez: Török, 2008 289. 
188 Morkot, 2000 133; Török, 2008 289. 
189 Morkot, 2000 163; Török, 2008 289. 
190 Török, 1997 108; Török, 2008 289f. 
191 Bizonyos Srdt. Ennek pontos azonosítása azonban egyelőre nem lehetséges. 
192 Morkot, 2000, 133 és 163. 
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 Tulajdonképpen az elképzelés sokáig egyetlen kézzel fogható bizonyítéka abból fakadt, hogy 

sokan a régészeti leletek, egész pontosan a temetkezések számának drasztikus csökkenéséből, amely a 

18. dinasztia végétől megfigyelhető, azt a következtetést vonták le, hogy Alsó- és Felső-Núbia 

elnéptelenedett. Ebből következtek aztán a különböző elméletek, amelyek a problémát két részre 

bontva próbáltak választ rá adni: miért hagyta el Núbiát őshonos lakossága, és hova tűnhetett. 

 A temetkezések alacsony számából kiindulva az egyik feltételezés az volt, hogy az őshonos 

lakosság a kivonuló egyiptomiakkal együtt hagyta el a nagy templomvárosokat, amelyek ezért 

elnéptelenedtek. C.M. Firth ezért felvetett, hogy az alsó-núbiai templomvárosokat csak egyiptomi 

látogatók keresték fel.193 Firth azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy a népességszám csökkenésének 

hátterében az összeírások II. Ramszesz ázsiai háborúira, vagy a lakosság tömeges délre költözése 

állhatott.194 Ennél kézzelfoghatóbb elmélettel állt elő W.Y. Adams, aki a 18. dinasztia végétől 

bekövetkező mezőgazdasági termelés hanyatlásában, majd a ramesszidák alatt bevezetett 

adórendszerben látta a népesség radikális csökkenésének okait.195 A mezőgazdaság hanyatlás egyik 

oka véleménye szerint az volt, hogy a Nílus vízállása a hükszósz kortól kezdve folyamatosan csökkent 

áradások alkalmával, ezért a 18. dinasztia idejére már szaduffal sem lehetett öntözni.196 Ezért az 

őslakók, akik kizárólag saját környezetükre voltak utalva, kénytelenek voltak termékenyebb 

területekre költözni, vagy munkát kérni az egyiptomiaktól.197 Ez utóbbi feltételezések mögött nem 

nehéz észrevenni a 20. dinasztia Egyiptomára jellemző állapotok leírását, legalábbis ami az általános 

gazdasági válságot illeti. A gazdasági és földrajzi okok mellett meg kell említeni a politikai okokat is, 

amelyek szintén szerepet játszhattak terület elnéptelenedésében. Az elmélet hívei ez utóbbi alatt arra a 

fegyveres konfliktusra szoktak utalni, amely Paiankh és Paneheszi között bontakozott ki XI. Ramszesz 

utolsó éveiben.198 

 Núbia elnéptelenedésével kapcsolatos elmélet másik fontos tétele arra próbál választ adni, 

hova tűnt Alsó-Núbia lakossága, mert azt senki nem gondolta, hogy a föld nyelte el. A feltételezés 

szerint, akik a visszavonuló egyiptomiakkal együtt nem vándoroltak ki Egyiptomba, Felső-Núbiába 

vagy a Keleti-Sivatagba költöztek, ahol újra nomád életmódot kezdtek folytatni.199 

 A Núbia Sötét Korával kapcsolatos feltételezések kritikájára később, az egész fejezet 

összegzésében vissza fogok térni. Ezelőtt azonban be szeretném mutatni az el kurrui temetőt, amely 

egyrészt az egész korszak egyetlen és hosszabb időszakot felölelő anyaga, másrészt a temető 

általánosan elfogadott rövid kronológiája volt az, amely komoly tudással rendelkező és elismert 

                                                 
193 C.M. Firth, The Archaeological Survey of Nubia. Report for 1910-1911. Cairo 1927, 25ff. 
194 C.M. Firth, The Archaeological Survey of Nubia. Report for 1908-1909. Cairo 1912, 29. 
195 W.Y. Adams: Post-Pharaonic Nubia in the Light Archaeology I., JEA 50 (1964), 106f. 
196 Adams, 1964 107. 
197 Adams, 1964 107. 
198 Morkot, 2000 132. Morkot sajnos hiányosan hivatkozik azokra, akik az elmélet mellett érveltek, és azt is 
pontatlanul teszi. 
199 Morkot, 2000 133. Sajnos Morkot, mint annyiszor könyvében, ezúttal sem hivatkozik arra, honnan származik 
a feltételezés. 
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kutatókat késztetett arra, hogy elméleteket alakítsanak ki arra vonatkozóan, hogy Núbia Sötét Korba 

süllyedt az egyiptomi kivonulás után. 

 

2.2. Az el kurrui temető 

2.2.1. Reisner ásatása 

 

Napatától (Gebel Barkal) kb. 20 km-re a délre fekszik a mai el Kurru temetője, ahol 1919 

tavaszán a Harward Egyetem és a Boston Museum of Fine Arts közös expedíciója folytatott ásatásokat 

George Andrew Reisner vezetésével. Reisner elsősorban a 25. dinasztia királyainak sírját kereste, 

amelyekről korábban úgy gondolta, hogy Nuriban vannak, de ott csak Taharko piramisát találta meg. 

A többi király sírjának helye rejtély maradt, és a problémát nehezített, hogy a környéken nem volt más 

nagyméretű piramis. Az egyetlen kivétel el Kurruban, egy külső megjelenésére jelentéktelennek látszó 

temetőben feküdt. Reisner végül mégis elkezdte itt az ásatást, de nem sok reményt táplálva. A nagy 

piramis maradványairól kiderült, hogy egy 4. századi napatai uralkodó sírja, és inkább a Nuriban 

fekvő piramisokhoz hasonlított. Bár közvetlen környezetében számos kisebb sír romja fekszik, mivel 

ezek látszólag hozzá kapcsolódtak, azt feltételezték róluk, hogy az ismeretlen király feleségeinek és 

udvaroncainak sírjai.200 Ezekről azonban később Reisner nagy meglepetésére kiderült, hogy a 25. 

dinasztia királyainak keresett sírjai. 

A nem túl nagy kiterjedésű kurrui temető központi része két dombot foglal el. Reisner az 

északi dombon összesen 21 sírt tárt fel, amelyek a felépítményeik maradványai alapján három 

nagyobb csoportba osztott be. Hat sírral (Ku. Tum. 1, 2, 4-6, 19) kapcsolatban feltételezte, hogy 

valamikor tumulusz halmok fedték azokat. Nyolc sírt (Ku. 7-11, 13, 21, 23) négyzet alaprajzú kő 

felépítmény fedett, amelyet maszatabaként, vagy mint piramis-a-masztabán azonosított. A harmadik 

csoportba öt piramis sír (Ku. 1, 15-18) tartozik, amelyek közül négyet (Ku. 15-18) feliratos 

bizonyítékok a 25. dinasztia uralkodói, Piankhi, Sabako, Sebitko és Tanutamani sírjaiként 

azonosítottak.201 A kurrui temető déli dombján további hat piramis sír van (Ku. 2-6, 22), amelyek 

közül öt (Ku. 3-6, 22) a 25. dinasztia királynéinak sírja. A Ku. 1 és Ku. 2 kortárs temetkezések, és 

jóval későbbiek, mint a 25. dinasztia korára datálható sírok. A temető topográfiájához tartozik az is,202 

hogy az időben legkorábbra datált sír, a Ku. Tum. 1 van az északi domb tetején, tehát a temető 

legmagasabb pontján, a többi sír pedig, amelyek időben utána következtek, mindig valamivel lejjebb 

épültek. Így a 25. dinasztia királyainak piramisai vannak a domb lábánál; három (Ku. 15-17) a déli 

lejtő alján, a Ku. 18 pedig a nyugati oldalon. A temető legkorábbi fázisait képviselő korai sírok és a 

déli lejtő alján fekvő piramisok között, északnyugati-délkekeleti irányban, egy vonalban fekszik a 

sírok legnagyobb csoportja. Kissé távolabb található a Ku. Tum. 6, önmagában, a lejtő délkelti részén. 
                                                 
200 Timothy Kendall: Kush – Lost Kingdom of the Nile. A Loan Exhibition from the Museum of Fine Arts, 
Boston. Brockton, 1982 21. 
201 Török, 1997, 89; Morkot, 2000, 139f. 
202 Morkot, 2000, 139. 
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A kurrui temető (Dunham, 1950, fig.2) 
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2.2.2. Reisner és Kendall tipokronológiai elmélete 

 

Reisner a sírokat építészetük és a temetkezések típusa alapján osztályozta.203 Elméletét, 

amelyet Dows Dunham, aki Reisner munkatársa volt a kurrui ásatásokon, kis mértékben módosítva 

közölt, amikor a kurrui ásatás anyagát publikálta,204 sokáig feltétel nélkül elfogadta a tudomány.205 

Reisner eredeti elgondolása az volt, hogy az a 14 sír, amelynek nem piramis volt a 

felépítménye, a 25. dinasztia közvetlen elődjeinek temetkezései. Ezt a 14 sírt építészetük alapján hat 

tipológiai csoportba osztotta (A-E, 1.), mivel rendszerének egyik alappillére, hogy feltételezése szerint 

a sírok építészetében generációnként következik be egy-egy jelentősebb változtatás, újítás azaz, 

mindegyik uralkodó változtatott valamit a közvetlen elődje által kialakított sír szerkezetén. Így az 

egyes tipológiai csoportok egyben emberi generációkat is jelölnek, amelyek időtartamát 

generációnként általánosan 20 évben állapította meg.206 Ezek a 20 éves periódusok jelölnek tehát egy 

fejlődési fázist a sírok építészetében. Reisner azt is feltételezte, hogy a Piankhi előtti utolsó generációt 

(1. Generáció) Kasta (Ku. 8) és felesége Pebatma (Ku. 7) alkotja. Kasta halálát 740-re tette, és innen 

visszafelé, generációnként 20 évvel számolva a temető megalapítását 860-ra datálta.207 

Reisner a sírok tipológiájára kialakított rendszeréből következik, hogy a 25. dinasztia 

elődjeinek 14 sírja közül mindössze 6 fejedelmi sír. Elmélete szerint így egy csoportba/generációba 

több sír tartozik, ezért feltételezte, hogy a fejedelmek mellett feleségeik is külön sírt kaptak a dombon 

férjeik sírjai közelében. A férfi és női sírok együttes jelenléte a temetőben tehát a rövid kronológia 

egyik elengedhetetlen támasztéka, amelynek bizonyítékait Reisner a sírokból előkerült emberi 

maradványokban találta meg, és abban, hogy meglátása szerint a fejedelmek feleségei kialakításaikban 

és felszereltségükben minden esetben rosszabb minőségű sírokat kaptak, mint uralkodó férjeik. 

Reisner női sírokra vonatkozó további feltételezése, hogy a feleségek temetkezése/i minden esetben az 

uralkodó férj sírjától jobbra lett kialakítva. 

Reisner rendszerét tehát sokáig változtatás nélkül elfogadták. Timothy Kendall volt az első, 

aki 1982-ben felvetette, hogy Reisner elmélete felülvizsgálatot igényel. Kendall szerint temetőt 

hosszabb időszakon keresztül használták, és a legkorábbi sírt (Ku. Tum. 1) az Újbirodalom végére, 

1100-ra kell datálni.208 Feltételezésének alapját az képezte, hogy a temetkezési mellékletben számos 

olyan egyiptomi kő-, fajansz- és agyagedény van, amelyeket véleménye szerint a kései Újbirodalom 

korára kell keltezni.209 Valamivel később Ali Hakem és Török László – nagyjából egy időben, de 

egymástól függetlenül – szintén arra tettek javaslatot, hogy a temetőt jóval hosszabb ideig használták, 
                                                 
203 Ezek: a felépítmény, a körzetfal és a kápolna típusa, a bejutás módja a temetkezés helyére, a bejárati 
ajtónyílás kialakítása, a bejárat befalazásának módja, a temetkezési kamra kialakítása, a kamra boltozata, fülke a 
kamrában, és a temetkezés módja. Török, 1997, 90. 
204 D.Dunham, El Kurru (The Royal Cemeteries of Kush), Harward Universíty Press, 1950. 
205 Ennek egyik példája: D.M. Dixon: The Origin of the Kingdom of Kus (Napata-Meroë), JEA 50 (1964), 125f. 
206 Török, 1997, 89; Morkot, 2000, 140. 
207 Török, 1997, 89; Morkot, 2000, 140. 
208 Kendall, 1982 21. 
209 Kendall, 1982 22f. 
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és az első sírt nem sokkal az egyiptomi kivonulás utánra kell datálni. Meglátásuk szerint Reisner hat 

generációs csoportja valójában nyolc különböző temetkezést takar, és sem az antropológiai 

bizonyítékok, sem temetkezési melléklet fennmaradt tárgyai nem igazolják azt, hogy a temetőben a 

korai fejedelmek mellett feleségeiket is eltemették volna.210 Ezért feltételezésük szerint azok a sírok, 

amelyek Reisner A-E generációit alkotják csak férfiuralkodók temetkezései, és a sírok evolúciója 

hosszabb időt vett igénybe, mint hat generáció. Elvetették Reisner kronológiai elképzelésének az 

alapelvét, miszerint mindegyik fejedelem egy új temetkezési típust vezetett be, és inkább egy lassabb, 

fokozatosabb fejlődéssel számoltak.211  

A késő újbirodalmi tárgyak datálásán alapul egy másik elképzelés, amely szerint a kurri 

temetőben található korai sírok a 18-19. dinasztia idején itt élt őshonos fejedelmek sírjai, míg a 

későbbi sírok lennének a 25. dinasztia királyait közvetlenül megelőző főnökök temetkezései.212 

Az 1990-es évek közepén azonban Kendall, - akinek a bostoni múzeum munkatársaként 

feladata volt a kurrui temető sírjainak minden részletre történő publikálása – megváltoztatta korábbi 

feltevését, és visszatért egy olyan modellhez, amely módosításokkal, de elfogadja a Reisner által 

kialakított tipokronológiát. Változtatása fókuszában azok a tárgyak állnak, amelyeket korábban a késő 

Újbirodalom idejére datált. Új elképzelése értelmében ezek valójában vagy családi örökség részét 

képezték, vagy korábbi sírokból zsákmányolták azokat, de azt is lehetségesnek tartja, hogy olyan 

egyiptomi műhelyekben készültek, amelyek archaizáló stílusban kifejezetten a kusita piacra 

termeltek.213 A Kendall által javasolt változtatások közül az egyik legfontosabb, hogy elvetette 

Reisner és Dunham elméletét azzal kapcsolatban, hogy az egyes sírtípusok egyben emberi 

generációkat is jelölnek, vagyis mindegyik fejedelem egy következő generációhoz tartozik.214 A 25. 

dinasztia uralmára jellemző trónutódlást alapul véve felvetette,215 hogy az egymást követő uralkodók 

lehettek testvérek vagy első unokatestvérek is.216 Ezért a sírok által képviselt generációk számát 

kevesebbnek veszi, és így elképzelhetőnek tartja, hogy jelentős változások következhettek be a sírok 

típusában egy generáción, sőt egy uralkodó uralmán belül is.217 

                                                

A temető szerkezetével kapcsolatban Kendallnak még egy észrevétele van. Véleménye szerint 

a sírok kelet-nyugati tájolása annak köszönhető, hogy a keleti égtájnak és a napkeltének, hasonlóan, 

mint Egyiptomban, komoly jelentősége volt az őshonos kusita hiedelem világban.218 

 
210 Török, 1997 89-90. 
211 Török, 1995 31ff; Török, 1997, 91f; Morkot, 140ff. 
212 Morkot, 1995, 
213 Morkot, 2000 142. 
214 T. Kendall: The Origin of the Napatan State: El Kurru and the Evidence for the Royal Ancestors. in: Studien 
zum Antiken Sudan. Akten der 7. Internationalen Tagung für meroitische Firschungen vom 14. bis 19. September 
1992 in Gosen / bei Berlin (Meroitica 15), ed: S. Wenig. Wiesbaden, 1999 13. 
215 A 25. dinasztia egyiptomi uralma alatt csak Kasta és Piankhi, valamint Sabako és Sebitko esetében követte 
közvetlen az apát fia a trónon. 
216 Kendall, 1999 12. 
217 Kendall, 1999 13. 
218 Kendall, 1999 18. 
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Az el kurrui temető sírjanak kronológiája körül kialakult vita természetszerűleg kapcsolódott 

össze a temetkezések fejlődésének egy másik problémás kérdésének megválaszolására tett 

kísérletekkel. Reisnert saját rasszista prekoncepciói is motiválták abba, hogy elképzelhetetlennek 

tartsa, hogy a sírok építészete és tartalma mögött megbújó kulturális háttér helyi ihletésű lenne. Ezért ő 

azt feltételezte, hogy a kurrui sírok egy Felső-Núbiában letelepedett, líbiai származású dinasztia 

uralkodóinak temetkezései.219 Kendall a rasszista felhangok nélkül annyiban átvette az elméletet, hogy 

rekonstrukciója szerint a temető sírjainak rövid kronológiája és bennük megjelenő egyiptomi 

stílusjegyek azt bizonyítják, hogy a kurrui fejedelmi család, thébai ösztönzésre gyorsan és 

mélyrehatóan egyiptianizálódott. Azok, akik elfogadják a temetővel kapcsolatos rövid kronológiát 

ugyanígy gondolják, azaz a Thébai-körzet irányítása nélkül nem képzelhető el a napatai állam 

kialakulása. 

Ezzel a véleménnyel áll szemben Török László. Szerinte nem csak a temető sírjainak 

kronológiája jóval hosszabb, de főnökségből királysággá történő átalakulás is egy hosszabb, 

elsősorban belülről vezérelt, fokozatos folyamat volt, amelyben a (felső)-egyiptomi hatások éppen 

annyi szerepet játszottak, amennyit a sírok tulajdonosai megfelelőnek tartottak. 

A kurriu temető sírjai körül kialakult kronológiai vitát, valamint azt, hogy ezzel kapcsolatban 

milyen mértékű és sebességű volt a fejedelmi család egyiptianizációja egyelőre nem lehet eldönteni, 

mivel a temető anyagának pontos értelmezését több dolog is nehezíti. Ennek egyik oka az, hogy a 

sírok Reisner ásatásainak megkezdésekor nagyon rossz állapotban voltak. A felépítményeket már az 

ókorban elhordták vagy lepusztultak, így azokra legjobb esetben alapozásaikból, vagy ha véletlenül 

fennmaradt, a felépítményt alkotó rétegek első sorából kell következtetni. Általánosan jellemző 

sajátosság az is, hogy a temetkezéseket szintén már az ókorban kifosztották. A sírokban csak azok a 

tárgyak maradtak meg, amelyek a sírrablók számára értéktelenek voltak, mint például a különböző 

nyersanyagokból készült edények, vagy amelyek figyelmetlenségükben nem vettek észre. Meg kell 

említeni az is, hogy a sírok tulajdonosainak holttestei is régen elpusztultak, nagyon kevés 

antropológiai lelet maradtak fenn a sírokban. Legalább ennyire súlyos probléma az is, hogy a sírok 

leletanyagának teljes értékű publikáció egyelőre nem készült el. Ez azért is fájdalmas hiányosság, mert 

egyelőre az el kurrui temető a napatai állam kialakulása kutatásának egyetlen forrása. Dunham eredeti 

kiadása valamiért számos, a sírokból előkerült tárgyat nem közöl, illetve, és mivel a sírok építészetével 

kapcsolatban elsősorban Reisner ásatási naplóit használta, néhány esetben előfordul, hogy 

félreértelmezte Reisner rajzait, elképzeléseit a sírokkal kapcsolatban. A Dunham által összeállított 

publikáció hiányosságait volt hivatott javítani Kendall beszámolója,220 de ez inkább csak kibővíti 

Dunham munkáját, és nem pótolja az ásatási publikációt. 

                                                 
219 Hasonló feltételezésre jutott Heinrich Brugsch is, aki szerint a kusita uralkodóház az egyiptomi főpapok 
leszármazottja volt. Morkot, 2000 130f. 
220 Kendall, 1999a. 

 39



Disszertációm soron következő részében mindenekelőtt a sírok anyagát szeretném bemutatni, 

külön csoportban a sírok építészetét, majd a sírokban fennmaradt különböző tárgyi leleteket. A temető 

anyaga körül kialakult vitás kérdéseket nem fogom tudni megválaszolni, de a sírok építészetének és 

leleteinek bemutatása után szeretném majd felhívni a figyelmet néhány olyan szempontra, amelyek 

esetleg közelebb vihetnek az el kurrui fejedelemség fejlődésének megértéséhez. 

 
Az el kurrui temető kronológiái 
 Generáció, 

Kendall 
Kendall, datálás Török  

Ku. Tum. 1 A, fejedelem 890-840 1020-1000  
Ku. Tum. 4 A, női  1000-980  
Ku. Tum. 5 A, női  980-960  
Ku. Tum. 2 B, fejedelmi 845-825 960-940  
Ku. Tum. 6 B, fejedelem fia  940-920  
Ku. 19 B, női  920-900  
Ku. 14 C, fejedelmi 825-805 900-880  
Ku. 13 C, női  880-860  
Ku. 11 D, fejedelmi 795-785 860-840  
Ku. 10 D, női  840-820  
Ku. 23 E, Kaszaka 760 körül 820-800  
Ku. 20 1, gyermek 747   
Ku. 21 1, Kasta anyja  800-780  
Ku. 9 E, Alara 760 körül 780-760  
Ku. 7 1 747   
Ku. 8 1 747 760-747  
Ku. 17  747-716 747-716  

 

2.2.3. A kurrui temető sírjainak építészete 

 

 A legkorábbi sírtípust, az A-Generációt el Kurruban a Ku. Tum. 1, 4 és 5 képviselik. Mivel a 

Ku. Tum. 1 fekszik a temető elsődleges helyén, az északi domb tetején, feltételezhető, hogy ez volt a 

legelső sír, valószínűleg a dinasztia alapítójának sírja (rövid kronológia: 890-840 körül, hosszú 

kronológia: 1020-1000 körül221). Időben nem sokkal követte a Ku. Tum. 4 és 5 (rk = 890-840, hk = 

1000-980 és 980-960), amelyek valamivel lejjebb fekszenek a lejtőn. Mindhárom sír egyszerű 

felépítésű és kialakítású. Felépítményük kör alaprajzú, és talán ezért Reisner, és így Dunham is 

mindhárom sírt egyszerű tumuluszként írja le. Azonban Reisner naplójának figyelmesebb olvasata 

mást sugall.222 A Ku. Tum. 1 felépítményének külső felszíne valójában szinte függőleges, durva 

falazásból áll, amelynek belsejét kaviccsal és törmelékkel töltötték ki. Vagyis nem lencse formájú, 

hanem inkább lapos, zömök, cilinder alakú építmények, mint amilyenek a C-csoport sírjainak 

felépítményei voltak.223 A Ku. Tum. 4 és 5 körül az ásatások idején még meg volt felépítményeik 

                                                 
221 Innen: rk = rövid kronológia, hk = hosszú kronológia 
222 Kendall, 1999a 14. 
223 Kendall, 1999a 13; Török, 1997 115. 
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külső borításának maradványa.224 Az egyetlen különbség az, hogy a Ku. Tum. 1 valamivel nagyobb, 

mint a másik kettő. Resiner többek között ezért is gondolta, hogy a Ku. Tum. 4 és 5 női sírok, a Ku. 

Tum. 1 tulajdonosának feleségeinek temetkezése. 

 Kendall elképzelhetőnek tartja, hogy az alsó-núbiai Debeira 176-os temető sírjaihoz hasonlóan 

a korai kurrui sírok is rendelkeztek a felépítmény keleti oldalán áldozati fülkével.225 Ennek azonban 

egyetlen bizonyítékát abban véli felfedezni, hogy a temetkezéshez kapcsolódó étkezési ünnep – 

amelyről később még lesz szó – maradványai elsősorban a sírok keleti oldalán volt látható nagyobb 

mennyiségben.226 Kendall feltételezése nem zárható ki teljes mértékben, de az ellene szólhat, hogy az 

említett debeirai temető ásatói a néhány sír esetében megfigyelhető áldozati fülkét szokatlannak 

tartották.227 Ennél lényegesebb, hogy bármennyire is lepusztult állapotban voltak a debeirai sírok, az 

áldozati fülke nyomai egyértelműen láthatóak voltak, míg a kurrui sírok esetében ennem semmilyen 

tényleges, kézzelfogható bizonyítéka nincsen. 

 Mindhárom sír alépítménye kicsi, sziklába vájt kamra vagy fülke, amelyet egy sekély, 

függőleges gödör nyugati oldalában alakítottak ki (ún. gödör-oldalkamra alépítmény228).229 A kamrák 

tájolása észak-déli vagy északkelti-délnyugati, és a holttestestet zsugorítva, jobb oldalára fektetve 

helyezték el bennük.230 A fej dél felé néz, arccal keletnek, vagyis nagyjából párhuzamosa a 

folyóval.231 Mivel mindhárom sír felépítése szinte azonos, Reisner feltételezte, hogy az uralkodó és 

feleségeinek sírjai, vagyis egy generációba tartoznak. 

                                                

 Szerkezetében legkorábbi sírtípushoz áll közel a Ku. Tum. 2 (rk. 865-825 vagy 795-785,232 hk. 

960-940). Alépítménye ennek is sekély, sziklába vágott észak-déli tájolású gödör,233 ugyanakkor 

számos fontos jellegzetesség megkülönbözteti az A-Generáció sírjaitól. A temetkezési gödörhöz nem 

kapcsolódik oldalkamra, illetve a gödröt átlós kőlapokkal fedték.234 Egy másik fontos különbség, hogy 

felépítménye, amelyet súlyos, faragott kőtömbökből építettek, nem kör, hanem téglalap alaprajzú. A 

Ku. Tum. 2 azonban a B-Generáció sírjaitól is eltér, mivel sem kápolna nem csatlakozik hozzá a 

felépítmény délkeleti oldalán, és elkerítő fal sem veszi körbe.235 

A Reisner és Kendall B-Generációját alkotó Ku. Tum. 6 és Ku. 19 sírok (rk. 865-825, hk. 940-

920 és 920-900) bár még mindig jóval egyszerűbbek, mint a későbbi temetkezések, két fontos újítás 

 
224 Kendall, 1999a 14. 
225 Kendall, 1999a 19. 
226 Kendall, 1999a 19. 
227 Kendall, 1999a 17. 
228 Török, 1997 115. 
229 Kendall, 1999a 13. 
230 A Ku. Tum. 2-ben megtalált, részben fennmaradt holttest helyzete alapján feltételezhető. Kendall, 1999 13. 
231 Kendall, 1999 13; Török, 1997 115. 
232 Reisner a sírt eredetileg a D-Generációhoz sorolta valószínűleg szögletes felépítménye miatt, de Kendall 
feltételezése szerint felépítése és a tárgyi leletek alapján inkább B-Genenrációhoz tartozik. Ezt támaszthatja alá 
az is, hogy a sír közel fekszik a Ku. Tum. 6-hoz és a Ku. 19-hez, vagyis a B-Generáció sírjaihoz. Kendall, 1999, 
23-24; Török, 1997, 115. 
233 Török, 1997, 115. 
234 Kendall, 1999 23-24; Töröl, 1997, 116. 
235 Kendall, 1999 24. 
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jelenik meg bennük a korábbi sírokhoz képest. Az egyik a vályogtéglából épített, díszítés nélküli a 

kápolna, amely a délkeleti oldalon csatlakozik a felépítményhez, és így a Nílusra néz. Az másik pedig 

a patkó alaprajzú, homokkőből felépített körzetfal, amelynek keletre néző bejárata, a kápolna 

tengelyén van. Utóbbi léte ugyan csak a Ku. Tum. 6 esetében igazolható teljes bizonyossággal, de 

feltételezhető, hogy a Ku. 19 is rendelkezett a jellegzetességgel.236 Mindkét sír alépítménye viszont 

még az A-Generáció temetkezéseinek egyszerű kialakítását követi, vagyis az észak-déli tájolású 

temetkezési kamra egy sekély, sziklába vágott gödör nyugati oldalában van. A harmadik fontos újítás 

csak a Ku. 19 temetkezési kamrájában megfogható. Ennek nyomai egy pár vájat a temetkezési kamra 

túlsó végében,237 amelyek a temetkezési ágy első bizonyítéka el Kurruban. 

 Mindkét sírnak nagyjából azonos méretű, kör alaprajzú felépítménye volt, amelyek majd 1 m-

el nagyobbak, mint a Ku. Tum. 1 felépítménye. A legalsó réteg fennmaradt külső borítása alapján, a 

felépítmény egy szinte teljesen függőleges falú, 2-3 m magas zömök cilinder alakú építmény volt. A 

körzetfalból mindössze egy szakasz maradt fenn. Ez alapján 1 m-es magasságnál alacsonyabb volt, és 

le volt kerekítve a teteje. 

 A két sír megépítésének módja és minősége közötti különbséggel kapcsolatban jelzés értéke 

lehet annak, hogy míg a Ku. Tum. 6 esetében használt kőtömbök szabálytalan méretűek, addig a Ku. 

19-nél pontosan 1 egyiptomi könyök szélességűek, és szabályosan vannak kifaragva.238 

A Ku. 14 és Ku. 13 esetében (rk. 825-785, hk. 900-860), amelyeket Reisner a C-Generációt 

sorolt be, meghatározó fejlődési fázis az, hogy megjelenik a négyszög alaprajzú felépítmény.239 A Ku. 

14 képviseli egyértelműen az átmenetet, mivel felépítményének alapozása eredetileg kör alaprajzú, 

ezért feltételezhető, hogy először tumulusnak tervezték.240 Mivel azonban a temető nagyon lepusztult 

állapotban volt, amikor Reisner feltárta, nem eldönthető, hogy a sír felett pontosan milyen volt a 

felépítmény szerkezete.241 Reisner eredetileg masztabaként írta le, pedig Núbiában a fáraónikus 

időkben nem volt tradíciója a masztaba-sírnak. Ugyanakkor Újbirodalmi hódítás idején ismert jelenség 

volt, hogy a kusita előkelők kicsiny, olyan egyiptomi típusú piramisokba temetkeztek, amelyeket az 

egyiptomi hivatalnokok is építettek maguknak Anibában illetve Szolebben.242 A Ku. 13 felépítményét 

már eredetileg is négyszög alaprajzzal tervezték, ezért feltételezhető, hogy a két sír közül ez a későbbi. 

A felépítményhez mindkét sír esetében sima, díszítés nélküli homokkőből épített kápolna csatlakozik a 

keleti oldalon, és az egész komplexumot, téglalap alaprajzú, szintén homokkőből épített elkerítő fal 

veszi körbe. A két sír kialakításával kapcsolatban érdemes még megemlíteni, hogy nagyon közel 

fekszenek a Ku. 19-hez, olyannyira, hogy a Ku. 13-t elkülönítő falat részben beleépíttették a régebbi 

                                                 
236 Valószínűleg akkor rombolták le, amikor a Ku. 13 felépítményét építették. Török, 1997, 116. 
237 Dunham, 1950 72. 
238 Kendall, 1999 20. 
239 Kendall, 1999 25. 
240 Fennmaradt a sziklába vágott árok. Kendall, 1999 25; Török, 1997 117. 
241 Kendall, 1999 26; Török, 1997 117. 
242 Kendall, 1999 27. 
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sír körzetébe. Reisner és Kendall elképzelése szerint ez is azt igazolja, hogy szoros családi kapcsolatot 

volt a három sír tulajdonosa között.243 

 A felépítmény további evolúciója mellett a két sír alépítménye alapvetően az elődök által 

kialakított egyszerű formát követi: sekély gödör, oldalkamrával a temetkezésnek. A két sír között 

azonban van egy lényegi különbség.  A Ku. 14-ben a sírkamra nem a szokásos észak-déli, hanem 

északkelet-délnyugati tájolású. Azonban az nem eldönthető egyértelműen, hogy egyszerűen csak rossz 

tájolással vágták ki a sziklából a kamrát, vagy tudatosan átvették egy nagyon fontos elemet az 

egyiptomi temetkezési gyakorlatból.244 További különbség, hogy a temetkezési ágy nyomai – a sekély 

vájatok a temetkezési kamra padlójában – csak a Ku. 14 esetében vannak meg. A korábbi sírok 

gyakorlatával ellentétben azonban megjelenik a zárófalazás a temetkezési kamra előtt. Ez csak a Ku. 

13 esetében igazolható biztosan, de feltételezhetően a Ku. 14 is rendelkezett ezzel a 

jellegzetességgel.245 

A Ku. 14 és 13 után következő öt sír – Ku. 11, 10, 9, 23 és 21 – tipológiailag szoros 

kapcsolatban áll egymással. A sírok északkeletről délnyugatra futó sorában elfoglalt helyük alapján 

kronológiailag a Ku. 11, 10 és 9 (rk. 795-785, hk. 860-820(?) következik közvetlenül a Ku. 14 és 13 

után. Mindhárom sír alépítménye egy sekély gödörből áll, amelynek nyugati oldalán alakították ki az 

észak-déli tájolású temetkezési kamrát. További egyezés, hogy a sírkamra bejáratát mindhárom sírban 

befalazták, de nem kővel, mint a Ku. 13-ban, hanem vályogtéglával.246 A felépítményt, amely 

négyzetes alaprajzú, kápolna egészít ki a keleti oldalon, és téglalap alaprajzú elkerítő fal veszi körbe. 

Reisner rendszerében a három sír alkotta a D-generációt, kiegészítve a Ku. Tum 2-vel,247 mivel mind a 

négy sír temetkezési kamrájának mennyezetét kőlapokkal fedték. A Ku. 9 után a sorban a Ku. 23 

következik, azonban struktúrájukban jelentősen különböznek egymástól. A Ku. 23, bár alaprajza 

hasonló, mint a Ku. 9 alaprajza, nem rendelkezett sem elkerítő fallal, sem kápolnával, és a holttestet 

nem oldalkamrában, hanem a gödör alján helyezték el, amelyet kőlapokkal fedtek le. 

A Ku. 23 után a Ku. 8 és 7 következik, de az utóbbi kettő között, kissé lejjebb a lejtőn fekszik 

a Ku. 21. Ez sír valószínűleg korábban épült, mint a Ku. 8, mivel a Ku. 8 elkerítő falát úgy alakították 

ki, hogy elkerülje a Ku. 21-t. A Ku. 8 és 7 folytatta a Ku. 23 által megkezdett tradíciót, azaz a 

holttestet nem oldalkamrában, hanem a gödör alján temették el. Mivel alapvető feltevése volt, hogy a 

temetőben uralkodót és feleségét/feleségeit temették el együtt, valamint a Ku. 23 és 21, illetve a Ku. 8 

és 7 közötti strukturális hasonlóságok miatt Reisner a négy sírt két külön generációba sorolta. Így Ku. 

23 és 21 lett az E-, a Ku. 8 és 7 pedig az F-Generáció.248 Ezen kívül felismerte, hogy a Ku. 8 mérete és 

                                                 
243 Kendall, 1999 25. 
244 Kendall, 1999 25f. 
245 Dunham, 1950 51, 54. 
246 Dunham, 47ff. 
247 Dunham, 1950 3; Kendall, 1999 29. 
248 Kendall, 1999 30. 
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formája alapján Piankhi sírjával (Ku. 17) van szoros kapcsolatban, ezért feltételezte, hogy a Ku. 8 

Pinakhi elődjének, Kastának, míg a Ku. 7 Kasta feleségének, Pebatmának sírja.249 

Kendall, aki végül elfogadta Reisner tipokronológiai modelljét, ezen a ponton jelentősen 

változatott rajta. Abból kiindulva, hogy a Ku. 8 és 7 Kastának és hitvesének sírja, feltételezi, hogy a 

Ku. 9 és 23 az őket megelőző királyi pár, Alarának és feleségének a temetkezése. Elméletének három 

pillére van.250 Az egyik, hogy a Ku. 21 tulajdonosa biztosan a Ku. 8 tulajdonosa, Kasta előtt hunyt el. 

Ebben alighanem igaza van. A másik a Ku. 21 és 23 között megfigyelhető szerkezeti azonosság, amely 

miatt – így a harmadik – mindkettőről feltételezi, hogy királynői sírok. Ezért az ő osztályozásában a 

Ku. 11 és 10 alkotja a D-, a Ku. 9 és 23 az E-, míg a Ku. 20(?), 21, 8 és 7 az F-Generációt. Kastának 

tehát több felesége és/vagy családtagja is külön temetkezést kapott. 

A korábbi sírokhoz képest egy fontos változás a Ku. 11-es és 10-es temetkezések esetében is 

megfigyelhető, de ez nem a sírok szerkezetével, hanem a felépítményeik kialakításával kapcsolatos. A 

Ku. 11 felépítményének maradványai alapján elképzelhető, hogy nem csak a külső borítást alkották 

kövek, hanem az egész építmény homokkőből épült, szemben a korábban alkalmazott módszerrel, 

amikor a felépítmény belsejét kaviccsal és törmelékkel töltötték ki.251 Ezért bár valamivel kisebbek, 

mint az elődök sírja, jobb minőségben lettek megépítve. Jelentős különbség lehet azonban a két sír 

között, hogy a temetkezési ágy használatára utaló nyomok – a vájatok a sírkamra padlójában – csak a 

Ku. 10 esetében, vagyis Reisner és Kendall feltételezése szerinti királynéi sírban figyelhetőek meg.252 

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a Ku. 11 és 10 felépítmények alapterülete közel azonos méretű. 

A D-Generáció sírjaival szemben, a Ku. 9-es és 23-as temetkezések esetében, amelyek 

Kendall módosított rendszerében az E-Generációt képezik, a sírok felépítményét újra a régi módszert 

alkalmazva alakították ki: csak a külső borításnak használtak köveket, a belső teret kaviccsal és 

törmelékkel töltötték ki.253 Jelentős újítás viszont az első alkalommal megjelenő temetkezési sztélének 

kialakított fülke a kápolna nyugati falában, valamint az egyiptomi típusú áldozati asztal szintén a 

kápolnában.254 Az észak-déli tájolású temetkezési kamra a szokásos módon, egy sekély gödör nyugati 

oldalába lett bele vágva. Dunham az oldalkamrát kisebbnek vélte, mint a gödör, ezért elképzelhetőnek 

tartotta, hogy a holttestet zsugorítva helyezték el benne.255 Reisner alaprajza ugyanakkor azt igazolja, 

hogy a temetkezési kamra 2,5 m hosszú és 1,3 m széles, valamint mindegyik végében megvannak a 

vájatok, amelyeket a temetkezési ágynak alakítottak ki.256 A Ku. 23 esetében, szemben a Ku. 9-el sem 

a körzetfal, sem a felépítmény nem maradt fenn. További fontos különbség, hogy a temetkezés nem 

oldalkamrában történet, hanem a sekély akna alján egy észak-déli tájolású gödörben. A temetkezés 

                                                 
249 Kendall, 1999 30. 
250 Kendall, 1999 30. 
251 Kendall, 1999 30; Török, 1997 117. Dunham homokkő masztabaként írja le. Dunham, 1950 48. 
252 Dunham, 1950 48f. 
253 Kendall, 1999 79. 
254 Kendall. 1999 31; Török, 1997, 117f. 
255 Dunham, 1950, 47. 
256 Kendall, 1999, 31. 
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után a gödröt kőlapokkal fedték le.257 Az akna 2x3 m kiterjedésű, amely tágas temetkezést és több 

temetkezési mellékletet elhelyezését tette lehetővé, mint korábban. 

A Ku. 8, az F-Generáció vezető sírja, az addig épült legnagyobb sír a temetőben, és az első 

temetkezés, amelynek tulajdonosát közvetve azonosítani lehet. Valószínűleg a sírrablók 

tevékenységének köszönhetően került át a Ku. 1 területére egy áldozati tál, amelyen Kasta, Piankhi 

apjának neve olvasható. A tálról feltételezhető, hogy eredetileg a Ku. 8 kápolnájában volt, mivel a Ku. 

1 pontosan a Ku. 8 előtt fekszik.258 A sír kimagasló mérete jelzi, hogy tulajdonosának státusza, 

magasabb volt, mint bármelyik elődjének. A Ku. 8-tól jobbra fekvő sír, a Ku. 7 jóval kisebb, mint a 

Ku. 8, de azonos felépítésűek, ezért Reisner és Dunham úgy gondolták, hogy annak a királynénak a 

sírja, aki a Ku. 8 tulajdonosának felesége volt. Bár feliratos anyag a sírból nem került elő, 

elképzelhetőnek tartották, hogy Pebatma temetkezése.259  

A két sír szerkezetileg újabb jelentős változásokat hozott a kurrui temető építészetében. Ezek 

az első sírok a Ku. 14 után, amelyekben a temetkezési kamra nem a megszokott észak-déli, hanem 

kelet-nyugati tájolású.260 A temetkezési gödör mindkét sírban jóval nagyobb, mint a korábbi sírokban, 

amely azt sejteti, hogy a sírok tulajdonosait gazdag sírmelléklettel temették el. 

A két temetkezés felépítményében is több változás figyelhető meg. A Ku. 8 és a Ku. 7 közötti 

törmelékben egy piramidiont találtak, amelyet valószínűleg a Ku. 8 felépítményének része volt.261 

Ezért elképzelhető, hogy mindkét sír felépítménye piramis volt masztaba alapon.262 További jelentős 

újítás, hogy a temetkezési gödröt nem fedték kőlapokkal, hanem oldalsó falait úgy alakították ki, hogy 

az folytatódott a felépítmény belsejében. A temetkezési kamrát tehát boltíves szobaként alakították ki, 

amelynek felső része a piramisban volt benne.263 

A Ku. 8 és 7 felépítményéhez tartozott még a homokkőből épített kápolna a keleti oldalon, és 

a szintén homokkőből épített elkerítő fal, amelynek legalább egy szakasza csak a Ku. 8 esetében 

maradt fenn.264 A Ku. 7 körzetfalából csak az alapozási árok látható. 

A Ku. 8 kápolnájának északi és déli oldalán, a sír körzetfalán kívül fekszik két kisebb sír, a 

Ku. 20 és 21. A kettő közül a Ku. 21 a nagyobb méretű, és az, amelyikből valamivel több maradt fenn, 

mint a Ku. 20-ból. Két tényező arra utal, hogy korábban építették, mint a Ku. 8-at. Az egyik, hogy 

sírkamrája, még a régi tradíciót követi, vagyis észak-déli tájolású. A másik pedig, hogy Kasta sírjának 

körzetfalát úgy alakították ki, hogy kikerülje a Ku. 21-t. Reisner úgy gondolta, hogy a Ku. 23 és a Ku. 

21 alkotja az E-Generációt,265 Kendall véleménye szerint azonban a Ku. 21 szokatlan fekvése nem ezt 

igazolja. Ha egy sírpárt alkotnának, mint király és királyné sírjai, ott kellene lennie, ahol jelenleg a Ku. 
                                                 
257 Dunham, 1950 77; Kendall 1999 32. 
258 Kendall, 1999 34. 
259 Dunham, 1950 44. 
260 Dunham, 1950 44, 47; Kendall, 1999 34; Török, 1997 118. 
261 Kendall, 1999 36; Török, 1997 118. 
262 Kendall, 1999 36; Török, 1997 118. 
263 Kendall, 1999 36; Török, 1997 118. 
264 Dunham, 1950 44, 46. 
265 Dunham, 1950 3. 
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8 fekszik. Kendall ezért a Ku. 21-t közeli fekvése miatt a Ku. 8-hoz inkább Kasta valamelyik 

családtagja sírjának véli, aki korábban halt meg, mint a kusita uralkodó.266 

A Ku. 20 jóval kisebb, mint a Ku. 21. A felépítmény mára teljesen elpusztult, és nincsen 

nyoma sem kápolnának, sem elkerítő falnak. Csak a sekély gödörsír maradt fenn, amelynek tájolása 

viszont a Ku. 8 és 7 által bevezetett új szokást követi, azaz kelet-nyugati tájolású.267 Kendall utóbbi 

jellegzetessége miatt a sír tulajdonosát is Kasta egyik családtagjaként azonosítja.268 

 

2.2.4. A kurrui temető leletanyaga 

 

 A temetőben fekvő sírok leletanyagának vizsgálatakor, ha azokból a dinasztia politikai, vallási 

fejlődésére próbálunk következtetni, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a sírok mindegyikét szinte 

teljesen kifosztották már az ókorban. Ezért a temetkezési melléklet fennmaradt darabjainak 

mennyiségéből, és abból, hogy az abban megjelenő tárgyak milyen nyersanyagból készültek, biztos, 

messzemenő konklúziót levonni nem lehet. 

 Az első három sír (Ku. Tum. 1, 4 és 5) közül a Ku. Tum. 1 temetkezési mellékletéből maradt 

fenn a legtöbb.269 Rengeteg arany gyöngy, valamint arany fólia töredék került elő a sírból. Az 

ékszerek között voltak olyanok, amelyek helyi készítésűek, és őshonos formákat követnek,270 de 

voltak olyanok is, amelyek bizonyos jellegzetességeik alapján tipikusan egyiptomiak.271 Az utóbbiakat 

vagy újra használták, esetleg családi örökség részeként, vagy Egyiptomból importálták.272 A Ku. Tum. 

4-ből is fajansz, karneol és arany gyöngyök százai kerültek elő, amelyek a Ku. Tum. 1-hez hasonlóan 

a sír tulajdonosának gazdagságát bizonyítják. A Ku. Tum. 5 szinte teljesen ki lett fosztva, de mivel a 

Ku. Tum. 1-ből és a Ku. Tum. 4-ből szinte azonos tárgyak kerültek elő, feltételezhető, hogy a Ku. 

Tum. 5 sírmelléklete is hasonló lehetett: csappal ellátott kő nyílhegyek, elefántcsont tűk, holdsarló 

alakú kaparók, és bronzból készült tárgyak töredékei.273 

                                                

A három sírban fennmaradt leletek túlnyomó többségét különböző nyersanyagokból készített 

edények töredékei alkotják. A Ku. Tum. 4-ből és 5-ből került elő egy zömök kerámia edény számos 

töredéke, amely a későbbi sírokban már nem fordul elő, de a kortárs, vagy kicsit korábbi alsó-núbiai 

debeirai temetőben szintén előfordult.274 A Ku. Tum. 1 és 5 leletei között volt számos egyiptomi 

eredetű kőedény töredéke, amelyek egyértelműen az Újbirodalom idejére datálhatóak.275 Köztük a 

legjelentősebbek az egyiptomi alabástrom edények, illetve a klasszikus 18. dinasztia típusú szíj-füles 

 
266 Kendall, 1999 35. 
267 Dunham, 1950 76; Kendall, 1999 35. 
268 Kendall, 1999 35. 
269 Dunham, 1950 
270 Gyémánt alakú függő. Dunham, 1950 14; Kendall, 1999 14. 
271 Pl. a búzavirág formájú függő.  Kendall, 1999 14. 
272 Kendall, 1999 14. 
273 Dunham, 1950 13f; Kendall, 1999 14f; Török, 1997 115. 
274 Kendall, 1999 15; Török 1997 115. 
275 Kendall, 1999 15. 
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amforák töredékei. A többi edénytípust is általában újbirodalmi formaként szokták azonosítani, de 

Petrie elképzelhetőnek tartotta a 19-23. dinasztia kori datálás is.276 

 Mindhárom sírból, de elsősorban a Ku. Tum. 1-ből kerültek elő olyan kék és zöld fajansz 

edények töredékei, amelyeken fekete festésű díszítés van. Mind egyértelműen egyiptomi készítésű 

import áru, datálásuk azonban bizonytalan; elképzelhető, hogy késő újbirodalmi koriak, de vannak, 

akik a Harmadik Átmeneti Korra keltezik azokat.277 

A sírokban természetesen nem csak kő- és fajansz edényeket helyeztek el, hanem 

agyagedények is, amelyek közül soknak a töredékek alapján egyiptomi párhuzama van. A Ku. Tum. 4-

ből előkerült két olyan töredék, amelyek meszes agyagból készült edényekből származnak.278 Mivel 

meszes agyag lelőhely Núbiában nincsen, Felső-Egyiptomban viszont igen, ezek az edények biztosan 

egyiptomi eredetűek.279 

Nem csak a három sírban megtalált tárgyi leletek között van közeli hasonlóság, de azok között 

is, amelyeket a sírok környékén, a felszínen maradtak fenn. Ezek jelentős része vörös kerámia 

edények, tányérok valamint csészék töredékei, és azt sejtetik, hogy a gyászolók a temetés előtt vagy 

után rituális étkezésen – halotti tor – vettek részt, majd ezt követően edényeket ott hagyták, ahol az 

ünnepségen használták azokat.280 A temetéshez kapcsolódó ünnepi étkezés rituáléját igazolhatja, hogy 

a Ku. Tum. 1 felszíni törmelékből előkerültek faszén és egy marhakoponya maradványai is.281 Szintén 

a Ku. Tum. környékén találtak olyan vörösre festett kerámia töredékeket, amelyet ételes tálakra és ivó 

kupa emlékeztetnek.282 A Ku. Tum. 4 körül jóval több az edény töredék, és formáik is 

változatosabbak, amely arra utal, hogy az ünnep a temetkezés idejére nagyobb jelentőséget kapott.283 

A sír körül megtalált edények közül néhány szépen kialakított, fényesre csiszolt, ami azt mutatja, hogy 

az edények előállítására is több figyelmet szenteltek, mint azokra, amelyeket Ku. Tum. 1 és 5 

tulajdonosainak temetésekor használtak fel.284 A Ku. Tum. 1 és a Ku. Tum. 4 felszínén voltak 

                                                 
276 Serlegek, kulacsok, széles, függőleges falú edény. Kendall, 1999 15. 
277 Az egyik, szinte teljesen épen maradt ivótálon egy simára borotvált fejű, egyiptomi férfi látható ülő 
testhelyzetben, kezében egy lótusz alakú kelyhet tartva. Az ábrázolás típusa azonos azzal, amely általában a 
ramesszidák korára volt jellemző. Kendall, 1982, 22; Kendall, 1999 15f; Morkot, 2000 142; Az ehhez hasonló 
fajansz edények és a rajtuk látható díszítés alkotja a késő újbirodalmi datálások hátterét. A tárgyat 
Dunham publikációja nem említi. Egy hasonló tál töredéke került elő a Ku. Tum. 5-ből, de ezen a díszítést már 
nem lehet kivenni. A Ku. Tum. 1-ben találtak két függőleges falú zöld fajansz edényt, amelyekhez hasonlóak 
kerültek elő alabástromból a Ku. Tum. 5-ből.  Lisa Heidorn Petrie illahuni ásatásaira hivatkozva írja, hogy bár 
ezek a tárgyak lehetnek ténylegesen késő újbirodalmi koriak, mint luxus termék, az 1. évezred elején is 
előállíthatták azokat. L. Hiedorn: Historical Implication of the Pottery from the Earliest Tombs at el Kurru, 
JARCE 31 (1994), 115-131, 115, n1. 
278 Heidorn, 1994 119f; Kendall, 1999 16. 
279 Kendall, 1999 16. 
280 Kendall, 1999 15. Kendall arra nem tér ki, hogy ezeket az edényeket kézzel vagy korongon készítették-e. 
281 Kendall, 1999 15. 
282 Kendall, 1999 15. Az egyik ivó kupa bronzból készült. 
283 Kendall, 1999 15. 
284 Kendall, 1999 15. 
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vályogból készített edény plombák is, amely azt igazolja, hogy az edényeket felnyitották, és 

tartalmukat elfogyasztották.285 

A kurrui temető legkevésbé kifosztott sírja a Ku. Tum. 2.286 A sírkamrában a temetkezési 

mellékleten kívül egy fiatal férfi csontvázának a maradványai is fennmaradtak. A hasonlóan a korai 

sírokhoz, a kőből készült nyílhegyek itt is jelen voltak a mellékletben, de nem voltak csappal ellátva, 

ugyanakkor egy sorozat nyílhegy pontosan megegyezik azokkal, amilyeneket a Ku. Tum. 1-ben 

találtak. Újdonság, legalábbis a korábbi sírokban nem maradtak fenn, a díszített fajansz és bronz 

lapocskák töredékei, színes üveg maradványai, érdekes alakú kavicsok, és egy nagy vörös-tengeri 

kaori kagyló héja. Külön figyelmet érdemelnek a leletek között az ékszerek. Ezek egy egyiptomi 

nyaklánc, amelyen arany uadjet-szem amulettek váltakoznak gránát gyöngyökkel,287 egy egyiptomi 

arany függő, amelyen egy pataikos és egy sólyom fejű törpe látható,288 valamint egy természetes arany 

rög hieroglif felirattal, amelyben Amun neve szerepel.289 

A Ku. Tum. 2 felszíni törmelékéből került elő amforák, valamint vörösre festett, fényesített 

kerámia lábas étkezési tálak töredékei, amelyek ugyanarra a temetkezési ünnepre utalnak, amely már 

az első kurrui sírok esetében is megfigyelhető volt.290 Jelentős változás az első sírok körül megtalált 

kerámia anyaghoz képest, hogy a nagyobb méretű amforákat temetési jelenetek díszítik. A felszíni 

törmelékből került elő egy fajansz lapocska töredéke, amelyen talán a sír tulajdonosának neve volt 

olvasható. Csak a lap egyik sarka maradt fenn, amelyen egy feketével festett kartus nyomai 

láthatóak.291 

A Ku. Tum. 2-vel szemben a Ku. Tum. 6 a temető leginkább kifosztott sírja. A valamivel 

későbbi Ku. 19 leletei alapján azonban feltételezni lehet, hogy mindkét sír tulajdonosa nagyon jó 

minőségű egyiptomi tárgyakkal rendelkezett.292 A Ku. 19-ben tovább nő a kiváló minőségbe előállított 

import egyiptomi edények száma. Ebből a sírból került elő számos gyönyörűen kidolgozott alabástrom 

és kék fajansz edény töredéke. A fajansz edényeken feketével festett lótuszbimbó díszítés látható, míg 

az alabástrom edényeket talán kék üveg berakás díszítette.293 A díszítés kidolgozása alapján ezek az 

edények kései 18. illetve 19. dinasztia korinak tűnnek.294 A sírban megtalált leletek között voltak 

olyan szíjfüles kalcit/alabástrom amforák töredékei, amelyekhez hasonlóakat a Ku. Tum. 1-ben és 5-

ben is találtak. Az egyetlen különbség, hogy a Ku. 19-ből előkerült töredékek alapján ezek nagyobbak 

voltak, mint azok, amelyeknek töredékeit a korábbi sírokban megtalálták.295 
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A két sírban fennmaradtak néhány meszes agyagból készült edénynek töredékei is. A 

nyersanyag alapján ezek is kizárólag Felső-Egyiptomból érkezhettek, és Heidorn a Harmadik 

Átmeneti Korra datálja azokat.296 Szintén a Ku. 19-ből került elő több föníciai tároló edény töredéke 

is, amelyek az 1. évezredre lehet keltezni.297 Említésre méltóak még azok a kova nyílhegyek, amelyek 

a Ku. 19-ből kerültek elő.298 

A Ku. Tum. 6 és Ku. 19 közeli kapcsolatát mutathatják hasonló építészeti sajátosságaik mellett 

a két sír körül, a felszínen megtalált edénytöredékek is. A Ku. Tum. 6 kápolnájában és annak 

környékén a felszíni törmelékből rengeteg fényesre csiszolt, vörös, korongon készített kerámiatöredék 

került elő. Ezek egy része hat vagy több nagy amfora töredéke, amelyeken fehérrel festett díszítés 

van.299 A díszítés ugyan nem kidolgozott, de egyértelműen egyiptomi stílusban készült.300 Mivel a 

töredékeken kizárólag temetési jelenetek és motívumok láthatóak, feltételezhető, hogy az amforák 

kifejezetten a temetésre készültek.301 Az amforák maradványai mellett voltak kisebb tálak, lábas tálak 

és ivócsészék töredékei, amelyek más anyagból készültek, mint a nagyobb amforák. Az előbbiek 

gyorsan, korongon előállított, gyenge minőségű edények, amelyeket feltehetőleg kifejezetten evésre és 

ivásra használtak, valószínűleg ugyanazon a temetés előtti vagy utáni rituálén, mint a korábbi 

síroknál.302 A tálak és edények töredékeinek kicsi mérete – egyik sem nagyobb, mint 15 cm2 – azt 

sugallja, hogy szándékosan összetörték és meg is taposták azokat az ünnepség végén.303 Mindez azt 

sugallja, hogy a temetéshez kapcsolódó étkezési rítus összetettebb lett a Ku. Tum. 6 idejére.  

A Ku. Tum. 6 felszíni törmelékéből került elő egy téglalap alakú fajansz táblácska, amelynek 

mind a négy sarkában egy-egy lyuk van. Elképzelhető, hogy egy címke volt, amelyet fonállal a 

temetésre szánt áldozatok edényeihez, tárolóihoz erősítettek.304 A táblán egy függőleges hieroglif 

felirat van fekete tintával írva, amely azonban pontosan nem értelmezhető. Valószínűleg egykor a sír 

tulajdonosának neve, akinek a felajánlásokat szánták, volt rajta olvasható.305 

 A Ku. 19 körül a felszínen hasonló edénytöredékek voltak, mint a Ku. Tum. 6 körül, de ezek 

száma jóval nagyobb. Ennél talán lényegesebb változás, hogy az összes edénytípus, az amforák és a 

halotti toron használt tálak, valamint ivócsészék ugyanabból az anyagból és minőségben készültek.306 

További lényeges különbség a lábas tálakat is díszítéssel látták el.307 Érdekesség, hogy legalább az 
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egyik amforán nem egy, hanem kétregiszteres dekoráció van olyan jelenetekkel, amelyek a 

temetkezéshez és a halottkultuszhoz köthetőek.308 Az étkezéshez használt edények jellegzetességei azt 

sejtetik, hogy elsősorban kultikus funkcióik voltak.309 

A Ku. 14-ban és 13-ban kevés temetkezési melléklet maradt fenn, ezek változatossága 

azonban az első sírokban megtalált leletekéhez hasonlítható. A tárgyi melléklet jelentős részét ezekben 

a sírokban is a különböző nyersanyagból készült edények maradványai képviselik. Alabástrom310 és 

fajansz edények töredékei, amelyek a 18-19. dinasztia korára datálhatóak.311 Az egyiptomi eredetű, 

zöld és kék fajansz edények töredékein fekete festésű díszítés nyomai láthatóak, ugyanakkor jelentős 

minőségbeli különbség van a két típus között. Míg a zöld fajansz edények általában kifejezetten 

gyenge minőségűek, addig a kék színűek a legmagasabb minőséget képviselik.312 Az egyiptomi 

fajansz edények töredékein kívül előkerültek a sírokból olyan világoszöld fajansz edények 

maradványai is, amelyek a 25. dinasztia uralkodóinak sírjaiban válnak általánossá. Ezek vagy utólag 

kerültek a Ku. 14-es és 13-as sírokba, vagy már a sírok építésének idején elkezdtek helyben is fajansz 

edényeket előállítani.313 

Az edény töredékeken kívül számos más nyersanyagból készült tárgy is a temetkezési 

melléklet része volt. Mivel a Ku. 14-et szinte teljesen kifosztották, az érdekesebb tárgyi leletek a Ku. 

13-ból kerültek elő. Arany gyöngyökön kívül ismét megjelenik az elefántcsont és a vörös-tengeri kaori 

kagyló héja.314 Újdonságot jelentenek a lapis-lazuliból készített berakás lapocskák,315 amelyek 

egyetlen korábbi sírban sem fordultak elő. Ezeken kívül meg lehet említeni még egy kicsiny fajansz 

skarabeusz,t316 két rézből készült reszelőt,317 egy fehér kőfüggőt318 és egy lapos, zöld 

üveggyöngyöt.319 Külön említést érdemel azonban két igazán szép tárgy szintén a Ku. 13-ból. Az 

egyik egy két fajansz áldozati asztal töredéke, amelyen a felajánlások is láthatóak reliefdíszítésben,320 

a másik pedig egy fiatal gazellát ábrázoló, elektrumból készített állatfej, amely valószínűleg egy táblás 

játékfigura része volt.321 

                                                 
308 Szoknyát viselő férfiak, leborotvált fejjel vagy hajjal. Az előbbiek papok, az utóbbiak valószínűleg siratók. 
Kendall, 1999 21. 
309 Kendall, 1999 21. 
310 A Ku. 14-ből került elő egy szép kalcit/alabástrom amfora pereme, valamin nyakának és oldalának töredékei. 
Ehhez hasonlóak töredékeit találták meg a Ku. 19-ben is. A Ku. 13-ban maradt fenn egy gömb alakú 
kalcit/alabástrom váza, valamint egy másik kalcit/alabástrom edény hosszú nyakának és peremének töredékei. 
311 Kendall, 1999 29. 
312 Kendall, 1999 29. Említést érdelem a Ku. 13-ban fennmaradt edénytöredékek között egy bordázott tazza, 
amely az Újbirodalom korából jól ismert edénytípus. Kendall, 1999 29. 
313 Kendall, 1999 29. 
314 Kendall, 1999 29. 
315 Kendall, 1999 29. 
316 Dunham, 1950 51. 
317 Dunham, 1950 51. 
318 Dunham, 1950 51. 
319 Dunham, 1950 51. 
320 Dunham, 1950 51 és 53 fig.18e. 
321 Dunham, 1950 51 és 53 fig.18f; Kendall, 1999 29. 
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A Ku. 14 és 13 idején a temetést követő étkezési ünnep és az edény összetörésének rituáléja 

tovább élt, de visszafejlődött formában.322 A Ku. 13 körül a felszíni törmelékből még viszonylag sok 

nagyméretű, összetört, vörös agyagedény és ételes tál töredéke került elő, de mind díszítés nélküli.323 

Megjelent viszont két új típusú kerámia töredéke, amelyet Kendall kissé nehezen értelmezhetően két 

féle képen ír le: korongon készített, szürke meszes agyag vagy kemény vörös kerámia edény. 

Valószínűleg helyi készítésű, de amely igazán jelentős velük kapcsolatban, hogy durván bevésett, 

egyszerű, a felajánlásokkal kapcsolatos egyiptomi hieroglif felirat olvasható.324 A rövid szövegek 

mindegyike tartalmaz egy egyelőre azonosíthatatlan személynevet, amely valószínűleg annak az 

uralkodónak(?) neve, akit a Ku. 13-ban temettek el, és aki egyiptomi kifejezéseket írta le magát.325 

A Ku. 14-ben a felszíni kerámia töredékek mennyiség még kevesebb, mint a Ku. 13. 

esetében.326 Előkerültek ugyan fehér alakokkal327 díszített töredékek is, de ezek valószínűbb, hogy a 

Ku. 19 felszíni törmelékének részét képezték eredetileg. 

 A Ku. 11-ből és 10-ből előkerült leletek nem sok különbséget mutatnak a két korábbi sír 

anyagához képest. A Ku. 11-ben szép kidolgozású fajansz edények fekete vonalas díszítéssel, míg a 

Ku. 10-ben egyiptomi import és helyi készítésű zöld fajansz edények töredékei egyaránt voltak.328 Az 

utóbbiakat könnyű megkülönböztetni az egyiptomi eredetű edényektől, mert faluk jóval vastagabb, és 

kidolgozásuk minősége sem éri el azokét, amelyeket Egyiptomban állítottak elő.329 Számuk viszont 

növekvő tendenciát mutat a Ku. 14-hez és a Ku. 13-hoz képest. Szintén a Ku. 10-ből kerültek elő egy 

18. dinasztia kori típusú, szíj-füles alabástrom amfora töredékei, ugyanakkor a Ku. 11-ben olyan 

oldalfüles edények maradványai voltak, amelyek a 25. dinasztia és a napata kori sírokban voltak 

általánosak.330 Nem eldönthető azonban, hogy a leletek mekkora hányada került át korábbi vagy 

későbbi temetkezésekből a két sírba.331 További változatosabb, érdekesebb leletek elsősorban a Ku. 

11-ből kerültek elő. Ezek arany fólia töredékek, arany gyöngyök, elefántcsont,332 több vörös-tengeri 

                                                 
322 Kendall, 1999 28. 
323 Kendall, 1999 28. A Ku. 13 területéről előkerültek fehérrel festett díszítésű edény töredékek is, de azok 
valószínűleg a Ku. 19-ből kerültek át, amely közvetlenül a Ku. 13 mögött fekszik. Ezt igazolhatja, hogy az 
összes ilyen töredéket a Ku. 13 hátsó részének felszínén találták meg. Dunham, 1950 53; Kendall, 1999 28. 
324 Dunham, 1950 53; Kendall, 1999 53. 
325 Kendall, 1999 28. 
326 Kevesebben vettek részt az ünnepségen? 
327 Jobbra haladó sirató férfiak, és valószínűleg áldozati asztal előtt térdepelő asszonyok. Kendall, 1999 28. 
328 Kendall, 1999 31. A Ku. 11-ből került elő olyan bordázott tazza töredéke, amelyet a Ku. 13-ban is 
megtaláltak. 
329 Kendall, 1999 31. 
330 Kendall, 1999 31. 
331 A Ku. 10-ből előkerült Piankhi egyik fajansz sawabti szobrocskája, valamint egy súlyos arany pánt Sabako 
kartusával is. Dunham, 1950 48. A Ku. 11-ben pedig Tanutamani sawabti szobrocskáinak két töredékét találták 
meg. Dunham, 1950 50. 
332 Kendall, 1999 31. 
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kaori kagylóhéj,333 egy szépen kidolgozott kékesszürke fajansz doboz fekete mintás díszítéssel334 és 

egy nagy, megmunkálatlan obszidián tömb.335 

 A két sír körül már semmi nyoma nem volt a halott tiszteletére tartott ünnepségnek, és az 

ünnepségen használt edények szándékos összetörésének.336 

 A következő két sírban, a Ku. 9-ben és 23-ban, amelyeket Kendall Alara és Kaszaka sírjaként 

azonosít, látványosan lecsökkent a megtalált tárgyi emlékek száma. A Ku. 9-ből került elő egy 

nagyméretű, korongon készített meszes agyagból készített, vörösre festett és bíbor sávokkal díszített, 

illetve egy szintén nagyméretű, alabástrom edény maradványai.337 Ezeken kívül itt is megtalálták a 

korábbi sírokban már megszokott egyiptomi fajansz edények töredékeit, amelyeken fekete festésű 

díszítés volt.338 Említésre méltóak még a lapis-lazuli és zöld üveg töredékek.339 Ezeken kívül a sírból 

előkerültek  Piankhi savabti szobrocskáinak töredékei, amelyek biztosan(?) később kerültek ide.340 

Ezeken kívül van azonban egy olyan tárgy, amely külön figyelmet érdemel, és nem csak azért, mert ez 

az első előfordulása a 25. dinasztia elődjeinek sírjában. Ez egy durván kifaragott relief töredéke a Ku. 

9 kápolnájából, amelyen a férfi fejének szem feletti része látható koronával, a szokásos 

oldalnézetből.341 A töredék eredetileg szinte biztosan az északi fal távolabbi végében volt, és mivel a 

később épített sírok kápolnájában ez a hely a sír tulajdonosának volt fenntartva, trónján ülve, kifelé 

tekintve, valószínű, hogy a relief Alarát ábrázolta.342 

Hasonló leletek kerültek elő a Ku. 23-ból, de számuk még kevesebb. Egyiptomi, fekete 

festéssel díszített fajansz edények két töredéke, valamint egy alabástrom és egy vörös kerámia edény 

maradványai.343 A 25. dinasztia ezen a síron is nyomot hagyott. Itt Tanutamani savabti szobrocskáinak 

töredékeit találták meg.344 

A két sír közötti felszíni törmelékből került elő, és ezért nem eldönthető, hogy melyikhez 

tartozott eredetileg egy súlyos, üreges öntésű bronz láb, amely madár karomban végződik.345 Az alján 

egy szögletes lyuk van, amely arra utal, hogy csappal erősítették valamilyen emelvényhez. Kendall 

                                                 
333 Kendall, 1999 31. 
334 Dunham, 1950 50. 
335 Kendall, 1999 31; Török, 1997 117; Dunham sem az elefántcsontot, sem az obszidiánt nem említi, illetve 
jelentéktelennek tartja. 
336 Kendall, 1999 31. 
337 Kendall, 1999 32. 
338 Érdemes kiemelni egy lótusz alakú kehely töredékét, amelyen a díszítés különböző színű lótusz bimbókból 
áll. Kendall, 1999 32 
339 Kendall, 1999 32. 
340 Kendall, 1999 32. 
341 Kendall, 1999 32f. 
342 Kendall, 1999 32. Ez csak abban az esetben elképzelhető, ha elfogadjuk Reisner és Kendall kronológiai 
elképzeléseit a kurrui temető sírjaival kapcsolatban. 
343 Kendall, 1999 32. 
344 Dunham, 1950 77; Kendall, 1999 32. 
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elképzelhetőnek tartja későbbi napatai és meroé kori párhuzamok alapján, hogy egy sólyom, vagy ba-

madár szobrának része volt, amely az egyik sír piramisának tetején állt.346 

A Ku. 8 és a Ku. 7, a közvetlenül a 25. dinasztia korát megelőző és a temető leginkább 

kifosztott sírjai közé tartozik, így nem lehet megállapítani, hogy milyen módon és külsőségekkel 

temették el a halottakat. Arany fólia töredékek, színes üveg és lapis-lazuli maradványok azt sejtetik, 

hogy a holttestet aranyozott fa antropoid koporsóba fektették, amelyet színes üveggel és kövekkel 

raktak ki.347 Ugyanakkor nem igazolható, hogy a holttestet mumifikálták is, temetkezési ágynak vagy 

padnak pedig nem volt nyoma.348 Az egy pár vascsipesz a Ku. 8-ban arra utal, hogy Kastát a pipere 

holmijával temették el.349 Érdemes kiemelni egy töredékes fajansz menat-amuletett, és egy szintén 

fajanszból készült táblácskát, amelyet növények és egy repülő kacsa díszít reliefábrázolásban. Utóbbit 

valószínűleg Egyiptomból importálták.350 A Ku. 8-ból több elefántcsont töredék is előkerült, amelyek 

talány egy doboz maradványait képezik.351 

A két sír körül a felszínen valamivel több tárgy volt, elsősorban edénytöredékek, amelyek 

legtöbbjét feltehetőleg a sírrablók dobáltak el. Ezek között voltak szép kidolgozású fajansz és 

kőedények töredékei.352 Külön említést érdemelnek egy nagy pettyezett gránit váza, egy alabástrom tál 

egy lótusz formájú kalcit/alabástrom kehely valamint egy kicsiny és egy nagyobb alabástrom edény 

maradványai.353 Jelzés értéke lehet annak, hogy míg a korábbi sírokban az egyiptomi edények 

régebbinek tűnnek, addig ebben a két sírban kortárs típusúak.354 

 

2.3. Generációs problémák és egyiptianizáció – Reisner és Kendall elméletének 

kritikája 

 

 A el kurrui sírok építészetének és leleteinek vizsgálata jelen állapotukban azt sugallja, hogy 

egyértelműen a temetkezések két aspektusának, a sírok építészete és az ún. Sd dSrt (sed deseret=a 

vörös edény meggyilkolása) rituálé vonatkozásában beszélhetünk bármilyen fokú és irányú 

fejlődéséről. Ezért az ebben a két aspektusban megjelenő fejlődési fázisok, valamint ezek mélységei 

azok, amelyek alapján a temető és a dinasztia evolúcióját – kronológiáját és egyiptianizációjának 

mértékét – mérni lehet. S mivel elsősorban a temető anyaga képezi közvetlen forráscsoport a kurrui 

fejedelmi család politikai fejlődésének vizsgálatához,355 a sírok építészete az, amelynek segítségével a 
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törzsi államból a királyságba történő átmenet folyamatának egy-egy fázisáról bármilyen elképzelésünk 

lehet. 

 A sírok belsejéből előkerült tárgyi leletek alapján átfogó, reprezentatív modellt kialakítani 

egyelőre nem lehet. Ennek oka egyrészt a sírok kifosztott állapotában, másrészt a sírrablásokat és az 

idő pusztítását túlélt tárgyak hiányos publikációja. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez a leletcsoport a 

történeti rekonstrukció megalkotásában nem lehet segítségünkre, hiszen általuk lehetőségünk van arra, 

hogy a dinasztia kereskedelmi lehetőségeit és horizontjait, és így feltételezhető diplomáciai 

kapcsolatait felmérjük. 

 

 2.3.1. Az építészeti generációk problémája 

 

 Amikor Reisner tipokronológia elméletét megalkotta, elméletét két fő pillérre építette. Az 

egyik az volt, hogy véleménye szerint a sírok építészetében kb. 20 évente következik be egy-egy 

forradalminak nevezhető újítás, amely egyben egy új generáció, azaz egy új uralkodó trónra lépését is 

jelzi. Reisner ezek alapján hat generációt különböztetett meg. A másik pedig, hogy a temetőben az 

uralkodó férjek mellett (fő)feleségeik is külön sírt kaptak. 

 A valóságban azonban nem egyértelmű, hogy mit tartunk jelentős, vagy kicsit pontosabban 

fogalmazva jelzés értékű változtatásnak a sírok kialakításában. Az én meglátásom szerint három sírnál 

következik be ténylegesen jelentős újítás a sírok építészetében. Ezek a Ku. Tum. 6, a Ku. 14 és a Ku. 

8, azaz az elkerítő fal és a kápolna megjelenése (Ku. Tum. 6), a szögletes építészeti formák bevezetése 

(Ku. 14), végezetül pedig a sírkamra kelet-nyugati tájolása és az első piramis a Ku. 8, Kasta 

feltételezett sírja esetében. Ezeken kívül meg lehet említeni a Ku. 11-et és a Ku. 9-t a Ku. 23-t is, a 

talán csak kőből épített felépítményt (Ku. 11), a sírkápolna kialakításában (Ku. 9) majd a sírkamra 

kialakításában bekövetkezett változtatásokat (Ku. 23). Reisner és Kendall elméletének pontatlanságát 

jelzi, hogy egyrészt a temetkezések alépítményét érintő kisebb változtatásokat nem veszik figyelembe, 

másrészt pedig nem számolnak azzal, hogy két sírban, a Ku. Tum. 2-ben és a Ku. 14-ben olyan 

újítások jelennek meg, amelyeket a közvetlen utánuk épített sírok tulajdonosai elhagytak, de később 

váltak általánossá: a sírkamra kialakításának módja a Ku. Tum. 2-ben valamint a sírkamra tájolása a 

Ku. 14-ben. Ez utóbbiak ezért rendszerükben deviáns síroknak tekinthetőek, és az azokban megjelenő 

változásokat is e szerint próbálják magyarázni. 

 Az el kurrui temető sírjainak építészetében bekövetkezett változtatások és a dinasztia 

egyiptianizációjának interpretálásakor érdemes külön felhívni a figyelmet arra, hogy a legelső sírok 

(Ku. Tum. 1, 5 és 4) kialakítása még kizárólag őshonos jellegzetességek alapján történt, amelyekben 

nem látható semmilyen egyiptianizált elem. A sírok felépítménye egyszerű, zömök henger alakú 

építmény mindenféle bővítmény nélkül.356 Ez a típus a núbiai C-csoport kultúrára volt jellemző,357 és 
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az őshonos temetkezési szokások továbbélését bizonyítja az egyiptomi uralom idején. Ki kell emelni 

azt is, hogy ezek a sírok kiterjedésükben még nem túl nagyok, nem feltételeznek jelentős politikai 

entitást.  

Az első, és a későbbi változtatásokhoz képest talán a legnagyobb jelentőséggel bíró fejlődési 

fázist az elkerítő fal és a kápolna egyidejű megjelenése jelzi a Ku. Tum. 6 esetében.358 Mindkettő a 

halotti kultusz elmélyülésének és intézményesülésének jele. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a sír 

földalatti részének, vagyis a sírkamrának kialakítása, illetve a felépítménynek és így az elkerítő falnak 

alaprajza még mindig az őshonos tradíciókat követi. Ez a kettősség, a régi és az új keveredése még a 

következő sírban, a Ku. 19-ben is jelen van. 

 A sírt körülvevő fal és a kápolna bevezetése nem csak a sírok kialakításában, de elsősorban a 

halotti kultuszban és a dinasztikus hatalmi ideológiában jelent mélyreható változást. A változtatás 

gyakorlati szempontból egy határozott, feltehetőleg Egyiptom felé fordulás következménye. A vallási 

(túlvilág) hiedelmek és a kultusz szempontjából a halotti kultusz fejlődését elősegítő kápolna 

megjelenése a sír felépítményének bővítményeként az egyiptomi temetkezési vallás alapvető 

elképzeléseinek megismerését és elfogadását jelzi. A sírépítmény új jellegzetességei jelenlegi 

ismereteink szerint minden átmenet nélkül jelentek meg. Ezért szinte biztosra vehető, hogy a 

kezdeményezés hátterében az a karizmatikus uralkodó állt, akinek nyughelyéül végül a Ku. Tum 6 

szolgált. Tette mintegy emlékműve mindannak, amelyet elődei valamint ő maga addig elértek, és jelzi, 

hogy a kurrui fejedelmi család történelme új szakaszba lépett. A sírt körülvevő fal jelezte, hogy a sírt 

most már szentélykörzetnek tekintik, amelyben a kápolna az intézményesített halotti kultusz, illetve az 

előd kultuszának helyszíne volt.359 Az állam kialakulásának egyik fontos fázisa volt, amikor megjelent 

az igény arra, hogy az uralkodó dinasztia hatalmát legitimizálják, amihez viszont elengedhetetlen a 

politikai folytonosság kifejezése a múlttal,360 amelybe az elődök által az aktuális uralkodó hatalmának 

gyökerei bele vannak plántálva. Az uralkodó elődök kultusza így megteremtette az alapot a 

királyideológia megalkotásához,361 amelyhez az eszközöket nagy valószínűséggel Egyiptomból vették 

át. Le kell szögezni azonban, hogy a kurrui fejedelmek pontosan tudták, hogy mit, és miért adaptáltak. 

Mivel saját magukat nyilvánvalóan legitimnek tartották, elsősorban olyan eszközökre, módszerekre 

voltak szükségeik, amelyek hatalmi ideológiájukat leginkább külsőségeiben, a külvilág felé segítettek 

kifejezésre juttatni, és így erősíteni.362 Ennek bizonyítéka lehet, hogy a halott gondozása, illetve az 

egyiptomi halotti vallásban egyik legfontosabb aspektus, a sírkamra tájolása egészen a 25. dinasztia 

közvetlen elődeinek trónra lépéséig az őshonos tradíciókat követte. Vagyis a halottat nem 

mumifikálták, testét nem helyezték koporsóba, és sírjában nem helyeztek el savabti szobrocskákat, a 

                                                                                                                                                         
357 Kendall, 1999 14; Török, 1997 118f. 
358 Kendall, 1999 19; Török, 1997 116. 
359 Török, 1997 122. 
360 Török, 1997 122. 
361 Török, 1997 122. 
362 Vagyis olyan eszközöket, amely temetkezéseik föld feletti részéhez kapcsolódott, így mindenki számára 
látható volt. 
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temetkezési kamrát pedig nem az egyiptomi halotti vallásban szokásos keleti, hanem észak-déli, illetve 

északkeleti-délnyugati tájolással alakították ki. A sírok azon részei, amelyek a külvilág számára nem 

voltak láthatóak, még sokáig változatlanok maradtak. 

Újabb lépést jelentett a sírok fejlődésében, amikor a Ku. 14-nél megjelentek a szögletes 

építészeti formák: a sír felépítménye és a körzetfal most már négyszög alaprajzú. További fontos 

újítás, hogy a felépítményhez csatlakozó kápolna nem vályogtéglából épült, mint a Ku. Tum. 6 

esetében, hanem homokkőből, csakúgy, mint a sír építményét körülvevő fal. A szögletes formák 

megjelenésének oka a sír felépítményében egyrészt talán valóban az volt, hogy a kápolna részét 

képező sztélé fülke sík falszakaszt igényelt.363 Ennél lényegesebb azonban, hogy a szögletes alaprajz 

elsősorban azt jelzi, hogy az eddig szokásos, őshonos eredetű, zömök cilinder alakú felépítményt 

felváltotta egy új típusú, amelyet feltehetőleg szintén vagy Egyiptomból vagy Alsó-Núbiából vettek át. 

A szögletes formák koncepciója és az időt álló kő használata Egyiptomban a monumentális építkezés 

legfontosabb megkülönböztető jegye volt a köznép vályogtéglát használó építkezéseitől. A sír felső 

részének lepusztult állapota azonban nem teszi lehetővé, hogy a felépítmény pontos fejlődését 

rekonstruálni lehessen, ezért azzal kapcsolatban több feltételezés is lehetséges: lehetett masztaba, vagy 

piramis-a-masztabán felépítésű. Bár Reisner számára egyértelmű volt, hogy felépítményt alkotó 

téglatest masztaba formát kapott, mint ahogyan arra már utaltam Núbiában sosem temetkeztek 

masztabába. Ezért inkább az képzelhető el, hogy az új felépítmény megépítéséhez a mintát az alsó-

núbiai, az Újbirodalom korára datálható temetők szolgáltatták (Aniba, Farasz, Szoleb) ahol az 

egyiptomi hivatalnokok temetkezései voltak, akik kicsiny piramisokat építettek maguknak végső 

nyughelyül. Az elképzelés alsó-núbiai eredetét igazolhatja, hogy ebben az időszakban Egyiptomban 

nem temetkeztek piramisokba. Amennyiben ez a feltételezés helytálló, akkor az a dinasztia északi 

irányú terjeszkedését is jelezheti a Ku. 14 tulajdonosának uralkodása idején. Ennek lehet további 

bizonyítéka, hogy a sír ennek a sírnak felépítményét eredetileg a régebbi, őshonos tradíciók szerint kör 

alaprajzú, cilinder alakú építményként kezdték megépíteni. 

 A Ku. 8, Kasta feltételezett temetkezése, esetében több újítás/változtatás is megfigyelhető. 

Egyrészt ez a legnagyobb, addig épült sír a temetőben, amely egyértelműen jelzi tulajdonosának 

megnövekedett státuszát, uralkodása alatt elért eredményeit. A temetkezési gödör is az addigi 

legnagyobb, amely jóval több melléklet elhelyezését tette lehetővé Kasta számára a korábbi sírok 

tulajdonosaihoz képest. Fontos technikai újítás, hogy a sírkamrát nem fedték kőlapokkal, hanem 

feltehetőleg boltíves szobaként alakították ki, amelynek felső része a sír felépítményében van. A 

halotti kultusz és túlvilág hit szempontjából legnagyobb jelentőségű változtatás azonban az, hogy a 

sírkamra kelet-nyugati tájolással lett kialakítva, felváltva a korábbit, az észak-déli tájolású őshonos 

tradíciót. A sír tulajdonosának ez a döntése egyértelműen jelzi szándékát, az egyiptomi túlvilághit és 

halotti kultusz alapvető elképzeléseinek elfogadását és átvételét. 

                                                 
363 Kendall, 1999 26. 
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 Jelentős változtatásnak tűnhet, hogy a Ku. 11 esetében talán az egész felépítményt kőből 

építették meg, és nem korábban megszokott módon, amikor a felépítménynek csak a külső borítását 

alkották kőlapok, míg a belsejét törmelékkel töltötték ki. A változtatásra magyarázat lehet, hogy ezzel 

akarták időtállóvá tenni az egész építményt, de teljesen nem zárható ki az sem, hogy esetleg ez volt az 

első sír, amely piramis felépítményt kapott, és annak súlyát kellett egy masztaba szerű 

képződménynek elbírnia. A változtatás interpretációjában problémát jelent azonban, hogy ennél a 

sírnál is csak az első réteg maradt fenn, így legjobb esetben is csak feltételezés, hogy az egész 

felépítményt kőből építették, valamint az, hogy még ha így is volt, a módszert a Ku. 9 megépítésénél 

már nem alkalmazták. Kérdéses számomra továbbá az is, hogy a Ku. 11-el kapcsolatban rendelkezésre 

álló csekély bizonyítékok elegendőek-e ahhoz, hogy külön generációról lehessen besorolni a Ku. 11-et 

és Ku. 10-et. 

 Nem annyira a sír megépítésében, inkább a halotti kultuszban bekövetkező jelentős változást 

jelzi, hogy a Ku. 9, Alara feltételezett sírjának kápolnájában megjelenik a halotti sztélének kialakított 

fali fülke és az egyiptomi típusú áldozati asztal. A halotti kultuszban jelentős szerepet játszó, 

feltehetőleg Egyiptomból átvett elemek a halotti kultusz további intézményesülésének bizonyítékai, és 

egy még inkább markáns Egyiptom felé fordulás jelei. Ez utóbbi Alara és Amun szövetségének 

tükrében nem is annyira meglepő. Ugyanakkor az új elemek megjelenésének gyakorlati oka lehetett a 

halott tiszteletére rendezett, temetés utáni étkezési rituálé eltűnése, amelyet pótolni kellett 

valamivel.364 A fokozatosság azonban itt is megfigyelhető, hiszen a Ku. 11 és 10 esetében, ahol már 

semmi nyoma nem volt a temetést követő halotti tornak, még nem jelenik meg sem a fali fülke, sem az 

áldozati asztal. A sír kialakításával kapcsolatban azonban jelentős visszalépés, már amennyiben 

elfogadjuk a Ku. 11-el kapcsolatban kialakított feltételezést, hogy a Ku. 9 felépítményt újra a régi 

módszer szerint építették meg: csak a borítás készült kőlapokból, a belsejét törmelékkel töltötték ki. 

 A jelentősebb változtatások sorában végül meg kell említeni a Ku. 23-as sírt, amely Reisner és 

Kendall modelljében egy királyné, Alara feleségének sírja. Hosszú idő után ez az első sír, amelyben a 

temetkezés nem oldalkamrában történt, hanem az akna alján egy gödörben, amelyet aztán kőlapokkal 

fedtek le. Mivel női sírnak tartották, Reisner és Kendall a generációk kialakításában nem számolt ezzel 

a sírral. Pedig ez a jellegzetesség a Ku. 23 után vált általánossá a temetőben. 

 Reisner és Kendall elméletének egyik hiányossága, hogy a kurrui temető kronológiájának 

megalkotásakor csak látványos változtatásokra koncentráltak. A sírok alépítményével kapcsolatban 

csak a sírkamra tájolását vették figyelembe, de azt is következetlenül, pedig a sírkamra kialakításánál 

is fel lehet hívni a figyelmet legalább egy jelentősnek mondható változtatásra. Ez a zárófalazás 

kialakítása a temetkezési kamra előtt, amely először igazolhatóan a Ku. 13-nál jelenik meg, amelyet 

nem mellesleg Reisner és Kendall női sírnak tartanak. Hasonlóan egy feltételezett női sír, a Ku. 10-től 

kezdve válik általánossá, hogy egy szintben van az akna és a temetkezési kamra padlója, azaz végleg 

                                                 
364 Ellenkező esetben felmerülhet a kérdés, hogy a fali fülke és az áldozati asztal miért nem jelent meg együtt a 
sírkápolnával a Ku. Tum. 6 megépítésekor. 
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eltűnt lépcső a két szoba között.365 Igaz ez utóbbi talán valóban nem túl jelentős változtatás, és 

valószínűleg a zárófalazás megjelenésével lehet összefüggésben, a fokozatosság azonban itt is tetten 

érhető. A lépcső eltűnése nem a zárófalazással egy időben, és nem is annak megjelenése után 

közvetlenül következett be, hanem csak két sírral később. Külön érdemes itt felhívni a figyelmet arra, 

hogy a sírkamra kialakításának evolúcióját végül a Ku. 23 tette teljessé, amikor ténylegesen eltűnt a 

tradicionális gödör-oldalkamra szerkezet, és felváltotta azt az akna alján kialakított, kőlapokkal fedett 

temetkezési gödör. Ezt minden bizonnyal jóval könnyebb volt kialakítani, mint az oldalkamrát, és 

feltehetőleg a zárófalazás megjelenésének következménye volt. Úgy is mondhatnánk, hogy a korábbi 

oldalkamrát az akna hosszanti tengelyéhez viszonyítva 90 fokkal elforgatták lefelé. Nem csak a 

felépítmények kialakításában figyelhető meg tehát egy evolúciós folyamat, hanem az alépítmény 

kialakításában is. Különös módon azonban ez a folyamat kizárólag a feltételezett királynői sírokban 

tetten érhető. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a sírkamra szerkezetében megjelenő 

változtatásoknak sokáig nem kultikus, hanem gyakorlati okai voltak, szemben azokkal az újításokkal, 

amelyek a felépítmények kialakításában figyelhetőek meg. 

A kurrui temetkezések sírkamráinak kialakítása kapcsán még egy jellegzetességre fel kell 

hívni a figyelmet, amely a legelső síroknál még nem volt jelen. Az ágyas temetkezés, vagyis a 

holttestet nem a padlóra, hanem ágyra fektették a Ku. 19-nél jelenik meg először.366 Mivel az ágy 

fából készült, így abból mára szinte semmi nem maradt meg, ezért az ágy használatáról kizárólag a 

sírkamra padlójában kialakított vájatok árulkodnak, amelyekbe az ágy lábait illesztették. Ennek a 

temetkezési módnak a használata azonban meglehetősen következetlennek tűnik, mivel a 

rendelkezésre álló bizonyítékok alapján feltételezhető, hogy mindössze három sírban (Ku. 19, 14 és 

10) használtak ágyat.367 Az ágyas temetkezés szintén núbiai jellegzetesség, amely a kermai kultúrában, 

és kermai hatásra a C-csoport kultúrában vált általánossá a 2. évezred elejétől.368 A kurrui fejedelmi 

család szempontjából azonban nem tekinthető őshonos sajátosságnak, mivel a legelső sírokban nincsen 

nyoma. Ezért elképzelhető, hogy ennek megjelenése is, csakúgy, mint a sírok felépítményének 

változása a dinasztia északi irányú terjeszkedésével hozható összefüggésbe. Nem világos azonban, 

hogy miért használták az ágyas temetkezést ennyire következetlenül. Erre magyarázat lehet, hogy a 

többi sírban nem fából készült ágyra, hanem kőpadra helyezték a holttestet. Feltételezésem szerint 

azonban valószínűbb, hogy egyes sírok tulajdonosai konzervatívak voltak, és időről-időre visszatérve 

a tradicionálisabb szokásokhoz, a padlóra helyeztették a holttestet. 

A sírok alépítményének, a sírkamra kialakításának fejlődési fázisai mellett meg kell említeni 

két deviáns sírt is. Az oldalkamrai temetkezést már a Ku. Tum 2-ben felváltotta az akna sekély 

padlójába vágott üreg, míg a kelet-nyugati tájolás először valójában a Ku. 14-nél jelenik meg. Számos 

feltevést ki lehet alakítani, főleg az utóbbival kapcsolatban, mint például azt, hogy az építők 
                                                 
365 A lépcső először a Ku. 14-ben tűnt el, a Ku. 11-ben azonban úja megjelent. 
366 Kendall, 1999 19; 
367 Dunham, 1950 48, 54, 72;  
368 Török, 1997 121. 
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elrontották a tájolást, vagy a kőzet anyaga miatt kellett eltérni az addig tradicionális észak-déli 

iránytól. Kendall azt is elképzelhetőnek tartja, hogy úgy újítottak, hogy nem voltak tudatában annak, 

hogy egy nagyon fontos egyiptomi temetkezési gyakorlatot követnek.369 Az igazat megvallva, ez egy 

erőltetett alig hihető magyarázat. Sokkal valószínűbb, hogy pontosan tudták mit és miért alkalmaznak. 

A kérdés akkor az, hogy a Ku. 14 feltételezett női sírpárjában, a Ku. 13-ban, amely nem sokkal később 

épülhetett, miért tértek vissza a tradicionális tájoláshoz. Sokkal valószínűbbnek érzem ezért, hogy ez a 

két sír inkább a dinasztia lassú, fokozatos Egyiptom felé fordulásának bizonyítéka, amelyek 

tulajdonosai igyekeztek meghonosítani új, Egyiptomból átvett elemeket, de az utódok egy időre 

visszatértek a tradicionális megoldásokhoz, mielőtt az a bizonyos újítás végleg meghonosodott volna. 

Az előzőekben leírtakkal érzékeltetni próbáltam, hogy a kurrui temető sírjainak építészeti 

alapon történő besorolása generációkba számos ponton megkérdőjelezhető. Ennek egyik oka, hogy 

tulajdonképpen szubjektív megítélés kérdése, hogy milyen újítást tekintünk generációs horderejű 

változtatásnak, és ezért egyetlen közvetlenül korábbi sírhoz képest bekövetkező változtatást vagy 

újítást sem lehet kisebb értékűnek tekinteni a másiknál, csak ezért, mert külsőségeiben kevésbé 

látványos. S ugyanez igaz a visszalépésekre is, vagy látszólagos visszafejlődésékre, amelyek 

egyértelműen csak sírok alépítményeiben láthatóak. Különösen igaz ez az imént említett két sírra, a 

Ku. Tum. 2-re és a Ku. 14-re, amelyek alépítményeiben minden szempont alapján jelentős 

változtatások hajtottak végre tulajdonosaik, amelyeket aztán a közvetlenül utánuk épített sírokban 

mégis elhagytak. 

Reisner és Kendall generációs elméletének egyik buktatója abban rejlik, hogy feltételezik, 

hogy mindegyik soron következő uralkodó változtatott valami jelentőset sírjának kialakításán az előző 

sírokhoz képest. Pedig már a rendszerünkben rövid idővel a temető megalapítása utánra datált Ku. 

Tum. 6 kapcsán el kellett volna gondolkodniuk azon, hogy tényleg elegendő volt-e mindössze húsz év 

ahhoz, hogy olyan, a halotti kultuszhoz tartozó tradíciók megváltozzanak, amelyek egyébként 

változatlan formában túlélték a újbirodalmi hódítás ötszáz(!) évét, amikor az egész térség nagyon erős 

és tudatos egyiptianizációnak volt kitéve. Ezzel szemben, még ha ragaszkodunk is a generációnkénti 

húsz éves időszakokhoz, akkor az első komolyabb változtatás és Egyiptom felé fordulás nyomait 

magán viselő Ku. Tum. 6 megépítéséig legalább nyolcvan évnek kellett eltelnie a temető 

megalapításától kezdve. Mindez feleveti annak problémáját is, hogy a feltételezhetően nagyon mély 

kulturális gyökerekkel rendelkező temetkezési hagyományok átalakulásához mennyi időre lehetett 

ténylegesen szükség. Ráadásul éppen Kendall az, aki – egyébként helyesen, a 25. dinasztia öröklődési 

szokásaira alapozva – felhívja a figyelmet arra, hogy két sír megépítése között még húsz év sem 

biztos, hogy eltelt. Nagyon nehezen elképzelhető ezek után, hogy jelentős, mélyreható változások 

jelenjenek meg például halotti kultuszban generációról generációra. 

                                                 
369 Kendall, 1999 26. 
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Ezen kívül Reisner és Kendall nem veszi figyelembe azt sem, hogy lehetettek olyan 

fejedelmek, akik inkább ragaszkodtak az őshonos tradíciók életben tartásához, vagy nem volt 

lehetőségük változtatni, vagy egyszerűen nem is akartak. Kétségtelen tény, hogy a vissza-

visszalépéseknek, egy újítás bevezetésének majd közvetlen elhagyásának bizonyítékai elsősorban a 

sírok alapépítményeiben láthatóak. De éppen ez volt az tér, amelyet a halott – már ha szabad így 

fogalmazni – intim szférájának lehet tekinteni. Ezért talán természetes is, hogy bizonyos változtatások, 

mint például az oldalkamra elhagyása, vagy a sírkamra tájolása sokkal lassabban, sőt nehezebben 

honosodott meg, és első megjelenésünk után az utódok mégis inkább az őshonos, hagyományos 

elképzelésekhez és kialakításokhoz tértek vissza. 

Reisner és Kendall rendszerének egyik fogyatékossága, hogy generációs elméletükkel az 

sugallják, hogy mindegyik fejedelem nem csak hogy egyformán sikeres volt, de mindegyikük 

sikeresebb volt, mint elődje. Írásos források hiányában a 25. dinasztia elődeinek történelmét szinte 

egyáltalán nem ismerjük, ezért az egyetlen támpontot a kurrui fejedelmek hatalmának növekedésének 

felbecsüléséhez sírjaik méretének, illetve a bennük felhalmozott javak mennyiségének és minőségének 

a változásai jelezhetnék. A sírok azonban már ásatásuk idején sem voltak olyan állapotban, hogy azok 

alapján a kurrui fejedelmi család területi befolyásának kiterjedéséről, gyarapodásáról messzemenő 

következtetéseket lehetne levonni. Fel kell hívni a figyelmet arra is, amelyre a 25. dinasztia és 

közvetlen elődeinek történelmében egyértelmű utalások vannak, hogy a trónváltások általában nem 

mentek zökkenőmentesen a királyi családon belül. Aligha volt ez másképpen az elődök esetében, és 

ezért könnyen elképzelhető, hogy egy-egy fejedelem csak nagyon rövid ideig uralkodott, illetve az, 

hogy folyamatosan belső ellenzékével kellett megküzdenie, és ezért nem volt módja arra, hogy a 

fejedelemség tekintélyét növelje, vagy lehetősége arra. Mindenesete kevés sír esetében beszélhetünk 

egyértelműen arról, hogy egy fejedelem sírja, vagy annak egyes részei minden kétséget kizáróan, 

szembe tűnően nagyobb méretben lettek kialakítva, mint közvetlen elődje/i sírjának esetében. Ezek a 

sírok a Ku. Tum. 6, a Ku. 9 és a Ku. 8. A legnagyobb méretkülönbség egyébként a Ku. Tum. 1 és a 

Ku. Tum. 6 között látható. Ugyanakkor, ha eltekintünk a generációs csoportoktól, és feltételezzük, 

hogy a temetőnek ebben a részében nincsenek női sírok, a kisebb méretben, vagy már meglévő 

jellegzetességek nélkül kialakított sírokat értelmezhetjük olyan fejedelmek temetkezéseiként, akiknek 

nem adatott meg elegendő idő a trónon, hogy vezetőként kimagaslót alkossanak, és ezt 

sírépítményükkel is kifejezzék. Ugyanez elmondható a legelső sírokról is, amelyek tulajdonosai az 

egyiptomi kivonulást követő, feltétezhetően kaotikus időszakban még elsősorban a fejedelemség 

fennmaradásáért küzdöttek a rivális fejedelemségekkel és a sivatagi törzsekkel. 

Azzal, hogy Reinser és Kendall generációs skatulyákba erőszakolták a sírokat, a történeti 

rekonstrukció megalkotására tett kísérletek mozgásterét korlátozták le. Olyan fejlődési modellt 

sugallnak a fejedelemség történetéhez, amelyben kizárólag elődeiknél egyre sikeresebb uralkodók 

követik egymást, akik változatlanul a legoptimálisabb környezeti és politikai körülmények között 

tevékenykedtek. Sem rivális fejedelemségek, sem a sivatagi törzsek, sem belső ellenzék, sem 
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környezeti változásokból adódó nehézségek nem gátolták őket. Reisner és Kendall modelljében 

nincsen helye szerényebb képességekkel és teljesítménnyel bíró fejedelmeknek. 

 

 2.3.2. Az edénytöredékek datálásának problémája 

 

 Az el kurrui temető sírjainak datálását segíthetné, ha sírokban megtalált edényeket töredékeik 

alapján pontosan lehetne keltezni. Talán már a sírok leleteinek bemutatásakor kiderült, hogy nem ez a 

helyzet. A temetkezések mellékleteként elsősorban három különböző nyersanyagból készül edényeket 

helyeztek el. Ezek a fajansz, az alabástrom és az agyag. A fajanszból és alabástromból készített 

edényeket az azokon látható ábrázolások stílusa, vagy kialakításaik típusa alapján általában a késő 

Újbirodalom korára keltezik. További fontos tényező lehet, és talán az egyetlen kronológiai támpont, 

hogy helyi készítésű fajansz edények csak a Ku. 13-ban jelennek meg először, de még csak kisebb 

mennyiségben. Számuk a Ku. 10-től kezd el nőni, és a 25. dinasztia uralkodóinak temetkezéseiben 

válnak általánossá. Fontos azt is megemlíteni, hogy a jobb minőségben előállított fajansz edények 

kizárólag egyiptomi importból származnak, és ugyanez elmondható az alabástromból készített 

edényekkel kapcsolatban is. A késő újbirodalmi datálás még elfogadható a legelső sírok esetében, 

amennyiben a temető időtartamára vonatkozó hosszú kronológiát fogadjuk el, de a későbbi síroknál 

már akkor sem. Nem csoda, ha Kendall a probléma megoldására számos elméletet gyártott. Szerinte a 

sírokban fennmaradt újbirodalmi korinak látszó fajansz és alabástrom edények vagy családi örökség 

részét képezték vagy sírrablásokból származnak. A probléma kínosságát mutatja harmadik 

feltételezése, mely szerint ezeket az edényeket kifejezetten a kurrui piac számára állították elő 

archaikus stílusban Egyiptomban. A sznobok(sic!)! Lehetne az elmélet meghallgatása után rögvest 

felkiáltani. Helyben biztosan nem készülhettek, hiszen korábban láthattuk, hogy jelentős különbség 

van az Egyiptomból importált és a helyben előállított fajansz edények minősége között. A legzavaróbb 

talány valóban az, hogy a fajanszból és alabástromból készített edények szinte tökéletes 

változatlanságot mutatnak a legelső síroktól kezdve egészen a Ku. 8-ig, Kasta sírjáig. Néhányról 

feltételezték ugyan korábban, hogy párhuzamát megtaláltak Egyiptomban Harmadik Átmeneti kori 

kontextusban. Ez azonban a megoldáshoz kicsit sem visz közelebb. Ennek fő oka, hogy az egyiptomi 

anyagi kultúra kronológiája a kései Újbirodalomtól kezdve a szaiszi korig egyelőre nem állapítható 

meg pontosan.370 A másik ok, hogy a kései fejedelmi sírok is már minden bizonnyal az egyiptomi 

Harmadik Átmeneti Kor valamelyik korszakával kortársak. Ezért nem lehet mit kezdeni az egyiptomi 

párhuzamokkal. Sajnos a kerámia edények töredékei sem segítenek a probléma feloldásában.  

 A sírok belsejéből meglepően kevés kerámia edény töredéke került elő.371 A Ku. Tum. 5-ben 

és 4-ben maradtak fenn egy egyedi típusú, kézzel készített,372 zömök agyagedény díszített alapjának 

                                                 
370 Török, 1997 85. 
371 Legalábbis Dunham és Kendall publikációi alapján. 
372 Heidorn, 1994 120. 
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töredékei, amely a későbbi sírokban már nem fordul elő, de kapcsolatot jelenthet egy kortárs vagy 

valamivel korábbi temetővel az alsó-núbiai Debeirában, ahol szintén megtalálták ennek az 

edénytípusnak a maradványait.373 Utóbbi lelőhelyet ásatói az Újbirodalomra datálják, ugyanakkor 

kerámia anyagát szokatlan tartják.374 A Ku. Tum. 1-ben fennmaradtak olyan kézzel készített tálak 

töredékei, amelyeknek peremét bekarcolt ábrák díszítik, külső felületnek alsó részét pedig gyékény 

benyomatok.375 Ezek talán kortársak a sírokkal, mivel a gyékény benyomattal díszített kerámiát 

megtalálták más 25. dinasztia és napatai kori rétegben Núbiában, ahol a benyomatokkal és bekarcolt 

ábrákkal díszített tradíció folytatódott az 1. évezredben és később is.376   

A Ku. Tum. 4-ből került elő egy olyan edénynek két töredéke, amely meszes agyagból 

készült.377 Ennek a nyersanyagnak a legközelebbi forrása csak Felső-Egyiptomban található meg, és 

ez azt sugallja, hogy a sír tulajdonosa vagy utódja közvetlen kereskedelmi kapcsolatban állt a thébai 

körzettel.378 A meszes agyagból készült, tehát biztosan Felső-Egyiptomból származó edények 

töredékeit a Ku. 19-ben is megtalálták.379 

A Ku. 19-ből előkerült márga valamint iszapos agyagból készült edénytöredékek közül 

néhánynak szintén megvan a felső-egyiptomi párhuzama, amelyek a Harmadik Átmeneti Korra és a 

25-26. dinasztia idejére datálhatóak.380 Ugyanez elmondható azokról az iszapos agyagból készült 

edénytöredékekről, amelyek a Ku. Tum. 6-ban maradtak fenn.381  

A Ku. 14-ből, 13-ból, 11-ből, 10-ből, 9-ből és 23-ból (vagyis a Reisner és Kendall C-E 

generációiba tartozó sírokból) kevés agyagedény került elő, és szinte mind datálhatatlan.382 

 Külön érdemes megemlíteni azokat a kerámiaedény töredékeket, amelyek a kurrui temetőben 

kizárólag a Ku. 19-ből kerültek elő. Ezek három föníciai tárolóedényből származnak, amelyeket az 1. 

évezredre lehet datálni.383 Az alap típusa, a váll szöge és a test alakja valamint a fülek kialakítása 

olyan edénytípusokra emlékeztetnek, amelyeket 11-9. századi kontextusban találtak meg a Földközi-

                                                 
373 Az edény funkciója azonban ismeretlen. Heidorn, 1994 120; Kendall, 1999 15. 
374 Heidorn, 1994 120. A Ku. Tum. 4-ből és 5-ből előkerült három olyan iszapos agyagból készített edény 
töredéke is, amelyekhez hasonlóak szintén fennmaradtak a Debeira 176-os temetőben. De megtalálták 
párhuzamaikat 22-26. dinasztia kori kontextusban Egyiptomban is. A Nuriban megtalált töredékek bizonyítják, 
hogy ezt a típust a napatai sírokban a 6. század közepéig használták. Heidorn, 1994 120. 
375 Heidorn, 1994 117. 
376 Heidorn, 1994 117. Szintén a Ku. Tum. 1-ből kerültek elő olyan edényfedők, amelyeket más kurrui sírokban, 
valamint harmadik átmeneti kori és késő kori lelőhelyeken is megtaláltak Egyiptomban és Szudánban a 8-7. 
századi rétegekben. Elképzelhető, hogy ezeket hosszabb időszakon keresztül használták, vagy nem kortársak a 
sírokkal. Újbirodalmi kontextusban azonban nem szokványosak. Heidorn, 1994 117. 
377 Kendall, 1999 16. 
378 Kendall, 1999 16. A legelső sírokban megtalált más típusú edénytöredékek számos párhuzamait megtaláltak 
felső- és alsó-egyiptomi lelőhelyeken is a 20-26. dinasztia korára datálható rétegekben. Heidorn, 1994 119. 
379 Kendall, 1999 23. 
380 Heidorn, 1994 122. 
381 Heidorn, 1994 122. 
382 Heidiorn, 1994 124. 
383 Heidorn, 1994 124; Kendall, 1999 23. 
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tenger keleti partvidékén és Alsó-Egyiptomban.384 Föníciai tároló edényeket Meroéban is találtak a 8. 

századra datálható rétegekben.385 

 A temetkezések kerámia töredékek segítségével történő datálásának visszásságait hűen 

szemléltetik azok a töredékek, amelyek a Ku. 19-ből kerültek elő. Ezeket Heidorn az edények felső-

egyiptomi párhuzamai alapján Harmadik Átmeneti Korra és a 25-26. dinasztia idejére datálja. Vagyis a 

Ku. 19-es sír 1070 és 525 között bármikor épülhetett 

 

2.3.3. A férfi és női sírok együttes kialakításának problémája 

 

Reisner és Kendall rövid kronológiájának egyik elengedhetetlen alkotó eleme az, hogy az el 

kurrui temetőben az uralkodó fejedelmek mellett feleségeik is külön sírt kaptak, és ennek egyik 

legfontosabb bizonyítékát a sírokból előkerült emberi maradványokban látják. Antropológiai leleltek 

azonban a 25. dinasztia elődjeinek sírjai közül csak háromban maradtak fenn: a Ku. Tum 4-ben, a Tum 

2-ben és a Ku. 11-ben.386 Ezeknek vizsgálatát ráadásul több dolog is nehezíti. Egyrészt teljes test 

egyik sírban sem maradt fenn, valamint a csontok a fosztogatók munkájának és az idő pusztításának 

köszönhetően nagyon rossz állapotban voltak már megtalálásuk idején. További problémát jelent, 

hogy a csontokat se nem konzerválták, se nem tárolták megfelelően. A csontok össze voltak 

keveredve, és nem csak az emberi maradványok egymással, de néha állatcsontokkal is.387 Az 

antropológiai bizonyítással kapcsolatos problémát jól szemlélteti a Ku. Tum. 2-ben megtalált, 

viszonylag jobb állapotban fennmaradt emberi maradványok vizsgálata. Lane Beck, aki Timothy 

Kendall kérésére az antropológiai leletek vizsgálatát elvégezte, először azt állapította meg, hogy egy 

fiatal fiú maradványai. Később azonban megváltoztatva korábbi véleményét arra az álláspontra jutott, 

hogy egy érett korban lévő férfi csontjai.388 Egy másik problémára hívják fel a figyelmet a Ku. 11-ből 

előkerült maradványok. Ebben a sírban legalább öt különböző személyhez tartozó csontokat 

találtak,389 amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy miután a sírokat kifosztották, azokat adott esetben 

                                                 
384 Heidorn, 1994 124; Kendall, 1999 23. 
385 Heidron, 1994 124. 
386 Reisner naplója említést tesz arról, hogy a Ku. Tum. 1-ben is találtak emberi maradványokat. Ezek azonban 
vagy még a helyszínen, vagy szállítás, vagy raktározás közben elvesztek. Kendall, 1999 16. 
387 Kendall, 1999 9. 
388 T. Kendall: A Response to László Török’s Long Chronology of El Kurru. in: Studien zum Antiken Sudan. 
Akten der 7. Internationalen Tagung für meroitische Forschungen vom 14. bis 19. September 1992 in Gosen / 
bei Berlin (Meroitica 15), ed: S. Wenig. Wiesbaden, 1999 172. 
389 L.A. Beck: Demogtraphic Data for Human Skeletons Recovered from El Kurru. in: Studien zum Antiken 
Sudan. Akten der 7. Internationalen Tagung für meroitische Forschungen vom 14. bis 19. September 1992 in 
Gosen / bei Berlin (Meroitica 15), ed: S. Wenig. Wiesbaden, 1999 162. Néhányról nem is lehet egyértelműen 
megállapítani, hogy milyen nemű személyhez tartoztak. Reisner feltételezése szerint az egyik csontvázat, 
amelyet a Ku. 11 kifosztott temetkezési kamrájának közelében találtak meg, és amely talán valamikor egy nőé 
volt, a Ku. 10-ből hurcolták át a sírrablók. Azonban az a legkevésbé sem világos, hogy mi készthette a 
sírrablókat a csontok ide-oda hurcolására. 
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újabb temetkezésekre használhatták. Így bár a Ku. Tum. 4-ből feltehetőleg egy fiatal nő maradványai 

kerültek elő,390 fennáll a lehetősége annak, hogy a csontok másodlagos betemetkezésből származnak. 

Az antropológiai vizsgálatok mellett még kevésbé igazolható a férfi és női temetkezések 

együttes létének másik fontos bizonyítéka, miszerint a fejedelmek feleségeinek sírjait tudatosan 

rosszabb minőségben alakították ki, és gyengébb minőségű, valamint kevesebb melléklettel látták el, 

mint férjeik sírjait. Egyrészt a sírok mindegyike jelentős mértékben lepusztult állapotban volt, amikor 

feltárásukat megkezdték. A sírok felépítményéből szinte semmi sem maradt fenn, így azokból 

messzemenő következtéseket nem lehet levonni a megépítésük minőségére vonatkozóan, és a 

természetszerűleg jobb állapotban fennmaradt alépítmények kialakításában sem figyelhetőek meg 

minőségi eltérések. Reisner és Kendall elméletük egyik fontos bizonyítékát talán abban látták, hogy az 

általuk B-Generációba sorolt Ku. Tum. 6 és Ku. 19 esetében csak az előbbinél figyelhetőek meg a 

sírkápolna nyomai, míg az utóbbinál, a királyné sírjánál nem. Azonban, amikor ezek a sírok épültek, a 

kápolnát vályogtéglából alakították ki, amelynek fennmaradási esélye jóval kisebb, mint a kőnek. A 

két sír, valamint a Ku. 13 esetében arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a Ku. 19 körzetfalának 

egy részét elbontották, amikor a Ku. 13 épült. Így elképzelhető az is, hogy a Ku. 13 építésekor 

bontották el a Ku. 19 kápolnáját is.391 Azt sem lehet kizárni, hogy a sír tulajdonosa egyszerűen nem 

ragaszkodott az elődje által bevezetett új gyakorlathoz. Arra is fel lehet hívni a figyelmet, hogy a Ku. 

19 esetében a kőtömböket, amelyek a sírt körülvevő falat alkotják jóval pontosabban, nagyobb 

gonddal, tehát jobb minőségben alakították ki, mint a Ku. Tum. 6 esetében.392 Még ennél is figyelemre 

méltóbb, hgy a Ku. 11 és 10 esetében, amelyek Reisner és Kendall rendszerében a D-Generációt 

alkotják, a Ku. 10, vagyis a feltételezett királynéi sír alépítményében tágasabb volt a sírkamra, amely 

vagy más típusú temetkezést tett lehetővé, vagy több sírmelléklet elhelyezését, mint a Ku. 11-ben. 

A sírok alépítményében végrehajtott változások, amelyekről fentebb már írtam, is teljesen 

ellentmondanak a férfi-női sírpárok meglétének. 

A sírokból vagy azok körül fennmaradt leletek alapján szintén nehéz lenne a temetkezések 

tulajdonosainak nemére következtetni. Mint arra már többször is utaltam, a sírok mindegyikét már az 

ókorban szinte teljesen kifosztották, így ami bennük megmaradt, abból messzemenő következtetéseket 

levonni nem lehet, és egyelőre egyetlen olyan tárgy sem ismert a sírokból, amely félreérthetetlenül 

jelezné, hogy tulajdonosa minden kétséget kizáróan nőnemű volt. Sőt, a Ku. Tum. 4-ből, amely sírban 

egy fiatal nő maradványait is megtalálták, előkerült ünnepi nyílhegyeket inkább egy férfi sírjába 

várnánk, annál is inkább, mivel hasonló nyílhegyek kerültek elő a Ku. Tum. 1-ből és 2-ből, amelyek 

Reisner és Kendall feltételezése szerint is férfi uralkodók sírjai. A fennmaradt leletek alapján, 

amennyiben azok mennyisége és minősége alapján akarunk a sírok tulajdonosainak nemére 

                                                 
390 Beck, 1999 162; Kendall, 1999 16. 
391 Feltehetőleg a Ku. 19 és Ku. 13 egymásba építése volt további bizonyítéka annak Reisner és Kendall számára, 
hogy női sírokról van szó. Mivel női sírok voltak, nem voltak rájuk tekintettel, és ezért építették egyiket a 
másikba. 
392 Kendall, 1999 20. 
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következtetni, akkor Reisner és Kendall elmélete csak a D-Generációba tartozó Ku. 11 és 10 sírok 

esetében állna meg. A C-Generációt alkotó Ku. 14 és 13 esetében viszont a feltételezett királynéi 

sírban, a Ku. 13-ban maradtak fenn a jobb minőségű és nagyobb számú leletek. Az egész elmélet 

szempontjából külön figyelmet érdemel a Ku. Tum. 2, mert amennyiben ez tényleg egy felnőtt férfi 

sírja, vagyis egy uralkodói sír, akkor ennek egyáltalán nincsen meg a királynéi sírpárja. A férfi és női 

sírok megkülönböztetésének mond ellent a sírok felszíni törmelékéből előkerült, a temetést követő 

étkezési rituálé során felhasznált edénytöredékek vizsgálata is. Számos esetben megfigyelhető, hogy a 

feltételezett királynéi sírnál használtak nagyobb számban és jobb minősében előállított edényeket.393 

Vagyis az ünnep ezeknél a temetéseknél nagyobb jelentőséget kapott. 

A női sírok meglétét a temetőben nem csak az antropológiai leletek, vagy a sírok kialakítása és 

felszereltsége nem igazolják. Ezeken kívül is nehezen elképzelhető, hogy egy olyan társadalomban, 

ahol néhány évtizeddel később a királyi család hölgy tagjai kiemelkedően fontos politikai szerepet 

fognak betölteni, hogy az uralkodó feleségének férjük vagy annak utódja tudatosan gyengébb 

minőségben alakíttatta volna ki sírját, és szándékosan rosszabb minőségű sírmelléklettel látta volna el 

temetkezését. 

Az sem igazolható egyértelműen, hogy a sírok elhelyezésénél sírpárokban gondolkodtak, és 

hogy a női sírok mindig férj sírjától jobbra fekszenek. A sírpárokkal kapcsolatos elmélet már a 

feltételezett A-Generáció és a Ku. Tum. 2 esetében megdőlni látszik. Az első generációba Reisner és 

Kendall három sírt sorol be, míg a Ku. Tum. 2-nek – egyelőre – nincsen meg a női párja.394 Ugyanez 

elmondható az E-Generációról, amelybe négy sír tartozik. A B-Generáció sírja a Ku. 19 valóban 

jobbra fekszik a Ku. Tum. 6-tól, de meglehetősen nagy távolságra. A sírok fő sorában a temetkezések 

nagyon közel fekszenek egymáshoz, és feltehetőleg a soron következő sír tényleg jobbra fekszik az 

előzőtől. Ugyanakkor, ha elfogadjuk, hogy a kurrui temetőben női sírok is helyet kaptak, akkor ez azt 

is jelenti, hogy azok, akik a temető szerkezetét kialakították nem csak azzal nem számoltak, hogy a 

feleség adott esetben férje előtt hunyhat el, de azzal sem, hogy akár fiát, akinek az elődök eltemetése 

feladata volt, is túlélheti. A problémát adott esetben át lehetett hidalni azzal, hogy a sírpárokat egy 

időben építették, ennek azonban teljesen ellentmondanak a sírok alépítményei között meglévő 

különbségeknek, amelyek néhány esetben megfigyelhetőek a közvetlenül egymás mellett fekvő sírok 

esetében. 

Végezetül meg kell említeni azt, amelyre Török László hívta fel a figyelmet, hogy a temetőnek 

abban a részében, amelyben a 25. dinasztia fáraóinak sírjai fekszenek, nincsenek női sírok. A 25. 

dinasztia uralkodóinak feleségei sírjait elkülönítve, a déli dombon alakították ki. Nehezen 

elképzelhető, hogy míg elődei apja három feleségével közösen temetkezett, addig Piankhi hirtelen 

váltással a feleségeit a temető egy másik szekciójában temetteti el. 

                                                 
393 Ku. 19 és Ku. 13. 
394 A sírral kapcsolatba az sem elképzelhetetlen, hogy nem a B-Generációba tartozik, miként azt Kendall 
feltételezi, hanem önállóan kell számolni, mint külön generáció. 
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Eddig sem Kendall, sem mások, akik a női sírok megléte vagy nem léte mellett érveltek, nem 

említettek meg egy lehetőséget, amellyel adott esetben számolni lehet, és a női sírok létezése mellett 

lehet érv. Már korábban utaltam arra, hogy a 25. dinasztia idején királyi család nő tagjai jelentős 

politikai befolyással bírtak, és nem elképzelhetetlen a hölgyek szerepe a politikai életben már a 

fejedelemség korában kimagasló volt. Ezért teljesen nem zárható ki, hogy a fejedelemség korai 

időszakában nők is betölthették az uralkodó funkcióját, és így elképzelhető, hogy a sírok közül 

néhányban nem férfi uralkodók, hanem fejedelem asszonyok nyugodtak. Ennek egyetlen halovány 

bizonyítéka a Ku. Tum. 4, amelyben egy nő földi maradványait találták meg együtt nyílhegyekkel a 

leletek között, amely utóbbiakat egy férfi sírjába várnánk. 

 

 2.3.4. Az el kurrui fejedelemség egyiptizálódásának folyamata 

 

 Reisner és Kendall számára a kurrui temető leletei alapján nyilvánvaló volt, hogy a kurrui 

fejedelmi család gyorsan és mélyrehatóan egyiptianizálódott alig valamivel több, mint egy évszázad 

alatt. Kendall ennek bizonyítékait a sírok építészetében bekövetkező változásokban, a sírok 

leletanyagában, a temetéshez kapcsolódó rituális étkezés fejlődésében, és az egyiptomi írás 

használatára utaló elszórt jelekben látja. Vélemény szerint a kurrui fejedelemség egyiptianizációja és a 

napatai állam kialakulása nem képzelhető el Théba tudatos közreműködése, sőt, irányítása nélkül. A 

dinasztia akkulturációjának sebessége egyenesen következik a temető használatának rövid 

kronológiájából fakadó elképzelésből, de legalábbis a két feltételezés szorosan összefügg. A fenti 

részekben igyekeztem azokat az ellenérveket kibontani, amelyek miatt az el kurrui temető sírjainak 

rövid kronológiáját nem tartom elfogadhatónak. Ezzel együtt a következőkben Kendall elképzelése 

főbb bizonyítékainak kritikáján keresztül szeretném röviden érzékeltetni, hogy a kurrui dinasztia 

egyiptianizálódása egy sokkal inkább belülről vezérelt, fokozatos, lassú folyamat volt, amely egyes 

fejedelmek tudatos politikájának következménye volt. Szeretném tehát egyértelműen hangsúlyozni, 

hogy a fejedelemség egyiptianizációját kérdőjelezem meg, hanem annak sebességét, mértékét és 

irányultságát. 

 

 2.3.4.1. Az egyiptianizálódás nyomai az építészetben 

 

 Mielőtt ennek részleteire rátérnék, érdemes röviden újra áttekinteni a kurrui temető sírjainak 

evolúcióját, a jelentősebb változtatásokra koncentrálva: 

 felépítmény: alépítmény: 
Ku. Tum. 1 őshonos395 őshonos396 
Ku. Tum. 4 őshonos őshonos 

                                                 
395 Zömök, cilinder alakú felépítmény elkerítő fal és sírkápolna nélkül 
396 Gödör-oldalkamra temetkezés (a nyugati falban), a tájolás észak-déli (illetve pontosabban északkeketi-
délnyugati).  
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Ku. Tum. 5 őshonos őshonos 
Ku. Tum. 2 őshonos a temetkezés nem oldalkamrában, 

hanem a sekély akna alján kialakított 
gödörben, amelyet kőlapokkal fedtek 

Ku. Tum. 6 őshonos cilinderforma; 
elkerítő fal és sírkápolna 

őshonos /újra/ 

Ku. 19 őshonos cilinderforma; 
elkerítő fal, de nincsen sírkápolna 

őshonos 

Ku. 14 szögletes formák megjelenése; az 
elkerítő fal és a sírkápolna általánossá 
válik 

a kialakítás őshonos, de a tájolás kelet-
nyugati 

Ku. 13  őshonos /újra/ 
Ku. 11 talán a felépítmény egésze kőből épült őshonos 
Ku. 10  őshonos 
Ku. 9 a felépítmény újra törmelék, amelyet 

kőlapokkal fedtek; a kápolnában 
megjelenik a falfülke és az áldozati 
asztal 

őshonos 

Ku. 23  az oldalkamrai temetkezés végleges 
eltűnése, helyette, mint a Ku. Tum. 2-
ben; a tájolás őshonos 

Ku. 8 feltehetőleg az első biztosan piramis 
felépítmény 

a kelet-nyugati tájolás általánossá 
válik; a sírkamra boltíves kialakítása 

   

 A táblázatból jól látszik, hogy az újítások a sír alépítményében egy sokkal lassabb folyamat 

eredményeként váltak általánossá, mint a felépítményben. Ennek ellenére jelentősége lehet annak, 

hogy az első jelentős változás mégis a sír alépítményében figyelhető meg: a Ku. Tum. 2-ben az 

őshonos kialakítást felváltotta egy új. Ennek eredete azonban egyelőre pontosan nem megállapítható. 

 Ezzel szemben a felépítményben bekövetkező változások forrása minden bizonnyal Egyiptom 

volt, és ezt a sírokban megjelenő tetemes mennyiségű egyiptomi import tárgy – edények, ékszerek – is 

jelzik. Fontos azonban kiemelni, hogy az elkerítő fal és a sírkápolna megjelenése, bár ténylegesen a 

halotti és az előd kultuszának elengedhetetlen kellékét képezték, nem kultikus vagy vallási igényből 

fakadt, hanem politikai motivációi voltak. S ez utóbbinak kettős természete volt. A Ku. Tum. 6-ban 

eltemetett fejedelem uralkodásának idejére a főnökség kiterjedése elérhette azokat a határokat, amikor 

az uralkodó dinasztia hatalmát szélesebb alapokra kellett helyezni. A területi gyarapodást ugyan 

jelezheti a sír felépítményének méretében bekövetkező jelentős változás, ugyanakkor szükségessé vált 

az ideológiai alapok megalkotása is, amely kellően látványos formában, az írás és képi ábrázolások 

felhasználása nélkül jelezte a külvilág, egy szélesebb közönség felé az uralkodó megnövekedett 

tekintélyét, státuszát és legfőképpen legitimációját. Ez utóbbira pedig nem volt jobb eszköz, mint az 

uralkodó elődök kultuszának intézménye Egyiptomban. A sírokból előkerült leletek mellett a 

határozott Egyiptom felé fordulás hátterében lehetettek minden bizonnyal azok az emlékművek is, 

amelyek az újbirodalmi Egyiptom nagyságát idézték, és Núbia szerte láthatóak voltak. S éppen a 

politikai motiváltság volt az, amely feltételezi, hogy a kurrui fejedelmek voltak a kezdeményezők, 

akik a mintáért egy olyan közeg felé fordultak, amellyel már a temető megalapításának idején intenzív 
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kereskedelmi kapcsolatban álltak. A kurrui dinasztia nyitott Egyiptom irányában, szűkebb értelemben 

Théba felé, és nem fordítva.  

Az egyiptomi elemek átvétele, az új meghonosítása azonban a nyilvánvaló politikai igény 

ellenére sem ment azonnal még a sírok felépítményében sem. Ennek a folyamatnak fokozatosságát 

jelezheti, hogy látszólag a Ku. 19-nél egygenerációnyi időre eltűnik a sírkápolna. Hiányával 

kapcsolatban lehet elméleteket felállítani, melyek szerint, mivel női sír, szándékosan gyengébben 

szerelték fel, mint férje sírját, vagy azért, mert bár eredetileg a sír rendelkezett sírkápolnával, mivel 

vályogtéglából építették azt, nem maradt fenn. Ha viszont a sír alépítményében bekövetkező 

változások folyamatából indulunk ki, akkor a Ku. 19 esetében sem zárható ki az, hogy tulajdonosa 

egyéni döntése végett nem kapott sírja kápolnát, és visszatért a hagyományos elképzeléshez, amelynek 

hátterében az is állhatott, hogy még nem értette meg elődje sírjában megjelenő két új elem valódi 

lényegét. 

A kurrui fejedelmek lassabb egyiptianizációjának jele az is, hogy a szögletes alaprajz és a 

kőépítkezés csak két generációval a Ku. Tum. 6 után jelenik meg, holott egy gyors folyamatban, 

amelyben a felső-egyiptomi kulturális elit játszotta a vezető szerepet, a két fontos újítás egyidejű 

bevezetését lehetne elvárni. Logikailag is ezt lehetne feltételezni, mivel a kápolna kényelemesebb 

kialakítása egyenes síkú falszakaszt igényel. A négyszög alaprajz és valódi kőépítkezés azonban csak 

a Ku. 14-el jelenik meg, mert feltételezhetőn a kör alaprajzú, lekerekített formájú kialakítás is olyan 

mély kulturális gyökerekkel rendelkezett, amelynek felváltásához hosszabb időszak kellett annál, mint 

azt Reisner és Kendall elmélete feltételezi. Ez a változás egyben egy újabb ideológiai fázist is 

képvisel. Mindkettő az uralkodók monumentális építkezéseinek megkülönböztető jegye a közemberek 

építményeitől, amelyben a vályogtégla volt a legjellemzőbb nyersanyag. 

A dinasztia lassú egyiptianizálódásának bizonyítékát legjobban a sírok alépítményében 

bekövetkező változások szemléltetik, és amelynek valójában szintén kettős természete van. Egyrészről 

a sírkamra kialakításának és tájolásának végleges megváltozatásához első megjelenésük után több 

generációnyi időre volt szükség:397 a sírok alépítménye az, ahol a legvilágosabban látszik az uralkodók 

igénye, ragaszkodása a hagyományos, őshonos kialakítások iránt, amelyet nem is csak a sírkamra 

eredeti kialakításához és tájolásához történő vissza-visszatérés igazol, hanem az ágyas temetkezés 

elsőre következetlennek tűnő használata is. A felépítmény megépítésében megjelenő változtatásokkal 

szemben, amelynek elsősorban politikai, dinasztikus legitimációs okai voltak, az alépítmény 

kialakításában sokáig kizárólag vallási és teológia tényezők kellett, hogy szerepet játszanak. Az volt a 

sírnak ez a része, a halott intim szférája, amelyben az őshonos kultúra a túlvilággal kapcsolatos 

hiedelmeit kifejezte. Sajnos az írásos források teljes hiánya miatt erről csak annyit tudunk, amelyet a 

sírok alépítményének megépítése mutat: az oldalkamrai temetkezés, és az egyiptomi gyakorlattal 

                                                 
397 Itt fel kell hívni a figyelmet újra, hogy a sírkamra eredeti kialakításának elhagyása mögött, amely először a 
Ku. Tum. 2-ben figyelhető meg, nem is lehet pontosan tudni, milyen forrást kell keresni, de az szinte biztos, 
hogy az elgondolás nem Egyiptomból jött. 
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szöges ellentétben álló észak-déli tájolás. A változtatások nagyon lassan történő általánossá válásának 

hátterében talán az állt, hogy a kurri fejedelmeknek nem volt politikai oka, és még kevésbé hiedelme, 

hogy olyan dolgokon változtassanak, amelyek nagyon mély vallási, kulturális gyökerekkel 

rendelkeznek, és amelyek túlvilági létüket alapjaiban határozták meg. A sírkamra tájolásának végleges 

megváltoztatására csak Kasta sírjában kerül sor, de már egy olyan időszakban, amikor a kurrui 

fejedelmek nem csak Núbia, de Felső-Egyiptom feletti uralmuk legitimációját is kifejezni igyekeztek. 

A változtatás mögött tehát megint politikai motivációkat kell keresni. 

Összegzésül elmondhatjuk, hogy a 25. dinasztia közvetlen elődeinek sírjaiban megfigyelhető 

változások a rendelkezésre álló adatok alapján a kurrui fejedelmek politikai célkitűzéseit és 

motivációit tükrözik, és feltételezik, hogy éppen ezért ők maguk is volt a kezdeményezők, akik egy 

olyan kultúra felé nyitottak fokozatosan növekvő hatalmuk és politikai igényeik kifejezésében, 

amellyel szoros kereskedelmi kapcsolatban álltak, és amelynek emlékeivel állandóan szembesültek 

Núbiában. Az új elemek tudatos kiválasztásának és átvételének utolsó bizonyítéka lehet, hogy a 

holttest gondozásában szinte semmilyen egyiptomi elemnek nincsen nyoma a sírokban: a halottat nem 

mumifikálták, testét nem helyezték koporsóba, a sírkamra falán nincsenek túlvilághittel kapcsolatos 

egyiptomi feliratok, és még savabti szobrocskákat sem kapott. 

 

 2.3.4.2. A kurrui dinasztia egyitptianizációjának mértéke a sírok leletanyaga alapján 

 

 Amennyiben a sírokból előkerült leletek alapján kellene a kurrui fejedelmek egyiptianizációját 

felmérni, akkor valóban kijelenthetjük, hogy már az első kurrui sírok tulajdonosai komoly lépéseket 

tettek az egyiptomi kulturális vívmányok átvételére, amely tendencia feltehetőleg utódaik alatt tovább 

erősödött. Azonban a sírokból előkerült import árukból még nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy 

egy terület lakossága, vagy annak egy része annak a térségnek a kulturális hatása kerül, ahonnan azok 

a bizonyos áruk származnak, olyannyira, hogy más jellegzetességet is elkezd átvenni. Magyarországon 

jelenleg számtalan japán gyártmányú elektronikai terméket lehet vásárolni, de ez még nem jelenti, 

hogy a magyarok japanizálódnának: nem köszöntik egymás meghajlással, nem építenek maguknak 

pagodákban, stb. A sírokban, amely az uralkodók legvégső, örökké tartó nyughelye, természetszerűleg 

olyan tárgyakat igyekeztek elhelyezni, amelyek minősége kimagasló volt, és ebből következően 

időtálló. Más szavakkal ezeket a termékeket, a fajanszból és alabástromból készült edényeket valamint 

az arany ékszereket is olyan presztízs javaknak lehet tekinteni, amelyekhez csak a társadalom egy 

bizonyos részének volt hozzáférése. Meg kell jegyezni ezzel kapcsolatban azt is, hogy amikor a Ku. 

13-tól kezdve a sírokban megjelennek a helyben készített fajansz edények, az látszik rajtuk, meg sem 

próbálták utánozni azokat, amelyeket Egyiptomban állítottak elő. A kurrui sírokból előkerült leletek 

alapján történő biztos következtetések levonását a fejedelemség egyiptianizációjával kapcsolatban 

tovább nehezíti, hogy bár a tárgyak származási helye egyértelműnek tűnik, el Kurruba kerülésük már 

kevésbé magyarázható minden kétséget kizáróan. Mivel folyamatosan nagy számban voltak jelen a 
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sírok leletanyagába, feltételezésem szerint a sírokból előkerült egyiptomi tárgyak nem bizonyítanak 

mást, mint hogy a két terület, Felső-Egyiptom és Felső-Núbia között az intenzív kereskedelmi 

kapcsolat az egyiptomi kivonulás után sem szűnt, és az importált edényekért illetve ékszerekért a 

kurrui fejedelmek feltehetőleg azokkal az árukkal fizettek, amelyek az egyiptomi fáraók az 

Újbirodalom idején Núbiába csábította: elefántcsont, állatbőrök, ébenfa és az arany. Reisner és 

Kendall generációs egyiptianizációs elméletének egyik hozadéka, hogy alá- és fölérendeltségi viszonyt 

sugall a két terület között. 

 Timothy Kendall a Ku. Tum 2-ből előkerült egyik lelet alapján, a dinasztia 

egyiptianizációjával kapcsolatban felveti, hogy a sír megépítésének idejére a fejedelmi család már 

elkötelezte magát valamilyen mértékű Amun-kultusz iránt.398 Ezen a tárgyon egy rövidke felirat 

olvasható, amelyben valóban szerepel Amun neve. Azonban ez az egyetlen tárgy a sírokból előkerült 

leletek között, amelyen Amun neve előfordul, ezért csak ez alapján az Amun-kultusz átvételével, 

megerősödésével kapcsolatban messzemenő következtetéséket levonni nem lehet. Különösen azért 

nem, mert a szóban forgó tárgynak templomi kultuszhoz aligha lehet köze, hacsak nem votív 

tárgyként. Az ugyanis egy megmunkálatlan aranyrög, amely számtalan módon a sír tulajdonosának 

birtokába kerülhetett. Nem kizárható az sem, hogy a feliratot az aranyrögre évszázadokkal korábban 

írták fel. 

 

 2.3.4.3. Az egyiptomi írás használatára utaló nyomok az el kurrui sírokban 

 

 A fentebb említett megmunkálatlan aranyrög egyben az egyetlen olyan tárgy is a sírokból 

előkerült leletek között, amelyet írással láttak el. Ezzel a szemben a sírok környékét borító 

törmelékből, amely elsősorban temetkezéshez köthető étkezési rítus maradványait tartalmazta 

előkerült néhány olyan töredék, amelyek az egyiptomi írás használatát igazolhatják. A Ku. Tum. 6 és a 

Ku. Tum 2 környéki törmelékből egy-egy, feltételezésem szerint a birtokost azonosító lapocska került 

elő, míg a Ku. 13 felszínéről olyan edény töredékek kerültek elő, amelyeken rövid, egyiptomi hieroglif 

felirat olvasható. 

 A két fajanszból készült táblácska, amelyekre feltehetőleg a sírok tulajdonosainak nevét írták, 

akiknek tiszteletére az étkezési ünnepet és a vörös edény összetörése rítus megtartották talán azokhoz 

az amforákhoz volt csatolva, amelyekben az ünnepen elfogyasztott ételt és italt tárolták. A kettő közül 

az maradt fenn jobb állapotban, amelyiket a Ku. Tum. 6 felszínién találták meg. A Ku. Tum. 2-nél 

megtalált darab mindössze a tábla sarka, amelyen feketével festett keret nyomai láthatóak.399 A Ku. 

Tum. 6 környékén megtalált lapocska bár már az ókorban több darabra tört, a darabokat teljes egésszé 

lehetett összeilleszteni. Ennek ellenére a rajta egykoron olvasható nevet az írás minősége és annak 

                                                 
398 Kendall, 1999 25. 
399 Kendall, 1999 24. 
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elmosódott állapota miatt nem lehet teljes bizonyossággal azonosítani.400 Érdemes felhívni a figyelmet 

arra, hogy az írás használatának első tényleges bizonyítékait képviselő, feltehetőleg a sírok 

tulajdonosainak nevét viselő táblácska együtt jelenik meg a Ku. Tum. 2 leletei között az elhunyt 

tiszteletére rendezett rituális étkezésben bekövetkező jelentős változással. Ezen kívül ez a fajansz lap 

az első utalás arra, hogy el Kurruban olyan személyek, írnokok is tevékenykedtek, akik ismerték az 

egyiptomi írást és a hallott kultusszal kapcsolatos elképzeléseket. 

 Valamivel jobb a helyzet azokkal az edénytöredékkel, amelyeket a Ku. 13 felszíni 

törmelékében találtak meg. Jelzés értéke lehet, hogy azokról edényekről van szó, amelyek ennél a 

sírnál jelennek meg először. A feliratokat biztosan egyiptomi hieroglif írással írták, és bár töredékesek, 

annyit világosan meg lehet állapítani, hogy áldozati formulákat tartalmaztak.401 Az egyik töredéken 

fennmaradt egy személynév is, feltehetőleg a sír tulajdonosának neve, de sajnos egyelőre ezt sem lehet 

pontosan értelmezni. Annyi viszont világosan kivehető, hogy egy férfinév determinatívum követi.402 

Ez azért is érdekes, mert Reisner és Kendall rendszerében a Ku. 13-as női sír. 

 Mivel az egyiptomi írás használatára más a kurrui temetőből előkerült leletek között nem utal, 

egyelőre nem lehet minden kétséget kizáróan eldönteni, hogy az írnokok, akik a fajansz lapokat, és az 

étkezési ünnepen használt edényeket a feliratokkal ellátták egyiptomi származásúak voltak-e, vagy 

olyan helybéliek, akik bizonyos fokú tudással rendelkeztek az egyiptomi nyelv és írás területén. 

Érveket mindkét elképzelés mellett lehet hozni, ugyanakkor a következő sír építészetében bekövetkező 

jelentős változások azt igazolhatják, hogy a Ku. Tum. 2 tulajdonosának uralkodása alatt egyiptomi 

írnokok, sőt talán papok érkeztek el Kurruba, és nem kizárható, hogy diplomáciai minőségben. 

 

 2.3.4.4. Egyiptomi hatások a temetéshez kapcsolódó étkezési ünnepben 

 

 A sírok építészeti kialakítása mellett a halott tiszteletére, a temetés előtt vagy után rendezett 

étkezési ünnep a kurrui temető másik olyan aspektusa, ahol fejlődés, majd hanyatlás figyelhető meg. S 

a fejlődésben itt is elsősorban egyértelműen egyiptomi motívumok megjelenése látható. 

 A halott tiszteletére megtartott halotti tor és az edény szándékos összetörésének maradványai 

már a legelső kurrui sírok (Ku. Tum. 1, 4 és 5) esetében is világosan láthatóak. Ezeknél azonban még 

csak az ünnep jelentőségének növekedése az, amit igazolni lehet, az egyiptomi hatásokat nem: a Ku. 

Tum. 4 idejére az edénytöredékek száma megnőtt, illetve néhány edényt jobb minőségben alakítottak 

ki, mint a két korábbi temetés idején megtartott ünnepre. 

                                                 
400 K.H. Priese olvasatában Kiwmr[…], A.M. Abdalla kAml[y]-ként értelmezi. Ő és Rilly is amellett érvelnek, 
hogy a név tartalmazza a mlo ʽjóʼ melléknevet, és az Aqomloye meroitikus név korai formáját képviseli. Kendall, 
1999 23; A.M. Abdalla: AQO-; LO-[Y(E, I]; The Meroitic Name on El Kurru Plaque 19-3-704, in: Sutdien zum 
Antiken Sudan. Akten der 7. Internationalen Tagung für meroitistische Forschungen vom 14. bis 19. September 
1992 in Gosen/bei Berlin (Meroitica 15). ed: S. Weing, Wiesbaden, 1999. 428-456; Török, 2008 307. 
401 anx-Dd-wAs, htp-di-nsw. Kendall, 1999 28. 
402 Kendall, 1999a 28. 
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 Az első olyan változás az ünnepben, amely egyiptomi hatásokat sejtet, a Ku. Tum. 2-nél 

látható, ahol megjelennek a festett amforák. Sajnos ezeknek töredékeiről sem Dunham, sem Kendall 

nem közül ábrákat, de Kendall lírása alapján feltételezhető, hogy hasonló motívumokkal lehettek 

ellátva, mint azok, amelyek töredékei a Ku. Tum. 6 és Ku. 19 felszínét borították.403 

 A Ku. Tum. 6 temetkezésének idejére a nagy amforákat, amelyben az étkezési rituálén 

felszolgált ételt és italt tárolták, már korongon állították elő, és halvány világos piros alappal látták el, 

amelyre fehér vonalas, temetkezési jeleneteket bemutató ábrákat festettek. Bár az emberi alakok 

nincsenek túlságosan kidolgozva, annyit meg lehet állapítani, hogy egyiptomi stílusban készültek. A 

kisebb, kifejezetten az étel és ital elfogyasztásához készített edényeket azonban szintén korongon 

állították elő, de gyengébb minőségben, mint a nagy amforákat. 

 A ünnep és az edény összetörésének rítusa a Ku. 19 tulajdonosa temetésének idejére érte el 

jelentősége csúcsát, és erre több dolog is utal. Egyrészt a sír felszínén találták meg a legtöbb 

edénytöredéket, másrészt az összes, a rituálé során felhasznált edényt egyformán jó minőségben 

állítottak elő, és nem csak az amforákat, de az étkezéshez készített tálakat is díszítéssel látták el. Talán 

kisebb jelentősége van, de érdemes megemlíteni, hogy az amforákon most már nem egy-, hanem 

kétregiszteres díszítés látható. Ez utóbbi azt sejteti, hogy az ábrázolások több jelenetet tartalmaztak, 

amellyel bonyolultabbá váltak, hiszen a készítő több, a temetkezéshez kapcsolódó hiedelmet, szokást 

tudott megjeleníteni. 

 A Ku. 19 után a temetkezéshez kapcsolódó étkezés és az edény összetörése rituáléjának 

jelentősége látványosan csökkenni kezdett, majd a Ku. 11 idejére, három generációval később, teljesen 

el is tűnt. Szemmel láthatóan kevesebb edényt használtak fel, amelyek általában díszítés nélküliek. Az 

egyetlen újdonság, hogy a Ku. 13 elkerítő falán belülről előkerült edények között megjelenik egy új 

típus, amelyet egyiptomi hieroglif feliratokkal láttak el, amelyek tartalmazták a tulajdonos nevét. 

Mivel azonban a következő sírban már semmi nyoma nem volt az ünnepnek, nem tudhatjuk, hogy a 

Ku. 13 esetében megkezdett trend hova fejlődött volna, ha az ünnep nem tűnik el. 

 Timothy Kendall a Ku. Tum. 6 bemutatásakor azt írja, hogy az őshonos núbiai az edény 

megölése rítus átalakulása az egyiptomi Sd dSrt (sed deseret), a vörös edény összetörése rituálévá a 

dinasztia folyamatos és mélyreható egyiptianizációjának egyik jele.404 Kétségtelen, hogy az egyiptomi 

motívumokkal díszített edények megjelennek a Ku. Tum. 2 temetkezésének idejére, de a rítus 

esszenciája, az edény összetörése már az egyiptomi típusú ábrázolások nélkül is létezett, amely, mint 

őshonos ünnep,405 nyilván rendelkezett őshonos elnevezéssel is. Csak azért még nem feltétlenül lett 

                                                 
403 Kendall, 1999a 24. 
404 Kendall, 1999a 21f. 
405 J.W. Yellin: Egyptian Religion and its ongoing impact on the formation of the Napatan state – A contribution 
to László Török’s main paper: The Emergence of the Kingdom of Kush and Her Myth of the State in the First 
Millennium BC. in: Actes de la VIIIe Conférence Internationale des Études Nubiennes – Lille 11-17 Septembre 
1994, I – Communications principales (CRIPEL 17). Lille 1995, 247. A rítus őshonos eredetét igazolhatja az is, 
hogy a nagyjából kortárs Debeira 176-os temető sírjainak környékén is megtalálták a díszítés nélküli, helyben 
készített edények összetört maradványait. Kendall, 1999 17. 
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belől Sd dSrt mert az egyiptomi temetkezési gyakorlatban bevett jelenetekkel kezdték ellátni előbb az 

amforákat, majd az edényeket. A két ünnep feltétel nélküli összekapcsolás ellen szól az is, hogy 

Egyiptomban ebben az időszakban a Sd dSrt elenyészően csekély bizonyítékát találtak meg; csak 

Medinet Habuban és Memfiszben.406 Ráadásul az előbbi helyen az Isteni Feleségek temetkezésével 

összefüggésben, amelyben kusita származású nők tevékenykedtek. Tehát ott sem feltétlenül egy 

egyiptomi gyakorlatot követtek, hanem egy olyat, amelyet otthonról is hozhattak. Az ünneppel 

kapcsolatos egyetlen tényező, amely valóban egyiptomi hatást sejtet, az edényeken fokozatosan 

megjelenő temetkezési valláshoz egy gyakorlathoz köthető ábrázolások. S valódi kérdés az, hogy ezek 

mögött kiket kell keresni. Janice Yellin feltételezése szerint ez nem egyiptomi papoknak, csupán 

egyiptomi származású kézműveseknek köszönhető.407 Ennek azonban két fontos dolog is ellentmond. 

Egyrészt nehezen elképzelhető, hogy a tudatosan kiválasztott, temetkezési kultuszhoz köthető 

jelenetek ábrázolásához nem lett volna köze egyiptomi papoknak.408 Másrészt pedig, és erre maga 

Yellin is felhívja a figyelmet Lisa Heidorn tanulmányára hivatkozva, az étkezésen felhasznált 

edényeknek nincsen meg az egyiptomi párhuzama.409 Ezért inkább az elképzelhető, hogy nem 

egyiptomi, hanem helybéli kézműves készítette azokat egy egyiptomi pap/papok vagy írnok/írnokok 

közreműködésével. 

  

 2.3.4.5. A kurrui fejedelemség akkulturációja 

 

 Szándékosan nem az egyiptianizáció szót használtam, mivel az én feltételezésem szerint 

elsősorban a sírok alépítményben időről-időre megjelenő változtatások, mint például az ágyas 

temetkezés, azt igazolják, hogy a kurrui fejedelmek politikai fejlődésük során átvettek olyan elemeket 

is, amelyekhez Egyiptomnak nem volt köze. Ezek feltehetőleg azokról a terültekről származtak, 

amelyekkel a fejedelemség terjeszkedése során kapcsolatba került. Ez azonban semmiképpen nem azt 

jelenti, hogy figyelmen kívül hagynám, hogy a változtatások zöme valóban Egyiptomból érkezett, 

vagy azt, hogy nem tulajdonítok jelentőséget azoknak a változásoknak, amelyek egyiptomi hatásra 

következtek be a sírok építészétében, vagy az edény összetörése rituáléban. Az újítások egyiptomi 

forrást egyértelműen igazolják a sírokból előkerült leletek, illetve feltételezésem szerint az, hogy az 

újbirodalmi hódítás után hátramaradt fáraónikus emlékek látványa, amelyek jelezték Egyiptom 

teljesítményét, nyilvánvalóan hatással voltak a korai kurrui fejedelmekre. A kezdeményező fél a kurrui 

dinasztia volt az új elemek átvételében. Ennek egyértelmű bizonyítékai lehetnek azok a sírok (Ku. 

Tum. 2 és a Ku. 14), amelyek alépítményében már viszonylag korán megjelennek bizonyos 

                                                 
406 Yellin ebben a tekintetben kissé pontatlanul fogalmaz, amikor azt írja, hogy a Harmadik Átmeneti Korra a Sd 
dSrt eltűnik, és az egyetlen bizonyíték rá az Isteni Feleségek temetkezései Medinet Habuban. Török László hívta 
fel rá a figyelmet, hogy ez csak a rítus ábrázolására igaz, magára a rituáléra nem. Yellin, 1995 247; Török, 2008 
307. 
407 Yellin, 1995 246. 
408 Török, 2008 307f. 
409 Heidorn, 1994 122; Yellin, 1995 248. 
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változtatások, de ezeket a közvetlen utódok egy időre elhagyták, és visszatértek az általuk 

hagyományosnak tartott elképzelésekhez. Az átvételek gyakorlatilag lassú fokozatosságát igazolhatja 

az is, hogy három olyan jelentős újítás, mint a sírkápolna és a körzetfal, valamint a négyszög alaprajzú 

formák kialakítása nem egy időben, hanem külön-külön jelennek meg, egymástól kétgenerációnyi 

távolságra.410 Egy határozott thébai kezdeményezés esetén, ahogyan azt Kendall rekonstruálja, logikus 

feltételezés lenne, hogy ezek egyszerre jelennek meg a sírok építészetében. Ezért inkább az látszik 

valószínűnek, hogy a fejedelmek éppen csak annyit vettek át, amennyit jónak láttak. Reisner és 

Kendall tipokoronológiai és egyiptianizációs elméletének egyik gyenge pontja, hogy mindegyik 

fejedelmet egyaránt újítónak láttat, és nem számol azzal a lehetőséggel, hogy lehettek közöttük 

olyanok, akik inkább a tradicionális elgondolásokhoz ragaszkodtak. Fel kell arra is hívni a figyelmet, 

hogy a változtatások mögött elsősorban politikai motivációkat kell keresni Míg a Ku. Tum. 6-ban 

eltemetett uralkodónak arra volt szüksége, hogy dinasztiája hatalmát ideológiai alapokra helyezve 

tegye még szilárdabbá egy feltehetőleg megnövekedett terület felett, addig Kasta már azt akarta 

kifejezni, hogy legitimnek tartja magát a Felső-Egyiptom feletti uralomra, és ezért hajlandó volt az 

őshonos tradíciót felváltani az egyiptomival. A kurri fejedelmek tehát eszköznek tekintették az 

egyiptomi elemeket saját uralmuk legitimációjának megerősítésére és kifejezésére. Kifejezetten a 

túlvilághitnek kevésbé volt benne szerepe. 

 A fokozatosság látható az elhunyt uralkodók tiszteletére rendezett ünnepségen, majd azt 

követően az edények rituális meggyilkolásán felhasznált edények kialakításának változásaiban is, 

amelyek közül a jelentősebb az egyiptomi, temetkezési motívumok megjelenése az edények falán, de 

meg lehet említeni az edények minőségének javulását is. Ezek azonban nem elegendőek ahhoz, hogy 

egy őshonos rituálé egyiptomi rítussá átalakulásáról lehessen beszélni, amikor a két szertartás alapvető 

lényege és jellegzetessége egy és ugyanaz volt. 

  Figyelemre méltó azonban, hogy az egyiptomi díszítő motívumok ezeken az edényeken 

egyszerre jelennek meg az egyiptomi írás használatának első bizonyítékaival, a Ku. Tum. 2-ben 

eltemetett fejedelem uralkodásának idején. A kettő együtt azt sejteti, hogy a Ku. Tum. 2 

tulajdonosának uralkodása alatt egyiptomi származású papok, írnokok érkezhettek a kurrui fejedelmi 

udvarba. Ennek további bizonyítéka lehet, hogy a közvetlenül következő sírban, a Ku. Tum 6-ban 

megjelennek azok a nagyon markáns és látványos építészeti változtatások, amelyek kialakítása nem 

volt elképzelhető olyan szakemberek nélkül, akik jártasak voltak az egyiptomi temetkezési 

gyakorlatban és halotti kultuszban. Fontos azonban megint hangsúlyozni, hogy ezek a változtatások a 

kurrui fejedelmek igényeit tükrözték. Ez a három érdemi újdonság a temető leletanyagában, időben 

nagyon közel egymáshoz pedig talán azt igazolja, hogy ez volt az időszak, amikor a fejedelemség 

politikai és diplomácia fejlődésében az első jelentős előre lépés bekövetkezett, és amelyre Thébában is 

felfigyeltek. 

                                                 
410 A hosszú kronológia szerint. 
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 2.4. Kadimalo és Alara – Amun kultuszának megszilárdulása 

 

 Az egyiptomi kivonulást követő időszakban újjászerveződő kusita utódállamok küzdelmeit és 

politikai, vallási fejlődését tükrözi Kadimalo királyné felirata és Alara legendája, amelyek egyelőre 

önmagukban, konkrét kontextus nélkül állnak. Olyannyira, hogy jelenlegi tudásunk szerint egymáshoz 

sincs közvetlen közük. Az egyetlen aspektus, amely a Kadimalo és Alara történetében közös, hogy 

mindkettőben az Amun-kultusz bevezetésével és megszilárdításával kapcsolatos eseményekről 

olvashatunk. Fontos különbség azonban, hogy feltételezhetően csak Kadinalo emlékműve kortárs.  

Alara és Amun szövetségéről az első leírás csak száz évvel később két kawai sztélén olvasható, 

amelyek Taharko nevéhez fűződnek. 

 

2.4.1. Kadimalo királyné emlékműve Szemnában 

 

 Kadimalo felirata és a hozzá kapcsolódó relief Szemnában, Deduen és az istenként tisztelt III. 

Szeszosztrisz III. Thotmesz által alapított templomának homlokzatára lett felvésve. A felirat 

értelmezés máig heves viták tárgyát képezi, mielőtt azonban ezekre rátérnék, érdemes néhány szóban a 

reliefről is beszélni. 

 A jelenetet Kadimalo és Ízisz istennő alakja uralja. A királyné az istennővel szemben áll, 

kettejük között három áldozati állvány látható rajtuk felajánlásokkal. A királyné mögött egy kislány 

van, akinek azonosítása, illetve funkciója bizonytalan. Kadimalo áttetsző kettős köntöst visel, jobb 

kezében egy jogart, bal kezében pedig korbácsot tart. Fejét keselyű diadém ékesíti, amelyet a kettős 

toll és a napkorong koronáz meg. A fejdíszről további szalagok lógnak le a királyné háta mögé. 

Kadimalo nyaka körül az uzeh-gallért felkarján pedig karperect hord. Külön figyelmet érdemel, hogy 

Kadimalo fülét olyan fülbevalók ékesítik, amelyek típusa a 25. dinasztia utáni királynői ábrázolásairól 

ismert.411 A királyné feje felett az Atef-koronát viselő Nekhbet, a keselyű istennő látható, aki 

kiterjesztett szárnyaival Kadimalo alakját védelmezi. A relief kidolgozását általában jó minőségűnek 

tartják egyetlen hibától eltekintve: a királyné alakja picivel nagyobb lett, mint az istennőé. 

 A relieffel ellentétben a 13 soros/oszlopos felirat számos problémát vet fel, mivel annak rossz 

minősége miatt értelmezése egészen a legutóbbi éveikig meddő vállalkozásnak tűnt. A fő szöveg a 

datálással kezdődik, amely egy meg nem nevezett király 14. éve. Az uralkodó saját magára a fő 

szövegben, mint őfelsége és fáraó utal. A felirat általánosa rossznak tartott minősége,412 valamint a 

tény, hogy a néven nem nevezett uralkodó és felesége, Kadimalo más, sem kortárs vagy későbbi 

feliratban nem szerepel, számos találgatásra adott lehetőséget. Ezek a feltételezések, mivel a szöveg 

                                                 
411 Török, 2008 296. A fülbevalók csak a relief legelső prezentációjában láthatóak, amelyet még Lepsius készített 
az 1840-es évek közepén. Caminos másolatában már nem tűntette fel őket, talán azért, mert addigra már nem 
maradtak fenn. 
412 Kendall, 1999a 60. 
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tartalmával sokáig nem lehetett mit kezdeni, elsősorban két dologra fókuszálódtak, amelyek szorosan 

összefüggtek: ki volt Kadimalo, és mikorra keltezhető az emlékmű. 

 Török László több munkájában is amellett érvel, hogy a királyné meroitikus (kdi-mlo = 

jó/előkelő hölgy) neve alapján egyértelműen a Nílus középső folyásának vidékéhez kötődik, 

emlékművét pedig a 8. század második felére kell datálni.413 Feltételezése szerint az emlékmű talán az 

el kurrui fejdelemek északi terjeszkedésének bizonyítéka, amely előkészítette Kasta megjelenését 

Felső-Egyitpomban.414 Kadimalo státuszát illetőleg két lehetőséggel számol. A királyné vagy 25. 

dinasztia közvetlen elődjei valamelyikének felesége volt, vagy maga is a kurrui dinasztia tagjaként 

házasodott össze egy alsó-núbiai uralkodóval, aki királynak címezte magát.415 Ezzel szemben vetette 

fel C. Bennet 1999-ben, hogy Kadimalo esetleg a 21. dinasztia fáraójának, Oszorkhonnak lánya és 

Szimaun felesége volt.416 A királyné tehát nem núbiai, hanem egyiptomi származású, és emlékműve 

Szemnában azt jelzi, hogy volt egyiptomi kísérlet legalább Alsó-Núbia visszaszerzésére a 21. dinasztia 

idején.417 Bennethez hasonlóan Kendall is a 21. dinasztia idejére keltezte az emlékművet, illetve a 

királyné egyiptomi származása mellett tette le voksát.418 Egyik fő érve az, hogy a feliratban többször is 

feltűnik az egyiptomi nsw, ʽkirályʼ cím. Egyszer a meg nem nevezett király címeként, mint nsw-btij, 

kétszer pedig Kadimalo címei között, aki mint sAt-nsw ʽkirály lányaʼ és Hmt-nsw wrt, ʽfő királyi 

feleségʼ jelenik meg. Másik fő érve az, hogy amennyiben elfogadjuk, hogy az emlékű őshonos 

eredetű, akkor az olyan mértékű egyiptianizációt sejtet, amelyet a kurrui temető anyaga nem igazol.419 

Más kusita királyságra pedig semmilyen írott vagy régészeti adat nem utal. Feltételezése szerint 

Kadimalo nevét nagyon óvatosan kellene kezelni, mivel korábban számos példa volt arra, hogy núbiai 

vett fel egyiptomi nevet, és előfordulhat, hogy most éppen a fordítottjával állunk szembe.420 

Neszikhonsz példájára hivatkozva, aki mint Szméndész lánya és Pinodjem felesége viselte a Núbia 

alkirálya címet, Kendall feltételezi, hogy Kadimalonak is hasonló feladatai lehettek, olyan vallási 

funkciók, amelyek az Asszuán környéki templomi birtokokhoz kötötték.421 Bennett elképzelését 

követi abban is, hogy Szemnát az egyiptomi sereg által elérhető legdélebbi pontként definiálja.422 

                                                

Nem sokkal Bennet és Kendall után Morkot, összegezve a feliratról és a reliefről addig 

kialakított elképzeléseket, több javaslattal is előállt a királynő személyazonosságára és 

emlékműveének datálására vonatkozóan. Ricardo Caminost követve elképzelhetőnek tartja, hogy a 

Kadimalo név valójában a Karoma, vagy a Karomama líbiai nevek változata,423 és ha így van, akkor 

 
413 FHN I, 39; Török, 2008 295. 
414 Török, FHN I, 41; Török, 2008 298. 
415 Török, FHN I, 41; Török, 2008 298. 
416 C. Bennet: Queen Karimala, Daughter of Osochor? GN 173 (1999), 7-8. 
417 Benett, 1999. 
418 Kendall, 1999a 62. 
419 Kendall, 1999a 61. 
420 Kendall, 1999a 62. 
421 Kendall, 1999a 62. 
422 Kendall, 1999a 63. 
423 Morkot, 2000 153. 
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ezt azt jelzi, hogy Alsó-Núbia ebben az időszakban valamelyik líbiai dinasztia uralma alatt állt.424 Ő is 

a királyné egyiptomi származása mellett érvel, és ezt még azzal is igyekszik alátámasztani, hogy 

véleménye szerint Kadimalo ábrázolása hasonlatos a ramesszida királyi hölgyek, és Herihor 

családtagjainak ábrázolásaihoz Karnakban, ugyanakkor nem mutatja azokat a jellegzetességeket, 

amelyek a 25. dinasztia és a meroitikus kor királynői ábrázolásaira jellemzőek.425 Mivel a felirat 

nyelvtanának legközelebbi párhuzamai a líbiai korban vannak, ezért Bennettel és Kendallal szemben 

úgy gondolja, hogy Kadimalo a 9 vagy a 8. században élt. Ami a királyné személyazonosságát és 

státuszát illeti három lehetőséggel számol. Kadimalo talán az egyik általa 11-8. századra datált, 

ramesszida titulatúrával rendelkező uralkodó426 felesége volt, vagy az egyik kurrui fejedelem felesége, 

de ezt sem tartja kizártnak, hogy a saját jogán uralkodó királynő volt.427 Azt azonban nem tudja 

megmagyarázni, hogy a királyné miért pont Szemnát választotta emlékműve megörökítésére.428 

A felirat utolsó, és egyelőre legteljesebb kiadását J.C. Darnell készítette el 2006-ban,429 

amelyre a lehetőséget az adta, hogy nem sokkal korábban R. Caminos új kópiát készített a szövegről 

és a reliefről.430 Darnell szembe helyezkedik az összes addigi, a relieffel és a felirattal kapcsolatban 

kialakított véleménnyel. A feliratot általában jó minőségűnek valamint kiváló írnoki teljesítménynek 

tartja, és véleménye szerint az egész emlékmű az egyiptomi vallás és királyideológia mélyreható 

ismeretéről tanúskodik. Amikor azonban a korábbi, leginkább az FHN I. kötetében megjelent fordítást 

és kommentárt bírálja, elfelejti megemlíteni, pedig a korrektség miatt illett volna, hogy elődei, azok, 

akik a szöveget korábban értelmezni próbálták, jóval rosszabb minőségű kópiából kellett, hogy 

dolgozzanak. 

Bár Kadimalot minden kétséget kizáróan núbiai származásúnak tartja,431 ami az emlékmű 

datálását illeti Darnell hol határozottnak, hol hezitálónak tűnik. Először a reliefen látható alakok 

ikonográfiája és stílusa alapján korai posztramesszida datálást javasol az emlékműnek.432 Ezt 

megerősíti, amikor paleográfiai alapon, néhány hieroglif írásjelek hieratikus ortográfiája miatt 

egyértelműen a 21. dinasztia idejére, vagyis a Harmadik Átmeneti kor elejére datálja a feliratot,433 

néhány oldallal később azonban a nyelvtan, a paleográfia és az ikonográfia együttes vizsgálatából 

adódóan már, meglehetősen általánosan, 21-22. dinasztia kori keltezést tart lehetségesnek.434 Így 

lényegében a felirat és a relief készülhetett 1069 és 712 között bármikor. 

                                                 
424 Morkot, 2000 153. 
425 Morkot, 2000 153. 
426 Morkot, 2000 145ff. 
427 Morkot, 2000 153. 
428 Morkot, 2000 153. 
429 J.C. Darnell, The Inscription of Queen Katimala at Semna, (Yale Egyptoligical Studies 7), New Haven, 2006. 
430 R. Caminos, Semna-Kumna I: The Temple of Semna, ASE 37. London, 1998. 
431 Darnell, 2006 55. 
432 Darnell, 2006 11. 
433 Darnell, 2006 45, 48. 
434 Darnell, 2006 49, 55. 
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Caminos felfrissített másolata a szövegről tartalmasabb publikációt tett lehetővé Darnell 

számára. A korábbi feltételezés szerint a felirat egy levél a halotthoz, amelyben a király szólítja meg 

Kadimalot, hogy varázserejét felhasználva legyen segítségére egy súlyos probléma megoldásában.435 

Darnell feltételezése szerint ezzel szemben a szöveg egy olyan irodalmi mű, amelyet szerzője több 

korábbi irodalmi formából, mint a királynovella vagy a bölcseleti szövegek, állított össze.436 A királyi 

vallásosság dokumentuma, amelynek kereteit egy idegen ellenségtől elszenvedett sorozatos kudarcok 

miatt kialakult válságos helyzet szolgáltatja. Kiadása alapján a feliratot három, két rövidebb és egy 

hosszabb részre lehet osztani. A szöveg a datálás után azzal folytatódik, hogy a király megérkezik a 

királynőhöz, és beszámol neki egy idegen gonosz által okozott traumatikus élményről, amely az egész 

közösséget sújtotta. Azt követően a királyné szól hallgatóságához, amelyben röviden elmondja, hogy 

sikerült az gonosz erő által okozott veszedelmet elhárítania. Ezután következik a felirat leghosszabb 

része, amelyet Kadimalo, Darnell feltételezése szerint a 30-ak tanácsa előtt mond el. A 30-ak tanácsa 

kormányzati hivatalnokok egy csoportja volt igazságszolgáltatási funkciójukban.437 A királyné célja 

beszédével, és az egész emlékművel az, hogy trónra jutását legitimizálja, amely státuszt elődje 

alkalmatlansága miatt érte el. Röviden, hogyan lett belőle Hmt-nsw wrt-ből saját jogán uralkodó nsw-

bitj.438 Darnell azt is lehetségesnek tartja, hogy Kadimalo egy rövid interregnum után foglalta el a 

trónt,439 amelyben férje, aki időközben nem csak olyan állapotba került, amely hagyományosan 

Egyiptomsic! ellenségeinek van fenntartva,440 de el is hunyt, és halálát a királynénak kellett 

megbosszulnia.441 Uralkodásának kezdete egyben az aranykor kezdete is a kaotikus idők után. Darnell 

ezek után, végső következtetésében az egész emlékművet egy kusita állam eredetmítosza 

megteremtésére tett kísérletnek tartja, amely a ramesszidák korának békés időszaka után folyamatos 

küzdelmet vívott, elsősorban a környező sivatagi törzsekkel.442 

Kadimalo beszédének egyik fontos aspektusa az állandó visszatérés Amun kultuszára tett 

uralásokhoz. A királyné folyamatosan az isten követésének helyességét hangsúlyozza, és kiemeli, 

hogy az Amunba vetett hit volt az, amely őt is győzelemre segítette.443 

                                                 
435 Ebben a műfajban egy élő személy szólítja meg elhunyt, közeli hozzátartozóját vagy barátját, hogy a 
túlvilágról legyen segítségében egy földi probléma megoldásában. Az értelmezés alapját az adta, hogy Grapow 
összevetette a felirat nyelvtanát az ún. Neszikhonsz-papirusszal. Az utóbbi szövegben II. Penudjem, 
Neszikhonsz özvegy férje biztosítani akarja, hogy elhunyt felesége nem fogja bántani a túlvilágról. Bár a két 
felirat kontextusa teljesen más, mindkettőben utalás történik varázserőre. Török, FHN I, 40; Kendall, 1999 60f. 
Azonban kétségtelen, hogy a feleség varázserejére csak a Neszikhonsz-papiruszon utalnak egyértelműen. A 
Kadimalo-feliratban Darnell új kiadása alapján ez valóban megkérdőjelezhető. 
436 Darnell, 2006 50. 
437 Darnell, 2006 34. 
438 Darnell, 2006 51. 
439 Darnell, 2006 35, 53. 
440 Darnell, 2006 35. 
441 Darnell, 2006 51. Darnell ezen feltételezésének alapját Ízisz istennő megjelenése szolgáltatja az ábrázolásban. 
442 Darnell, 60ff. 
443 Darnell, 62. 
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A felirat jobb minőségű kópiából történő feldolgozása ellenére két tényező figyelmen kívül 

hagyása sokat levon Darnell Kadimalo emlékművel kapcsolatos feltételezéseinek és történeti 

rekonstrukciójának értékéből. 

Török László volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a reliefen a királyné és Ízisz alakja 

közötti három áldozati állvány közül kettőn a felajánlások Kadimalo felé fordulnak, amely világosan 

jelzi, hogy ő is részesül az áldozatokból, nem csak az istennő. Ez pedig azt jelenti, hogy már halott 

volt, amikor a reliefet a templom homlokzatára felvésték.444 Ezt igazolja az is, hogy Kadimalo egyik 

jelzője a főszövegben az mAa(t) xrw, vagyis megigazult.445 Darnell ezt a cseppet sem elhanyagolható 

tényt teljesen figyelmen kívül hagyja, és még csak lábjegyzetben sem utal rá. 

Darnell az egész emlékművet érintő feltételezéseinek másik fontos tétele, hogy Kadimalo saját 

jogán uralkodó királynő volt. Ez azonban egy ortográfiai hibán alapul, amelyet pedig már Pierce 

kijavított, aki a szöveg fordítását az FHN I. kötetében elkészítette, és javítása általánosan elfogadott 

lett.446 A király tehát cím (nsw-bity) a reliefen, amely a királyné alakja előtt, az alakot azonosító 

oszlopban olvasható, nem Kadimalora, hanem férjére vonatkozik. Ezt igazolja az is, hogy a szövegben 

Kadimalo csak királynéi címeket kap, és nevét egyetlen helyen sem írják kartusba.447 Ezeken kívül fel 

kell hívni a figyelmet arra, hogy az is meglehetősen szokatlan lenne, hogy monumentális, vagy 

bármely más típusú feliratot egy elhunyt uralkodó szerint datáljanak. 

A fentebb leírtakból talán kitűnik, hogy egyelőre a felirat értelmezése, datálása, és Kadimalo 

személyazonosságának pontos megállapítása a jobb minőségű kópián alapuló teljesebb kiadás ellenére 

sem lehetséges. Bizonyos dolgokra azonban fel lehet hívni a figyelmet. Abban általános a konszenzus, 

hogy a szöveg nyelvtana és az ábrázolás sajátosságai alapján az emlékmű a Harmadik Átmeni Korban 

készült, de kétségtelen, hogy ez meglehetősen tág, valamivel több, mint 350 éves idő intervallum. 

Török László és az FHN összeállítói feltételezése, miszerint a felirat a 8. század második felében 

keletkezett, a 3. oszlopban olvasható egyik mellékmondaton alapul. Pierce ezt a mondatot így írja át és 

fordítja le: 

 

m-Dr hAn.n Jmn jw xa 
amikor Amun bólintással jelezte, hogy elfogadja trónra lépésemet448 

 

                                                 
444 Török, FHN I, 40; Török, 2008 296; Kendall, 1999a 60. 
445 Török, FHN I, 40; Kendall, 1999a 60. 
446 FHN I, 35; Kendall, 1999 60; Török, 2008 295. A királynő alakja előtt ez olvasható: nsw-bitj Hmt-nsw wrt 
sA.t-nsw. Pierce véleménye szerint, amely valószínűleg helytálló, az írnok vagy a vésnök a nsw-bitj címet rossz 
helyre írta/véste fel. Eredetileg egy körülírt birtokos szerkezetnek kellett volna lenni n-nel, amely így lett volna 
helyes: Hm.t-nsw wrt n nsw-bitj. Darnell ezt a megoldást sem említi, még lábjegyzetben sem. 
447 Már ez önmagában ellentmond Darnell azon véleményének, miszerint a felirat az egyiptomi királyideológia 
beható ismeretéről tanúskodik. Ha Kadimalo tényleg királynő és nem királyné, a legkevesebb, hogy nevét 
kartusba írják, és királyi jelzőket kap. Ehhez nem szükségeltetik mélyreható tudás. 
448 FHN I 36. 
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Az értelmezés szerint ez egy olyan aktus meghonosodását jelzi Núbiában, amely Thébában volt 

általános, amikor Amun körmenet alkalmával orákulumon keresztül jelezte, hogy elfogadja az aktuális 

uralkodó legitimációját. Ez a módszer az egyiptomi királyság dogma része volt, amelyet a kurrui 

fejedelmek, jelenlegi ismereteink szerint a 8. század első felében vettek át.449 

 Caminos új, javított kópiája alapján azonban feltételezhető, hogy a kérdéses helyen mást kell 

olvasni: 

 

m-Dr hAn=i n Jmn iAd awA nbw(?) HD 
mivel Amunban bíztam, aki megtámadja azt, aki aranyat és ezüstöt lopott450 

 

A 8. század közepére történő datálás tehát megkérdőjelezhetővé vált, ugyanakkor teljesen nem lehet 

elvetni, mert a 21. dinasztia kori keltezést sem egyértelműen, és minden más lehetőséget kizárva 

bizonyítható. 

 De ki lehetett Kadimalo? A királyné személyazonosságát illetőleg alig valamivel állunk 

biztosabb talajon. Azokat a feltételezéseket, amelyek egyiptomi származását igyekeznek hangsúlyozni, 

ki lehet zárni, mivel Kadimalonak egyértelműen meroitikus neve van, és ez születését tekintve a 

núbiai, és nem az egyiptomi térséghez köti. Bennett feltételezése, miszerint Sziamun felesége volt, 

azért nehezen elképzelhető, mert Alsó-Núbiát a kevés fennmaradt írásos dokumentum alapján Herihor 

és családja saját érdekszférájának tekintette. A 21. dinasztiának komoly diplomáciai erőfeszítésekre 

lett volna szüksége ahhoz, hogy hadjáratot vezessen Szemna környékére, arról pedig már nem is 

beszélve, hogy egyik hercegnőjét valamilyen pozícióba juttassa az Asszuántól délre fekvő területeken. 

Sziamun, mint Kadimalo férjének személye azért is problémás, mert őt sikeres palesztinai hadjárata 

után nehezen lehetne azonosítani azzal az uralkodóval, akinek felesége segítségére van szüksége egy 

olyan válságos helyzet megoldásában, amelyet ő maga nem tudott kezelni. 

Kendall elmélete, mely szerint olyan egyiptomi hercegnő lett volna, aki núbiai nevet vett fel, 

kifejezetten erőltetett, és Morkot sem fejti ki bővebben, mire alapozza azt, hogy a Kadimalo név a 

Karoma vagy Karomama líbiai nevek variánsa lenne.451 A királyné feltételezett egyiptomi származása 

ezért is problematikus, mert ez egyben azt is jelentené, hogy egyiptomi hercegnőt adtak feleségül egy 

helyi, feltehetőleg lokális núbiai uralkodóhoz. Kadimalo származását illetőleg ezért az egyetlen biztos 

támpont továbbra is nevének eredete, és egyelőre nem érdemes olyan elméleteket felállítani, amelyek a 

meroitikus névforma mögött egyiptomi névalakot, vagy egyiptomi hercegnőt sugallnak. 

Bennett és Kendall azon feltevését, hogy az emlékmű jelenléte Szemnában egyiptomi 

hadjáratra utalna, egyelőre egyetlen más forrás sem támasztja alá. Kadimalo egyiptomi származása 

elleni érv lehet magának az emlékműnek a kidolgozása is. Annak ellenére, hogy a relief általában jó 

minőségű, nem hibátlan, a felirat pedig Darnell véleményétől eltekintve, számos hibát tartalmaz. 

                                                 
449 Alara és Amun szövetségből feltételezhetően ez is következik. 
450 Darnell, 2006 66-67, 109. 
451 Egy homályos utaláson kívül egy új feltételezésre. Morkot, 2000 153. 
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Mindkettő olyan emberek munkája, akik bár rendelkeztek bizonyos tudással az egyiptomi nyelv vagy 

ábrázolási szabályok területén, de ezt a tudást semmiképp nem lehet mélyrehatónak, jól 

megalapozottnak nevezni. Ez a kettősség olyan kulturális környezetet sejtet, amely valószínűleg thébai 

hatás alatt állt,452 de önmagában nem egyiptomi, hanem lokális volt. 

Ami a felirat történeti utalásait illeti, az már Darnell kiadása előtt is világos volt, hogy fő 

szöveg egyes részei az Amun-kultusz körüli, évek óta húzódó konfliktussal foglalkoznak. Ezekben 

homályos utalásokkal említenek egy idegen erő, talán egy sivatagi törzs által Amun kárára elkövetett 

cselekedeteket, amelyek között szerepel templomi kincstár kifosztása, fegyveres összecsapás az arany 

hegyén, amely toponím talán aranybányákra utal, Amun xrp-csordája marháinak leölése, valamint az 

utóbbival kapcsolatban, hogy azért a városlakók naponta átkoznak egy bizonyos Makarest, aki talán az 

a személy, törzsi vezető volt, aki az egész kaotikus állapotot előidézte. Ha ez a feltevés helytálló, 

akkor megint el lehet azon gondolkodni, hogy mi lehet az oka annak, hogy míg az uralkodót, akinek 

uralkodása szerint a feliratot keltezték, a szövegben nem nevezik néven, ellenfelét viszont igen. 

Eddig nem hívták fel a figyelmet rá, de a városlakók említésének is meg van a maga történeti 

jelentősége, mivel valószínűleg arra a településre utal, amely Kadimalo férjének központja volt. Az 

emlékmű elhelyezése kapcsán ez lehetett akár Szemna is, de valószínűbb, hogy egy másik településre 

utalnak a szövegben. A feliratot és a hozzá kapcsolódó ábrázolást tartalma alapján egy Amun-templom 

falára várnánk, de legalábbis egy olyan épület falára, amelynek köze van az isten kultuszához. Ezért 

elhelyezése Deduen és az istenné vált III. Szeszotrisz templomának homlokzatán jelzés értékkel 

bírhatott a készítők számára, amely egyaránt fakadhatott Szemna de a templom szimbolikus 

jelentőségéből is. Szemna a Középbirodalom óta a váltakozó egyiptomi és őshonos kormányzatok 

fontos katonai és adminisztratív központja volt.453 Nem kizárható az sem, hogy annak a 

fejedelemségnek az északi vagy déli határát jelentette Szemna, amelynek királya és királynéja a 

feliratban megjelenik. 

Még két dologra ki kell térni a felirattal és a relieffel kapcsolatban, amelyek magyarázatot 

igényelnek, de amelyek segíthetnek leszűkíteni a Kadimalo személyazonossága körül kialakult vitás 

kérdéseket. Ezek a válaszokat azonban, csakúgy, mint az emlékművel kapcsolatban felmerült többi 

problémás kérdésre csak, mint feltételezés lehet megadni. Ezek az emlékmű minősége alapján 

elvárható előrehaladott egyiptianizáció a térségében, a másik pedig, talán ezzel összefüggésben, az 

egyiptomi királyi és királynéi – nsw-bitj (Felső- és Alsó-Egyiptom királya), pr-aA (fáraó), Hmt-nsw wrt 

(Nagy Királyi Feleség), sAt-nsw (Király Lánya) – címek megjelenése a szövegben.  

A felirat az Amun kultusza körül kialakult konfliktus mellett szolgálhat még egy történeti 

utalással, amely segíthet leszűkíteni a Kadimalo személyazonosságával és emlékművének datálásával 

kapcsolatos lehetőségek számát. Ez a relief posztramesszidának tartott stílusa és az egyiptomi királyí 

címek használata, amelyekkel Kadimalo és férje státuszát írták le. Jelenlegi tudásunk szerint Kasta volt 

                                                 
452 Török, 2008 297. 
453 Török, 2008 298. 
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az első kurrui uralkodó, aki felvette a nsw-bitj címet. Elméletileg Kadimalo lehetett volna az ő 

felesége, de Kasta a hagyományosan elfogadott kusita kronológia szerint valamivel több, mint tíz éven 

keresztül uralkodott. Mivel az emlékmű Szemnában egy meg nem nevezett uralkodó 14. uralkodási 

évében készült, nem valószínű, hogy Kadimalo egy kurrui fejedelem felesége lett volna. Akik ez 

alapján mégis számításba jöhetnének, azok Piankhi és Sabako. Bár ismert feleségeik között nem 

szerepel, ez önmagában még nem feltétlenül zárná ki annak lehetőségét, hogy Kadimalo neve egyelőre 

csak Szemnában maradt fenn. A felirat és a szöveg tökéletlen kivitelezése azonban az azonosítás és 

lényegében datálás ellen szól. A 8. század legvégén az kurrui eredetű 25. dinasztia már olyan 

mértékben egyiptianizálódott, köszönhetően a Felső-Núbiába költözött egyiptomi papoknak, 

írnokoknak, mesterembereknek is, hogy kizárható annak lehetősége, hogy ilyen minőségű mű jöjjön 

létre. Ezért azt a politikai tömböt, amelynek uralkodója és királynéja egyiptomi királyi kifejezésekkel 

írta le magát északabbra kell keresni. Ennél többet azonban erről nem lehet elmondani.  

Ugyanakkor az egyiptomi címek használata, valamint magának a reliefnek és a feliratnak 

kidolgozottsága azt sugallja, hogy egy olyan, az egyiptomi kivonulás után függetlenné vált őshonos 

dinasztia emlékművéről van szó, amely vagy még az újbirodalmi hatások alatt állt, vagy már újra 

egyiptianizálódott. A szövegben olvasható néhány gondolat az Amunba vetett hit helyességéről az 

utóbbit sejteti, azaz egy olyan fázist, amikor az állam fejlődése, hasonlóan az el kurrui fejedelmi 

családhoz, elérte azt a szintet, amikor a dinasztia az Amum-kultuszon keresztül próbálta hatalmát 

legitimizálni. Ennek ellenére figyelemre méltó, hogy ebből a szempontból a kurrui fejedelmi sírokhoz 

nem tudunk viszonyítani, mivel azok egyiptitnizációs szintje, az írás használata messze elmarad attól, 

amelyet Kadimalo emlékműve sejtet, vagyis egyelőre csakis önmagában tudjuk vizsgálni. Viszont 

ezzel együtt is, a kurrui sírok leletanyaga, elsősorban a kései újbirodalmi, vagyis ramesszida típusú 

fajansz és alabástrom edények érdekes párhuzamot szolgáltatnak Kadimalo emlékművéhez. Az el 

kurrui fejedelmi sírokból előkerült egyiptomi készítésű edények igazolják, hogy a ramesszida típusú 

ábrázolás még nem feltétlenül jelent posztramesszida, tehát korai harmadik átmeneti kori datálást. 

Ahogyan a legutolsó, már biztosan 8. század elejére datálható kurrui sírokban még mindig ugyanabban 

a ramesszida stílusban kialakított edények találhatóak meg, mint a legelső sírokban, úgy Kadimalo 

emlékművét is megalkothatták a 11 és a 8. század között bármikor. Természetesen bizonyos tényezők 

figyelembe vétele mellett ez az időintervallum leszűkíthető, de azt jól illusztrálja a kurrui temető 

leletanyaga, hogy a ramesszida stílusú díszítés önmagában nem alkalmas datálásra.454 Az emlékmű 

datálásakor figyelembe lehet venni azt is, hogy Kasta 760 és 750 között jelent meg Felső-

Egyiptomban. Erre az időpontra, ha volt is valamilyen független politikai entitás Alsó-Núbiában, vagy 

Alsó- és Felső-Núbia határán, az már biztosan eltűnt, vagy beleolvadt a terjeszkedő kurrui királyság 

területébe. 

                                                 
454 Ezért talán a ʽposztramesszidaʼ, mint művészeti stílusfázisra utaló kifejezés érvényességén is le kellene 
gondolkodni. 
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Összegezve annyit mondhatunk el, hogy ha figyelembe vesszük a Kadimalo-emlékmű 

bizonyos sajátosságait, az egyiptianizáció mértékét és a lehetséges párhuzamot a kurrui sírok 

anyagával, valamint ehhez hozzávesszük, hogy a 8. század közepére Kadimalo férjének birodalma 

minden bizonnyal megszűnt létezni, akkor fel lehet vetni egy lehetséges datálást a 9-8. század 

fordulójára, esetleg a 9. század második felére. Ennél azt is figyelembe lehet venni, hogy mivel a 

terület, amely felett Kadimalo férje uralkodott jóval közelebb feküdt Egyiptomhoz, mint a kurrui 

fejedelemség, az újbóli egyiptitanizációs hatásoknak is jobban ki volt téve, és azok gyorsabban 

jelenhettek meg, mint Kurruban. 

Visszatérve a címek használatára fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 25. dinasztia uralkodói 

is saját király státuszuk leírására a vonatkozó egyiptomi elnevezéseket vették át, és azokat használták 

azután is, hogy Egyiptom feletti uralmukat már régen elveszítették.455 Ezért a nsw-bitj, Hm.f vagy pr-aA 

címek használata mögött, főleg ebben az időszakban, nem feltétlenül kell egyiptomi uralkodót 

keresnünk, aki nem mellesleg feltehetőleg líbiai származású volt. Ahogyan Kasta és utódai az 

egyiptomi politikai terminológiát használták, ugyanúgy használhatták azt mások is. Elképzelhető, 

hogy Kadimalo férje nem volt teljesen tisztában az egyes kifejezések közötti jelentés béli 

különbségekkel; csak az számított, hogy király fogalom legyen a szavak jelentés mögött, hogy mi a 

különbség a nsw és a nsw-bitj között, annak nem volt jelentősége 

 Mindaz azonban, amelyet fentebb leírtam Kadimalo emlékművével kapcsolatban, csak 

lehetőség. A jelenleg rendelkezésre álló források alapján annyit mondhatunk el Kadimaloról, hogy 

őshonos eredetű királynéként egy helyi uralkodó felesége volt, akinek hatalmi központja Szemnában 

vagy annak környékén feküdt. Amíg más forrás nem került napvilágra, amely Kadimalot vagy meg 

nem nevezett férjét említi, addig a személyét illető kutatásokban sem lehet tovább lépni. Így a felirat 

egyetlen valódi történeti értéke abban rejlik, hogy bepillantást nyújt abba a küzdelembe, amelyet a 

helyi dinasztiák folytathattak, felismerve a benne rejlő lehetőségeket, Amun kultuszának újbóli 

megszilárdításáért Núbiában. 

 

2.4.2. Alara emlékezete 

 

 Az első kusita uralkodó, akinek nevét ismerjük Alara (kb. 780-758), Kasta (kb. 758-745) 

testvére, a Ku. 9-es sír feltételezett tulajdonosa.456 Uralkodásának idejéből nem maradt fenn felirata, 

vagy nevével ellátott tárgy, csak utódai utalásaiból ismerjük. Mivel ezek azonban néhány esetben 

nehezen értelmezhetőek, felmerült annak lehetősége, hogy Alara talán egy félmitikus személy volt.457 

                                                 
455 Nem szabad megfeledkezni ennek ideológiai töltéséről sem, vagyis még mindig magukat tartották Egyiptom 
legitim uralkodóinak. 
456 Morkot megkérdőjelezi, hogy Alarát el Kurruban temették el, mivel sírjából nem került elő feliratos emlék. 
Morkot, 2000 157. 
457 A. K.Vinogradov: […] their brother, the chieftain, the son of Reʼ, Alara […]?, CRIPEL 20 (1999), 81. 
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Első említése lánya, Piankhi felesége, Tábiri királyné halotti sztéléjén olvasható, amely a Ku. 53-as458 

sírból került elő.459 Következő ismert említése azonban csak száz évvel később, Taharko két sztéléjén 

olvasható, aki mint saját maga valamint dinasztiája hatalma és legitimációja forrásaként utal rá.460 

Hasonló értelemben utalt rá Irike-Amannote461 az 5. században és Násztázen462 a 4. században. 

Taharko két sztéléje egy olyan esemény nagyjából hasonló verzióit örökítették meg, amelyet 

dinasztikus legendaként is definiálhatunk.463 Ennek középpontjában az áll, hogy Alara felajánlotta 

húgát, Taharko nagyanyját464 a kawai (Gem-Aten) Amunnak; azaz megtette az isten papnőjének.465 

Viszonzásul Amun biztosította a királyi hatalmat Alarának és húga leszármazottainak. Teológiai 

fogalmakkal Alara szövetséget kötött az istennel,466 amelynek keretét az Isten és a Király közötti 

reciprocitás, a tradicionális egyiptomi királyság ideológia egyik alapvető elképzelése adta.467 Az aktus 

gyakorlati és egyben vallási hátterét az Újbirodalom és a Harmadik Átmeneti Korból ismert hivatal, a 

Hm-nTr n Imn (hem-netjer-en-Imen), Amun Isteni Felesége képezte. 

Bár az isteni feleség hivatala már a Középbirodalom idején ismert volt, akkor még nem hozták 

összefüggésbe egyetlen istennel sem.468 Első társítása Amun istennel és jelentőségének növekedése az 

Újbirodalom elejére tehető. Ahmosze a 18. dinasztia alapítója volt az első, aki húgát, Ahmesz-

Nefertárit, aki egyben főfelesége is volt, a hivatalba helyezte. Ahmesz tettével egy jelentéktelennek 

látszó középbirodalmi címnek nemzeti jelentőséget adott,469 amelynek megvolt a gyakorlati és 

teológiai fontossága egyaránt. Amun kultuszának megerősítése azt a célt is szolgálta, hogy Ahmosze 

általa terjessze ki ellenőrzését az egyesített ország felett. Ugyanakkor közvetlen családtagjának 

kijelölése egy komoly hatalommal együtt járó pozícióba biztosította Ahmesz helyzetét a kultuszon 

belül.470 Ennél nagyobb jelentősége volt a teológiai koncepciónak, amely az Isteni Feleség hivatalához 

társult. Mint a fáraó és Amun felesége, valamint a trónörökös anyja biztosította a leendő uralkodó 

isteni jellegét, amely lehetővé tette a király számára, hogy közvetítő legyen az istenek és az emberiség 

között.471 Ezért nem csak az isten, de a király kultuszában is fontos szerepet töltött be, mert ő 

                                                 
458 Dunham, 1950 86ff. 
459 FHN I, No.11, 3 (Dunham, 1950 fig.29f). 
460 Kawa IV, 17: FHN I, No.21 és Macadam, 1949 plt.8; Kawa VI: FHN I, No.24 és Macadam plt.12. 
461 Kawa IX, 54: FHN II, No.71 és Macadam, 1949 plts.22ff. 
462 FHN II, No.84, 8 (Urk. III.2 137ff).  
463 Török, 2008 315. 
464 Alara húga talán Pebatma, Kasta felesége, akit Abüdoszban temettek el. Címei között szerepelt Amun-Ré, az 
istenek királyának szisztrum játékosa, Király Lánya, Isteni Feleség anyja. FHN I, 145. 
465 FHN I, No.21, 16-17; FHN I, No.24, 22; Török, FHN I 144; Török, 1997 124f; Morkot, 2000 156. Török, 
2008 315; Vinogradov megkérdőjelezi az aktus gyakorlati tartalmát, mivel más esetekben, amikor királyi 
hercegnőt ajánlottak fel Amun papnőjének azt nem Hn, hanem a rdj igével fejezték, mint például a Nitokrisz-
adoptációs sztélén. Vinogradov, 1999 84 note7. 
466 Török, 2008 315. 
467 Török, FHN I, 144. 
468 M.F. Ayad, God’s Wife, God’s Servant – The God’s Wife of Amun (c. 740-525 BC), Routledge 2009, 4. 
469 Ayad, 2009 5. 
470 Ayad, 2009 5. 
471 Ayad, 2009 6. 
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közvetítette az Amuntól eredő legitimációt az uralkodó számára.472 Mindezekért létfontosságú 

szerepet játszott a király hatalom megújításában és fenntartásában.473 

                                                

A Harmadik Átmeni Korban már nem a főféleséget, hanem az egyik királyi hercegnőt 

helyezték a hivatalba, akinek elsődleges feladata az volt, hogy a hivatalon keresztül biztosítsa apja és a 

dinasztia hatalmát a Thébai körzet felett. Alara lépésének hátterében közvetlenül az állhatott, hogy 

nagyjából egy időben, vagy valamivel korábban III. Oszorkon felújította az Isteni Feleség hivatalát 

Thébában, és lányát, Sepenvepetet iktatta be, mint Amun Isteni Felesége.474 A rendelkezésre álló 

bizonyítékok alapján feltételezhető, hogy a hivatal súlya a líbiai kor kezdetével lecsökkent, legalábbis 

erre utalhat, hogy kevés isteni feleséget ismerünk név szerint. A státusz valódi jelentőségét III. 

Oszorkon döntésével nyerte vissza a 8. század közepén, és a 25. dinasztia thébai hatalomra jutásában 

és legitimációjában volt létfontosságú szerepe. Már a kurrui sírok építészeti kialakításának fejlődése 

során látható volt, hogy a kurrui fejedelmek hatalmuk megszilárdításáért az ideológiai alapokat 

Egyiptomból vették át. Alara tette egyben a Thébai-körzet felé tett gesztusként is felfogható, amellyel 

jelezte, hogy elfogadja az istent, mint legitimáló tényező a kurrui dinasztia hatalma felett, és amely 

lépésével lényegében egy egyiptomi gyakorlat átvételével biztosította a királyi hatalmat utódai 

számára. 

Alara és Amun szövetségkötésének hosszabb verziója, a Kawa VI-os sztélén olvasható szöveg 

az esemény leírását kiegészíti néhány olyan részlettel, amelyek külön figyelmet érdemelnek. Az egyik 

a bjAt (csoda) kifejezés használata,475 amellyel arra utalnak, hogyan kapta meg Alara a királyi 

hatalmat. Az Újbirodalom és a Harmadik Átmeneti Kor idején a bjAt szó Amun orákulum útján, 

körmenete során meghozott döntésére utal, amikor az isten kiválasztotta, vagyis legitimálta az 

uralkodót, és felruházta a királyi hatalommal.476 Hasonlóan érdekes részlet, hogy a leírás szerint valaki 

összeesküvést szőtt Alara ellen, miután Amun királlyá tette.477 Az összeesküvést Amun hiúsította meg. 

A puccskísérlet említése felveti annak lehetőségét, hogy valaki, vagy valakik talán Taharko 

legitimációját is megkérdőjelezték, ezért utalt vissza az eseményre a sztélén, hacsak nem ő maga 

találta azt ki. Jelentős különbség a történet másik verziójához képest, hogy ebben a szövegben nem 

csak a wr (főnök, fejedelem) címet alkalmazzák Alara státuszának leírására, de Amunhoz intézett 

beszédében két alkalommal is megjelenik a nsw (király) kifejezés is; egyszer saját magára, egyszer 

pedig utódaira vonatkozóan.478 Ezen kívül minkét szövegben megkérdőjelezhető, hogy a hieroglifát,479 

amellyel az elfogadott álláspont szerint a wr (főnök) fogalmat leírták tényleg főnök-ként kell-e olvasni 

és értelmezni, mivel egy másik olvasat és jelentés, az jAw/smsw ʽidősebbʼ is számításba jöhet. Ez a 

 
472 Ayad, 2009 6. 
473 Török, 2009 316. 
474 Kitchen, 1986 §317/i. 
475 Kawa VI, 23: FHN I, No.24 és Macadam, 1949 plt.12. 
476 Török, 2008 318. 
477 Kawa VI, 23-24: FHN I, No.24 és Macadam, 1949 plt.12. 
478 Kawa VI, 25: FHN I, No.24 és Macadam, 1949 plt.12 
479 Gardiner, A19. 
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lehetőség tovább bonyolítja azt a régóta vitás kérdést, hogy mi volt pontosan Alara státusza, amikor a 

szövetség létrejött közte és Amun között, illetve elképzelhető-e, hogy a király címet és az arra utaló 

titulusokat, mint a sA-ra cím és a kartus, csak az utókortól kapta meg. A kérdés azért merülhetett fel, 

mert a kérdéses szót egyik szövegben sem írták le fonetikusan, és ráadásul Kawa VI-os sztélén a 

vonatkozó fogalmat nem a G/A19-es, hanem a G/A20-as jelzésű hieroglifával írták le, amely az előbbi 

variánsa ugyan, de ideogrmamaként az ʽidősʼ jelentéssel használták. Ezért elképzelhető, hogy ebben a 

szövegben nem, mint cím jelenik meg, hanem mint a sn ʽtestvérʼ szó jelzője, vagyis, mint ʽidősebbʼ. A 

feltételezés mellett szólhat az, hogy a wr és a sA-ra címek kombinálása szokatlan és párhuzam 

nélküli.480 Az utóbbi egyértelműen királyi cím, míg az előbbit alacsonyabb rangú hivatalnokoknak és 

idegen uralkodóknak adták az egyiptomi szövegekben.481 

                                                

Török László szerint Alarát kettős perspektívából kell szemlélni.482 Egyrészről valódi 

rangjának, mint egy törzsi állam vezetőjének nézőpontjából, másrészről pedig Taharko nézőpontjából, 

aki legitimációját a királyi hatalomra tőle származtatta.483 Ezért íratta nevét kartusba, és adományozta 

neki a sztélén a Ré-fia címet:484 

  
Jn sn=st wr sA-ra Jrr 

Testvére, a főnök Ré-fia, Alara 
Ezzel szemben áll A. Vingradov elképzelése, aki 1999-ben felújította Clère feltevését,485 mely 

szerint Alara státusza leírásának helyes olvasata a következő: 

 

Jn sn=st smsw sA-ra Jrr 
Idősebb testvére, Ré-fia, Alara 

 

Ennek a felvetésnek a lehetőségét már MacAdam is felismerte, aki a kawai sztéléket először 

publikálta. Végül azért vetette el, és maradt a wr olvasat és a főnök jelentés mellett, mert a szöveget 

értelmezve úgy gondolta, hogy Alara az ikerhúgát tette mag Amun papnőjének a kawai templomban, 

és így felesleges lett volna megkülönböztetni bátyját, mint idősebb testvér.486 Vagyis az ókori 

Egyiptomban és Kúsban nem tettek korkülönbséget ikrek között kor alapján. 

Vinogradov véleménye szerint további érv lehet a kérdéses hieroglifa ʽidősebbʼ-ként olvasata 

mellett, hogy, miként arra már K.-H. Priese is felhívta figyelmet,487 Alara csak arra utal a szövegben 

húga leírásakor, hogy egy anyától származnak, és nem arra, hogy ikertestvérek is lettek volna.488 

 
480 Vinogradov, 1999 89. 
481 Vinogradov, 1999 89. 
482 Török, 2008 317. 
483 Török, 2008 317. 
484 FHN I, 42; Török, 2008 317. 
485 Vinogradov, 1999 86. 
486 Macadam, 1949 40, note77, és 122. 
487 K.H. Priese: Der Beginn der kuschitischen Herrschaft in Ägypten, ZÄS 98 (1970), 22. 
488 Vinogradov, 1999 87. 
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Vinogradov következő képen foglalja össze az Alara státuszával kapcsolatos feltételezését: 

akárhogyan is olvassuk és értelmezzük a smsw logogrammát biztosan a sn (testvér) szó jelzője, amely 

a vérségi kapcsolatot minősíti, és nem Alara hivatalára utal.489 Vagyis Alara mint király jelenik meg a 

szövegben, és nem, mint főnök. Ezt követően azonban megjegyzi, hogy Alara királyi címe lehet 

kitaláció is, amely nem volt egyenértékű egy egyiptomi fáraó királyi címével.490 Egyiptomi 

szempontból tehát lehetett akár főnök is? 

K. Jansen-Winkeln, aki elfogadta Vinogradov érvelését azzal kapcsolatban, hogy Alarára 

Taharko mint király és nem főnök utal, felvetette, hogy nem Alara volt a dinasztia alapítója, csak 

annak a vonalnak az első tagja, amelyből Taharko is származott, és amely felváltott egy idősebb 

vonalat.491 Az utalás azokra, akik gonoszságot terveztek Alara ellen annak lehet bizonyítéka, hogy a 

másik ág próbálta megakadályozni Alara trónra jutását. Ezt a felvetést azonban óvatosan kezelni, mert 

a szövegből az egyáltalán nem derül ki, hogy Alara uzurpálta-e a trónt az idősebb vonaltól, vagy éppen 

ellenkezőleg őt, mint legitim uralkodót akarta megfosztani hatalmától a család egy fiatalabb ágának 

valamelyik tagja.492 

A végső következtetés levonása előtt Alara státuszára vonatkozóan érdemes áttekinteni azt is, 

hogyan utaltak Alarára a többi, korábban idézett szövegben. Ebből a szempontból külön fel kell hívni 

a figyelmet arra, hogy Tábiri királyné halotti sztéléjén el Kurruban bár Alara nevét kartusba írták, 

semmilyen jelzőt vagy címet nem kapott, amely akár főnökként, akár királyként azonosítaná. Irike-

Amannote és Násztázen feliratában, ahogyan Taharko Kawa VI-os sztéléjének 25. sorában is, Alarára 

a nsw címmel utalnak. Mindhárom szöveghellyel kapcsolatban meg kell azonban jegyezni, hogy 

ezekben a sorokban a nsw cím nem Alara titulatúrájának részeként jelenik meg. Taharko feliratában 

Alara titulatúrájában, amellyel, Amunnal kötött szövetsége leírásának elején bemutatják, mint a soron 

következő esemény cselekvője biztosan csak a sA-ra cím utal királyi státuszára. Irike-Amannote és 

Násztázen, az 5. és a 4. században retrospektív módon utalt vissza arra a személyre, akire akkor már 

minden bizonnyal legendás alakként emlékeztek, akinek politikai tevékenység révén a 

fejedelemségből királyság lett. A legkevesebb az, hogy a nsw címmel írták le státuszát. Személye 

körül kialakult mítoszt, mint a kusita királyság megalapítója jól illusztrálja a két szöveghely Irike-

Amannote és Násztázen feliratában. Irike-Amannote olyan hosszú uralmat kér Amuntól, mint amilyet 

Alarának megadott,493 míg Násztázen arra a nagyszerű helyre utal, szinte édenkertként, ahol Alara az 

ifjúkorát töltötte.494 Felmerül a gyanú, hogy, mint ahogyan arra Török László is felhívta a figyelmet, 

hogy Taharko a Kawa VI-os sztélén is retrospektív módon használja a szövegben Alarára a nsw címet. 

                                                 
489 Vinogradov, 1999 93. 
490 Vinogradov, 1999 93. 
491 K. Jansen-Winkeln: Alara und Taharqa: Zur Geschichte des nubischen Königshauses, Or 72 (2003), 154. 
Jansen-Winkeln annak lehetőséget is felveti, hogy Takarko királygyilkos volt. 
492 Török, 2008 317. 
493 Kawa IX, 54: FHN II, No.71 és Macadam, 1949 pls.22ff. 
494 Urk III.2 137ff: FHN II, No.84 8. 
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Ha hivatalosan nsw lett volna, azt Alara titulatúrájában is feltűntette volna. Külön jelentősége van 

ebből a szempontból annak, hogy Taharko csak abban a szövegben alkalmazza a nsw címet Alarára 

vonatkozóan, amelyben az Alara elleni összeesküvést is említi. S elképzelhető, hogy ezt tudatos céllal 

teszi, mivel nem csak Alarára utalva alkalmazza a nsw címet, hanem utódaira, azaz Taharkora is. A 

Kawa IV-es szövegben a puccskísérlet nincsen megemlítve, és a nsw cím sem jelenik meg Alarával 

vagy utódaival kapcsolatban. Ennek további lehetséges vonatkozásaira a Taharkoval is foglalkozó 

fejezetben még vissza fogok térni. 

Mindezt összevetve elmondhatjuk, hogy nincsen értelme annak, hogy a Kawa VI-os 

szövegben, abban a sorban, amelyben Taharko elődje státuszát írja le, a vonatkozó hieroglifának más 

olvasatot javasoljunk, mint a wr azaz ʽfőnökʼ. Ezzel a bizonyos hieroglifával kapcsolatban meg kell 

említeni még egy tényt. A Kawa VI-os sztélé 21. sorában, ahol Taharko minden idegen országok 

főnökeinek gyerekeire utal, a főnök szót és fogalmat ugyanazzal a hieroglifával írták le, mint 

amelyiket az írnok Alara státuszának kifejezésére is alkalmazott a 22. sorban. A kettős perspektíva 

alkalmazását, amelyet Taharko használ, és amelyre Török László is felhívta a figyelmet, jelzi továbbá 

Tábiri királyné sztéléje is, ahol Alara nevét ugyan kartusba írták, de egyetlen királyi jelzőt vagy címet 

sem kapott. Néhány évtizeddel halála után Alara státusza a történeti emlékezetben már átalakulóban 

volt, de még nem voltak biztosan királyi státuszában. A történeti emlékezettel kapcsolatban lehet 

megemlíteni azt is, hogy Alara és Amun szövetségkötése történetének forrása Taharko számára 

minden bizonnyal egy olyan sztélé lehetett, mint amilyeneket ő is felállíttatott a kawai templom 

udvarán. Ha azon a sztélén, vagy bárhol másutt olvasható feliratban, Alara a nsw címet használja 

magára vonatkozóan, aligha valószínű, hogy Taharko azt figyelmen kívül hagyva elhagyta volna.  

Visszatérve még néhány gondolta erejéig az Alara és Amun között létrejött szövetségre, annak 

hátterében valószínűleg az állt, hogy Alara egy olyan, Egyiptomból átvett hivatal létrehozásával akarta 

megszilárdítani hatalmát, amely az egyiptomi királyideológiában elengedhetetlen volt a fáraói hatalom 

legitimációjához. Ezzel kapcsolatban jogosan vethető fel annak lehetősége, hogy Alarának belső 

ellenzékével szemben volt szüksége még egy támasztékra hatalma megőrzésében és 

megszilárdításában. Ugyanakkor, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy Alara utódja, Kasta néhány év 

múlva már Felső- és Alsó-Egyiptomi királyának címezhette magát, felmerülhet annak lehetősége is, 

hogy Alara tettével családját akarta még komfortosabbá tenni az Egyiptom feletti uralomra, amelyre az 

igény aligha Kasta uralma alatt alakult ki egyik pillanatról a másikra. Nyilvánvalóan voltak hosszabb 

időszakra visszamenő előzményei a kurrui dinasztia történetében, amely folyamat részletei azonban a 

források hiányosságai miatt egyelőre nem ismertek számunkra. Mindenesetre aligha véletlen, hogy 

Alara nagyjából azonos időpontban szánta rá magát ennek a nagyon fontos lépésnek a megtételére, 

mint amikor III. Oszorkon is felújította az Amun Isteni Felesége hivatalt Thébában. Az események 

egyidejűsége a két dinasztia közötti szoros diplomáciai kapcsolat bizonyítéka is lehet. 
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2.5. A kurrui fejedelemség kereskedelmi horizontja 

 

 Ugyan a kurrui sírokból előkerült leletek túlnyomó többségét edénytöredékek képezik, a 

sírokban fennmaradt, más jellegű és típusú temetkezési mellékletek, mint az elefántcsontból és 

aranyból kézült tárgyak, vagy a vörös-tengeri kaori kagylók héja a fejedelemség életének egy másik 

aspektusát mutatják be. Az imént említett nyersanyagok a presztízs javak kategóriájába tartoznak, és 

ezek kereskedelmében betöltött létfontosságú szerep volt az egyik olyan tényező, amely 

elengedhetetlen összetevője volt a dinasztia gazdasági és politikai fejlődésének. Az elefántcsontból és 

más afrikai eredetű, értékes nyersanyagokból készült tárgyak jelentőségének értelmezésekor abban a 

szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Közel-Kelet gazdasági életében játszott szerepüket, és annak 

fontosságát újasszír és ószövetségi források is megerősítik. Ez utóbbi források így közvetve 

rávilágítanak a kurrui fejedelemség fejlődése mögött meglévő gazdasági tényezőkre. 

  

 2.5.1. Presztízsjavak a kurrui fejedelmek sírjaiban 

 

Az ókori Közel-Kelet számos presztízs java közül is a legfontosabbak talán az arany és az 

elefántcsont voltak. A kurrui sírokban mindkettőből készült tárgyak megtalálhatóak, de eloszlásuk 

nem következetes, mert míg aranyból készült tárgyakat szinte mindegyik sírban találtak, addig 

elefántcsont mindössze négy sírból került elő (Ku. Tum. 1, Ku. Tum. 4 Ku. 13, 11, 8). Elefántcsontból 

készül tárgyakhoz a Ku. Tum. 1-től kezdve,495 vagyis a legelső sír leletei között előfordulnak, és ez azt 

bizonyítja, hogy ehhez a nyersanyaghoz már a temető megalapítása idején hozzáférése volt a kurrui 

fejedelmeknek. Azt azonban nem tudjuk pontosan, hogy ez a hozzáférés közvetlen volt-e, vagyis a 

dinasztia saját ellenőrzése alá tartozó területről tudták beszerezni, vagy közvetett, azaz távolsági 

kereskedelem útját tudták csak hozzájutni. Ugyan nem ismerjük a kurrui fejedelmek déli horizontját, 

de valószínűbbnek tűnik, hogy az elefántcsontot távolsági kereskedelmen keresztül szerezték be, 

legalábbis ebben a korai időszakban. Annak ellenére, hogy elefántcsont az első temetkezés után csak a 

Ku. 13-ban fordul elő újra, nincsen okunk feltételezni, hogy a közbeeső sírok tulajdonosainak nem 

tudtak hozzájutni ehhez a nyersanyaghoz. A sírok felépítményének növekedése és a sírok 

kialakításában bekövetkezett változások alapján feltételezhető, hogy a dinasztia tagjainak hatalma, a 

közvetlen ellenőrzésük alá tartozó terület kiterjedése fokozatosan nőtt. Fontos megjegyezni, hogy 

elefántcsont, szemben az arannyal, nem volt helyben,496 azt délről kellett beszerezniük. Ennek módja, 

a dinasztia korai szakaszában még elsősorban a távolsági kereskedelem lehetett, később azonban, a 

fejedelmek hatalmának növekedésével elképzelhetővé válik, hogy a kurrui fejedelmek megpróbálták a 

                                                 
495 A Ku. Tum. 1-ben és 4-ben elefántcsont tűk maradtak fenn, míg a Ku. 8-ból, Kasta sírjából nagyobb 
mennyiségű elefántcsont került elő, amelyekről feltételezik, hogy egy doboz maradványai (Kendall, 1999 37). A 
Ku. 13-ből és 11-ből előkerült elefántcsont töredékeket Dunham egyáltalán nem említi, és Kendall sem 
részletezi, azokat, csak említést tesz róluk (Kendall, 1999 29, 31). 
496 R.G. Morkot: There are no elephants in  the Dongola: Notes on Nubian Ivory, CRIPEL 17 (1998), 149. 
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forrás területét hadjáratokkal, vagy más politikai módszerekkel közvetlen ellenőrzésük alá vonni. 

Ugyanakkor nem zárható ki az sem, hogy a különböző külső tényezők miatt az elefántcsont utánpótlás 

elakadt, illetve a dinasztia néhány tagja nem rendelkezett akkora hatalommal, amely biztosította volna 

számára e fontos presztízsáru beszerzését. 

Szemben az elefántcsonttal, aranyból készült tárgyak szinte valamennyi sírban előfordultak.497 

Ennek egyik közvetlen oka, hogy arany talán már az első kurrui fejedelmek számára közvetlenül 

elérhető volt a keleti-sivatagi aranybányákból. A sírokból előkerült aranytárgyak egy kivétellel mind 

ékszerek különböző részei voltak egykor: gyöngyök százai,498 amelyek valaha más összetevőkkel 

láncokat alkottak, függők, fülbevalók, fólia töredékek. Az egyetlen kivétel egy aranyrög a Ku. Tum. 2-

ből, amelyen rövid hieroglif felirat is olvasható Amun nevével. További fontos különbség lehet az 

arany és az elefántcsont tárgyak között az előfordulásuk gyakoriságán kívül, hogy az arany ékszerek 

között a helyi készítésűek mellett vannak olyanok is, amelyek biztosan Egyiptomból importáltak.499 

Ez utóbbiakkal kapcsolatban azonban több tényező is bizonytalan. Egyrészt egyiket sem lehet 

pontosan datálni, és mivel néhányat külső jegyek alapján az Újbirodalom korára is keltezni lehet, 

elképzelhető, hogy nem kortársak a sírral, amelyből előkerültek, hanem talán családi örökség részét 

képezték, vagy egy másik temetkezésből kerültek át abba, amelyikben megtalálták azokat. További 

fontos kérdés az Egyiptomból érkezett arany ékszerekkel kapcsolatban, amely tisztázásra vár, hogy 

ajándékként, vagy kereskedelmi áruként kerültek-e a kurrui fejedelmek birtokába. 

                                                

 A két legfontosabb presztízs nyersanyag mellett érdemes megemlíteni néhány olyat is, 

amelyek az elefántcsonthoz hasonlóan csak néhány sírból kerültek elő, de a távolsági kereskedelem 

vonatkozásában, elsősorban a kurrui dinasztia keleti horizontjával kapcsolatban komoly jelentőséggel 

bírhatnak. Ezek között a legfontosabbak a lapis-lazuli, és a vörös-tengeri kaori kagyló héja. 

 A lapis-lazuli a távolsági kereskedelem egyik legárulkodóbb jele volt az egész Közel-Keleten, 

mivel jelenlegi ismereteink szerint egyedüli forrása a mai Afganisztán területén volt.500 Lapis-lazuli 

először a Ku. 13 leletei között jelenik meg, és előfordult még a Ku. 9-ban és Ku 8-ban is. Ez az anyag 

nem csak a kiterjedt távolsági kereskedelem szempontjából lehet jelzés értékű, de változást bizonyíthat 

a temetkezési gyakorlatban is. A lapis-lazulit elsősorban berakásos díszítéséként alkalmazták, és ezért 

elképzelhető, hogy a holttestet antropoid formájú fa koporsóba helyezték, felváltva ezzel a 

tradicionális gyakorlatot, amikor a holttestet zsugorítva a padlóra, vagy ágyra/padra fektették. Mindez 

magával vonta a sírkamra kibővítését is. Amennyiben ez a feltevés helytálló, akkor valószínű, hogy a 

lapis-lazulit is a temetkezési kultúrában bekövetkező jelentős változást eredményező elképzeléssel 

együtt Egyiptomból importálták. 

 
497 Természetesen ehhez kellett a sírrablók figyelmetlensége is. 
498 Csak a Ku. Tum. 1-ből közel 500 aranygyöngy kerülte elő. Dunham, 1950 13. 
499 A Ku. Tum. 1-ből előkerült trapéz formájú függő jellegzetes helyi készítésű, míg a szintén ebből a sírból 
előkerült gabona virág alakú tipikusan egyiptominak tűnik. 
500 Lapis lazuli, in: The British Museum Dictionary of Ancient Egypt, eds: I.. Shaw-P. Nicholson, The British 
Museum Press, 2008 177. 
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 Lapis-lazuli azonban nem csak Egyiptom keresztül érkezhetett. Talán ennek is bizonyítékai 

azok a kaori kagyló héjak amelyek három sírból, a Ku. Tum. 2-ből, Ku. 13-ból és Ku. 11-ből) kerültek 

elő, és amelyek a vörös-tengeri kikötőkkel fenntartott közvetett vagy közvetlen kereskedelmi 

kapcsolatra utalnak. Elképzelhető, hogy ezt igazolják azok az érdekes alakú kavicsok is, amelyeket az 

ásatók szintén a Ku. Tum. 2-ben találtak meg. 

 A távolsági kereskedelemre utalhat végezetül az a megmunkálatlan obszidián kőtömb is, 

amelyet a Ku. 11-ben maradt fenn. Ez viszont nem a Vörös-tenger partvidékével, hanem az Etióp-

felfölddel fenntartott kereskedelmi kapcsolat bizonyítéka lehet.501 

 

 2.5.2. A kurri fejedelemség kereskedelmi tevékenysége újasszír és ószövetségi forrásokban 

 

Elenyészően kevés, a kurrui temető korai sírjaival kortárs egyiptomi nyelven írt forrással 

rendelkezünk, amelyek közvetve vagy közvetlenül fényt vetnének a Nílus Harmadik és Negyedik 

Kataraktája közötti terület történelmére a 11-8. században. Ennek egyik legfőbb oka, hogy az 

egyiptomi fáraók a Harmadik Átmeneti Korban nem rendelkeztek azokkal az erőforrásokkal, amelyek 

lehetővé tették volna számukra egy megosztott országban olyan katonai vagy kereskedelmi 

vállalkozások megszervezését és lebonyolítását Núbia területére, amelyekről aztán beszámolva 

közvetve talán információkkal szolgálhattak volna Felső-Núbia politikai fejlődéséről ebben az 

időszakban.502 Eltűntek az olyan források is, mint amilyeneket az óbirodalmi nomarkhészek, pl. 

Harkhuf hagytak hátra sírjaikban, akik a fáraó parancsára vezettek kereskedelmi expedíciókat a déli 

területekre a különböző presztízs javakért. Ennél is nagyobb probléma, hogy még nem kerültek elő 

azok a források, amelyekben a kurri fejedelmek beszámoltak politikai teljesítményeikről. Az el kurrui 

sírokból előkerült, az írás használatát igazoló leletek alapján feltételezhető, hogy a dinasztia tagjai 

valahol, valamilyen formában megörökítették tetteiket. 

 A források eme hiányát semmi sem pótolja, rendelkezésünkre áll azonban számos újasszír 

királyfelirat és ószövetségi szöveghely, amelyek közvetve rávilágítanak arra, hogy meddig terjedhetett 

a kurrui fejedelmek kereskedelmi horizontja. Meg kell jegyezni, hogy az asszír királyfeliratokban 

kizárólag zsákmány- és sarclistákból lehet az utóbbira következtetni. Ezeken a szöveghelyeken olyan 

afrikai áruk jelennek meg,503 amelyekről szinte biztosan feltételezhető, hogy a kurrui fejedelemség 

területén haladtak keresztül útban a közel-keleti kikötők felé. 

 A 9. század elejére Asszíria magához tért az arámi vándorlás után, és a hosszú időn át tartó 

defenzív időszakot offenzív periódus váltotta fel. Az asszír királyok a szomszédos arámi államok 

leigázásával megkezdték Asszíria területi kiterjesztését. A nyugati irányba indított hódító hadjáratok 

egyik fő célja az volt, hogy elérve a Földközi-tenger keleti partvidékét ellenőrzésük alá vonják a 
                                                 
501 Török, 1997 128. 
502 Természetesen a térség politikai fejlődése teljesen más képet mutatott volna, amennyiben folyamatosan 
egyiptomi betöréseknek lett volna kitéve. 
503 D. Collon: Ivory, Iraq 39 (1977), 220. 
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föníciai kereskedővárosokon keresztül Afrikából érkező egzotikus áruk és más értékes javak, pl. a 

libanoni cédrus kereskedelmét. I. Tukuklti-apil-Esarra (1114-1076) után II. Assur-nászir-apli (883-

859) volt az első asszír uralkodó, aki Dagan-béla-uszur limmujában (878), elérte a Földközi-tenger 

partját, és meg tudta sarcolni a föníciai kikötő városokat. A hadjárat első célpontja Karkemis volt 

Észak-Szíriában, de a város királya, Szangara a közvetlen fegyveres összecsapást elkerülendő inkább 

önként sarcot fizetett.504 Az asszír uralkodónak felajánlott tetemes mennyiségű áruk között először 

jelenik meg az arany mellett a nyers elefántcsont.505 Az átadott javak között szerepelt a bíbor színű len 

vászon, amely a föníciai kereskedővárosok egyik tipikus export terméke volt, de azért is érdekes, mert 

egyik alapanyagát, a nagyon finom, és kiváló minőségű vásznat Egyiptomból importálták.506 A 

hadjárat végén II. Assur-nászir-apli sarcot szedett a föníciai kereskedő városoktól, amelyek között ott 

volt Szidón, Türosz, Büblosz és Arvad is.507 Az átnyújtott javak között külön figyelmet érdemel az 

elefántcsont, az ébenfa és a különböző fajtájú majmok, amelyek között nagytestű példányok is voltak, 

mert ezek származási helye kizárólag Afrika lehetett. 

 II. Assur-nászir-apli fia, III. Sulmánu-asarédu (858-824) apjához hasonlóan elsősorban a 

nyugati hódításai során, Észak-Szíriából szedett be sarcként olyan termékeket, amelyek nagy 

valószínűséggel Afrikából érkeztek. 11. uralkodási évében (849) Kalparundától, Unki királyától vett át 

aranyat, ébenfát és elefántcsontot,508 majd uralkodása végén Patinu királyától aranyat és 

elefántcsontot.509 Sulmánu-asarédu azonban nem csak Észak-Szíriából szerzett be afrikai eredetű 

árukat sarc vagy adó formájában. Az asszír uralkodó babilóni hadjárata után, 10. uralkodási évében 

(850) a Perzsa-öböl mentén élő káld törzsektől, a Bít-Dakkuri és a Bít-Amukkani sejkjétől vett át 

sarcok/ajándékot, amelyek között szintén szerepel arany, ébenfa, elefántcsont valamint elefántbőr.510 

Ennek azért van jelentősége, elképzelhető, hogy ezek az áruk a Perzsa-öböl partvidékét nem a föníciai 

kereskedő városokon keresztül érték el. Arra a kérdésre, hogy honnan érkezhettek ezek az értékes 

presztízs javak Dél-Mezopotámiába, talán választ adhat az Ószövetség. 

 

 2.5.3. Ofir 

 

 Az Ószövetség több helyen is beszámol arról, hogy Salamon, Izrael királya közös 

kereskedelmi vállalkozást indított Hirámmal, Türosz királyával. Ezeknek az expedícióknak a végső 

célja egy Ofir elnevezésű hely volt, amelynek pontos hollétét máig homály fedi. A két állam közötti jó 

                                                 
504 Grayson, 1992 217, col.iii.68 
505 Feldolgozott elefántcsontot, például bútort díszítő berakásként, vagy kimondottan elefántcsontból készített 
széket, asztalt, ágyat már II. Tukulti-Ninurta, II. Assur-nászir-apli apja is szedett be sarcként, ahogyan később II. 
Assur-nászir-apli is. 
506 S. Frankenstein: The Phoenicians and the Far West: A Function of Neo-Assyrian Imperialism, in: Power and 
Propaganda, ed: M.T. Larsen, Copenhagen 1979, 270. 
507 Ninura-felirat, col.iii.87-88: Grayson, 1992 217. 
508 Trónbázis-felirat, 48: Grayson, 1996 139. 
509 Fekete-obeliszk, 155: Grayson, 1996 69. 
510 Balaváti-kapu, col.vi.7: Grayson, 1996 31f; Bika-felirat, `29: Grayson, 1996 46. 
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viszony még Salamon apjának, Dávidnak uralkodása alatt jött létre, amelyet aztán tovább mélyített az, 

hogy Salamon jeruzsálemi építkezéseihez, palota negyedhez és a Templomhoz Hirám biztosította a 

korszak egyik legfontosabb presztízs építőanyagát, a cédrust,511 valamint a díszítéshez szükséges 

aranyat. Salamon ezért eleinte mezőgazdasági terményekkel szolgált,512 illetve később arannyal, majd 

végül 20 galileai várost513 is átadott Türosznak. 

 A közös kereskedelmi vállalkozás feltehetőleg Hirám ötlete volt, a cél pedig valószínűleg az 

volt, hogy egy új kereskedelmi útvonal létrehozásával a legfontosabb afrikai áruk beszerzésében 

kiiktassák Egyiptomot.514 Azt nem lehet egyértelműen tisztázni, hogy erre azért volt szükség, mert a 

föníciai kereskedővárosok olcsóbban szándékoztak beszerezni ezeket a javakat, vagy a harmadik 

átmeneti kori Egyiptom belső helyzetéből adódó bizonytalanságok miatt esetleg akadozott azok 

utánpótlása. Az utóbbi tűnik inkább valószínűnek, de az sem kizárható, hogy Türosz 

monopolhelyzetbe akart kerülni az Afrikából érkező presztízs javak és luxusáruk kereskedelmében 

Föníciában. 

 A Királyok I. Könyve és a Krónikák II. Könyve három-három alkalommal említi a türoszi-

izraeli kereskedelmi expedíciókat Ofirba: az 1Kir 9:26-28-ban (= 2Krón 8:17-18), a 1Kir 10:11-ben 

(=2Krón 9:10) valamint az 1Kir 10:22-ben (=2Krón 9:21). A sok utalás hátterében az állhat, hogy 

Salamon krónikásainak megmozgatta fantáziáját az egzotikus területre indított vállalkozás, amelyre 

sem előtte, és ami fontosabb, sem Salamon uralkodása után nem volt példa.515 A vállalkozások 

megindításának közvetlen előzménye az volt, hogy Salamon flottát építtetett a Vörös-tenger partján 

fekvő kikötőben, Ezion-Geberben.516 Mivel a környéken nincsen fa, a hajókat valószínűleg Türoszban 

építettek meg, majd szétszerelt állapotban, a szárazföldön juttatták el a vörös-tengeri kikötőbe.517 Az 

1Kir 10:22 leírása alapján feltételezhető, hogy kimondottan hosszú tengeri utazáskora alkalmas, nagy 

teherbírású hajókat használtak a kereskedelmi expedíciók során.518  

                                                 
511 1Kir 5:1-10; 1Kir 9:11. 
512 1Kir 5:11. 
513 1Kir 9:11. 
514 Nem kizárható azonban az sem, hogy nem csak új kereskedelmi útvonal létrahozása volt a cél, hanem egy új 
forrás felkutatása, illetve megtalálása. 
515 Japhet, 1993 638. Az eltérések miatt az expedíciók egyes leírásában az sem kizárható, hogy különböző 
eseményekre utalnak a szerzők. DeVries, 2003 138. 
516 Ofir mellett Ezion-Geber azonosítása is bizonytalan. Elképzelhető, hogy a Fáraó-szigeten (Jezirat Faraun) 
kell keresni az Eláti-öbölben, ahol kikötésre alkalmas hely van, és középkori romok is fennmaradtak. Cogan, 
2000 305f. 
517 Cogan, 2000 305. Szín-ahhé-eriba is hasonló módszert alkalmazott, amikor 694-ben az elámi partvidékre 
vezetett hadjáratában szidóni tengerészek segítették. Alternatív megoldás, hogy a fát talán az edómi felvidékről 
szerezték be. 
518 Mert a király Tarsis hajója, a mely a tengeren Hirám hajójával járt. A 2Krón beszámolójában világosan az 
van leírva, hogy a hajók célállomása Tarsis volt, és nem Ofir. Tarsis azonosítása is bizonytalan, csakúgy, mint 
Ofiré. Fekvésével kapcsolatban felmerült az Ibériai-félsziget és Anatólia földközi-tengeri partvidéke is. A Gen 
10:4 (Nemzettség Táblák) alapján az utóbbi tűnik valószínűnek, ahol Tarsis Javan (Görögország) 
leszármazottaival együtt szerepel. Az 1Kir 10:22 leírása szerint azonban feltételezhető, hogy nem földrajzi 
helységre utal a bibliai beszámoló, hanem egy bizonyos hajótípusra. Japhet, 1993 641; Cogan, 2000 319; 
DeVries, 2003 140. Azonban nem kizárható az sem, hogy a Krónikás tudatosan változtatott, hogy a Földközi-
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 A kereskedelmi expedíciók leírásai az Ószövetségben meglehetősen következetlenek, 

mindegyik tartalmaz olyan részleteket, amelyek a másik kettőből kimaradtak, és eltérések vannak az 

expedíciók párhuzamos ismertetésében a Királyok és a Krónikák könyvében is. Az elsőben, az 1Kir 

9:26-28-ban az expedíció közös vállalkozásként van leírva. Az 1Kir 9:27-ben a szerző elsősorban 

türoszi tengerészeket méltatja, ami természetes is, hiszen a korszakban a térség legnagyobb 

tapasztalattal és tudással rendelkező tengerészei a föníciaiak voltak.519 Megtudjuk ezen kívül, hogy 

Ofirig hajóztak, ahonnan nagy mennyiségű aranyat hoztak Salamonnak.520 Más áru ebben a 

beszámolóban nem szerepel.521 

 Az 1Kir 10:11-ben több lényeges eltérés is van az első leíráshoz képest. Egyrészt az expedíció 

úgy van bemutatva, mintha az Hirám egyszemélyes vállalkozása lett volna.522 Azonban az 

kétségtelenül igaz lehet, hogy a semmilyen navigálási és hajózási gyakorlattal nem rendelkező 

Salamon sokkal többet nem tehetett az ezion-geberi kikötő biztosításán kívül, mint finanszírozta a 

vállalkozásokat. További fontos különbség, hogy a leírásban most már nem csak arany szerepel a 

beszerzett egzotikumok között, hanem almug-fa523 és drágakövek is. 

 A kereskedelmi expedíciók utolsó leírásában, az 1Kir 10:22-ben524 a célállomást, Ofirt nem 

említi a szerző. Szerepel benne viszont egy fontos adat, az utazás időtartama, azaz három év. Szintén 

fontos eltérés a korábbi beszámolókhoz képest, hogy a legtöbb luxus áru, amelyet a kereskedelmi 

vállalkozások során beszereztek, ebben a leírásban szerepel. Az arany mellett ezúttal egzotikus állatok 

jelennek meg, elefántcsont, valamint ezüst.525 

Ofir526 pontos földrajzi elhelyezése sokáig képezte vita tárgyát, és azzal kapcsolatban három 

lehetőség merült fel korábban: India, Dél-Arábia és Kelet-Afrika. Az indiai és afrikai azonosítás 

                                                                                                                                                         
tengeren nyugat felé kiterjessze Salamon tengeri horizontját, miután korábban már kiterjesztette Izrael politikai 
és területi határait észak felé. Japhet, 1993 641. 
519 A 2Krón 8:18 leírása szerint Hirám nem csak a tengerészeket, de a hajókat is biztosította a vállalkozáshoz. Ez 
megfelelne annak az elképzelésnek, hogy a hajókat Türoszban építették meg, majd szárazföldön szállították 
Ezion-Geberbe. A Krónikás valódi célja a változtatással azonban valószínűleg az volt, hogy Hirámot nem 
egyenrangú félként, hanem Salamon teljes alárendeltjeként ábrázolja, aki mindent biztosít az izraeli uralkodó 
vállalkozásához. Japhet, 1993 629f. 
520 Az 1Kir 9:28-ban 420 talentum, a 2Krón 8:18-ban 450 talentum szerepel. 
521 Az áruk leírása az, amelyben nincsen különbség a Királyok és a Krónikák könyveiben olvasható epizódok 
között. 
522 A 2Krón 9:11-ben közös vállalkozásként van leírva az expedíció, de valószínű, hogy a 2Krón szerkesztője 
egészített ki az 1Kir leírását a kizárólag Júda királyiról szóló műben, hogy Salamon és Hirám egyenlő félként 
legyen ábrázolja. 
523 A magyar fordításban ébenfa szerepel. A fából Salamon lépcsőt, valószínűleg burkoló lapokat, és 
hangszereket csináltatott. 1Kir 10:12, 2Krón 9:11. Pontos azonosítása nem lehetséges, de valószínűleg egy 
kemény, vöröses barna fafajta lehetett. Japhet, 1993 638; DeVries, 2003 139; Cogan, 2000 313. 
524 A 2Krón 9:21-ben a szerző a Hirám flottáját, amely az 1Kir-ban szerepel Hirám szolgái-ra cserélte, amellyel 
megint az a célja, hogy kereskedelmi expedíciókat kizárólag Salamon vállalkozásiként állítsa be. Japhet, 1993 
641. 
525 Nem kizárható ezért, hogy ennek az expedíciónak egy másik kikötő volt a célállomása. 
526 J. Guttman: Ophir, in: Encyclopedia Judaica - 2nd Edition, vol. 15 Nat-Per, eds: F.Skolnik-M. Berenbaum, 
Thomson Gale, 2007 439; . G.W. van Beek: Ophir, in: The Interpreter’s Dictionary of the Bible, vol. 3 K-Q. eds: 
G.A. Buttrick, K. George, C. Butterick, Abingdon Press, 1993 606.  
526 Cogan, 2000 306. 
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mellett elsősorban az szólt, hogy mindkét helyről be lehetett szerezni aranyat, elefántcsontot, és olyan 

építkezéseknél felhasználható egzotikus fákat, amely a Közel-Keleten nem voltak elérhetőek. Az 

indiai azonosítás melletti érv lehet továbbá az is, hogy az expedíciók harmadik leírásában szerepel az 

utazás időtartama, három év, amely hosszabb távolságot feltételez, mint amelyet Kelet-Afrikáig kellett 

volna megtenni. Ugyanakkor Gen 10:29-ben azonban Ofir Sém arab fiai között szerepel. Ez a tény, 

valamint a Sába királynője által hozott arany mennyisége miatt merült fel annak lehetősége, hogy Ofirt 

az Arab-félszigeten kell keresni.527 

Az indiai és dél-arábiai azonosítás mellett felhozható érvek ellenére az elmúlt évtizedekre 

általánosan elfogadottá vált, hogy Ofir valahol Afrika keleti részén feküdt. India ellen mindenekelőtt 

az szól, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a Földközi-tenger térsége és India között a 

kereskedelmet az Kr.e. 1. évszázad előtt arab és indiai kereskedők irányították.528 Az egyiptomi, 

föníciai és görög flották a keleti termékekhez közvetítőkön keresztül jutottak hozzá dél-arábiai és 

kelet-afrikai kikötőkben. Ugyanez a fő ellenvetés azokkal a feltételezésekkel szemben, amelyek Ofirt 

az Arab-félszigeten keresik.529 Ezen kívül meg kell említeni azt is, hogy a nyelvészeti alapon történő 

igazolások, amelyek Ofirt hasonló hangzású helynevekkel próbálták azonosítani, szintén sikertelenek 

voltak.530 Végezetül fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy az 1Kir 10:22-ben szereplő adat – három év 

– az utazás időtartamára vonatkozóan, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nagy távolságot is tettek 

meg, és talán Indiáig hajóztak. A kor technikai viszonyai közepette a Vörös-tengere való part menti 

hajózás komoly tudást és tapasztalatot igényelt, és nem elképzelhetetlen az sem, hogy említett 

időtartam az utazások között eltelt időszakra utal.531 

Fontos érv az afrikai azonosítás mellett, hogy szembeszökő egyezések vannak az Ofirból 

hozott áruk ószövetségi leírása, és a 9. századi asszír királyfeliratok beszámolói között, ahol az asszír 

uralkodók a Föníciából, Észak-Szíriából vagy Babilónia déli területiről szedett sarc tételeit részletezik. 

Ez utóbbiak között olyan luxustermékek jelennek meg az aranyon kívül, mint az elefántcsontot, az 

ébenfa és különböző fajtájú egzotikus állatok, amelyek csakis Afrikából származhattak. A 10-8. század 

az elefántcsont faragás művészetének virágkora volt a Közel-Keleten. Ezt bizonyítja az a tetemes 

mennyiségű elefántcsont is, amelyek az egyik asszír birodalmi központ, Kalhu (ma:Nnimrud) ásatásai 

során került napvilágra. Ezek elméletileg származhattak volna szíriai vagy indiai elefánttól is, de a 

szíriai elefánt az 1. évezred elejére már valószínűleg kihalt532 a folytonos vadászatoknak 

köszönhetően, és a Kalhuban megtalált elefántcsontok vizsgálata is azt igazolta, hogy afrikai bozóti 

elefánttól származnak.533 Majmok és pávák is érkezhettek Indiából, ugyanakkor az egzotikus állatok 

bibliai említésével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a szerzők az 1Kir 10:22-ben és az 1Krón 

                                                 
527 Cogan, 2000 306. 
528 Van Beek, 1993 606. 
529 Van Beek, 1993 606. 
530 Van Beek, 1993 606. 
531 Cogan, 2000 319f. 
532 Morkot, 1998 148; Morkot, 2000 154. 
533 Egyes darabok nagy mérete alapján. Morkot, 2000 154. 
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9:21-ben az Ofriból hozott árukat olyan szavakkal írják le, amelyek az Ószövetségben csak itt 

szerepelnek.534 A héber qop kifejezés, amelyet a majom szóra alkalmaztak, valószínűleg egyiptomi 

nyelvből érkezett gf szóból ered, amely a sémi nyelvterületen keresztül érkezhetett a héberbe.535 A 

tukki, amellyel a pávákra utaltak a szerzők, lehetett kölcsönszó, de nem kizárható az sem, hogy egy 

szintén az egyiptomiból származó szó, amellyel szintén egy majomfajta leírására használtak.536 Az 

asszír királyfeliratok különbséget tesznek a majmok között, így elképzelhető, hogy az 1Kir 10:22-ben 

és a 2Krón 9:21-ben is különböző fajtájú majmokra utaltak a szerzők, és nem majmokra meg 

pávákra.537 A majmokra vonatkozóan még egy forrást érdemes megemlíteni. III. Sulmánu-asarédu 

Fekete-obeliszkjén az asszír uralkodó ábrázolta az egyiptomi fáraótól, feltehetőleg II. Takelóttól 

érkezett egzotikus állatokból álló ajándékot. Ezek között olyan fajtájú majmok is voltak, amelyekről az 

ábrázolás alapján világosan megállapítható, hogy emberszabásúak.538 Emberszabású majmok ugyan 

élnek Délkelet-Ázsiában is, de azok, amelyek a Fekete-Obeliszken megjelennek, az ábrázolás alapján 

Afrikából érkeztek. 

További támpontot adhat Ofir földrajzi azonosításához az egyiptomi forrásokban megjelenő 

Punt földrajzi név, ahová a fáraók kereskedelmi expedíciókat küldtek az 5. dinasztia korától 

kezdődően.539 Punt számos egzotikus áru forrása volt, mint például az arany, tömjén, elefántcsont, 

ébenfa, akác (almug?) és különböző fajtájú majmok.540 Ugyanazok a luxus termékek, amelyek 

Salamon és Hirám expedícióinak bibliai leírásaiban, vagy a 9. századi asszír királyfeliratok 

zsákmánylistáiban is megjelennek. A terület pontos földrajzi azonosítása azonban máig vita tárgyát 

képezi. Általában a szomáliai partvidékre szokták helyezni, de nem kizárható Szudán déli része, vagy 

Etiópia eritreai térsége sem.541 Bár néhány kereskedelmi vállalkozás szárazföldi útvonalat választott, 

az expedíciók általában tengeren közelítették meg Puntot. Az expedíciók kiindulópontjának, valamint 

Punt elhelyezkedésének azonosításában nagy jelentőséggel bír, hogy 2005-ben szétszerelt, fából 

készül tengerjáró hajókat találtak Mersa Gavaszisznál, az egyik vörös-tengeri kikötőnél. A hajók 

maradványaival együtt került elő egy közép-birodalmi sztélé is, amelyen egy Puntba vezetett 

                                                 
534 Japhet, 1993 642; Cogan, 2000 320. 
535 Cogan, 2000 320. 
536 Cogan, 2000 320. 
537 J.M. Myers Krónikák 2. Könyvéhez írt kommentárjában nem is majmokatnak és pávákatnak fordítja a 
vonatkozó részt, hanem két fajta majmotnak. J.M. Myers, II Chronicles (The Anchor Bible), 1965 54. 
538 J. Börker-Klähn-A. Shunnar-Misera, Beitrag Altvorderasiatische Bildstellen und Vergleichbare Felsreliefs, 
vol. 2 Tafeln (Baghdader Forschungen 4), Mainz am Rheim, 1982 152c-d.  
539 Shaw-Nicholson, 2008 258f. 
540 A Puntból elhozott egzotikus áruk listája olvasható A hajótörött története című közép-egyiptomi irodalmi 
műben is. A legjobban dokumentált kereskedelmi vállalkozást Hatsepszut uralkodása alatt vezették. A fáraónő 
Deir el-Bahariban található halotti templomának második teraszán látható reliefek bemutatják többek között a 
felkészülést a kereskedelmi expedícióra, a kereskedés menetét valamint a punti tájat és lakóit. 
541 Shaw-Nicholson, 2008 258. 
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expedíció leírása olvasható.542 Külön figyelmet érdemel, hogy a lelőhelyről előkerült nyersanyagok 

között volt afrikai elefántcsont és obszidián az eritreai (etióp) felföldről, valamint ébenfa.543 

 Természetesen egyelőre nem igazolható hogy az Ószövetségben megjelenő Ofir azonos lenne 

az egyiptomi forrásokban szereplő Punttal. Azonban az áruk, egzotikus luxus termékek listáinak 

hasonlósága az egyiptomi, bibliai és asszír forrásokban, valamint az, hogy mindkét területre 

elsősorban hajóval lehetett eljutni azt sejtetik, az elnevezések mögött egy olyan kikötőt vagy kikötőket 

kell keresnünk, amelyek valahol a kelet-afrikai szomáliai partvidéken, Afrika-szarvának közelében 

feküdtek. Arról sincsen szó, hogy Ofir-t esetleg a kurrui fejedelemséggel szeretném azonosítani. Az 

viszont nagyon is valószínű, hogy a talán már a korai kurrui fejedelmek közvetlen kereskedelmi és 

diplomáciai kapcsolatban állhattak azzal a területtel, amelyre az ószövetségi szöveghelyek az Ofir, 

míg az egyiptomi források a Punt névvel utaltak. Az ószövetségi nemzettség táblák között, a Gen 

10:7-ben valamint az 1Krón 10:9-ben Kús fiairól olvashatunk, akik között számos arab helység neve 

szerepel, valamint egy bizonyos Szabthah és Szabtékah. Van olyan értelmezés, amely szerint a két 

utóbbi név a 25. dinasztia két uralkodóját, Sabakot és Sebitkot jelöli.544 A nemzettség táblákról 

általánosan elfogadott feltételezés, hogy kereskedelmi kapcsolatokat írnak le a felsorolt nemezetek és 

városállamok között.545 Bár a két királynév egyértelműen nem azonosítható, az világosan látszik a 

szövegből, hogy Kús közvetlen kereskedelmi kapcsolatot ápolt Dél-Arábiában fekvő legfontosabb 

arab városállamokkal. A találkozási pont pedig szinte biztosan az a terület vagy kikötő volt, amelyre a 

közel-keleti és egyiptomi források az Ofir és a Punt névvel utalnak. 

 

2.6. Az el-kurrui fejedelemég körül szerveződő  

kusita királyság kialakulása (1069-760) 

 

 A fejezetben többször is utaltam rá, hogy a 25. dinasztia közvetlen elődeinek, a kurrui 

fejedelmek történelmének, a törzsi államból a királyságba történő átmenetnek a rekonstruálása a 

régészeti anyag állapota és az írott források hiánya miatt csak nagyvonalakban lehetséges. Ezért mivel 

a folyamat részletei egyelőre rejtve vannak előttünk, csak hipotéziseket tudunk felállítani, és ez még 

feltehetőleg sokáig így is lesz, legalábbis amíg újabb, a témában felhasználható források elő nem 

kerülnek. Ugyanakkor a rendelkezésre álló források által kijelölt keretek között fel lehet vázolni egy 

lehetséges, de a részleteket nélkülöző fejlődési vonalat a fejedelemség politikai, gazdasági és vallási-

teológiai fejlődésére vonatkozóan. 

                                                 
542 R. Fattowich: Egypt’s Trade With Punt: New Discoveries on the Red Sea Cost, BMSAES 18 (2012), 1-59. 
543 Fattowich, 2012 12f. A kései 12. dinasztia korára datálható leletek között volt vörös mangrove fa, amely talán 
megegyezik az almug-fával, amelyet Salamon és Hirám expedíciói hoztak Ofirból. 
544 M. Astour: Sabtah és Sabteca – Ethiopian Pharaoh Names in Genesis 10, JBL 84 (1965), 422-425. 
545 Cogan, 2000 306. 
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 2.6.1.A Sötét Kor vége? 

 

Az el kurrui temetőt már Reisner kapcsolatba hozta egy egyelőre kiásatlan településsel, amely a mai el 

Kurru falu alatt fekszik.546 Az ásatok itt egy több száz méter hosszú elkerítő fal számos szakaszát 

megtalálták együtt egy kör alapú bástyaszerű építménnyel valamint egy a folyóra néző 

kapubejáróval.547 A kapubejáró belső oldalán néhány szabálytalan kialakítású vályogtégla épület 

maradványait is megtalálták.548 Ami még érdekesebb, hogy előkerült egy gondosan kialakított nagy 

méretű kút is, amelyről feltételezhető, hogy egy palotát szolgált ki.549 Mivel az ásatásokat a 

településen csak napjainkban újították fel,550 még várni kell a megfelelő következtetések levonásával, 

de az már most feltételezhető, hogy a mai falu alatt fekszenek a kurrui dinasztia székhelyének romjai, 

amelynek eredete még korábbi időszakokban keresendőek. Elképzelhető, hogy maga a helységnév az 

újbirodalmi egyiptomi szövegekben előforduló Karoj (KAry, Kry) elnevezésből származik, amellyel a 

legdélebbi, még egyiptomi ellenőrzés alatt álló területeket jelölték, valamint egy települést.551 

 Amennyiben az azonosítás helytálló, és az újbirodalmi szövegekben megjelenő város azonos 

azzal, amely a kurrui fejedelmek ősi központja volt a Harmadik Átmeneti Korban, akkor felmerül a 

kérdés, hogy a város őshonos lakói a kivonuló egyiptomiakkal együtt tényleg elhagyták a települést, és 

azt csak két évszázad múlva népesítettek be újra. A Núbia Sötét Korára vonatkozó korábbi 

elképzelésnek fontos tétele volt, hogy az Újbirodalom végén a Núbia elnéptelenedett, amely 

következtetésre a korszakra datálható őshonos sírok alacsony számából jutottak. A terület nagyarányú 

elnéptelenedésével kapcsolatos feltételezés egyik fontos kiindulópontja lett, hogy feltétel nélkül 

elfogadták Reisner, Dunham és Kendall álláspontját a kurrui temető – az egyetlen összefüggő 

leletcsoport – rövid kronológiájával kapcsolatban. Azaz, a kurrui temető feltételezett rövid 

kronológiája miatt, amely az első sírt a 9. század közepére datálja, erősödött meg az a feltevés, hogy 

Núbia Sötét Korba süllyedt az egyiptomi kivonulás után, és két évszádra volt szüksége ahhoz, hogy 

újra magára találjon. Az elnéptelenedésre vonatkozó feltételezést politikai, gazdasági, földrajzi és 

hadászati okokkal igyekeztek megmagyarázni. 

 A késő újbirodalmi és Harmadik Átmeneti Kori sírok látszólagos hiányát valójában két 

változás okozta a temetkezési szokásokban. Egyrészt, talán egyiptomi hatásra, Alsó-Núbiában is 

megjelentek a családi sírboltok, vagyis egy sírban több családtagot, sőt generációkat temettek el.552 

Ezzel párhuzamosan pedig, mivel egy idő után az egyes temetkezésekre egyre kevesebb hely jutott, a 

                                                 
546 Kendall, 1999 48. 
547 Kendall, 1999 48f. 
548 Kendall, 1999 48. 
549 Kendall, 1999 49. 
550 G. Emberling et al.: New Excavations at el-Kurru:  Beyond the Napatan Royal Cemetery, Sudan & Nubia 17 
(2013), 42-62. 
551 Török, 2008 311. 
552 B.B. Williams: New Kingdom Remains from Cemeteries R, V, S and W at Qustul and Cemetery K at Adindan. 
With a Contribution by W.J. Murnane. The University of Chicago Oriental Institute Nubian Expedition VI. 
Chicago 1992. 3-4, 256. 
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halottakat a több tárgyból álló, és stílusjegyek alapján pontosabban datálható melléklet helyett 

egyszerű amulettekkel temették el.553 Fontos megemlíteni azt is, hogy a temetkezések száma ebben az 

időszakban Egyiptomban is csökkent. 

Az elnéptelenedés és az azonosítható sírok számának egy magyarázata volt, hogy az egyiptomi 

kivonulás következtében a nagy templomvárosokat valamint környékeiket a kivonuló egyiptomiakkal 

együtt a korábban letelepedett életmódot folytató őslakók is elhagyták, és pásztorkodó gazdálkodásra 

tértek át. Ezt azonban egyrészről régészetileg lehetetlen bizonyítani,554 másrészről a szanami temető, 

valamint az újabb hillat el-arabi ásatások nem támasztják alá Felső-Núbia elnéptelenedésével 

kapcsolatos elméleteket. Sajnos a szanami temetőt a többi núbiai temetőhöz hasonlóan már az ókorban 

kifosztották. Ezért anyagának értelmezése éppen olyan problémás, mint el Kurruban, és legelső sírokat 

korábban Piankhi uralkodására datálták. A sírok leleteinek újra vizsgálata alapján azonban 

elképzelhető, hogy a temetőt már az alkirály időszakban megalapították,555 illetve, hogy a sírok között 

vannak olyanok, amelyek közvetlenül a 25. dinasztia előtti időszakra datálhatóak.556 A sírok 

felépítményének ismerete nagy segítséget jelentett volna a temető pontosabb datálásban. Ennél jobb a 

helyzet a temetővel Hillat el-Arabnál, amely mindössze 3 km-re délre fekszik Gebel Barkaltól, és 19. 

dinasztia idején alapították. Ebben az elit temetőben olyan családi sírboltok vannak, amelyeket több 

generáción keresztül, és későbbi időszakokban is folyamatosan használtak.557 A temetkezések a kései 

Újbirodalom idejére, az Újbirodalom utáni időszakra, illetve feltehetőleg a 25. dinasztia uralmát 

közvetlenül megelőző periódusra keltezhetőek.558 A két temető leletei alapján valószínűbbnek tűnik 

ma már, hogy ha volt is valamilyen fokú népesség csökkenés Felső-Núbiában, az közel sem volt olyan 

mértékű, mint ahogyan azt korábban feltételezték. Ezeken kívül meg lehet említeni azt is a sírok 

alacsony számát illetőleg, hogy a társadalom alsóbb rétegeibe tartozók temetkezése Egyiptomban sem 

ismert. A pásztorkodó életmódra történő átállásnak mondhat ellen az is, hogy aligha elképzelhető, 

hogy az egyiptomi uralom idején jólétben élő núbiai elit feladta volna javait, jólétét és befolyásos 

státuszát azért, hogy félnomád életmódba kezdjen.559 

Az sem igazolható, hogy a Nílus alacsonyabb vízszintű áradásai miatt gazdasági nehézségek 

sújtották Núbiát, és ez az egyik oka a lakosság eltűnésének. Helen Jacquet-Gordon hívta fel a 

figyelmet arra, hogy a Nílus völgye Núbiában keskenyebb, azért áradások alkalmával, még ha 

kevesebb víz is van a mederben, ahhoz elegendő, hogy a termőföldeket elöntse, ráadásul a művélésre 

használt folyó menti területek alacsonyabban fekszenek, mint Egyiptomban.560 Az áradásokkal 

                                                 
553 B.J. Kemp: Imperialism and Empire in New Kingdom Egypt (1575-1087 B.C.), in: Imperialism in the Ancient 
World, eds: P.D.A. Garnsey-C.R. Whittaker, Cambridge 1978, 39. 
554 Török, 1997 85. 
555 Morkot, 2000 138. 
556 Török, 2008 287. 
557 Török, 2008 287. 
558 Török, 2008 288. 
559 Morkot, 2000 133. 
560 H. Jacquet-Gordon: Review of W.Y. Adams, Meroitic North and South. A Study in Cultural Contrasts 
(Meroitica 2), OLZ 77 (1982), 451-454. 
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kapcsolatos problémáknak mond ellen az is, hogy a líbiai és kusita kori Egyiptomban több alkalommal 

is kifejezetten magas vízállású áradásokról számoltak be nem csak kisebb feljegyzések a karnaki 

kikötőben, de királyfeliratok is.  

Az elnéptelenedés másik feltételezett gazdasági okával, az egyiptomiak által bevezetett 

adórendszerrel sem lehet egyelőre mit kezdeni, és a hadászati okokra, II. Ramszesz ázsiai háborúira, 

vagy Paiankh Paneheszi ellen vezetett hadjáratára visszavezetett népesség csökkenést, tulajdonképpen 

népirtást sem támasztja alá régészetileg semmi. 

Végezetül ismét fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Reisner és Kendall tipokronológiai 

modellje, amelyet az el Kurruban található temető fejedelmi sírjaira vonatkozóan felállítottak, számos 

ponton cáfolható. Ezzel pedig a több mint kétszáz éves hiátus elmélete Núbia történelmében és 

benépesülésében is elvesztette legfontosabb támasztékát. 

 

2.6.2. Az el kurrui kusita királyság felemelkedése 

 

Az kurrui királyság kialakulásának első szakaszát történetileg eddig csak Timothy Kendall 

próbálta rekonstruálni. Elképzelésének alapját a Reisner Kendall által megváltoztatott kronológiájában 

9. század második felére datált első kurrui sírokkal nagyjából kortárs történeti esemény, a Thébában 

kitört polgárháború képezi. Ennek az eseménynek elsődleges forrása II. Takelot legidősebb fiának, 

Oszrokon hercegnek felirata, amely a Bubasztiszi-kapun maradt fenn.561 

 Az események hátterében valószínűleg az állt, hogy II. Takelot elődei szokásait követve fiát, 

Oszorkont nevezte ki, mint Amun főpapja. Az ifjú herceg apja uralkodásának 11. évében (839 körül) 

hajózott el Hibéből Thébába, hogy hivatalát felvegye. A problémák már ezelőtt elkezdődhettek, mert 

feliratában Oszorkon herceg világosan utal arra, hogy Théba fellázadt az ország védelmezője ellen, és 

Amun kérte meg, Hérakleopolisz istenével üzenve, hogy Oszorkon vessen véget a gonosztevésnek.562 

Dél felé hajózva Oszorkon számos helyen helyreállításokat végzett a templomokon és a kultuszokban, 

és leszámolt ellenfeleivel.563 Thébába megérkezve bőséges felajánlást tett Amunnak, majd Felső-

Egyiptom felügyelője és a papok beszámolói alapján megbüntette azokat, akik az elégedetlenséget 

szították, és a kultuszt elhanyagolták: a bűnösöket kivégezték, holttesteiket elégették.564 Ezután, azt 

gondolva, hogy sikerrel verte le a lázadást, Oszorkon herceg dekrétumokat bocsájtott ki, amelyekben 

biztosította a thébai templomok helyreállított kultuszainak normális menetét. 

 Minden igyekezet ellenére négy évvel később, apja uralkodásának 15. évében (835 körül) 

kitört a polgárháború Thébában, amely majd egy évtizedig, kb. 824-ig elhúzódott.565 Mivel fegyverrel 

                                                 
561 Oszorkon-herceg krónikája: Ritner, 2009 348-377. 
562 Oszorkon-herceg krónikája (1), 22: Ritner, 2009 354.  
563 Oszorkon-herceg krónikája (1), 23-24: Ritner, 2009 354; Kitchen, 1986 §292. 
564 Oszorkon-herceg krónikája (1), 27-37: Ritner, 2009 355f; Kitchen, 1986 §292. 
565 Oszorkon-herceg krónikája (2), 7-22: Ritner, 2009 362ff; Kitchen, 1986 §293. 
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a konfliktust nem tudta megoldani, a végén Oszorko herceg a megbékélés politikáját meghirdetve 

tudott egy időre békét teremteni. 

 Kendall felvetése szerint ez az esemény volt az, amelynek következményeként thébai papok, 

hivatalnok és talán még előkelők is menekültek a taniszi udvar és Oszorkon herceg megtorlása elöl 

Núbiába. Ők felajánlották szolgálataikat a kurrui fejedelmeknek, akikkel megosztották a taniszi 

dinasztiával szembeni gyűlöletüket, és tudatosan elvetették egy rivális Amun-kultusz magjait.566 Ez a 

kultusz a 8. század közepén a kurrui főnököket nevezte meg Amun egyedül legitim örököseiként és 

Felső-Egyiptom igaz uralkodóiként.567 Ezzel lényegében a kusita állam kialakulását felső-egyiptomi 

kreációnak tartja. 

 Kendall elméletének több gyenge pontja is van. Az egyik hogy kizárólag a kronológiai 

egybeesésre épít,568 miközben nem is próbálja a kurrui dinasztia kialakulását és felemelkedését 

szélesebb kontextusba helyezni.569 Emiatt figyelmen kívül hagyja azokat az asszír és ószövetségi 

forrásokat, amelyek ha csak közvetve is, de a Nílus középső folyásának vidékéhez köthetőek. Ezek a 

szövegek egyértelműen igazolják az egyiptomi kivonulás után sem szakadt meg az afrikai áruk 

kereskedelme, azok akadálytalanul jutottak el a földközi-tengeri kikötőkbe. Ez pedig azt jelenti, hogy 

kellett lennie olyan államalakulatoknak a Második Kataraktától délre fekvő területeken, amelyek elég 

szervezettek voltak ahhoz, hogy a luxus termékek továbbítását biztosítani tudják. Elméletének további 

fogyatékossága, hogy a kurrui főnökség kialakulásába mindenáron az egyiptomi tényezőt akarja bele 

látni, és nem is gondol azzal, hogy az el kurru környékén elő felső-núbiai őslakók maguk is 

létrehozhatták azokat az alapokat, amelyeken később a 25. dinasztia politikai és kulturális építménye 

létrejött.  

El kell azonban ismerni, hogy az írott források hiánya és a térség régészetének zaklatott 

állapota miatt a politikai és kulturális fejlődés menetének részletei az egyiptomi kivonulást követő 

három évszázadban egyelőre ismeretlenek, és ez valóban lehetőség ad találgatásokra. Ugyanakkor 

bizonyos tendenciák, amelyekre Török László hívta fel a figyelmet, nagy biztonsággal 

feltételezhetőek. 

Jelenlegi ismereteink szerint az el Kurru körül szerveződő királyság kialakulásának egyik 

legfontosabb feltétele az volt, hogy az őshonos társadalmi szerkezet alapvető elemei túlélték az 

egyiptomi uralom ötszáz éves időszakát. Ennek sikerét a legelső kurrui sírok egyértelműen 

bizonyítják. Bár az alkirályi időszakban a kormányzat szerkezete az egyiptomiak által alapított 

templomvárosokon nyugodott, a termelés és helyi újra elosztás jelentős mértékben az őshonos 
                                                 
566 Kendall, 1999 57. Kendall azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az egyiptomi seregek elöl menekülő thébai 
papok magukkal húztak egy, az alsó-núbiai debeira környékén elő fejedelmi családot, és közösen alapították meg 
a kurrui törzsi államot, hogy hátországot képezzen a 22. dinasztiával szembeni harchoz. A debeirai párhuzamnak 
alapját azok a tömjénégető edények alkotják, amelyeket az első kurui sírokban is megtaláltak. 
567 Kendall, 1999 57. 
568 Morkot, 1995 238. 
569 Valószínűleg ennek a lehetséges párhuzamnak a felismerése késztette Kendallt arra, hogy mégis elfogadja a 
Reisner által javasolt kronológiát. 1982-ben ő vetette fel elsőként, hogy a sírokból előkerült késő ramesszida 
stílusban előállított edények alapján a kronológia, amelyet Reisner felállított erősen vitatható. Kendall, 1982, 21. 
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főnökségek társadalmi szerkezetére támaszkodott.570 Az alkirályi kormányzat összeomlása és a 

szakképzett egyiptomi elit távozása maga után vonta a templomvárosok, mint az egyiptomi politikai és 

gazdasági kormányzat elemi egységeinek összeomlását. Ugyanakkor, az őshonos társadalmi szerkezet 

fennmaradásának köszönhetően ezek a városok nem néptelenedtek el.571 Ezt bizonyítja az is, hogy a 

25. dinasztia idején a kusita városi központok az Újbirodalom alatt létrehozott templomvárosok köré 

szerveződtek. Ezek legismertebb példái pl. Kawa, Napata, Tabo vagy Punbsz. 

Az egyiptomi kivonulással a központosított politikai valamint gazdasági szerkezet is 

megszűnt, és a korábbi egyiptomi uralom alatt álló terület kisebb egységekre esett szét, amelyek 

valószínűleg azonosak voltak az alkirályi közigazgatásnak alárendelt területi egységekkel, amelyek 

viszont a korábbi őshonos politikai egységekre építve szerveztek meg.572 Az őshonos elit túlélése 

ezekben az egységekben, és a tapasztalat, amelyet az által szerzett, hogy részt vett egy birodalmi 

kormányzat működtetésében jelentős mértékben segíthette elő az őshonos utódállamok kialakulását az 

Újbirodalom összeomlása után.573 Az utódállamok szabadságuk elnyerése mellett azonban 

meglehetősen korlátozott erőforrásokra kellett, hogy támaszkodjanak, és a birodalmi támogatás nélkül 

kellett riválisaikkal és ellenségeikkel szembe nézniük.574 S mindezt egy a korábbi korszakhoz képest 

visszafejlődött társadalmi és gazdasági szinten.575 Mivel a korszakra datálható lelőhelyekről 

elenyészően kevés írott forrás került elő, akár kőbe vésve, akár papiruszra írva, feltételezhető, hogy az 

egyiptomi szakemberek kivonulásával az írásbeliség is lehanyatlott, ha nem is szűnt meg teljesen.576 

Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy egy olyan időszakban, amikor az írásbeliség már régen nem volt 

luxus, miért nem volt rá igényük, hogy azt tovább műveljék, illetve milyen eszközzel oldották meg a 

kommunikációt a hivatalai és gazdasági adminisztrációban. Az írás használatának visszaszorulása 

hanyatlást kellett, hogy előidézzen az állam ezen szegmenseiben is.577 

A terület újra egyesítését több dolog is előmozdíthatta. Az egyik legfontosabb az lehetett, hogy 

az utódállamok között egyenlőtlenségek alakultak ki a természetes erőforrásokhoz történő 

hozzáférésben, mint például a művelhető terület kiterjedése.578 További lökést adhatott, hogy a 

területet vissza kellett kapcsolni a nemzetközi kereskedelmi rendszerbe, valamint az őshonos elit 

birodalmi adminisztrációban szerzett tapasztalata,579 amely elengedhetetlen volt egy bizonyos idő után 

az állam megfelelő működtetéséhez. 

                                                 
570 Török, 2008 291. 
571 Török, 2008 291. Az őshonos szerkezetek túlélése leginkább az egyes társadalmi osztályok temetkezéseinek 
egyiptianizációjának mértékén mérhető le. Török, 2008 291. 
572 Török, 2008 292.  
573 Török, 2008 292. 
574 Török, 2008 292. 
575 Török, 2008 292. 
576 Török, 2008 292. 
577 Török, 2008 292. 
578 Török, 2008 292. 
579 Török, 2008 292. 
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A nemzetközi kereskedelembe történő bekapcsolódás szempontjából Felső-Núbia komoly 

helyzeti előnyben lehetett a többi utódállamhoz képest. Talán azért az el kurrui főnökség játszotta a 

vezető szerepet az egyesítési folyamatban, mert közvetlen hozzáférése volt az arany kitermelő 

területekhez a Negyedik és az Ötödik Katarakta között.580 Ehhez járulhatott még az is, hogy földrajzi 

fekvése biztosította számára az Abu Hamed és Alsó-Núbia közötti karavánút és a Butanán keresztül, 

Afrika belseje felé haladó kereskedelmi utak felett az ellenőrzést.581 További támpontot adhat a kurrui 

főnökség vezető szerepével kapcsolatban az a tény, hogy egyelőre egyetlen más központ sem ismert a 

térségből. Morkot felvetette annak lehetőségét, hogy valamikor a 9-8. században egy másik őshonos 

királyság is felemelkedett Felső-Núbiában, amelynek uralkodói hieroglif írást illetve egyiptomi stílusú 

titulatúrát és ikonográfiát használtak. Öt uralkodót azonosított ramesszida stílusú titulatúrával, amelyet 

véleménye szerint harmadik átmeneti kori uralkodók titulatúráiról mintáztak, és akiknek talán Kawa 

volt a központja.582 Valószínűbb azonban, hogy az öt uralkodót helyesebb a 4-3. századra datálni 

emlékműveik tartalma, valamint a nyelv és a paleográfia alapján.583 Meg kell azonban jegyezni, hogy 

elit temetők, mint amilyen a szanami vagy a hillat el-arabi léteztek feltehetően a Harmadik Átmeneti 

Kor kezdetétől. Kifejezett fejedelmi sírt azonban egyikben sem azonosítottak, ezért számomra az tűnik 

elképzelhetőnek, hogy provinciális központok lehettek. 

A terület egyesítési folyamatának részletei egyelőre nem követhetőek nyomon, mindössze 

néhány támponttal rendelkezünk, amelyeket a kurrui sírokban bekövetkezett változások illetve a külső, 

afrikai áruk beszerzéséről beszámoló asszír, bibliai és egyiptomi források nyújtanak. Ha a kurrui sírok 

építészeti kialakítása alapján próbálunk tulajdonosaik megnövekedett státuszára következtetni, akkor 

három temetkezést lehet kiemelni, a Ku. Tum. 6-t, a Ku. 14-t és a Ku. 8-t, Kasta feltételezett sírját. 

Ezek a sírok jelzik egyértelműen a bekövetkező változásokat a dinasztia hatalmi ideológiájában, 

tulajdonosaik megnövekedett státuszát, és sejtetik közvetve, hogy mindezek mögött kellett lennie 

valamilyen mértékű területi gyarapodásnak is. Fel kell hívni a figyelmet azonban arra is, hogy azzal 

szemben, amelyet Reisner tipokronológiája sejtet, vagyis azt, hogy a kurrui temetőben egymást váltó, 

egyaránt sikeres uralkodók nyugodtak egykoron, minden bizonnyal voltak köztük olyanok, akik nem 

tudták elődeik teljesítményét megismételni. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni azt is, hogy időről-

időre a dinasztia egyes tagjainak talán saját belső ellenzékével is meg kellett küzdenie, miként arra 

Taharko sztéléjén is egyértelmű utalás van, amikor az Alara és Amun közötti szövetségkötést írja le. 

Az ilyen palotaforradalmak kiváló lehetőséget teremthettek arra, hogy az uralkodók, miután 

ellenfeleikkel leszámoltak, újabb és újabb módszerek alkalmazásával szilárdítsák meg, centralizálják 

hatalmukat. Elképzelhető, hogy Alarát is egy ilyen esemény késztette arra, hogy nőtestvérét Amunnak 

felajánlva létrehozzon egy az egyiptomi királyi legitimációban létfontosságú szerepet játszó 

                                                 
580 Török, 2008 292. 
581 Török, 2008 292. 
582 Morkot, 2000 149f. 
583 Török, 2008 293. 
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intézményt Kúsban, amellyel egyben megtette az utolsó, döntő lépést is a törzsi államból királyságba 

vezető úton. 

A főnökség politikai fejlődésében további fontos szerepet játszhatott az arany és más 

egzotikus luxus termék, mint például az elefántcsont, különböző állatbőrök vagy az ébenfa 

kereskedelme, továbbítása feletti ellenőrzés kiépítése. Az Afrikából érkező áruk a kései bronzkortól, 

az Amarna-kortól kezdve jelentős szerepet játszottak a közel-keleti államok gazdasági életében, és 

amelyekre ezek az államok és Egyiptom továbbra is igényt formáltak. A felső-núbiai őshonos elit 

minden bizonnyal hamar felismerte az ebben rejlő lehetőségeket, és gyorsan monopolizálhatta ezeknek 

az áruknak a kereskedelmét. Mindössze egyetlen konkrét egyiptomi forrás, remdelkezünk amely arról 

számol be, hogy az Újbirodalom idején Amun természetes javainak tekintett, Afrika belső területeiről 

származó termékek érkeztek Egyiptomba. A 9. század második felében Oszorkon herceg, II. Takelot 

fia, aki évtizedekig küzdött azért, hogy saját magának jogosnak ítélt thébai Amun főpapja címet 

megszerezze és megtartsa, arról számol be feliratában, hogy … ajánlott fel a thébai Amunnak. 

Ugyanakkor a 9. századi asszír királyfeliratokban az észak-szíriai és föníciai államoktól beszedett sarc 

és adó tételei között megjelenő afrikai áruk is biztosan Egyiptomon keresztül érték el a Közel-Keletet. 

Sőt, érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy már a 11. századba is van utalás az asszír 

királyfeliratokban Afrikából érkező egzotikumokra. Assur-bél-kala két feliratában is beszámol arról, 

hogy egzotikus állatokat kért, és kapott vadasparkjához az egyiptomi fáraótól. Az állatok közül 

néhányat Egyiptomban is befoghattak, de van köztük olyan is, amelyet kereskedelem útján kellett 

beszerezni délről. Ez utóbbi információ is azt sugallja, hogy az egyiptomi kivonulás után rövid idő 

elegendő volt ahhoz, hogy Felső- (és Alsó-)Núbiában megjelenjen legalább egy olyan törzsi politikai 

tényező, amely megfelelő erővel rendelkezett ahhoz, hogy az árukat az egyiptomi határig el tudja 

juttatni. 

Földrajzi fekvésének köszönhetően szinte biztosan feltételezhető, hogy azok az afrikai áruk, 

amelyek az asszír királyfeliratokban és az Ószövetségben, Salamon és Hirám tengeri vállalkozásainak 

leírásában megjelennek, keresztülhaladtak a kurrui fejedelemség területén. A III. Sulmánu-asarédu 

által Dél-Babilóniából beszedett sarc tételei között megjelenő elefántcsont, ébenfa és valószínűleg az 

arany is, valamint Salamon és Hirám ofiri expedíciónak eredményeként visszahozott luxus termékek 

azt igazolhatják, hogy a kurrui fejedelmek nem csak észak felé, Egyiptomi irányába, hanem keletre, a 

Vörös-tenger partvidékére is továbbítani tudták az Afrika belső területeiről érkező javakat. Ez a 

terület, a Vörös-tenger és a Nílus-völgy között szinte egyáltalán nem ismert régészetileg, így egyelőre 

nem lehet megállapítani, hogy a kurrui fejedelemség, vagy esetleg bármely más őshonos utódállam 

próbálkozott-e területi terjeszkedéssel ebben az irányban. Mindenesetre a kereskedelem 

megszervezése és biztosítása a meglehetősen mostoha területi és természeti viszonyok között komoly 

felkészülést igényelt, és aligha elképzelhető, hogy a karavánokat nem védte megfelelő erőt sugárzó 

fegyveres kíséret. Ugyan más kontextusban, de Kadimalo felirata számol be arról, hogy konfliktusok 

voltak az újra szerveződő utódállamok és a Nílus-völgy peremén élő törzsek között, akik 
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nyilvánvalóan nem csak az Amun kultusszal szemben tápláltak ellenérzéséket, de könnyen 

akadályozhatták az áruk továbbítását is. Az ilyen kereskedelmi vállalkozások sikeres megszervezése 

tovább erősíthette a dinasztia hatalmát és növelhette tekintélyét. Azt egyelőre szintén nem lehet 

megállapítani, hogy létezett-e, vagy léteztek-e más összefüggő politikai tömbök keletre a Nílus 

völgyétől, akik részt vehettek a vörös-tengeri kikötők felé irányuló kereskedelemben. Mindenesetre 

írott források nem utalnak ilyen államra, és ha helytállóak az ószövetségi nemzettség táblákban leírtak, 

akkor elképzelhető, hogy idővel a kusita dinasztia közvetlen kapcsolatot építette ki a Vörös-tenger 

partvidékével. Sabako, Sebitko és dél-arábiai kereskedő államok együttes szerepeltetése Kús fiai 

között584 azt is sugallja, hogy a 25. dinasztia fáraói ismerték, tudatában voltak a vörös-tengeri 

kereskedelmi útvonalak jelentőségének, amelyeken keresztül közvetlen kapcsolatot létesíthettek Dél-

Arábiával, de akár a Közel-Kelettel is. Ez a tudás pedig aligha volt előzmény nélküli, aligha a 

semmiből jött. Salamon és Hirám Ofirba indított kereskedelmi vállalkozásai a Vörös-tengeren, amely 

hagyományosan egyiptomi érdekszférának számított, nem voltak elképzelhetőek az egyiptomiak 

jóváhagyás nélkül.  Ez talán annak az egyezségnek a része volt, amelyet Sziamun és Salamon kötött, 

és amelyben szerepelt Gezer átadása és az egyiptomi hercegnő Jeruzsálembe érkezése is. Mindez 

viszont azt is jelentette, hogy a közös iraeli-türoszi expedíciók Ofirba, arra a területre, amelyet ma már 

nagy biztonsággal azonosíthatunk azzal a térséggel, amely az egyiptomi forrásokban Punt néven jelent 

meg az Óbirodalom végétől kezdve, egy időre kiiktatták Egyiptomot, mint közvetítő az afrikai áruk 

kereskedelmében. Ez viszont így lehetőséget teremtett a kurrui dinasztiának, hogy ő maga létesítsen 

közvetlen kereskedelmi kapcsolatot a közel-keleti térségekkel. Ezért nem elképzelhetetlen, még ha 

minden kétséget kizáróan nem is bizonyítható, hogy a Ku. Tum. 2-ből előkerült föníciai tároló 

edények nem Egyiptomon, hanem Ofiron keresztül érkeztek Kurruba. Ez pedig felveti annak 

lehetőségét is, hogy a sír tulajdonosa Salamon és Hirám kortársa volt, amely a kurrui temető hosszú 

kronológiája alapján feltételezhető is lenne.585 

Néhány egyiptomi forrás sokáig okot adott spekulációkra azzal kapcsolatban, hogy a 21. és a 

22. dinasztia idején a fáraók talán megpróbálták legalább Alsó-Núbiát visszafoglalni. Az egyik a 

korábban említett Kadimalo-felirat, illetve a Kadimalo személyazonosságával kapcsolatos feltevések. 

A másik egy relieftömb Karnakból, amelyet korábban I. Sesonk uralkodására datáltak, és amelyen 

núbiai termékekből álló, Amunnak tett felajánlásokat ábrázoltak. Ez alapján feltételezték, hogy I. 

Sesonk palesztinai hadjárata előtt talán Núbiába vezetett hadjáratot, amelynek célja az volt, hogy a 

térség termékeit, amelyet hagyományosan Amunnak tulajdonának tartottak, újra biztosítsa.586 A 

feltevés a relieftöredék nélkül sem volt minden alap nélküli. I. Sesonk elismerése II. Pszuszennész 

halála után Felső-Egyiptomban nem ment zökkenőmentesen, és logikus lépés lett volna a fáraó 

részéről, ha azt úgy segíti elő, ha egy látványos és eredményes hadjáratot vezet az Asszuántól délre 

                                                 
584 Gen 10:7, 1Krón 1:9. 
585 A hosszú kronológia a Ku. Tum. 2-t 960-940 közé keltezi. 
586 Kitchen, 1986 §251. 
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fekvő területekre, amelynek végeztével gazdag felajánlást tesz Amunnak Thébában A relieftöredéket 

azonban valószínűbb, hogy Taharko uralkodására kell keltezni, Sesonknak pedig nincsen más forrása, 

amely déli irányú hadjáratról számolna be.587 

A gazdasági kapcsolatok Egyiptom és Kús között viszont az egyiptomi kivonulás után sem 

szűntek meg. Ennek egyértelmű bizonyítékai a kurrui sírokból előkerült egyiptomi fajansz, kő- és 

agyag edények, valamint Oszorkon herceg felirata, amely a núbiai áruk felajánlását említi a thébai 

Amunnak. A kereskedelmi kapcsolatokon kívül, bár hieroglif forrás nem tesz róla említést, 

elképzelhető, hogy a 10-9. században volt olyan diplomáciai kapcsolat a 22. dinasztia és valamelyik 

kusita főnökség, talán a kurrui között, amely nem csak kereskedelmi javak áramlását tette lehetővé. A 

Krónikák 2. Könyve két alkalommal is említ kusita katonákat 22. dinasztia kori kontextusban. Az elsőt 

a 2Krón 12:3-ban olvashatjuk, amely vers az I. Sesonk vezetésével Júdára támadó egyiptomi sereget 

írja le, amelyben kusita katonák is voltak. A másik szöveghely, a 2Krón 14:9-15 több figyelmet 

érdemel. Ebben a részben arról olvashatunk, hogy Asza, Júda királyának uralkodása alatt Zerah, a 

núbiai megtámadta Júdát, és Maresáig vonult hatalmas seregével, amely település mindössze 40 km-re 

délnyugatra feküdt Jeruzsálemtől.588 A júdai had itt azonban megállította a kusita sereget súlyos 

veresége mérve rá. Asza ezután Gerárig üldözte a visszavonuló kusitákat, amely város környékén 

elpusztított számos kisebb települést, és rengeteg zsákmányt szerzett, többek között juhokat és tevéket. 

A történet leírásában szereplő, az ellenséges kusita had létszámára vonatkozó túlzó számok, 

vagy az egyértelmű teológiai orientáció mellett vannak benne olyan részletek is, amelyek egy konkrét, 

valóban megtörtént eseményre utalnak.589 Az esemény történeti interpretációinak központi eleme 

Zerah személyének lehetséges azonosítása. A támadó sereget irreálisan nagy számokkal írta le a szerző 

azt sugallva, hogy egy komoly, hódító hadjáratról lehetett szó, és ezért felmerült annak lehetősége, 

hogy Zerah-t inkább az egyiptomi uralkodók között kellene keresni. Kronológiai alapon Asza kortársa, 

I. Oszorkon jöhetne csak számításba, akinek neve mutat is némi hasonlóságot fonetikailag a Zerah 

névvel.590 Ugyanakkor Kitchen már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy I. Oszorkon líbiai volt, és 

saját jogán uralkodó király, míg az 2Krón szövege egyértelműen egy núbiai személyt említ, akivel 

kapcsolatban a szerző nem jegyzi meg, hogy király lett volna, és a két férfi neve között semmilyen 

rokonság nincsen.591 Ezek nélül is bizonyos részletek inkább azt sejtetik, hogy egy kisebb jelentőségű 

helyi összecsapás volt, Júda déli határának közelében.592 Ezért nem elképzelhetetlen, hogy Zerah egy 

núbiai származású katonai vezető volt, akit I. Oszorkon azért küldött, hogy apjához hasonlóan további 

                                                 
587 Morkot, 2000 163; Török, 2008 290; 
588 Myers, 1965 85. 
589 Myers, 1965 85; Japhet, 1993 709. 
590 Japhet, 1993 709. 
591 Kitchen, &268; Ráadásul a Zerah név több helyen is előfordul az Ószövetségben. Többek között Júda (Gen 
38:30), majd Szimeon (Num 26:20) egy-egy fiát is így nevezik, de Zerah az elnevezése az edómi törzsi rendszer 
egyik csoportjának is (Gen. 36:13, 17, 33). Japhet, 1993 710. 
592 Japhet, 1993 709. 
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zsákmányt szerezzen a palesztinai térségből, illetve azért, hogy szétzúzza északi riválisa haderejét.593 

Sara Japhet ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a Kús elnevezést, amelyet az Ószövetségben 

általában valóban az Egyiptomtól délre fekvőt területek leírására használták, néhány helyen Midiánnal 

együtt említi a Biblia (pl. Hab 3:7 vagy a Num 12:1). Véleménye szerint ez azt sugallja, hogy Zerah 

eredetét Júda déli részén, vagy a júdai határtól közvetlenül délre fekvő területeken kellene keresni.594 

Myers ehhez a gondolathoz hasonlóan felvetette annak lehetőségét, hogy Zerah esetleg egy helyi arab 

enklávé vezetője volt. Elképzelését arra alapozta, hogy a júdaiak által összeszedett zsákmány között 

tevék is voltak.595 Az sem kizárható azonban, és talán ez a valószínűbb, hogy Zerah egy olyan kusita 

katonákból álló zsoldos közösség vezetője volt, akiket I. Sesonk telepített le hadjárata után a júdai 

határtól nem messze, Gerár környékén.596 

Akárki is volt Zerah, az ószövetségi leírásokból úgy tűnik, hogy az egyiptomi kivonulás után 

kialakuló kusita utódállamok, talán az el kurrui főnökség, segédcsapatokkal támogatták a 22. dinasztia 

fáraóit a 10-9. században Júda ellen vívott fegyveres küzdelmeikben. Ezt támaszthatja alá egy 

harmadik szöveghely a Krónikák 2. Könyvében. A 2Krón 16:8-ban Hanáni próféta korholja Aszát, 

amiért az Baása, Izrael királya elleni háborújában nem az Úrban bízott, hanem Szíria királyával 

szövetkezett. Beszédében egyértelmű utalás olvasható a líbiaiak és a kusiták seregével kapcsolatban. 

                                                 
593 Kitchen, 1973, 268; Dodson, 2012 99. 
594 Japhet, 1993 710. 
595 Emellett Myers ugyanazokra a szöveghelyekre hivatkozik Kús azonosítására vonatkozóan, mint Japhet. 
Myers, 1965 85. 
596 Myers, 1965 85. 
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3. A 25. dinasztia története Egyiptomban 

 

A 25. dinasztia tőrténeténe bemutatásakor előre le kell szögezni, hogy nem vagyunk sokkal 

jobb helyzetben, mint amikor a kurrui fejedelemség történetét akarjuk rekonstruálni. A kusita dinasztia 

mintegy száz éves egyiptomi történelmét illetőleg mindössze négy olyan eseményről van tudomásunk, 

amelyet legalább datálni tudunk. Ezek közül az első Piankhi hadjárata Tefnkaht és az Északi koalíció 

ellen. 

 

3.1. Piankhi hadjárata 

3.1.1. Piankhi hadjáratának előzményei és nemzetközi keretei 

 

 A 8. századi egyiptomi és kusita történelem legfontosabb történeti eseménye, amelyről kortárs 

írásos forrás részletesesen beszámol Piankhi hadjárata volt, amelyet Szaisz királya, Tefnakht ellen 

vezetett, aki a kusiták felső-egyiptomi érdekeit, sőt hegemóniáját veszélyeztette. A hadjáratra a kusita 

uralkodó 19-20. évében került sor, és mivel két évet vett igénybe, jogosabb talán háborúnak nevezni, 

az első kusita-szaiszi háborúnak, amelyet a két dinasztia vívott egymással az egységes Egyiptom 

feletti uralom megszerzéséért. Amennyire sokat tudunk a háború menetéről, köszönhetően részletes 

leírásának, annyira kevés közvetlen információval rendelkezünk azokról a politikai és diplomáciai 

folyamatokról, amelyek a két fél, a szaiszi és a kusita uralkodó közötti nyílt fegyveres konfliktus 

kitöréséhez vezettek. Némi egyiptomi forrás, valamint Piankhi hadjáratának szélesebb, közel-keleti 

kontextusba helyezése azonban segítségünkre lehet abban, hogy a háborúhoz vezető utat, ha csak nagy 

vonalakban is, de rekonstruálni tudjuk. 

 

 3.1.1.1. Kasta és a 25. dinasztia megjelenése Felső-Egyiptomban 

 

 A 25. dinasztia Egyiptomi uralmát a szakirodalom Sabako 712 körül597 vezetett hadjáratától 

számolja, amelynek eredményeként a kusita dinasztia egy időre felszámolta a szaiszi ellenállást, és 

egyesítette Egyiptomot. Pedig egyértelmű bizonyítékai vannak annak, hogy a kusiták már a 8. század 

közepén kiterjesztették befolyásukat Felső-Egyiptomra, és a Thébai-körzet tényleges uraivá váltak. Így 

amennyiben külön dinasztiaként tarjuk számon mind a 23. mind a 24. dinasztia politikai tevékenységét 

úgy, hogy Egyiptomnak csak egy része tartozott uralmuk alá, a kusita dinasztia is megérdemli, hogy 

                                                 
597 D. Kahn 2001-ben II. Sarrukín Tang-i War-i feliratának infomációi alapján új kronológiát javasolt a 25. 
dinasztiának. Bár következtetései nem egy esetben elgondolkodtatóak, magam részéről a hagyományos 
kronológi használata melett maradtam. Ezzel kapcsalatos észrevételeimet két tanulmányban foglaltam össze. 
Erdős G.: Ki volt bibliai Szua, Egyiptom királya? – A 25. (kusita) dinasztia kronológiájának problematikája, 
Ókor VI (2007), 10-18; Erdős G.: 712 jelentősége a 25. dinasztia kronológiájában és az egyiptomi-kusita 
történelemben, AntTan 54 (2010), 191-214. 
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közvetlen jelenlétét az egyiptomi történelemben Kasta (kb. 758-745) megjelenésétől, és ne Sabako 

egyesítési hadjáratától számoljuk. 

 Kasta felső-egyiptomi jelenlétének jelenleg egyetlen bizonyítéka egy töredékes sztélé, amely 

Elefantiné szigetéről került elő.598 A sztélén a kusita uralkodó, mint nsw-bitj (Ny)-mAat-Ra sA ra nb-tAwy 

(neszu-biti Ní-maat-Ré szá-Ré neb-táui = Felső- és Alsó-Egyiptom uralkodója, Az Egyensúly: Ré, Ré 

fia, A Két Föld Ura) jelenik meg. A Felső- és Alsó-Egyiptom királya (nsw-bitj), valamint a Ré-fia (sA-

ra) címek használata jelzi a kurrui dinasztia igényét arra, hogy a sztélé felállításának időpontjától, mint 

terminus post quem számoljuk a 25. dinasztia uralmát Felső-Egyiptomban. Kasta a sztélét Khnumnak, 

a Hideg Víz (azaz az Első Katarakta) Urának, Szatetnek, Elefantimé úrnmőjének és egy harmadik 

istenségnek, kinek neve kitörött, dedikálta. A sztélé felállítása többek között azt is jelzi, hogy a 23. 

dinasztia hatalma, amely amúgy is névleges volt, végleg megszűnt Alsó-Núbia felett.599 Ez az 

ellenőrzés valószínűleg soha nem is haladt túl az Asszuántól közvetlenül délre eső területeken. 

Ugyanakkor valószínűsíthető, még ha egyelőre bizonyítékok híján nem is igazolható, hogy a kusita 

dinasztia már Kasta trónra lépése előtt kiterjesztett befolyását Alsó-Núbia egy részére. Alara döntése, 

hogy húgát felajánlva Amun papnőjének legitimációja megerősítéséhez meghonosít egy thébai papnői 

hivatalt, azt is sejteti, hogy uralkodására a kurrui fejedelemség diplomáciai kapcsolatai Thébával 

intenzívebbé váltak. Ennek előzménye talán az volt, hogy Alara vagy közvetlen elődjének uralkodása 

alatt a kurrui fejedelemség el kezdte Alsó-Núbia meghódítását.  

A sztélét töredékes állapota miatt egyelőre csak közvetlenül tudjuk datálni. A 23. dinasztiát 

képviselő utolsó alkirály, Pamiu hivatala 755-750 körül szűnt meg végleg,600 ezért a sztélé 

elkészültének, és Kasta Felső- és Alsó-Egyiptom királyává nyilvánításának legvalószínűbb időpontja a 

750-es évek második fele. 

Kasta titulatúrája a sztélén egy új korszak kezdetét jelzi Egyiptom történetében, amelyre 

trónneve (Ny-mAat-Ra) is utalni látszik, amelyet III. Amenemhat titulatúrájából kölcsönzött. A 12. 

dinasztia fáraójára tett nyílt utalás a Harmadik Átmeneti Kor archaizáló, intellektuális hátterét igazolja, 

még közelebbről pedig azt, hogy Kasta titulatúráját Thébában állították össze.601 Címeit valószínűleg 

felső-egyiptomi megjelenésével összefüggésben kapta, nem akkor, amikor Kúsban trónra lépett.602 Ezt 

bizonyíthatja trónneve (Ny-mAat-Ra=Az Igazság/Egyensúly: Ré), amely egyrészt programadó egy olyan 

fáraó számára, aki egy válságos időszakban jelent meg Egyiptom földjén, másrészről pedig a 

legitimációt biztosítja egy idegen uralkodó számára, aki ezzel jelzi, hogy elfogadja, és hangsúlyozza a 

                                                 
598 FHN I, No.4; J. Leclant: Kashta, Pharaon, en Égypte, ZÄS 90 (1963), 74-75. 
599 Török, 1997 144f; 
600 Talán meghalt, de az is lehet, hogy a hivatal szűnt csak meg. 
601 Török, FHN I, 43. Alternatív lehetőségként meg kell jegyezni, hogy III. Amenemhat volt az, aki egyiptomi 
határt Szemnánál kiépítette, és neve valamint trónneve olvasható volt Szemnában és Kubanban is. Ezért nem 
elképzelhetetlen, hogy Kasta tudatosan utalt az egyiptomi fáraó történeti emlékezetére. Török, FHN I, 44. 
602 Török, FHN I, 43.  
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tradicionális egyiptomi királyság dogma központi elemét, a mAat (maat: igazság, egyensúly) 

fenntartását.603 

A kusita uralkodó igényének gyakorlati hátterét a Felső- és Alsó-Egyiptom királya címre, és 

az Egyiptom feletti uralomra az képezte, hogy lányát, Amenirdiszt I. Thébában örökbe fogadtatta 

Sepenvepettel, III. Oszorkon lányával, Amun Isteni Feleségével. Annak ellenére, hogy nem igazolható 

egyértelműen melyik esemény történt előbb, a sztélé elkészítése Kasta egyiptomi királyi címeivel, 

vagy Amenirdisz beiktatása Thébában, de feltételezhető, hogy az utóbbi. Ezt igazolhatja, hogy Kasta 

Elefantinéről előkerült sztéléjét Thébában alkották meg, amelynek logikus előzménye kellett legyen az 

Amun Isteni Felesége hivatal megszerzése, amely elősegítette azt, hogy egy uralkodót legitimnek 

tartsanak az Egyiptom feletti uralomra. Az egyelőre azonban nem ismert, hogy milyen körülmények 

között tudta Kasta elérni, hogy lánya legyen I. Sepenvepet utódja, aki így biztosítani tudta Kasta és 

leszármazottai, a kusita dinasztia számára az Egyiptom feletti hatalom igényének legitimációját. 

Ugyanakkor az esemény hátterének megértéséhez két tényezőt érdemes figyelembe venni. Az egyik az 

a politikai helyzet, amely Kastát fogadta Egyiptomban a 8. század közepén, a másik pedig magának a 

kurrui dinasztiának az ambíciói. 

 

3.1.1.1.1. Egyiptom a 9-8. század fordulóján 

 

Egyiptom politikai széttagoltsága a II. Takelot uralkodása alatt kitört polgárháború, majd III. 

Sesonk (825-773) trónra lépése után vált igazán súlyossá. A polgárháború következményeként a 22. 

dinasztia elveszítette Thébát, és ez megteremtette a lehetőséget a 23. dinasztia megalapítására. A II. 

Takelot után a taniszi trónt elfoglaló III. Sesonk legitimnek csak hellyel-közzel nevezhető hatalomra 

jutása eleve aláásta az új fáraó és dinasztiája már amúgy is jelentősen lecsökkent tekintélyét. 

Elsősorban Alsó-Egyiptomban egyre több helyi törzsi vezető, különösen a Má(sves) nagy főnökei, 

függetlenítette magát a dinasztiától, és vett fel királyi címet. Az egyik legjelentősebb ilyen központ, 

Méndész a Má Nagy Főnökeinek örökletes dinasztiája uralma alá került, akik egyben Hadsereg 

Vezetők is voltak.604 Harnakht (A) és fia, Szméndész donációs sztéléi jól szemléltetik a kialakult 

politikai helyzetet: az apa még III. Sesonk uralkodási évei szerint datálta sztéléjét,605 fia viszont már I. 

Juput, a 23. dinasztia uralkodója szerint. Szméndész fia, Harnakht (B) már fel sem tűntette hűbérurát, 

feliratában a királyi kártust üresen hagyta.606 Csak a datálás alapján feltételezhető, hogy abban III. 

Oszorkon nevének kellett volna lennie.607 A dinasztia egészen a szaiszi hatalom átvételig folyamatos 

volt, és meg tudta őrizni hatalmát a város és környéke felett.608 

                                                 
603 Török, FHN I, 43. 
604 Kitchen, 1986 §306; Dodson, 2012 125. 
605 Ritner, 2009 No.88. 
606 Kitchen, 1986 §306. 
607 11. év (767 körül). Kitchen, 1986 §311. 
608 Kitchen, 1986 §306. 
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A Delta nyugati felében is ekkor jelennek meg a Libuk nagy főnökei olyan helyi 

központokban, mint Kóm Firin, Kóm el Hiszn és Kóm Abu Billo, ahol megvetették saját kicsi 

királyságaik konszolidált alapjait. Athribisz, Helipolisz, Buszirisz ekkor még a királyi család 

ellenőrzése alatt volt, de valószínű, hogy a helyi dinasztiák kezdeményei már itt is megjelentek.609 

Külön figyelmet érdemel Szaisz, amely a 8. század közepétől a kusita dinasztiával szembeni 

ellenállás központja lett. A 9. század legvégén még a 22. dinasztia birtokában volt, a 760-as 750-es 

évekre azonban egy Má-főnök, Oszorkon (C) székhelye lett.610 Oszorkonnak fennmaradt egy ún. 

győzelmi talizmánja,611 egy zöld fajansz korong, amelyen a következő címekkel szerepel: a Má Nagy 

Főnöke, Hadsereg Vezető, Neith (Szaisz) istennő prófétája, Edjo (Buto) és Imau (Kom el-Hiszn, 

Hathor-kultusz) úrhölgyének prófétája.612 Neve és címe, mint a Má Nagy Főnöke azt sugallják, hogy a 

taniszi királyi ház leszármazottja volt,613 amelyet az is igazolhat, hogy Szaisz korábban királyi 

tulajdon volt.614 A papi címek viszont azt jelzik, hogy Oszorkon kiterjesztette hatalmát a Delta nyugati 

felében, megteremtve ezzel a szaisz központú Nyugati Fejedelemség alapjait.615 

                                                

III. Oszorkon (777-749) 754-ben két fontos lépést is tett, melyekkel egyértelműen az volt a 

célja, hogy dinasztiája hatalmát elsősorban Felső-Egyiptomban szilárdabb alapokra helyezze. Fiát, a 

későbbi III. Takelotot (754-734), aki ekkor már Héraklepolisz elöljárója, és a thébai Amun főpapja 

volt, megtette társuralkodójának, illetve lányát, Sepenvepetet Amun Isteni Feleségének Thébában.616 

Az Isteni Feleség hivatalát hosszú idő után töltötték be újra,617 és célja ezzel III. Oszorkonnak talán 

kettős volt. Miután fia, Takelot társuralkodó lett, Amun főpapja címét fel kellett adnia, de III. 

Oszorkon nem új főpapot nevezett ki.618 Ugyanakkor továbbra is szükség volt valakire, aki megfelelő 

eréllyel tudja képviselni nem csak az uralkodó, hanem a dinasztia érdekeit is Felső-Egyiptomban. Erre 

pedig alkalmasabb hivatal, mint az Amun Isteni Felesége nem is volt. Sepenvepet státuszának 

tulajdonított jelentőséget mutatja, hogy utódai közül ő volt az egyetlen, akit királynak címeztek, mint 

nbt tAwy és nbt xaw, és trónneve is egyedülálló, mivel Amunra utal benne, míg utódai mind Mutra 

utalnak trónnevükben. Ezeken kívül trónneve és (női) Hórusz-neve együtt az isten, a király és az Isteni 

Feleség királyi hatalma közötti szoros teológiai kapcsolatot jelzik.619  

Az írott források hiánya miatt nem ismerjük azokat a közvetlen okokat, amelyek III. Oszorkon 

döntéseinek hátterében lehettek. Az azonban egyértelműen látszik, hogy célja mindenekelőtt az volt, 

hogy dinasztiája hatalmát bebiztosítsa. Azt sem tudjuk egyelőre, hogy kellett-e már ekkor tartani a 

 
609 Kitchen, 1986 §306. 
610 Kitchen, 1986 §311; Dodson, 2012 136. 
611 Ritner, 2009 435f. 
612 Kitchen, 1986 §311; Ritner, 2009 436. 
613 Morkot, 2000 181. 
614 Kitchen, 1986 §306. 
615 Kitchen, 1986 §311; Morkot, 2000 181; Ritner, 2009 436. 
616 Kitchen, 1986 §314; Kitchen, 1986, §317.  
617 Ayad, 2009 15. A források hiányára hivatkozva Ayad elképzelhetőnek tartja azt is, hogy Sepenwepetet 
valójában bátyja, III. Takelot iktatta be a hivatalba. 
618 Kitchen, 1986 §318. 
619 Török, 1997 148; Török, 2008 323. 
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Delta nyugati felében, Szaisz körül kialakuló egységes tömbtől, vagy akár a délről közeledő kusitáktól. 

Az mindenesetre aligha lehet véletlen, hogy a Nyugati Fejedelemség megalapítása, egy rég be nem 

töltött thébai hivatal felújítása, valamint Kasta lányának, Amenirdisznek örökbe fogadtatása néhány 

éven belül követték egymást. A következő évek eseményei mindenesetre azt igazolták, hogy volt mitől 

tartania III. Oszorkonnak. 

A 23. dinasztia hatalma Felső-Egyiptomban szilárdnak tűnt, legitimációját Thébában 

Sepenvepet biztosította. A kusita uralkodó ugyanakkor valamikor a 750-es évek második felében érte 

el, hogy lányát Sepenvepet örökbe fogadja, tehát még III. Oszorkon és III. Takelot közös 

uralkodásának idején.620 Ezzel együtt meg kell jegyezni, hogy sem kortárs sem későbbi forrás nem 

utal arra, hogy Kasta megjelenése Felső-Egyiptomban, illetve a 25. dinasztia elfogadtatása Thébában 

fegyveres erő alkalmazásával ment volna végbe. Sőt, inkább azzal kapcsolatban rendelkezünk 

utalásokkal, hogy az átmenet békésvolt. A 23. dinasztia leszármazottai magas társadalmi rangban éltek 

Felső-Egyiptomban a következő száz évben, és ott is temetkeztek.621 A Kasta után Kús trónját 

elfoglaló Piankhi első titulatúrájának trónneve622 pedig egyenesen azt jelzi, hogy a kusita uralkodó a 

23. dinasztia politikai örökösének tekintette magát. A hatalom békés átadását bizonyíthatja I. 

Sepenvepet és I. Amenirdisz közös tevékenysége és kettős datálása is.623 

Mindezek ellenére nehezen elképzelhető, hogy a 23. dinasztia önként lemondott volna 

Thébáról, amelyért több mint 100 éven keresztül harcolt. III. Takelot még valamennyire megfogható 

Thébában, utódja, testvére Rudamun (kb. 734-731) viszont már alig. Rudamun uralkodását Thébában 

mindössze három festett kartus jelzi az Wsjr-HqA-Dt-kápolnában (Uszir-heká-djet=Ozirisz, az 

örökkévalóság ura) Karnakban.624 II. Juput, a 23. dinasztia jelenleg utolsónak tartott uralkodójára 

pedig már csak északon vannak bizonyítékok. A rendelkezésre álló kevés dokumentum alapján 

feltételezhető, hogy a 23. dinasztia utolsó fáraói fokozatosan feladták Thébát. Mivel egyelőre nincsen 

okunk azt feltételezni, hogy Kasta vagy utódja Piankhi hadsereggel szándékozott Thébát elfoglalni, 

úgy tűnik, mintha a dinasztia a thébai papság támogatását, és így talán helyi szinten a társadalmi 

bázisát veszítette volna el. A Thébából visszavonuló 23. dinasztia családi kapcsolatot létesített 

hérakleopoliszi uralkodóval: Peftjauauibasztet egyik felesége Rudamun lánya lett.625 A cél talán az 

volt, hogy Közép-Egyiptomban egy olyan szövetségesre tegyenek szert, akinek hűsége révén egy 

ütköző állam jöhet létre arra az esetre, ha a kusita dinasztia nem elégedne meg a thébai körzettel. Azt 

                                                 
620 Itt meg kell jegyezni, hogy vannak olyan elképzelések, amelyek szerint nem Kasta, hanem Piankhi volt az, 
aki Amenirdiszt kijelölte, mint Sepenvepet utódja. Egyik esetben sem érvelnek azonban a feltevés mellett. 
Kitchen, 1986 §321; Morkot, 2000 158; Dodson, 2012 146. 
621 Kitchen, 1986 §322; Török, FHN I, 47; Török, 1997 149; Török, 2008 322f. Rudamun lányainak thébai 
temetkezéseihez: Ritner, 2009 428-430. 
622 Az wsr-mAat-ra (uszer-maat-Ré) trónnévhez, amely Pinakhi legkorábbi trónneve a legvalószínűbb minta III. 
Takelot titulatúrája volt, amelyben ez a név szintén jelző nélkül szerepel. Török, FHN I 51. 
623 Török, 2008 323. 
624 Ritner, 2009 429f; Dodson, 2012 137. 
625 Kitchen, 1986 §318; Dodson, 2012 149. A két uralkodó család között kialakított szoros kapcsolathoz még: 
Ritner, 2009 429f. 
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azonban egyelőre szintén nem tudjuk biztosan meghatározni, hogy pontosan meddig tudta Kasta 

uralkodása alatt a kusita befolyást Felső-Egyiptomban kiterjeszteni. Erre és legitimációjára 

vonatkozóan érdemes még két forrást megemlíteni. 

Kasta elfogadását feltehetőleg Thébában megalkotott titulatúráján kívül egy amuletten látható 

ábrázolás is bizonyítja.626 A jelenet, amelyben Mut táplálja Kastát, ikonográfiailag foglalja össze 

legitimációját Felső-Egyiptomban. A király dajkálása a királyi születés újbirodalmi legendájának 

egyik epizódja volt, és így a koronázási rítus szerves részét képezte, mint legitimáló aktus.627 A másik 

forrást egy töredékes kartus képezi a Karnaki Papi Annalesekben, amely a 1. uralkodási év 

bejegyzéssel együtt szerepel.628 Amennyiben helytálló a töredékes kartusban olvasható név 

értelmezése,629 akkor elsősorban abban az összefüggésben érdemes vizsgálni, hogy III. Takelotnak 

Thébából az utolsó ismert uralkodási évszáma a 7. éve,630 és egyelőre egyetlen olyan emlékmű vagy 

dokumentum sem ismert, amelyet III. Takelot utódja, Rudamun uralkodási évszáma szerint kelteztek 

volna ugyanott. 

A thébai klérus és az előkelők már korábban is számos alkalommal bizonyították, hogy a 

líbiaiak dinasztikus érdekei ellenében mennyire hatékonyan fel tudtak lépni. Könnyen elképzelhető, 

hogy Kastában egy olyan uralkodót láttak, aki egyrészt közvetlenül tudja ismét biztosítani Dél javait 

Amun számára, amelyet úgy tűnik a 23. dinasztia uralkodói nem tettek meg, másrészt pedig hatékony 

katonai védelmet jelenthet egy esetleges északi invázió ellenében. Azt is számításba lehet venni, hogy 

az Amun-kultusz újbóli meghonosításáért sokat tevő kurrui fejedelmek könnyen elfogadtatták 

magukat Thébában, és nem szabad megfeledkezni arról a politikai, gazdasági és teológiai kapcsolatról 

sem, amely a két térséget, Felső-Egyiptomot és Núbiát több mint kétezer éve összekötötte. Nagy 

segítséget jelentene, ha ismernénk Kasta ambícióit. Az egyetlen tényező, amely arra valamelyest fényt 

vet, a trónneve, amelyet leegyszerűsítve fordíthatunk: rendcsináló. Nem tudjuk azonban, hogy ezt a 

nevet saját magának választotta, vagy a thébai papoktól kapta. Azaz nem tudjuk, hogy magától is ment 

volna, vagy hívni kellett. Van viszont egy történeti analógia szinte pontosan kétszáz évvel későbbről a 

mezopotámiai történelemből, amely megmutathatja, hogyan mehetett végbe a kusita hatalom átvétel 

Thébában. 539-ben a babilóni uralkodóval, Nabú-náiddal elégedetlenné vált Marduk-papság hívta be 

Küroszt, a perzsa uralkodót, és adta át neki a várost. 

                                                 
626 Leclant, 1963 78-81. fig.2-5.  
627 Török, 1997, 151f; Morkot véleménye szerint a király szoptatása jelenetet sokszor csak szimbolikusan 
alkalmazták, ezért az amulett sem azt nem bizonyítja, hogy Kastát megkoronázták volna Thébában, sem azt, 
hogy elfogadták volna. Morkot, 2000 158. Kitchen említi az amulettet, de különösebb jelentőséget nem 
tulajdonít annak. Kitchen, 1986 §320. 
628 Morkot, 2000 158. Morkot ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy sem azt nem bizonyítja, hogy Kasta 
hadjáratot vezetett Théba ellen, sem azt hogy esetleges thébai koronázása után Felső-Egyiptomban külön kezdte 
volna számolni uralkodási éveit. Az előbbit nem is vetette fel senki, az utóbbit viszont adott esetben igazolhatja, 
hiszen arra nézve sincsen forrásunk, hogy nem számolták uralkodási éveit Thébában. 
629 Priese, ZÄS 98 (1970), 18. 
630 Két töredékes genealógia a karnaki Khonszu-templom tetőteraszáról. Kitchen, 1986 §319. 
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 3.1.1.2. Piankhi és a 25. dinasztia hatalmának megszilárdulása Felső-Egyiptomban 

 

 Míg Kasta esetében csak feltételezéseink vannak a kusita uralkodó ambícióival kapcsolatban 

addig utódja,631 Piankhi (kb. 745-713) minden kétséget kizáróan fogalmazta meg az Egyiptom feletti 

uralomra támasztott igényét már uralkodása legelején. Trónra lépésekor teljes, öt részes, egyiptomi 

stílusú titulatúrát vett fel, amelyet részben III. Thotmesz címeiből mintázták, ahogyan azok az 

újbirodalmi fáraó Gebel Barkalban felállított sztéléjén megjelennek, és amelyen többek között Núbia 

behódolását is leírja. A titulatúra összeállítása, amely egyben politikai program és/vagy teljesítmény 

közvetítője is, hűen igazolja, hogy a papok, akik összeállították, és az uralkodó, aki felvette és minden 

bizonnyal részt is vett az egyes elemek megalkotásában, tökéletesen értette jelentőségét.632 

 Piankhi egy az egyben átvette III. Thotmesz Nebty- és Arany-Hórusz-nevét. III. Thotmesz 

Hórusz-nevét, amely eredetileg kA-nxt-xa-m-Wst (ká-nekhet-khá-em-Uászet=Erős Bika, (aki) 

megjelenik (megkoronáztatik) Thébában) azonban megváltoztatta: kA-nxt-xa-m-Npt (ká-nekhet-khá-em-

Napat=Erős Bika, (aki) megjelenik (megkoronáztatik) Napatában).633 A változtatással a bekövetkeeztt 

történeti fordulatot fejezte ki. Míg korábban Thébában koronázták meg a fáraót, aki Núbiát 

meghódította, addig most Napatában koronázták meg Egyiptom kusita uralkodóját.634 Ezen kívül 

Piankhi az wsr-mAat-Ra (Uszer-maat-Ré=Ré (az, akinek) Rendje/Igazsága erős/tartós) trónnevet vette 

fel, amellyel jelezte, hogy a tradicionális rend helyreállítása legfontosabb politikai célkitűzése, 

másrészt pedig kifejezte, hogy a 23. dinasztia királyai legitim örökösének tartja magát, akiknek 

trónnevét átvette.635 

 Politikai elképzeléseit a kettős királyságra vonatkozóan, amelynek alapjait Kasta rakta le, 

amikor lányát, I. Ameniridiszt beiktatta, mint az Isteni Feleség örököse elfogadtatva ezzel magát, mint 

Felső- és Alsó-Egyiptom királya Piankhi egy töredékes emlékművén, az ún. Homokkő-sztéléjén 

foglalta össze.636 A sztélét a napatai Amun-templomban állíttatta fel, uralkodása első éveiben,637 és a 

fennmaradt feliratnak az a része különösen figyelemre méltó, amely Piankhi beszédét tartalmazza.638 

Ebben a néhány sorban Piankhi egyiptomi politikájának lényegét foglalja össze. Saját magát tartja 

Egyiptom legitim uralkodójának, ugyanakkor el is fogadja Egyiptom politikai berendezkedését, sőt 

határozott utalást tesz a kialakult rendszer fenntartására. 

                                                 
631 Piankhit általában Kasta legidősebb fiának tartják, de vannak, akik szerint a kettejük közötti családi 
kapcsolatot nem lehet egyértelműen megállapítani. Török, FHN I 45; Morkot, 2000 176; Dodson, 2012 144. 
632 Török, 1997 153. és n209. 
633 Török, FHN I, 48-50; Török, 1997 133f; Török, 2008 324. 
634 Török, 1997 154; Török, 2008 324. 
635 Török, 1997 154; Török, 2008 324. 
636 FHN I, No.8. és Jansen-Winkeln, 2007 350f. 
637 A sztélét általában a 3. uralkodási évre keltezik, mert az utolsó előtti töredékes sorban látszik a 3-as szám. 
Mivel azonban ez az egyetlen jel, amelyet a sorban el lehet olvasni, ezt a datálást egyértelműen nem lehet 
bizonyítani. Ezért abban van egyetértés, hogy a sztélé nem sokkal Piankhi trónra lépése után készült. Priese, 
1970 29; Kitchen, 1986 §321; Török, 1997 154; Török, 2008 325; 
638 FHN I, No.8 (57-58); Ritner, 2009 463. 

 114



 A felirattal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy példa nélküli az egyiptomi nyelven megírt 

királyfeliratok között. Annak ellenére, hogy Piankhi diplomatikusnak mutatja, és nyilvánvalóan annak 

is gondolja magát, legalább annyira kérlelhetetlenül pragmatikus is. A kettős királyság két felének, 

Kúsnak és Felső-Egyiptomnak megváltozott viszonyát jelzi, hogy míg a thébai Amuntól kapta a 

felhatalmazást az Egyiptom feletti uralomra, addig a napatai Amuntól a világmindenség feletti 

uralomra.639 Ez utóbbit beszéde első gondolatában rögtön kifejezésre is juttatja. Mondataiból 

egyértelműen kiderül, hogy jól ismeri azt az állapotot, amely Alsó- és Közép-Egyiptomot politikai 

helyzetét jellemzi, és érdemes megjegyezni, hogy felvázolt politikai elképzelései elsősorban a Felső-

Egyiptomtól északra fekvő területeket érinti: egyaránt utal a Má és a Libu Nagy Főnökeire, valamint a 

22. és a 23. dinasztia királyaira.640 Piankhi beszédében világosan jelzi, hogy megtarthatják vezető 

pozíciójukat, de abba a kusita uralkodó iktatja be őket.641 Csak az tarthatja meg, vagy veheti fel 

státuszát, akit ő arra megfelelőnek tart. Kijelentései valódi üzenete az, hogy trónra lépésével ő lett a 

líbiai főnökségek és dinasztiák hűbérura.642 

 Piankhi trónra lépése és a nagy hadjárata között eltelt közel két évtized eseményeiről nem sok 

információval rendelkezünk. Uralkodása elején kezdte el a munkálatokat a napatai nagy Amun-

templomon, amely azt feltételezi, hogy a kapcsolatok Thébával, politikailag és intellektuálisan még 

szorosabbá váltak. Az utóbbira lehet példa titulatúrájának összeállítása is, vagy a Homokkő-sztélé 

szövegének megalkotása. I. Amenirdisz beiktatása, mint I. Sepenvepet kijelölt utódja egyben azt is 

eredményezhette, hogy kusita hivatalnokok, előkelők tartózkodtak – talán nagyobb számban is – 

hivatalos minőségben Thébában.643 A kusita jelenlétet tovább erősíthette az, hogy a leendő Isteni 

Feleség mellé katonai kíséret is társult. Piankhi Nagy Győzelmi Sztéléjén egyértelmű utalás olvasható 

arról, hogy már hadjárata előtt kusita katonaság állomásozott Felső-Egyiptomban,644 amelynek 

feladata nem csak Amenirdisz, de Felső-Egyiptom védelmének ellátása is lehetett. Szintén Gebel 

Barkalból került elő egy nagy gránit sztélé töredéke,645 amelynek fennmaradt néhány rendkívül 

töredékes sorában Piankhi 4. uralkodási évében Thébában tett látogatásának leírása olvasható. A kusita 

uralkodó az Opet-fesztiválon vett részt, amelyen jelentős felajánlásokat tett, feltehetőleg Amunnak. Az 

Opet-fesztivál szoros kapcsolatban volt a király beiktatásával és az isteni királyság rituális 

megújításával. Ez is igazolja, hogy Piankhi igénye az egyiptomi királyi címre azon alapult, hogy 

Théba ténylegesen a kusita dinasztia ellenőrzése alatt volt már Pinakhi trónra lépésekor.646 

A kusita uralkodót serege is elkísérte. Az ünnep után Piankhi északra hajózott, de hogy 

pontosan meddig és miért vonult az a szöveg töredékes állapota miatt nem derül ki. Az utolsó 
                                                 
639 Homokkő-sztélé, 1, 3: FHN I, No.8. és Jansen-Winkeln, 2007 351. 
640 Török, FHN I, 61f. 
641 Homokkő-sztélé, 3ff: FHN I, No.8. és Jansen-Winkeln, 2007 351. 
642 Priese, 1970 27; Török, 1997 155. 
643 Török, 1997 164f; 
644 FHN I, No.9 6-8. A sztélé két sorából egyértelműen kiderül, hogy kusita katonaság több helyőrségben illetve 
erődben állomásozott. 
645 FHN I, No.10 és Jansen-Winkeln, 2007 351f. 
646 Török, FHN I, 119. 
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megmaradt sorban viszont egyértelműen Észak seregére történik utalás.647 Elképzelhető ezért, hogy 

már uralma elején meg kellett ütköznie egy északi koalíciós sereggel, amelynek célja valószínűleg a 

thébai körzet megtámadás volt, és amelyet talán Tefnakht elődje, Oszorkon (C) vezetett. 

 

 3.1.1.3. Tefnakht: a Nyugati Fejedelemség felemelkedése 

 

 Egy egyelőre ismeretlen időpontban Szaisz élére Tefnakht került. Mivel a város korábbi 

uralkodó, Oszorkon (C) mindegyik címét később Tefnakht is viselte, feltételezhető, hogy Tefnakht 

közvetlen utódja, esetleg fiai is volt Oszorkonnak.648 

 Tefnakht első biztos említése egy Butóból (Tell Farain) előkerült donációs sztélén 

olvasható,649 amelyet egy meg nem nevezett fáraó 36. éve (732) szerint kelteztek.650 Az uralkodó 

nevét nem tűntették fel, és még csak egy üresen hagyott kartus sem utal rá. A hosszú uralkodásra utaló 

szám alapján azonban valószínűsíthető, hogy V. Sesonk (kb. 767-730), a 22. dinasztia utolsó előtti 

fáraója az, akinek uralkodását Tefnakht csak időszámító tényezőként vette figyelembe. A sztélén 

Tefnakht mint wr aA Ma (ver-aa-má=Má nagy főnöke), és HAw.ty (hauti=(hadsereg) vezető) van 

bemutatva. Egy másik adományozási sztélén szintén Butó közeléből,651 amelyet a 38. évre (730) 

datáltak652 Tefnakht címei között most már a wr aA n{w} tA Dr=f(ver aa nu tá djer-ef=Egész föld nagy 

főnöke), a wr aA n Rby(vr-aa-en-Reb=Libu nagy főnöke) illetve a HqA spA.wt Jmnt.t(heká-szepáut-

imentet=Nyugati nomoszok uralkodója) is szerepel. Az új címek világosan jelzik, hogy Tefnakht 

státusza és hatalma V. Sesonk utolsó éveiben jelentősen megnőtt. Azt a folyamatot, amelyben 

Tefnakht politikai és területi hatalmát kiterjesztette, szinte egyáltalán nem ismerjük, csak annyi látható 

belőle, hogy V. Sesonk 36. és 38. éve között Tefnakht szisztematikusa kiterjesztett hatalmát a Delta 

nyugati felére. Ezt igazolják a sztélén megjelenő, különböző papi hivatalok betöltésére utaló címei 

is.653 Az egyetlen utalás arra nézve, hogy a folyamat volt feszültségmentes egy memfiszi sztélén 

                                                

olvasható. 

 V. Sesonk 37. évében, 26 éves korában elhunyt az Ápisz-bika, amelyet a 11. évben iktattak be. 

A temetésre számos megemlékező sztélé készült általában Ptah alacsonyabb rangú papjai jóvoltából. 

Az egyiket ugyan V. Sesonk uralkodása szerint keltezték, de nem a fáraó részéről, hanem Ankh-Hor, a 

Libu nagy főnöke és fia, Harbesz nevében ajánlották fel.654 Ankh-Hor a Libuk nagy főnökeinek egy 

olyan vonalához tartozott a Delta nyugati felében, amely a Nyugati Fejedelemséggel szemben vagy 

 
647 FHN I, 118; Ritner, 2009 465. 
648 Morkot, 2000 181. 
649 Abemayar- vagy Farouk-sztélé. Ritner, 2009 125. 
650 Kitchen, 1986 §355; Morkot, 2000 18. 
651 Ritner, 2009 126. 
652 Kartus ezúttal van, de üresen hagyva. 
653 Hm-nTr N.t WADy.t nb.t JmA[w](hem-netjer Ne.t Vadjit nebet Jmau=Nei és Edjo, Kóm el-Hiszn úrnőjének 
prófétája); mk PA-(I)Hw.ty mk n Ktn(mek Pa-ihut, mek-en-Keten). A mek valamilyen líbiai eredetű hivatal volt, 
amelyet egyelőre nem lehet azonosítani. Ritner, 2009 438. 
654 Kitchen, 1986 §316; Dodson, 2012 136. 
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párhuzamosan próbálta megszilárdítani lokális hatalmát. Oszorkonnal és Tefnakhttal ellentétben 

egyikük sem viselt papi címeket, és általában meglehetősen gyorsan váltották egymást, mint a Libu 

nagy főnökei. Mindegyiket kizárólag donációs sztélékről ismerjük. Az első, akinek neve fennmaradt 

Inamunnifnebu,655 akit Niumateped (B)656 követett. Ő az egyetlen, aki hosszabb ideig viselte hivatalát, 

V. Sesonk uralkodásának első évtizedéig.657 A következő Libu főnök Titaru volt,658 V. Sesonk 15. 

uralkodási évéből, akit Ker követett legkésőbb V. Sesonk 19. évében.659 Ker után talán Rudamun (B) 

következett, akit egy 30. évre keltezett sztélé említ.660 Jelenlegi ismereteink szerint a Rudamun (B)-t 

követte Ankh-Hor, és ő az egyetlen, akire Memfiszben előkerült emlékmű tesz utalást. Az elődeivel 

összefüggésbe hozható donációs sztélék, már amelyiknek ténylegesen ismert származási helye, Kom 

Firin, Kom el-Hiszn és Kom Abu Billo környékéről kerültek elő, a Delta nyugati határának 

környékéről, ezért elképzelhető, hogy azon a környéken volt a központjuk. Azt egyelőre nem lehet 

biztosan megállapítani, hogy egy dinasztiát alkottak,661 vagy rivális családokat képviseltek, akik szinte 

folyamatos harcban álltak egymással. Ez utóbbira enged következtetni, hogy néhányan csak rövid 

bban a libuk nagy főnökei másik ágának 

talmi

volt király, de nagyobb és összefüggőbb terület tartozott az uralma alá, mint amekkorát a 22. és a 23. 

                                                

idegig voltak hivatalban. 

 Úgy tűnik, ahhoz, hogy szaiszi dinasztia a Delta egész nyugati felére ki tudja terjeszteni 

hatalmát, ezt a vonalat kellett semlegesítenie. Az a sztélé, amelyet Anhh-Hor és fia nevében dedikáltak 

V. Sesonk 37. évében Memfiszben az elhunyt Ápisz-bikának talán azt jelzi, hogy a Libuk nagy 

főnökeinek vonala elkezdte Memfiszt az ellenőrzése alá vonni. Sok ideje azonban nem volt 

támogatókat szerezni. Egy évvel korábban Tefnakht is magának igényelte a Libuk nagy főnöke címet, 

és két évvel később, 730-ban V. Sesonk utolsó uralkodási évében pedig már többek között a Nyugati 

nomoszok uralkodójának címezik. Elképzelhető, hogy Ankh-Hor, aki Memfiszt ugyan előbb érte el, 

mint Tefnakht, már visszavonulóban volt szaiszi vetélytársa elöl,662 akinek időközben sikerült 

ellenőrzését kiterjesztenie arra a területre is, amely korá

ha  bázisát képezte a Delta legnyugatibb szegletében. 

 Mint oly sok eseménnyel kapcsolatban a tárgyalt korszakban, Tefnakht terjeszkedésének 

részleteit sem ismerjük. Csak feltételezhető, hogy a 8. század második felében, középső harmadában, 

V. Sesonk uralkodása alatt a Delta nyugati felében a líbiai főnökök, a fáraó teljes figyelmen kívül 

hagyásával az egymással való rivalizálással voltak elfoglalva, amelynek célja a Delta nyugati fele 

feletti hatalom megszerzése volt. A politikai küzdelmeknek az eredményeként 730-ra Alsó-

Egyiptomban Tefnkaht, Szaisz uralkodója lett a legjelentősebb személyiség, aki ugyan talán még nem 

 
655 Kitchen, 1986 §311; Dodson, 2012, 136. 
656 Kitchen, 1986 §311; Dodson, 2012, 136; Ritner, 2009 No.92. 
657 IV. Sesonk, Pamiu, majd V. Sesonk uralkodása alatt. Kitchen, 1986 §311; Dodson, 2012 136. 
658 Kitchen, 1986 §311; Dodson, 2012, 136; Ritner, 2009 No.104. 
659 Kitchen, 1986 §311; Dodson, 2012, 136. 
660 Kitchen, 1986 §311; Dodson, 2012, 136; Ritner, 2009 No.106. 
661 Apja nevét (Didi) csak Titaru említi. 
662 Kitchen, 1986 §316. 
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dinasztia királyai együtt birtokoltak. Memfiszt ellenőrzése alá vonva663 legitimálni tudta hatalmát, és 

ezzel megtette az utolsó lépést, hogy politikailag azonos szintre kerüljön Pinakhival, maga mögé 

utasítva a líbiai fáraókat. 

 Tefnakht politikai karrierjének részletes összefoglalása olvasható Piankhi Nagy Győzelmi 

Sztéléjének első soraiban is, amely címei mellett megemlíti az uralma alatt álló területeket és 

városokat, mint például Memfisz. A szövetségi rendszerben, amelyet Alsó-Egyiptomban a 730-720-as 

évek fordulójára létrehozott, részt vettek a 22. és a 23. dinasztia királya, IV. Oszorkon és II. Juput is. 

Ehhez valószínűleg ki tudta használni azt, hogy Taniszban és Leontopoliszban nagyjából azonos 

időben következett be trónváltás: Rudamunt (23. dinasztia) 731-ban váltotta II. Juput (kb. 731-720), 

míg V. Sesonkot (22. dinasztia) 730-ban IV. Oszorkon (kb.730-712). Ugyanakkor ahhoz, hogy egy 

sok résztvevős koalíció élén elfogadják, mint vezető a területi gyarapodás mellett elengedhetetlen volt 

az is, hogy Memfiszt szilárdan a kezébe tartsa. Ez azonban, bár nagyon valószínű, csak feltételezés. 

Mivel neki saját megának önálló felirata egyelőre nem került elő, valódi ambícióival, Felső-Egyiptom 

ellen indított hadjáratának diplomáciai, politikai hátterével, okaival kapcsolatban csak találgatni 

tudunk. Elképzelhető, hogy fenyegetést látott a Thébában berendezkedő kusita dinasztiában, amelynek 

már Közép-Egyiptomba is sikerült szövetségeseket szereznie: Piankhi Győzelmi Sztéléje világosan 

utal arra, hogy Hermupolisz királya, Nimlot a 25. dinasztia hűbérese volt. Bár egyelőre nem ismert 

olyan forrás, amely arra utalna, hogy Piankhinak szándékában állt egy Alsó-Egyiptom ellen indított 

hadjárat, amelynek végső célja Egyiptom egyesítése lett volna, Tefnakht joggal tarthatott attól, hogy 

ez előbb vagy utóbb bekövetkezik. Ennél is nagyobb jelentősége lehetett ugyanakkor döntése 

hátterében annak, hogy 734-732-re egy olyan ellenfél jelent meg Egyiptom északkeleti határán, 

amelyhez foghatóval a hükszószok óta nem kellett az országnak szembe néznie. 

 

3.1.1.4. Asszíria nyugati expanziójának kezdete  

III. Tukulti-apil-Esarra uralkodása alatt 

 

 Asszíria több évtizedes magába fordulása 745-ben hirtelen véget ért, amikor egy Kalhuban 

kitört palotaforradalom III. Tukulti-apil-Ésarrát (744-727) juttatta a trónra. Asszíria új uralkodója 

félelmetes gyorsasággal állította helyre a királyi hatalom tekintélyét, és már trónra lépése évében 

hadjáratot vezetett Babilóniába, amelynek célja elsősorban az uralkodó dinasztia hatalmának és 

Asszíria déli határának biztosítása volt.664 

 Az asszír hanyatlás évtizedeit kihasználva Urartu a 8. század első felében fokozatosan 

kiterjesztette befolyását az Asszíriától keletre és nyugatra fekvő területek fölé. A Földközi-tenger 

partvidéke és Asszíria között, az Eufrátesz felső folyásának vidékén, Észak-Szírában, valamint 

Délkelet-Anatóliában és a Taurusz-hegység térségében fekvő arámi államok a 9. század jelentős 

                                                 
663 Nagy Győzelmi Sztélé, 3: FHN I No.9. (66.old). 
664 A hadjárat összefoglalása: Grayson, 1992 81f. 
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részében közvetlen asszír uralom alatt álltak, vagy asszír érdekszférába tartoztak. Ez tette lehetővé 

Asszíria királyai számára, hogy a 9. század közepétől akadálytalanul érjék a Földközi-tenger keleti 

partvidékét, és részesüljenek, elsősorban sarc formájában, a föníciai kereskedővárosok jövedelméből, 

illetve a Via Maris-on zajló kereskedelem hasznából. A 9. század végétől az asszír hatalom 

gyengülésével azonban ezek az államok, amelyek közül a legjelentősebbek Arpad, Gurgum, 

Kummukh és Karkemis voltak, vagy Urartu szövetségeseként függetlenítették magukat, vagy Urartu 

vazallusává váltak. III. Tukulti-apil-Ésarra azonban hagyományosan az asszír birodalom részének 

tekintett ezeket a királyságokat, amelyek Urartu befolyása alatt elzárták az utat a levantei partvidék 

felé.665 

 A kalhui trónváltás valamint a gyors és sikeres babilóniai hadjárat hírére az észak-szíriai 

államok felkészültek a várható asszír támadásra. Amikor 743-ban III. Tukulti-apil-Ésarra Észak-Szíria 

ellen vonult, az ellenállást Matiʼel, Arpad királya vezette, aki egy koalíció élén várta az asszír 

uralkodót. A koalícióba sikerült bevonnia Szulumalt, Meliddu, Tarkhularát, Gurgum valamint 

Kustaspit, Kummukh királyát. A szövetség fő katonai erejét azonban III. Szarduri, Urartu királya 

adta.666 A hadjárat döntő ütközetét még ebben az évben megvívták Kummukhban, ahol III. Tukulti-

apil-Ésarra legyőzte az urartui sereget, amelyet személyesen III. Szarduri vezetett.667 Urartu kiiktatása 

után Gurgum azonnal behódolt: Tarkhulara önként ajánlott fel sarcot, ezért az asszír uralkodó 

megkímélte, és államából csak vazallus lett.668 Az ellenállás a térségben azonban a kezdeti siker 

ellenére sem tört meg.669 Arpad 742 és 740 között folyamatosan ellenállt az ostromnak,670 míg végül 

elesett, és a területből asszír provincia lett. 

 A következő évben III. Tukulti-apil-Ésarra az északi határ megerősítésével volt elfoglalva.671 

Ezt kihasználva Észak-Szíriában újabb asszírellenes koalíció szerveződött, amelyet Azriyau 

vezetett,672 akinek szármázására utaló adat nem maradt fenn.673 A szövetségben részt vett számos 

észak-szíriai part menti állam, valamint a hamati királyság egy része. Mint sok esetben, az asszír 

uralkodó királyfeliratainak töredékes állapota nem teszi lehetővé, hogy rekonstruálni tudjuk, hogyan 

győzte le ellenfeleit III. Tukulti-apil-Ésarra, és hogyan szervezte át területeiket.674 A kevés fennmaradt 

                                                 
665 Grayson, 1992 74. 
666 Grayson, 1992 74; A koalíció leírásához: Tadmor-Yamada, 2011 No.35. col.i.`21-`25; Tadmor, 1994 pls. 
XXX-XLI. 
667 Grayson, 1992 74f;  Tadmor-Yamada, 2011 No.35. col.i.`27-`34. M. Astour: The Arena of Tiglath-ileser III’s 
campaign against Sarduri II (743 B.C.), Assur 2/3 (1979), 69-91. 
668 Astour, 1979; Grayson, 1992 75; Tadmor-Yamada, 2011 No.35. col.i.`40-`41. 
669 Matiʼel és III. Szarduri szövetségéhez még: Tadmor-Yamada, 2011 No.41. `15-`16. 
670 Arpad több éven keresztül húzódó ostromát az Eponümosz Krónika vonatkozó bejegyzései igazolják. Millard, 
1994 59. 
671 Az Ulluba elleni hadjárat 739-ben. J.N. Postgate: The Inscription of Tiglath-Pileser III at Mila-Mergi, Sumer 
29 (1973), 47-59. Grayson, 1992 75. 
672 Grayson, 1992 75; N. Naʼaman: Tiglath-Pileser III’s Campaigns against Tyre and Israel, Tel Aviv 22 (1995), 
276-277; Tadmor-Yamada, 2011 No.13. 2; Tadmor, 1994 plts.XVI-XVIII.  
673 Azrijau és Azariah, Júda királyának lehetséges azonosságához: H. Tadmor: Azriyau of Yaudi, Scripta 
Hierosolymitana 8 (1961), 232-271. 
674 Grayson, 1992 75f. 
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információ alapján úgy tűnik, hogy a hadjárat kiváltó oka az lehetett, hogy Azriyau olyan területeket 

foglalt el, amelyek 743-740-től asszír érdekszférába tartoztak,675 a cél pedig Észak-Szíria és Fönícia 

asszír ellenőrzés illetve közvetlen uralom alá vonása volt.676 Asszíria nyugati politikáját elsősorban 

gazdasági és kereskedelmi érdekek határozták meg, ezért természetes volt, hogy III. Tukulti-apil-

Ésarra fennhatósága alá akarta vonni a gazdag föníciai kereskedő városokat.677 A föníciai kereskedő 

városok ellenőrizték a Libanon-hegységben az értékes építőfák kitermelését, de az itt élők voltak a 

korszak legképzettebb hajóácsai és tengerészei. Ezen kívül jeleskedtek olyan luxustermékek 

előállításában, mint faragott elefántcsont, és a festett vászon. 

A hadjáratot csak közvetve, az Eponümosz Krónika segítségével tudjuk 738-ra datálni, 

amelyben erre az évre egy Melid(du) területére vezetett hadjárat van bejegyezve.678 Meliddu az észak-

szíriai (délkelet-anatóliai) térség egyik jelentős állama volt. A töredékes királyfeliratokból még annyit 

lehet megállapítani, hogy III. Tukulti-apil-Ésarra az újonnan elfoglalt területeken két asszír tartományt 

– Szimirra és Hatarikka679 – hozott létre, amelyek élére eunuchjait helyezte.680 Az asszír siker hírére 

számos fontos királyság, amely nem vett részt az asszírellenes szövetségben, önként sarcot fizetett. 

Köztük volt Karkemis, Kummukh, Gurgum, Tabal, Szamaʼal és Que is. De ugyanebben az évben III. 

Tukulti-apil-Ésarrának sarcot fizettek a legjelentősebb déli államok is, mint például Damaszkusz, 

Türosz, Büblosz és Izrael királya, Menahem.681 Az asszír érdekek és a béke biztosítására az asszír 

uralkodó az új észak-szíriai provinciák lakosságnak jelentős részét áttelepített a birodalom más 

tartományaiba. Helyükre, többek között Babilóniából arámiakat deportált.682 

                                                 
675 Az asszír uralkodó kifejezetten úgy említi Azrijau tevékenységét, mint amely törvénytelen volt. Tadmor-
Yamada, 2011 No.13. 2-10, No.31. 5-7; Tadmor, 1994 pls.xvii-xviii. 
676 P. Dubovský: Tiglath-pileser III’s campaigns in 734-732 B.C.: Historical Background of Isa 7; 2 Kgs 15-16 
and 2 Chr 27-28, Biblica 87 (2006), 154. 
677 B. Oded: The Phoenician Cities and the Assyrian Empire in the Time of Tiglath-Pileser III, ZDPV 90 (1974), 
39. 
678 Millard, 1994 59. 
679 Naʼaman, 1995 277; Nadav Naʼaman: Damacus, Hatarikka and Simirra in Tiglath-Pileser III’s Summary 
Inscriptions, N.A.B.U. 21 (2001), 25-26. 
680 Tadmor-Yamada, 2011 13. No.10-11, No.31. 8. 
681 Grayson, 1992 74; A 738-ban III. Tukulti-apil-Ésarrának adót fizetők listái: Tadmor-Yamada, 2011 No.35. 
(az ún. Irán-sztélé) col.iii.3-19, (Tadmor, 1994 pls.xxx-xli); Tadmor-Yamada, 2011 No.14. 10-12. és folyt. 
No.15. 1-2; Tadmor-Yamada, 2011 No.27. 2-7. (Tadmor, 1994 pl. II); Tadmor-Yamada, 2011 No.32. 1-8. 
(Tadmor, 1994 pl. XXVI). Az izraeli uralkodó, Menahem adófizetéséről a 2Kir 15:19-20 is részletesen 
beszámol, és az ószövetségi leírás egy érdekes részlettel is kiegészíti az esemény asszír leírását. Ez alapján úgy 
tűnik, hogy Menahemnek szüksége is volt III. Tukulti-apil-Ésarra támogatására hatalma megerősítésében (2Kir 
15:19), nem csak megijedt egy esetleges asszír támadás lehetőségétől. Ennek hátterében valószínűleg az lehetett, 
hogy Menahem uzurpátorként foglalta el a trónt, miután megölte vagy megölette Izrael előző királyát, Sallumot 
(2Kir 15:14). A 2Kir 15:16 beszámolója szerint az egyik városba, Tifsahba, be sem engedték Menahemet, aki 
ezért erőszakkal foglalta azt el, majd felkoncoltatta a városban lévő terhes asszonyokat. A leírásból egyértelműen 
kiderül, hogy az új izraeli uralkodó nem élvezett teljes körű támogatottságot. Az asszír támogatásnak 
köszönhetően azonban a korszak egyetlen valamelyest stabil uralma Izraelben Menahem uralkodása volt. M. 
Cogan-H. Tadmor, II Kings – A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible, 1988. 
178-179. 
682 Oded, 1974 73; Grayson, 1992 76. 
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 III. Tukuluti-apil-Ésarra 735-ben sikeresen lezárta az Urartu ellen vívott háborút,683 és az 

északi határ biztosítása után folytathatta az asszír fennhatóság további kiterjesztését a Földközi-tenger 

keleti partvidékén. 738-ra a közvetlen asszír uralom már kiterjedt egészen a Beqaʼ-völgyig684 valamint 

a föníciai városokig, és ez megfelelő alapot biztosított ahhoz, hogy az asszír uralkodó kísérletet tegyen 

az asszír ellenőrzés és uralom kiterjesztésére a filiszteus partvidéken az egyiptomi határig. 

Valószínűleg a hadjárat közvetlen előzményéhez tartozik az a levél, amelyet, amelyet Szimirra, az 

egyik föníciai asszír provincia asszír helytartója Qurdi-Assur-lámur küldött III. Tukultia-apil-

Ésarrának valamikor 738 és 734 között.685 A helytartó ebben idézi III. Tukulti-apil-Ésarra egy korábbi 

levelét, amelyben az asszír uralkodó megparancsolta, hogy akadályozzák meg, hogy a szidóniak fát 

adjanak el a filiszteus városoknak és Egyiptomnak. A levél a legkorábbi bizonyítéka annak, hogy 

Asszíria közvetlen ellenőrzése alá akarta vonni a föníciai kereskedő államok és a Filisztea valamint 

Egyiptom közötti tengeri kereskedelmet.686 

 734-ben III. Tukulti-apil-Ésarra ellenállás nélkül vonult végig a Via Maris-on egészen Gázáig, 

amelyet az asszír sereg elfoglalt és kifosztott, majd a város templomában felállították Assur isten és az 

asszír uralkodó aranyból készült szobrát.687 Gáza uralkodója, Hanunu, az asszír felvonulás hírére 

Egyiptomba menekült, valószínűleg valamelyik deltai dinasztia központjába. III. Tukulti-apil-Ésarra 

királyfeliratainak töredékes állapota miatt nem derül ki, hogy mi volt Hanunu eredeti szándéka, de 

feltehetően katonai támogatást akart szerezni vagy menedéket akart kérni. De akármi is volt célja azt 

elérnie nem sikerült, mert hamarosan vissza kellett térnie Gázába.688 Egyiptom ekkor már a szaiszi és 

a kusita dinasztia között egyre éleződő konfliktussal volt elfoglalva, és a 22. valamint a 23. dinasztia 

fáraói amúgy sem voltak abban a helyzetben, hogy segítséget tudjanak nyújtani az asszír uralkodó 

elleni küzdelemhez. A Gázába visszatérő Hanunut III. Tukulti-apil-Ésarra asszír vazallusként, súlyos 

évi adó valamint sarc megfizetése mellett visszaültette a város trónjára.689 

 Gáza elfoglalása után III. Tukulti-apil-Ésarra létrehozott egy asszír kereskedelmi központot 

(bot-kári) a városban, majd ezt követően tovább vonult egészen Egyiptom patakjáig,690 amely 

feltehetőleg a természetes határt képezte Egyiptom és Filisztea között. Az asszír uralkodó itt egy 

sztélét állíttatott fel, amellyel jelezte birodalma és a fennhatósága alá tartozó területek legdélebbi 

                                                 
683 Az Urartu ellen 735-ben vezetett sikeres hadjárathoz, amely III. Tukulti-apil-Ésarra uralkodásának egyik 
legnagyobb teljesítménye volt: Grayson, 1992 76f. 
684 H. Tadmor: Philistea Under Assyrian Rule, BA 29 (1966), 87. 
685 Saggs CTN V, 155ff. és plt.31; Luuko SAA XIX, no.22. 
686 Tadmor, 1966 87. 
687 Tadmor, 1966 88; Oded, 1974 46; Grayson, 1992 77; N. Naʼaman: The Brook of Egypt and the Assyria 
Policy on the Border of Egypt, Tel Aviv 6 (1979), 68;  
688 Tadmor, 1966 88; Grayson, 1992 77; 
689 Tadmor, 1966 88; Grayson, 1992 77; A hadjárat leírása III. Tukulti-apil-Ésarra egyetlen annalesében sem 
maradt fenn, csak az ún. összefoglaló feliratokban, ezért nem tudjuk biztosan, hogy Gázán kívül más filiszteust 
is elfoglalt-e az asszír sereg. Tadmor-Yamada, 2011 No.42. `8-`15 és Tadmor, 1994 plts.xlix-xli; Tadmor-
Yamada, 48. `14-`19 és Tadmor, 1994 plt.lvi.; Tadmor-Yamada, 2011 No.49. rev.13-16. 
690 Tadmor, 1966 88; Oded, 1974 46; Naʼaman, 1979 68; A.K. Grayson: Assyria’s Foreign Policy in Relation to 
Egypt in the Eigth and Seventh Centuries, BC. JSSEA 11 (1981), 86. Grayson, 1992 77;  
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határát.691 Az asszír ellenőrzés megerősítését az egyiptomi határon azonban el kellett halasztania, mert 

amíg a déli területeken tartózkodott, Szíria-Palesztinában felkelés bontakozott ki az asszír fennhatóság 

ellen. 

 Az újabb asszírellenes koalíció élén ezúttal két olyan állam uralkodója állt, amelyek 738-ban 

adót/sarcot fizettek Asszíriának.692 Az egyik Rakhianu volt, Damaszkusz királya, a másik pedig Pekah 

(735-732), az izraeli uralkodó. Pekah azután uzurpálta a trónt Szamáriában, hogy megölte, vagy 

megölette Pekahját (736-735),693 akinek apja Menahem (745-736) korábban önként adót fizetett az 

asszír uralkodónak.694 A puccs hátterében valószínűleg a korábbi dinasztia asszír párti politikája 

állt.695 A szervezkedést támogatta Türosz,696 Askelon és Gáza697 valamint néhány arab törzs is. Így a 

létrejött szövetség kezében került a Jordán-sivatag és a Földközi-tenger között fekvő terület, és a 

térség fontosabb kereskedelmi útjai feletti ellenőrzés is.698 Júda azonban nem szándékozott csatlakozni 

a koalícióhoz. A jeruzsálemi uralkodó, a reálpolitikus Áház (kb. 742-727) helyesen mérve fel az 

esélyeket visszautasította Rakhianu és Pekah felkérését. Ezért a damaszkuszi-izraeli hadsereg 

megtámadta Júdát, és ostrom alá vette Jeruzsálemet.699 A szövetségesek végső célja valószínűleg az 

volt, hogy elmozdítsák az asszír párti, vagy nem annyira asszírellenes Áházt a trónról, és helyére egy 

báburalkodót, Tabaʼel fiát tegyék.700 Ez volt az ún. szír-efraimita háború (733-732). Mivel Júda nem 

tudta egyedül felvenni a harcot a koalíciós sereggel szemben, Áház III. Tukulti-apil-Ésarrához fordult 

segítségért. Követei útján kijelentette, hogy kész behódolni (A te szolgád és a te fiad vagyok), és ezt a 

Templom valamint a palota kincseinek felajánlásával is nyomatékosította.701 Asszíria királya azonban 

                                                 
691 Tadmor, 1966 88; Naʼaman, 1979 68: Grayson, 1992 77; Tadmor-Yamada, 2011 48. `18-`19; 
692 W.T. Pitard, Ancient Damascus – A Historical Study of the Syrian City-State from Earliest Times until its Fall 
to the Assyrians in 732 B.C.E., Eisenbrauns, 1987. 184. 
693 2Kir 15:25. 
694 2Kir 15:19-20. 
695 N. Naʼaman: Forced Participation in Alliances in the course of the Assyrian Campaigns to the West, in: Ah, 
Assyria … Studies in Assyria History and Ancient Near Eastern Historiography Presented to Hayim Tadmor, ed: 
Mordechai Cogan and Israel Eph’al (Scripta Hierosolymitana XXXIII), Jerusalem, 1991. 80-99. Pitard, 1987 
184. 
696 Türosz (és Szidón) azért támogatták a koalíciót, mert a 738-ban létrehozott asszír provinciák Észak-Szíriában 
közel hozta az asszír határt Türosz befolyási övezetéhez. Oded, 1974 45f. 
697 Cogan-Tadmor, 1988 191. 
698 Dubovský, 2006 156. 
699 2Kir 16:5. Ézs 7:1-2. A konfliktus valamivel részletesebb leírása olvasható a 2Krón 28:5-8-ban. Tadmor, 
1966 89. Pitard, 1987, 185. Egy másik feltételezés szerint a háború hátterében mindössze egy helyi konfliktus 
állt, amelyben Arám és Izrael Júda befolyását akarta csökkenteni a Jordán-folyótól keletre. B. Oded: The 
Historical Background of the Syrio-Ephraimite War Reconsidered, CBQ 34 (1972), 153-165. 
700 Pitard, 1987 184; Naʼaman, 1991 92; Ézs 7:6. 
701 2Kir 16:7-9; Pitard, 1987 185. Damaszkusz és Izrael már Jótám, Áház apjának idején megkezdte a 
támadásokat Júda ellen, hogy annak befolyását visszaszorítsák. Ezért nem világos, hogy Áház pontosan mikor 
kért segítséget az asszír uralkodótól. A 734. évi asszír hadjárat előtt, vagy tényleg akkor, amikor Rahianu és 
Pekah megtámadta Júdát? Cogan-Tadmor, 1988 191. A szír-efraimita háborúval valamint Áház és III. Tukulti-
apil-Ésarra kapcsolatával foglalkozó szöveghelyek további történeti értékeléséhez a Királyok 2. Könyvében: H. 
Tadmor-M. Cogan: Ahaz and Tiglath-Pileser III in the Book of Kings: Historigraphic Considerations, Biblica 60 
(1979), 491-508. Áház sarc/adó fizetését III. Tukulti-apil-Ésarra egyik összefoglaló felirata is említi. A kontextus 
alapján azonban több közel-keleti királlyal együtt, csoportosan fizetett adót, ezért nem lehet eldönteni, hogy az 
asszír forrás ugyanarra az eseményre utal, amelyre az ószövetségi szöveghely, vagy egy másikra. Tadmor-
Yamada, 2011 No.47. rev.ʹ11. 
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nem elsősorban a felajánlott aranyért és ezüstért vonult a júdai uralkodó megsegítésére. Az Izrael és 

Júda között kialakult konfliktus kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy a levantei partvidékre 

kiterjesztett asszír fennhatóságot úgy szilárdítsa meg, hogy a szárazföld belsejében is saját igénye 

szerint rendezi a politikai helyzetet. 

 III. Tukulti-apil-Ésarra 733-ban először rá Arám-Damaszkuszt ellen vonul. Miután súlyos 

vereséget mért az arámi seregre, az asszír hadsereg ostrom alá vette Damaszkuszt, ahová Rakhianu 

visszamenekült.702 Az Eponümosz-krónika bejegyzéseiből tudjuk, hogy a város ebben az évben még 

nem esett el.703 Az asszír uralkodó 45 napig ostromolta, de a város kitartott.704 A nem várt kudarc 

miatt frusztrált asszír hadsereg ezért a város körüli pálmaligetek irtotta ki,705 amelynek természetesen 

volt gyakorlati jelentősége is. Elfoglalták viszont Bít-Khadarát, Rakhianu szülőhelyét, és néhány 

kisebb települést, amelyek lakosságának egy részét deportálták.706 Az asszír hadsereg 732-ben 

folytatta Damaszkusz ostromát, amely ekkor már elesett.707 Rakhianut III. Tukulti-apil-Ésarra 

kivégeztette,708 az egykori damaszkuszi királyságból (Bít-Hazaʼel) pedig asszír provincia lett. 

                                                

 Az asszír hadsereg valószínűleg Damaszkusszal egy időben, 733-ban megtámadta Izraelt is.709 

A forrásokból nem derül ki, hogy volt-e nyílt ütközet az izraeli és az asszír hadsereg között, de 

elképzelhető, hogy igen. Azt viszont az asszír királyfeliratok és az Ószövetség is megerősíti, hogy III. 

Tukulti-apil-Ésarra Izrael jelentős részét elfoglalta.710 A zsidó királyság csak annak köszönhette, hogy 

megtarthatta államisága maradékát, hogy a koalíció bukásának elkerülhetetlen voltát látva Hóseás (kb. 

732-723) összeesküvést szőtt Pekah ellen, és megölette.711 Izrael utolsó királya így III. Tukulti-apil-

Ésarra jóváhagyásával foglalhatta el a trónt Szamáriában.712 Izrael északi és keleti területei azonban 

így is elvesztek. A Via Maris éppen az északi zsidó királyság területén ágazott el két irányba. A 

nyugati haladt Türosz, a keleti pedig Damaszkusz és Transzjordánia felé. Az asszír uralkodó az 

 
702 Grayson, 1992 77; Tadmor-Yamada, 2011 No.20. ʹ8-ʹ9 és Tadmor, 1994 plts.XX-XXII. 
703 Az Eponümosz Krónikában 733-ra és 732-re is Damaszkusz van megadva, mint hadjárati célpont/az asszír 
uralkodó tartózkodási helye. Millard, 1994 59. 
704 Grayson, 1991 77; Tadmor-Yamada, 2011 20 `10-`11. és Tadmor, 1994 plts.XX-XXII. 
705 Damaszkusz ostromához és a pálma legetek kivágásához, mint visszatérő toposz az asszír királyfeliratokban: 
D. Nadali: Sieges and Similes of Sieges int he Royal Annals: The Conquest of Damascus by Tiglath-Pileser III, 
KASKAL 6 (2009), 137-142. 
706 Grayson, 1992 77; Tadmor-Yamada, 2011 No.20. `13-`15. Mivel az asszír források világosan utalnak 
Rakhianu szülőhelyére, feltételezhető, hogy a damaszkuszi uralkodó uzurpátor volt (ellenkező esetben 
Damaszkuszban kellett volna születnie). Pitard, 1987 182f. 
707 Grayson, 1992 77f. A 732. év eseményeit leíró annalesek nem maradtak fenn, csak az Eponümosz Krónika 
bejegyzéséből lehet arra, következtetni, hogy a város ebben az évben esett el. Millard, 1994 59. 
708 2Kir 16:9. Rawlinson a 19. század közepén megtalálta azt az asszír töredéket, amelyen Rahianu haláláról 
tartalmazott leírást, de az nem sokkal később elveszett. Cogan-Tadmor, 1988 189. 
709 2Kir 15:29. Grayson, 1992 78; N. Naʼaman, 1995 268-271. 
710 2Kir 15:29. Meg kell említeni, hogy a versben megjelenő lista részben megegyezik, amelyik I. Ben-Hadad 
támadásának leírásában szerepel az 1Kir 15:20-ban. Cogan-Tadmor, 1988 174. Az asszír forrás Izrael 16 
körzetét említi, amelyek III. Tukulti-apil-Ésarra elfoglalt. A szöveghely azonban töredékes, ezért nem biztos, 
hogy Izraelre vonatkozik. Tadmor-Yamada, 2011 No.21. `3. 
711 2Kir 15:30. Cogan-Tadmor, 1988 179. Grayson, 1992 78. 
712 Tadmor-Yamada, 2011 No.42. `17-`18 és Tadmor, 1994 plts.XLIX-LI; Tadmor-Yamada, 2011 No.49. rev.10. 
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Izraeltől elcsatolt északi és keleti területeken, amelyeken ezek a kereskedelmi útvonalak 

keresztülhaladtak, három provinciát hozott létre: Megiddó, Gilead, Haurán.713 

 Türosz és Askelon valamivel szerencsésebben járt. A föníciai kereskedőváros köszönhetően 

annak, hogy központi része egy szigeten feküdt, elkerülte a közvetlen asszír ostromot. A szárazföldi 

birtokait azonban III. Tukulti-apil-Ésarra elfoglalta,714 és ezzel blokád alá tudta venni a szigetet.715 

Türosz királya, Hirám így végül kénytelen volt behódolni és – valószínűleg tetemes mennyiségű – 

sarcot fizetni.716 A filiszteus Askelon, hasonlóan Gázához, elkerülte, hogy közvetlen asszír uralom alá 

kerüljön. Az asszír forrásokból egyértelműen kiderül, hogy a város királya, Mitinti, korábban, 

feltehetőleg 738-ban vagy 734-ben hűségesküt tett az asszír uralkodónak,717 és ezt szegte meg, amikor 

Rakhianuval szövetkezett 733-ban. A damaszkuszi uralkodó vereségének, és Damaszkusz ostromának 

hírére azonban elmenekült, esetleg meghalt (vagy önkezével vetett véget életének). Akárhogyan is 

történt, ezt követően III. Tukulti-apil-Ésarra megengedte, hogy Askelon trónjára Rukibti üljön, aki 

valószínűleg Mitinti fia volt.718 Az asszír uralkodó hasonlóan járt el Askelon esetében is, mint 

ahogyan Gázával cselekedett. Ennek oka az volt, hogy Asszíria ekkor még nem törekedett arra, hogy a 

filiszteus városokat közvetlen uralma alá hajtsa.719 

 A 733-ban kitört lázadás leverésével kapcsolatban először történik említés fegyveres 

konfliktusról az arab törzsek és Asszíria között. III. Tukulti-apil-Ésarra több feliratában is fennmaradt 

küzdelmének leírása Szamszival, az arabok királynőjével,720 aki szintén megszegte esküjét.721 Ennek 

előzménye az lehetett, hogy 738-ban az Asszíriának adót fizető nyugati uralkodók között megjelent 

Zabibe, az arabok királynője is, aki talán Szamszi elődje volt ebben a minőségében.722 Az asszír sereg 

738-ban még nem érte el Transzjordániát és Palesztina déli részét, ezért Zabibe gesztusának 

feltételezhetően kereskedelmi okai lehettek. Az arab kereskedelmet a Szír-Arab-sivatagon keresztül 

elsősorban a Via Marison bonyolították le. Ennek két fő végállomása Damaszkusz valamint Türosz 

volt, így amikor ezeknek a kereskedelmi központoknak az uralkodói behódoltak III. Tukulti-apil-

Ésarrának, Zabibe sem tehetett másként, azért hogy elkerülje az esetleges akadozást az arab 

kereskedelemben.723 Úgy tűnik később azonban Szamszi csatlakozott ahhoz az asszírellenes 

                                                 
713 Cogan-Tadmor, 1988 179; J.M. Miller-J.H. Hayes, Az ókori Izrael és Júda története, Piliscsaba 2003, 317. 
714 Grayson, 1991 78; Tadmor-Yamada, 2011 No.49. 5-8. 
715 Naʼaman, 1995 261-267. 
716 Az asszír források alapján az adót és sarcot már Metenna adta át. Ezért elképzelhető, hogy a városban az 
ostrom alatt trónváltás történt, és talán ennek is betudható, hogy Türosz megadta magát. Tadmor-Yamada, 2011 
47. rev.`16, No.49. rev.26. 
717 Az asszír források úgy utalnak rá, mint aki megszegte esküjét, amikor Rakhianuval szövetkezett. Tadmor-
Yamada, 2011 No.21 `12-`13; Tadmor-Yamada, 2011 No.22 `8. 
718 Tadmor, 1966 89. Tadmor-Yamada, 2011 No.22 `9-`10. 
719 Tadmor, 1966 88. 
720 I. Ephʼal, The Ancient Arabs – Nomads on the Borders of the Fertile Crescent 9th-5th Centuries B.C., 
Jerusalem, 1984, 28-36. 
721 Grayson, 1992 79; Tadmor-Yamada, 2011No.20. `18;  
722 Vagy Szamszi tett hűségesküt 738 és 733 között. Ephʼal, 1983 84. 
723 Ephʼal, 1983 83. 
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koalícióhoz, amelyet Rakhianu és Pekah vezetett.724 Seregét legyőzték, de neki sikerült 

elmenekülnie.725 Helyzete azonban ingataggá válhatott, mert később sarcot és ajándékot küldött III. 

Tukulti-apil-Ésrarrának, aki neki is megengedte, hogy visszaüljön trónjára, de asszír hivatalnokokkal 

az oldalán.726 

 A szír-efraimita háború sikeres lezárása után III. Tukulti-apil-Ésarra visszatérhetett eredeti 

célkitűzéséhez, hogy kiterjessze az ellenőrzést az Színáj-félszigeten, és megerősítése Asszíria 

jelenlétét az egyiptomi határon. Egy arab sejket, Idi-biʼilit jelölt ki arra, hogy Asszíria érdekeit 

képviselje a térségben egy újonnan létrehozott hivatalban, Egyiptom határának őrzője-ként.727 III. 

Tukulti-apil-Ésarra döntésének hátterében az állt, hogy az asszír uralkodónak, ahogyan utódainak is 

később, szüksége volt az arab törzsek támogatására a sivatagos vidéken, amelyet kizárólag ők 

ismertek, a kereskedelmi utak fenntartásában, de ők látták el határ védelmét is az asszír birodalom 

délnyugati határánál.728 

Feltehetően 732 eseményeihez tartozik az is, hogy III. Tukulti-apil-Ésarra fogadhatta 

valamelyik deltai dinasztia fáraójának követeit. Erről az asszír uralkodó két feliratában is 

megemlékezik, és bár mind a két forrás nagyon töredékes, valószínű, hogy a kérdéses szöveghelyek az 

egyiptomi követség érkezését írják le.729 Kétségtelen, hogy 732-re azzal, hogy III. Tukulti-apil-Ésarra 

sikeresen erősítette meg az asszír jelenlétet Egyiptom északkeleti határán Egyiptom asszír 

meghódítása lehetőséggé vált, de egyelőre nem lehet eldönteni, hogy ténylegesen célja volt-e az asszír 

uralkodónak az, hogy hadjáratot indítson Egyiptom ellen.730 Ennek ellenére a deltai dinasztiák joggal 

érezhették úgy, hogy a maguk módján a saját kezükbe veszik a sorsukat, és diplomáciai ajándékokkal 

biztosítva az III. Tukulti-apil-Ésarrát jó szándékaikról elejét veszik egy esetleges asszír támadásnak. 

 732-ben, abban az évben, amikor Tefnakht, Szaisz királya először vette fel a Libuk nagy 

főnöke címet a Nílus-delta nyugati felében, a Közel-Keleten lezárult Asszíria nyugati expanziójának 

első szakasza, amelynek végeredményeként a Földközi-tenger keleti partvidéke valamivel több mit 

egy évtized leforgása alatt közvetlen asszír uralom, vagy ellenőrzés alá került. 

                                                 
724 Ephʼal, 1983 84. 
725 Tadmor-Yamada, 2011 No.48. `24`-26. 
726 Ephʼal, 1983 86; Grayson, 1992 78f; Tadmor-Yamada, 2011 No.47. rev.`1 (és Tadmor, 1994 plts.LIV-LV). 
727 Tadmor, 1966 89; Naʼaman, 1979 69; Grayson, 1981 86; Ephʼal, 1983 93; Grayson, 78; Tadmor-Yamada, 
2011 No.42 `34, No.44. `16, No.47 rev.`6. 
728 Ephʼal, 1983 81ff; Grayson, 1992 78. 
729 Tadmor-Yamada, 2011 No.48. `20-`22 (és Tadmor, 1994 plt.LVI), No.49. rev.23-25; Tadmor, 1994 190; 
Danʼel Kahn: The Inscription of Sargon II at Tang-i Var and the Chronology of Dynasty 25, Orientalia 70 
(2001), 16f. 
730 Grayson, 1981 86. 
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3.1.2. Piankhi hadjárata – Az első háború szaisz és Kús között 

3.1.2.1. Egyiptom Piankhi hadjáratának előestéjén 

3.1.2.1.1. Alsó-Egyiptom politikai földrajza a 730-720 évek fordulóján 

 

Az előző szakaszban láthattuk, hogy 734-732-re az Asszír birodalom nyugati expanziójában 

elérte a Nílus-Delta keleti határát, annak térségében megkezdte hatalma megszilrdítását. III. Tukulti-

apil-Ésarra utolsó nyugati hadjárata után a Földközi-tenger keleti partvidékének kereskedelme felett 

teljessé vált Asszíria ellenőrzése. Az első fázisban, 738-ban a föníciai kereskedővárosok fölé 

kiterjesztve az asszír uralmat a legfontosabb kikötők kerültek asszír uralom alá. Majd a következő 

fázisban, 734-732-ben Gáza elfoglalásával, és a bít-kári létrehozásával III. Tukulti-apil-Ésarrának 

sikerült elérnie, hogy az Egyiptom és az Arab-félsziget irányából érkező áruk kereskedelme azonnal 

asszír ellenőrzés alá kerüljön, amint elérték a Via Marist. 

Egyiptom belső helyzetének vizsgálatához ebben az időszakban a donációs sztélék közvetett 

adatai mellett, még egy jelentős forrás áll a rendelkezésünkre, amely az egész korszak legfontosabb 

írásos emléke. Piankhi Nagy Győzelmi Sztéléje, amely a kusita uralkodó riválisa, a szaiszi Tefnakht 

ellen vezetett hadjáratát írja, közvetve beszámol arról az állapotról is, amely a kusita dinasztiát Közép- 

és Alsó-Egyiptomban fogadta, amikor elérte a Nílus deltáját. A sztélé több sora,731 amelyben azokat a 

királyokat és főnököket sorolja fel, akik a hadjárat folyamán majd végeztével behódoltak Piankhinak 

hiteles képet festenek a 8. század második fele líbiai Egyiptomának belső megosztottságáról különös 

tekintettel a 730-720-as évek fordulójára. 

 A helyi uralkodók hierarchiájában a legfelső rangot négy fáraó és egy örökletes herceg 

alkották. V. Sesonk, majd utódja IV. Oszorkon, a 22. dinasztia uralkodója, aki a négy fáraó közül 

utolsóként hódolt be Piankhinak, a Delta keleti felében Bubasztisz, Tanisz és a Ra-nofer körzet 

uralkodója volt.732 II. Juput a 23. dinasztia fáraója, Leontopolisz (Tjenet-remu), és Taan (tA-an) 

uralkodója. Mellettük, valamivel délebbre, Athribisz és Heliopolisz térségében rokonaik, Bakennefi és 

fia Pediésze. Közép- és Felső-Egyiptomban két további magát fáraónak címező helyi uralkodó ült 

trónján: Hérakleopoliszban Peftjauauibasztet, Hermupoliszban pedig Nimlot. Jelentős különbség az 

utóbbi kettő és a két deltai fáraó között, hogy Peftjauauibasztet és Nimlot már a hadjárat előtt a kusita 

uralkodó vazallusa volt, akik így a fáraói titulust Piankhi jóváhagyásával használhatták. A Nagy 

Győzelmi Sztélé leírásából ez világosan kiderül. 

Rangban hivatalosan a négy Közép- és Alsó-Egyiptom fáraó alatt állt Tefnakht, a Nyugat 

Fejedelme.733 Máig vita tárgyát képezi, hogy amennyiben megfelel azonosítása egy a Delta keleti 

feléből előkerült sztélén megjelenő Tefnakht királlyal, mikor vette fel a királyi címeket. Piankhi 

                                                 
731 Nagy Győzelmi Sztélé, 114-117: FHN I, No.9, (104f), és Grimal, 1981 41f, valamint Jansen-Winkeln, 2007 
348. 
732 Kitchen, 1986 §328; Török, FHN I, 117; Török, 1997 160; Morkot, 2000 193; 
733 Kitchen, 1986 §328; 
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hadjárata előtt vagy után. Nem lehet ugyanis teljes mértékben kizárni, hogy Piankhi szándékosan nem 

említette titulusait, amelyek Felső- és Alsó-Egyiptom királyi státuszára vonatkoztak. 

A következő szinten őt követte a Má négy legjelentősebb nagyfőnöke. Háromnak közülük a 

Delta középső részén, Tefnakht nyugati valamint a 22. és a 23. dinasztia keleti területei között voltak a 

birtokai. Djedamenefankh a Má nagy főnöke Méndészben (Per-ba-neb-djed), valamint Ta-senut-Ra 

(tA-Snwt-ra = Ré magtárai) uralkodója és legidősebb fia, Ankh-hor Per-Djehuti-Wep-Rehui 

tábornoka.734 Akanos, a Má nagy főnöke Szebennütoszban (Tjeb-netjer) és a hozzá tartozó 

uradalmakban, Per-hebi-ben és Szema-behdet-ben, amely egy nagy, mocsaras terület a tengerpart 

Szebennütosz között.735 Pamiu, a Má nagy főnöke Busziriszban (Per-Uszir-neb-djed). S végezetül 

Patjenfi, a Má nagy főnöke Per-szoped-ben és Senut-en-Ineb-hedj-ben (¥nwt-n-Jnb-HD = Fehér Fal 

(Memfisz) magtára).736   

A negyedik és egyben legalsó szinten voltak a helyi főnökök és polgármesterek, akiknek 

birtokai Memfisz környékén, a Delta alsó részében voltak, és akikről egyelőre nem sokat lehet 

tudni.737 Nakhthornesu a Má főnöke Per-gerer-ben (Béka-háza),738 a Delta keleti felében. A Má 

főnekei, Pentavere és Pentibekhene, akikre vonatkozóan a sztélé nem is adja meg uradalmaik nevét. 

Pedihoreszemataui és Hurubasza (Hw-rw-bA-sA, Horbesz) Khem-ben.739 Az előbbi címe Hórusz-Khem-

urának-prófétája (Hm-nTr-¡r-nb-¢m). Hurubasza pedig Szekhmet-Szaisz-úrnője-házá-nak (Pr-¤xmt-

nbt-¤Aw) és Szekhmet-Rehesszavi-úrnője-házá-nak (Pr-¤xmt-nbt-r-H-s-sA-wy) volt elöljárója. 

Djedkhiju, Khentnofer740 elöljárója. Végezetül Pabasza (PA-bA-sA), Kher-aha (£r-aHA, Csatamező)741 

és Per-Hapi742 elöljárója. 

                                                

 

3.1.2.1.2. Közép- és Felső-Egyiptom a 730-720-as évek fordulóján 

 

Mialatt Tefnakht a Deltában konszolidálta hatalmát, addig Felső-Egyiptomban tovább 

folytatódott a kettős királyság, a Thébai-körzet és Kús politikai, gazdasági, kormányzati és kulturális 

integrációja. Ennek a folyamatnak a sikere elsősorban abban mérhető le, hogy a kettős királyság 

stabilitása Tefnakht hadjáratának megindításakor sem rendült meg. I. Amenirdisz és stábja, erős 

hátteret teremtettek a 25. dinasztia érdekei képviseletének. A terület politikai stabilitása szempontjából 

jelentős lépés volt, hogy Piankhi uralkodásának első felében a kusita dinasztia diplomáciai kapcsolatot 

létesített Hermupolisszal Felső-Egyiptomban és Hérakleopolisszal Közép-Egyiptomban, amelyek 

 
734 Per-Djehuti-Wep-Rehui Méndészhez tartozó hűbérbirtok volt. Kitchen, 1986 §328; Török, 1993 117; Török, 
1997 160; Morkot, 2000 193f. 
735 Kitchen, 1986 §328; Török, FHN I, 117; Török, 1997 160; Morkot, 2000 194. 
736 Kitchen, 1986 §328; Török, FHN I, 117; Török, 1997 160; Morkot, 2000 194. 
737 Kitchen, 1986 §328; Török, FHN I, 117; Török, 1997 160; Morkot, 2000 194f. 
738 Phagroriopolis a klasszikus forrásokban. FHN I, 105. 
739 Letopolis a klasszikus forrásokban. Török, FHN I, 117. Morkot, 2000 194f. 
740 A memfiszi nomosz déli része. Török, FHN I, 117. Morkot, 2000 195. 
741 Mai Ókairó. Török, FHN I, 117. 
742 Talán Atar el-Nabî, Heliopolis térségében. Török, FHN I, 117. Morkot, 2000 195. 
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uralkodói, hűbéruruknak ismerték el Piankhit. Ezzel a lépéssel a kusita uralkodó létrehozott egy 

ütköző zónát a kettős királyság és Alsó-Egyiptom között. Ugyanakkor a sztélé leírásából világosan 

látszik, hogy ez a két város közvetlen katonai támogatást nem kapott Piankhitól, szemben Felső-

Egyiptommal, amelynek több pontján is kusita helyőrség állomásozott.743 

Théba és a kusita királyság integrációjának hatékonyságát jelzi az egyiptomi vallás látványos 

terjedése is Kúsban. A Thébával kialakított szoros kapcsolat egyik következménye volt, hogy Kús is 

az Akarat Teológiájának hatása alá került.744 A centralizált állam hanyatlásával, az Újbirodalom végén 

megjelenő világnézeti, teológiai elképzelés szerint az ország, a király, de még az egyén sorsa is Amun 

döntésétől függött. Az isten és a király társuralkodása már meglévő politikai intézmények 

átalakulásához vezetett, amely együtt járt jelentőségük megnövekedése is. A király uralmának 

legitimációját Egyiptomban az Isteni Feleség biztosította, míg Amun közvetlen uralmát orákulumokon 

keresztül fejezték ki.745 Az Isteni Feleség átalakult státuszának – amelyben lényegében Felső-

Egyiptom úrnője lett – volt köszönhető talán az is, hogy Kúsban a királyi család hölgy tagjainak 

szerepe is jelentősen megnőtt. 

A kapcsolat Thébával ugyanakkor nem váltotta fel teljesen az uralkodásra és uralomra 

vonatkozó kusita felfogást. Mindenekelőtt abban volt segítségre, hogy a kusiták egyiptianizált 

artikulációval fejezzék ki saját elképzeléseiket az állammítosszal kapcsolatban. Az átvétel több 

tényező hatása miatt volt csak részleges. Egyrészt a kusitáknak meg voltak a saját tradícióik és 

emlékeik az egyszemélyes, központosított uralomról, amelyek fenn tudtak maradni az egyiptomi 

hódítás évszázadai alatt is. Másrészről kettős királyság politikai körülményei, amelyre Piankhi 

titulatúrájában is utal,746 nyilvánvalóan érzékeltették, hogy akárhogyan is, de a kusiták a hierarchiában 

most a magasabb pozíciót foglaltál el. Bizonyos elképzelésekre nekik is hatniuk kellett Felső-

Egyiptomban. Figyelemben kell venni ennél a pontnál azt is, hogy amikor a thébai körzetben 

megjelentek, nem egyszerűen egy helyi dinasztia támogatása volt a céljuk, amelyet talán meg is 

tehettek volna. Ők maguk tartottak igényt a Thébai-körzet, majd az egész Egyiptom feletti uralomra. 

Ahhoz, hogy ez gördülékenyen menjen, elengedhetetlen volt bizonyos mértékű egyiptianizáció, 

amelynek alapjai már szülőföldjükön is megvoltak, nem kellett magukra erőltetniük azokat. 

Ugyanakkor nem csak az Amun-körzet védelmezői voltak, de hódítók is egyiptomi földön, akik 

elsősorban egy másik, ha nem is teljesen idegen térséget képviseltek.  Ennek egyik világos 

bizonyítéka, hogy még Egyiptomban sem törekedtek arra, hogy egyiptominak láttassák magukat. 

Mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy eltérő etnikai jellegzetességeik jól láthatóak legyenek 

ábrázolásaikon. 

                                                 
743 Hermupolisz és Hérakleopolisz Piankhi sztéléjének leírása védtelen volt az északi koalíció ellen. Ugyanakkor 
a felirat 8. sorából egyértelműen kiderül, hogy Piankhi először Felső-Egyiptomban állomásozó tisztjeit utasította, 
hogy vegyék fel a harcot Tefnakhttal.  
744 Török, 1997 156f. 
745 Török, 1997 157. 
746 Miszerint Egyiptom kusita meghódítóját Napatában koronázták meg. 
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Kús 8. századi egyiptianizációja Amenirdisz kijelölésével, mint leendő Isteni Feleség 

gyorsulhatott fel igazán. A kusita hercegnő jelenléte közvetlen kapcsolatot jelentett Felső-Egyiptom és 

Felső-Núbia között, és felbonthatatlanul kötötte össze Napatát (Gebel Barkal) és Thébát, 

predesztinálva mind a két térség további sorsát. A kulturális integráció központjai Kúsban Amun 

templomai voltak, elsősorban Napatában és Kawában (Gem-Aten), amelyek egyben kormányzati, 

gazdasági és vallási központokként is funkcionáltak.747 Az ásatások hiánya miatt nem eldönthető, 

hogy a központok kialakítása már Kasta uralkodása idején megkezdődött-e. Mindenesetre Alara és 

Amun szövetségének emléke azt igazolhatja, hogy legalább is Kawában működő szentély volt már a 8. 

század elején. Gyakorlatilag egyelőre csak Piankhi az, akinek munkái régészetileg igazolhatóak. 

Uralkodása elején kezdte meg a nagy Amun-körzet (B 500) helyreállítását és kibővítését Napatában. 

Ehhez a mintát, mint építmény és valószínűleg, mint kormányzati intézmény a hozzá kapcsolódó 

épületekkel a karnaki Amun-körzet szolgáltatta.748 

 

3.1.2.1.3. Alsó-Egyiptom: a kalapács és az üllő között 

 

 Arról szinte semmit nem tudunk, hogy akár Piankhi, akár a korábban felsorolt egyiptomi 

dinasztiák hogyan viszonyultak a Közel-Keleten bekövetkezett politikai és gazdasági változásokhoz. 

Kizárólag közvetett, asszír forrásokból feltételezhetjük, hogy Egyiptomnak értesülnie kellett arról, 

hogy III. Tukulti-apil-Ésarra tevékenysége révén olyan folyamatok zajlottak le a levantei partvidéken, 

amelyek jelentős mértékben megváltoztatták az erőviszonyokat és kereskedelmi lehetőségeket az 

egyiptomi határtól északkeletre, a Via Maris mentén. Szimirra asszír helytartójának levele a föníciai 

építőfával kapcsolatos kereskedelmi embargóról nyilván éreztette hatását a Nílus-Deltában, hiszen az 

asszír uralkodó éppen a Szidón és Egyiptom közötti közvetlen kereskedelmet tiltotta meg. De ha 

korábban nem is, legkésőbb a gázai Hanunu Egyiptomba menekülve biztosan megvitte a hírt az észak 

felöl közelgő veszedelmes ellenségről a deltai dinasztiáknak. Az arab törzsek asszír érdekszférába 

kényszerítésének is egyik célja feltehetőleg éppen az volt, hogy a birodalom délnyugati határának 

őrzésében segítsék az asszír csapatokat, és megakadályozzák, hogy Egyiptom katonai erővel 

támogasson egy esetleges asszírellenes lázadást, vagy próbálja meg kiterjeszteni saját befolyását az 

egykoron egyiptomi érdekszférába tartozó területek fölé. Ezzel a lépésével III. Tukulti-apil-Ésarra 

lényegében bezárta Egyiptomot. 

 Bár konkrét egyiptomi forrásokkal, mint oly sokszor a korszak történelmét illetőleg nem 

rendelkezünk, közvetve képet alkothatunk az eltérő reakciókról, amelyekkel a Nílus Deltájának 

nyugati és keleti felében reagáltak Asszíria megjelenésére a Delta keleti határán. A Delta keleti felének 

hozzáállásáról az asszír királyfeliratok számolnak be. Hanunu gyors visszatérése Gázában, amelyet 

valószínűleg szorosan követett – ha nem éppen együtt mentek – az egyiptomi fáraó, valószínűleg V. 

                                                 
747 Török, 1997 157. 
748 Török, 1997 157. 
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Sesonk, a 22. dinasztia királyának követsége III. Tukulti-apil-Ésarrához egyértelműen jelezheti, hogy a 

deltai dinasztiák mindent elkövettek azért, hogy ne kompromittálják magukat, és jó szándékukról 

biztosítsák az asszír uralkodót.  

Ugyan csak sejteni lehet, de más kép rajzolódik ki a Delta nyugati felével kapcsolatban, ahol a 

rendelkezésre álló közvetett források alapján úgy tűnik, felgyorsultak az események. A donációs 

sztélék adatai alapján feltételezhető, hogy a 8. század közepétől folyamatos volt a rivalizálás a Delta 

nyugati felében a libu főnökök között. A küzdelem végén Tefnakht, Szaisz uralkodója lett a 

legjelentősebb politikai személyiség Alsó-Egyiptomban, miután 730-ra maga mögé utasította 

(legyőzte?) legfőbb riválisát, Ankh-Hort. Szaisz és Tefnakht politikai sikeréhez járulhatott az is, hogy 

a Delta nyugati fele mezőgazdaságilag és kereskedelmileg jelentéktelennek számított, ezért a 21-23. 

dinasztia uralkodói nem különösebben foglalkoztak vele. 

 Piankhi Nagy Győzelmi Sztéléjének felirata nem csak Alsó-Egyiptom politikai 

megosztottságát mutatja be, de arra vonatkozóan is információkkal szolgál, hogy Tefnakht milyen 

mértékben terjesztette ki befolyását a hadjáratot közvetlenül megelőző időszakban. A felirat vonatkozó 

soraiban a szaiszi uralkodó címei, közvetlen uralma vagy ellenőrzés alá tartozó területeket valamint a 

vezetése alatt álló koalíció tagjai vannak felsorolva, amelynek élén offenzíváját Közép-Egyiptom felé 

megkezdte.749 Ezek a sorok megerősítik azt, amelyet Tefnakht hatalmával kapcsolatban a donációs 

sztéléken megjelenő címei alapján feltételezni lehetett; összefoglaljál Tefnakht politikai teljesítményét 

és eredményeit. Vallásos címei, mint Neit, Edjo és Imau úrhölgyének prófétája tükrözik tényleges 

hatalmát északon, Szaiszban és Butóban valamint délnyugaton, Kom el-Hisznben.750 Piankhi sztéléje 

szerint Tefnakhtot ismerték el többek között a Szigony-, a Xoiszi-, a Hapi- és a Memfiszi-nomoszban 

is.751 Ehhez a felirat hozzáteszi, hogy Tefnakht az egész Nyugatot elfoglalta, a part menti mocsaraktól 

Jty-tAwy-ig(Itji-taui, el List),752 vagyis, miként azt V. Sesonk 38. évére datált donációs sztélén 

megjelenő Nyugati nomoszok főnöke címe is jelzi, a Delta nyugati fele az uralma alá tartozott. 

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a donációs sztélék és a Piankhi-sztélé vonatkozó sorai 

Tefnakht hatalmával kapcsolatban nem elsősorban párhuzamos szövegek. Jelenlegi ismereteink szerint 

Pinakhi sztéléje néhány évvel a donációs sztélék után készült. Így az abban leírtak nem csak igazolják 

Tefnakht hatalmára vonatkozó elképzeléseket, de annak fejlődősét is érzékeltetik az V. Sesonk utolsó 

éve és a hadjárat megindításának időpontja között eltelt rövid időszakban. A Nagy Győzelmi Sztélé 9. 

sorában olvashatóak név szerint annak a koalíciónak legfontosabb tagjai, amelynek élén Tefnakht állt. 

Köztük van (IV.) Oszorkon és (II.) Juput is, a 22. és a 23. dinasztia fáraói, akiket a sztélé 
                                                 
749 Nagy Győzelmi Sztélé 2-4, 17-21: FHN I, No.9 (67f), Grimal, 1981 4f, Jansen-Winkeln, 2007 338; Kitchen, 
1986 §324; Morkot, 2000 181f. 
750 Nagy Győzelmi Sztélé 19-21: FHN I, No.9 (74f); Kitchen, 1986 §324. 
751 Nagy Győzelmi Sztélé 3: FHN I No.9. (66); Kitchen, 1986 §324; Morkot, 2000 182; Ehhez a felirat 
hozzáteszi azokat a (jelentősebb) erődöket, amelyek Memfisztől délre harc nélkül megadták magukat: Médum, 
Per-Szekhem-Kherper-Ré, Hut-netjer-Szobek, stb. (Nagy Győzelmi Sztélé 4). Nem eldönthető azonban, hogy 
ezek már a déli irányú offenzívának a részként kerültek Tefnakht befolyása alá, vagy már hadjárata megindítása 
előtt is az ellenőrzése alá tartoztak. 
752 Nagy Győzelmi Sztélé 3. 
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meglehetősen lekezelő stílusban említ.753 Arról egyelőre nem rendelkezünk forrással, hogyan, milyen 

eszközökkel vonta be Tefnakht Bubasztisz és Leontopolisz uralkodóját a kusiták ellen szervezett 

szövetségébe. Mint Alsó-Egyiptom legnagyobb és megkérdőjelezhetetlen tekintéllyel rendelkező 

politikai személyisége754 feltételezhető, hogy ki tudta használni a 22. és a 23. dinasztiában a 730-as 

évek legvégén bekövetkező trónváltást.755 De ahhoz, hogy befolyását két olyan dinasztia fölé ki tudja 

terjeszteni, amelyek Egyiptom legitim uralkodóinak tartották magukat, valószínűleg elengedhetetlen 

volt az is, hogy Memfisz, az ország hagyományos adminisztratív központja, és a kapu Alsó- és Közép-

Egyiptom között, birtokában legyen, vagy legalább ellenőrzése alá tartozzon. Ennek jelenleg egyetlen 

bizonyítéka szintén Piankhi sztéléjén olvasható, amely Tefnakht címei között említi memfiszi 

hivatalát, mint Ptah sm(szem)-papja és egyértelműen utal arra, hogy Memfisz a birtokában volt a 

hadjárat megindítása előtt.756 Memfiszi papi címe ugyanolyan hatalmat adott személyiségének, mint 

fentebb már említett papi hivatalai a Delta nyugati felében. Nem szabad megfeledkezni azonban egy 

további tényezőről sem, Asszír terjeszkedéséről a Delta keleti határáig, amelynek komoly hatást kellett 

gyakorolnia Egyiptom belső állapotára. 

 A deltai dinasztiák közvetlen közelről szemlélhették Asszíria folyamatos expanzióját az 

egyiptomi határig. Közülük is V. Sesonk volt az, akinek uralkodása második felében sajátos 

párhuzamot mutatott a 25. dinasztia és Asszíria folyamatos terjeszkedésa Alsó-Egyiptom irányába. De 

nem csak ő, hanem más helyi uralkodók, így IV. Oszorkon, a Má Nagy Főnökei, és nyilván maga 

Tefnakht is tudatában volt annak, hogy a Delta a 730-as évek végére két nagyhatalom közé került. 

Annak ellenére, hogy egyetlen forrással sem rendelkezünk, amely arról tudósítana, hogy akár 

Piankhinak, akár III. Tukulti-apil-Ésarranak szándékában állt volna egy Alsó-Egyiptom ellen vezetett 

hadjárat, az attól való félelem reális és jogos lehetett. Fel kellett ismerniük, hogy az egymással való 

rivalizálás, a helyi konfliktusok ideje véget ért, és csak akkor lehet esélyük a túlélésre, ha egyesíteni 

tudják erőforrásaikat és haderejüket. A vezető tisztségére pedig nem lehetett alkalmasabb személy, 

mint Tefnakht, Szaisz királya. Alsó-Egyiptomban ő uralkodott a legnagyobb összefüggő terület felett, 

amelyet egységessé is tudott kovácsolni miután sikerrel legyőzte riválisait. Sikerült Memfiszt is a 

befolyása alá vonni. S ezt valószínűleg ugyanígy látták Taniszban és Bubasztiszban is. Nem feltétlenül 

voltak tehát olyan mértékben alárendelve Tefnakhtnak a 22. és a 23. dinasztia fáraói, ahogyan azt a 

Nagy Győzelmi Sztélé ábrázolni igyekszik.757 Ha ez a feltételezés helytálló, akkor nem kizárható az 

sem, hogy a Delta urai közösen határozták el a szövetség létrehozását, amelyben a vezető szerepet 

                                                 
753 Nagy Győzelmi Sztélé : FHN I No.9 
754 Tekintélyét, uralmát városai és területei felett a Delta nyugati felében az elvesztett háború után sem 
kérdőjelezte meg senki. Sőt, a szaiszi dinasztia hamarosan újra ellenőrzése alá tudta vonni Memfiszt. 
755 Morkot is felhívja a figyelmet arra, V. Sesonk halála döntő jelentőségű esemény volt. Morkot, 2000 182. De 
azt nem magyarázza meg, hogy miben volt döntő: abban, hogy Tefnakht ki tudja terjeszteni befolyását a Delta 
keleti felére is, vagy a hadjárat megindításában. 
756 sm-n-PtH(szem-en-Ptah). Nagy Győzelmi Sztélé 3, 20: FHN I, No. 9 (75), Grimal, 1981 13, Jansen-Winkelnt, 
2007 340. 
757 A sztélé szövege írja a körzetek elöljáróiról és uralkodóiról: A körzetek elöljárói és uralkodói, mint a kutyák a 
sarkánál. (FHN I 9 3). 
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Tefnakhtra ruházták. Talán ezt igazolja az is, hogy sem a donációs sztéléken, sem Piankhi sztéléjén 

nem szerepel Tefnakht egyiptomi királyi jelzőkkel, amely pedig elvárható lenne, ha státuszát 

mindenáron a 22. és a 23. dinasztia fáraói fölé akarta volna helyezni.  

 Tefnakht egyelőre egyetlen olyan forrása sem került elő, amely politikai célkitűzéseiről 

közvetlenül számolna be. Ezért csak feltételezni tudjuk, hogy fel kellett ismernie azt, hogy a két 

nagyhatalom közé került Alsó-Egyiptomnak nem maradt mozgástere, különösen akkor, ha egy 

következő asszír hadjárat célpontja lesz. A megerősített asszír jelenléttel az egyiptomi határon nem 

lehetett más választása, mint hogy a katonailag gyengébbik ellenfélnek tartott kusiták ellen kezd 

hadműveletekbe. Végső célja talán az volt, hogy a kusiták kiűzésével egy egyesített és erős Egyiptom 

vegye fel a harcot akár a hegemóniáért a Földközi-tenger keleti partvidékén, akár abban az esetben, ha 

Alsó-Egyiptomot sújtaná egy asszír hadjárat. 

A Piankhi elleni hadjárat megindításához a nemzetközi feltételek is megfelelhettek. 731-től III. 

Tukulti-apil-Ésarra uralkodása utolsó éveiben, Babilóniában volt lekötve, ahol erőszakos úton 

távolították el a trónról az asszírpárti uralkodót. Asszíria királya a Földközi-tenger keleti partvidékére 

soha többé nem tért vissza. Enyhült tehát a nyomás az északkeleti határon, csak Felső-Egyiptomra és a 

25. dinasztiára kellett koncentrálni. 

 

3.1.3. Piankhi hadjárata 

 

Piankhi Tefnakht és szövetségesei ellen vezetett hadjáratát csak a kusita uralkodó 

beszámolójából ismerjük, más kortárs forrás nem emlékezik meg róla.758  

Piankhi 19. uralkodási évében (kb. 726)759 üzenet kapott760 Tefnakht és az alsó-egyiptomi 

koalíció déli irányú offenzívájáról,761 valamint arról, hogy a szövetségesek ostrom alá vették 

                                                 
758 A Hérodotosz, II 137-140 beszámol arról, hogy Szabakon Etiópia királya meghódította Egyiptomot, és 
ellenfele, Anüszisz, a vak a király Elbó szigetére menekült előle, amely a Nyugat-Delta mocsaraiban található. A 
leírás szerint Szabakon 50 évig tartózkodott Egyiptomban, majd saját akaratából – egy rémisztő álom látása után 
– hazatért. Ezt követően Anüszisz, akit az etióp király uralma alatt az egyiptomiak titokban táplálékkal láttak el 
visszatért, és újra elfoglalta trónját. D. Kahn feltételezése szerint a leírás nem Sabako, hanem Piankhi 
hadjártának az emlékét őrizte meg, vagyis Szabakont Piankhival, míg Anüsziszt Tefnakhttal azonosítja. D.`el 
Kahn: Piankhy’s Conquest of Egypt in Greek Sources: Herodotus II 137-140 Revisited, BzS 8 (2003), 49-58. A 
vonatkozó rész kommentárja: D. Asheri – A. Lloyd – A. Corcella, A Commentary on Herodotus Books I-IV, 
Oxford, 2007. 339-342. 
759 A felirat a datálással kezdődik, amely szerint a sztélé Piankhi 21. uralkodási évében készült. Mivel a 
szövegben egyértelműen két év eseményei vannak leírva, a hivatalosan elfogadott álláspont szerint Piaknhi 19. 
uralkodási évében indította meg a hadműveleteket szaiszi vetélytársa ellen. Ugyanakkor Morkot megkérdőjelezte 
a hivatalosan elfogadott álláspontot, és elképzelhetőnek tartja, hogy a hadjáratot Piankhi 3-4. vagy 12. évére kell 
datálni. Morkot, 2000 170-174. 
760 Az elbeszélés a katonai eseményeket bemutató dokumentumok szokásos stílusában az ellenség közeledésének 
leírásával kezdődik, amelyet üzenet formájában közölnek. A. Spalinger: The Military Background of the 
Campaign of Piye (Piankhi), SAK 7 (1979), 274. Az ún. jw.tw formula történetéhez, amellyel az uralkodónak 
átadott üzeneteket vezették be, akár a leírás elején, akár szöveg belsejében: A. Spalinger, The Aspects of Military 
Documents of the Ancient Agyptians, New Haven and London 1982, 1-33. 
761 Az elfoglalt nomoszok listája (Mr-tm [Mer-tem=Médum], Pr-sxm-xpr-Ra [Per-szekhem-kheper-Ré], @wt-nTr-
%bk [Hut-netjer-Szobek=Crocodilopolis], Pr-mDd [Pr-medjed=Oxysrynchos], §AknS [Tjakenes]) alapján a 
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Hérakleopoliszt, Piankhi szövetségese, Peftjauauibasztet székhelyét.762 Szövetségesei Felső- és 

Közép-Egyiptomban hiába kérték Piankhit, hogy cselekedjen, a kusita uralkodó csak akkor szánta rá 

magát a cselekvésre, amikor Nimlot, Hermupolisz királyának átállásáról értesült.763 Feltűnő, hogy 

Tefnakht korai hódításai a Deltában, majd a Nílus-völgy nyugati és keleti felében semmilyen reakciót 

nem váltottak ki a kusita uralkodóból. A probléma feloldását nehezíti, hogy míg Piankhi reagálást 

datálni tudjuk 19-20. évére, addig Tefnakht tevékenységét illetőleg csak annyit tudunk biztosan 

megállapítani, hogy a felsorolt nomoszok Piankhi 19. uralkodási évében már a befolyása, talán 

közvetlen uralma alá is tartoztak.  

                                                                                                                                                        

Piankhi szövetsége árulásakor is azonban csak764 Felső-Egyiptomban állomásozó csapait 

utasította, hogy foglalják el Hermupoliszt.765 Ezzel egy időben északra küldött egy flottát Kúsból, 

hogy az ellenség erőit lekössék.766 Külön utasította katonáit, hogy észak felé hajózva álljanak meg 

Thébában, és fejezzék ki hódolatukat Amun előtt.767 

 A Thébából tovább hajózó flotta nem sokkal később találkozott az északi koalíció Théba felé 

haladó hajóhadával, amelyek katonákat, evezősöket és parancsnokokat szállítottak. Az első fegyveres 

összecsapás, amelyet a szemben álló seregek a Níluson vívták meg, kusita győzelemmel zárult. A 

flotta ezután tovább hajózott Hérakleopoliszhoz, ahol egy újabb folyami ütközet következett, amely 

megint kusita győzelmet hozott. A csatát követő hajnalban a kusita sereg átkelt a nyugati partra, ahová 

 
szövetséges haderő a Nílus-völgy nyugati felében és a Bar-Juszufon haladt előre, és Tefnakht addig nem 
foglalkozott a völgy keleti felével, amíg a 19. és a 21. nomoszt nem biztosította. A szaiszi uralkodó csak akkor 
fordult keleti irányba, amikor az Oxyrhynchos-nomosz déli határát elérte. Az írnok(ok) világosan utaltak arra, 
hogy az északi koalíció ezután foglalt el a völgy keleti felében fekvő nomoszokat (@wt-bnw [Hut-benu=Hardai], 
&Az=w-Dyt [Taiu-djit=el Hibe], @wt-nsw [Hut-neszu=Izbat Savarisz], Pr-nb-tp-jx [Per-neb-tep-ih=Atfih]) FHN I, 
No.9, 3f: Grimal, 1981 5; Jansen-Winkeln, 2007 338; Spalinger, 1979 275. 
762 FHN I, No.9, 5. A leírásból világosan látszik, hogy a koalíció tagjai felosztották maguk között a városfalat. 
Mindegyikük saját kontingensével ostromolt egy-egy falszakaszt. Grimal, 1981 6; Jansen-Winkeln, 2007 338. 
763 Elképzelhető, hogy Tefnakht és Nimlot szövetsége kifejezetten Hérakleopolisz ellen jött létre, amely a két 
uralkodó területe között feküdt. Török, 1997 159. FHN I, No.9, 6-7. Kessler feltételezése szerint a közvetlenül a 
hadjáratot megelőző állapot az északi koalíció terjeszkedése a hermupoliszi nomosz határáig, amit Piankhi 
elfogadott, mint status quo. D. Kessler: Zu den Feldzügen des Tefnachte, Namlot und Pije in Mittelägypten, SAK 
9 (1981), 227-251. Azonban nem világos, hogy ebben az esetben mikor és hogyan kezdték meg Hérakleopolisz 
ostromát. Anthony Spalinger is azt tartja elképzelhetőnek, hogy Tefnakht és Nimlot szövetsége csak azután jött 
létre, amikor Hérakleopolisz ostroma elkezdődött. Nimlot talán felmérte, hogy ha Hérakleopolisz elesik 
Hermupolisz sem fogja állni az ostromot. Spalinger, 1979 276. 
764 Ugyanakkor D. Kahn megjegyzi, hogy ez volt a valódi casus belli Piankhi számára. D. Kahn: Divine 
Intervention and the Surrender of Nimrod int he Piankhy Stela (lines 34-58), Jerusalem Studies in Egyptology, 
40 (1998), 288. 
765 Kitchen, 1986 §325; Török, 1997 159; Morkot, 2000 183; FHN I 9 8-9. 
766 Kitchen, 1986 §325; Török, 1997 159; Morkot, 2000 183f; Piankhi katonáit taktikai utasításokkal is ellátta, 
hogyan vegyék fel a küzdelmet az ellenséggel, amelynek soraiban líbiai elit csapatok is harcoltak. FHN I 9 9-10. 
Kitchen feltételezése szerint Piankhinak kettős célja volt. Meg akarta mutatni az ellenségnek, hogy serege Amun 
támogatásával cselekszik, valamint egy nagy döntő ütközetet akart kikényszeríteni, amelyben a lehető 
legnagyobb ellenséges erőt győzik le. Kitchen, 1986 364 jegyzet 700. 
767 Kitchen, 1986 §325; Török, 1993 114f; Morkot, 2000 183f; FHN I, No.9 12-14. Piankhi beszédéhez, amelyet 
Egyiptomba küldött csapatai előtt mondott el: A.H. Gardiner: Piankhi’s Instruction to His Army, JEA 21 (1935), 
219-223. Gardiner szerint a beszéd nem annyira tényleges parancsot tükröz, inkább retorikai céljai voltak. 
Spalinger szerint azonban a kusita seregnek olyan ellenféllel kellett megküzdenie, amely osztotta a kusita 
hadászati technikát és elveket. Spalinger, 1979 292f. 
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az előző napi ütközetet túlélői menekültek, és újra megverte őket, csak ezúttal szárazföldön.768 A 

harmadik vereség után az északi koalíció megmaradt csapatai visszavonultak észak felé, Nimlot 

viszont Hermupoliszba ment, hogy felkészítse városát a várható ostromra.769 

 Bár Hérakleopoliszt ostromló ellenségre többször is vereséget mértek, a siker csak részleges 

volt, és továbbra is jelentős erő állt Tefnakht rendelkezésére. Piankhi Egyiptomban harcoló katonái 

győzelmei ellenére is elégedetlen volt, amiért hagyták az ellenséget visszavonulni, hogy rendezze 

sorait. Ezért úgy döntött, hogy további csapatokat küld Egyiptomba, és ezúttal ő maga áll a sereg 

élére.770 

 Uralkodójuk ellenünk táplált dühéről értesülve az Egyiptomban állomásozó sereg megkettőzte 

erőfeszítését, és elfoglalt három erődöt, WAsb-Pr-mDd-t(Vászeb-per-mdjed),771 tA-dhnyt-wr-nxtw-t(Ta-

dehenti-ver-nekhu) és Hwt-bnw-t(Hut-benu). A leírás alapján ¦A-dhnyt-wr-nxtw az északi koalíció 

egyik fontos erődítése lehetett.772 A helyőrséget, amelyről a beszámoló elismerően nyilatkozik, 

levágták, a falakat lerombolták.773 A halottak között volt Tefnahkt egyik fia is, aki valószínűleg a 

helyőrség parancsnoka lehetett. A sereg mindhárom győzelem után üzenetet küldött Piankhinak, de a 

kusita uralkodó nem enyhült meg.774 

Miután Napatában lezajlottak 20. uralkodási évét bevezető ünnepségek,775 Painkhi Thébába 

hajózott seregével. Három hónap múlva érkezett meg a városba, ahol részt vett Amun Opet-

ünnepén.776 Ezalatt a kusita sereg felkészült Hermupolisz ostromára.777 Az Opet-ünnepség után itt 

csatlakozott hozzájuk a Piankhi által vezetett haderő, és megkezdték a város ostromát.778 A városban 

hamarosan elviselhetetlenné váltak a körülmények.779 Nimlot belátta, hogy nincsen értelme a további 

ellenállásnak, és megadta magát.780 Piankhi bevonult a városba, ahol áldozatot mutatott be Thotnak és 

az Ogdoádnak, amivel Théba után itt is megerősített legitimációját.781 

                                                 
768 Kitchen, 1986 §325; Török, 1993 115; Török, 1997, 159; Morkot, 2000 184; FHN I, No.9 16-21. 
769 Ami nem lehetett könnyű feladata, tekintettel arra, hogy korábban, amikor Tefnakhtnak behódolt, ő maga 
leromboltatta Hermupolisz falait. FHN I 9 7. 
770 Kitchen, 1986 §325; Török, 1993 115; Török, 1997 159; Morkot, 2000 184; FHN I 9 24-25. 
771 Oxyrhynchus a klasszikus forrásokban, ma Bahnasza. 
772 Az erőd elfoglalását leíró rész egyik érdekes részlete egy mozgatható ostromtorony említése. FHN I 9 28. 
773 FHN I, No.9 28. 
774 Kitchen, 1986 §325; Morkot, 2000 185; FHN I, No.9 27-29. 
775 Az újévi ünnepség rítusai a királyi hatalom megerősítését is szolgálták, ezért az ideológiailag komoly 
jelentőséggel bírt. Török, 1993 115; Török, 1997 159; Elképzelhető, hogy Piankhi azért nem személyesen 
vezette az először Felső-Egyiptomba küldött csapatokat, mert nem lehetett biztos abban, hogy visszaér Napatába 
az évforduló idejére. 
776 Hasonlóan az újévi ünnepséghez, Piankhi részvétele Thébában az Opet-ünnepen ideológiailag volt nagyon 
fontos. Az ünnep fő eseménye az volt, amikor az istenszobor bárkáján Karnakból Luxorba látogatott körmenete 
alakalmából. Ilyenkor a nyilvánosság is találkozhatott Amunnal, és ez lehetőséget teremtett Piankhinak arra, 
hogy legitimációját az egész Egyiptom feletti uralomra a tömegek előtt igazolja, amikor az isten, áldozatai 
bemutatása után kifejezi, hogy elfogadja, és ezzel megerősíti hatalmát, mint Egyiptom fáraója. 
777 Kitchen, 1986 §325; Török, 1993 115; Török, 1997 159; Morkot, 2000 185. 
778 Az ostrom leírásának érdekes részleteit képezik a kusita sereg által alkalmazott haditechnikai eszközök 
említése. FHN I, No.9 32. 
779 FHN I, No.9 32c-33a. A mondat talán arra utal, hogy még a halottakat sem tudták eltemetni. 
780 Nimlot látványos behódolásának leírása: FHN I,No.9 33-58. Morkot, 2000 187f. Nimlot palotája kincsein 
kívül feleségeit és lányait is felajánlott a győztesnek, de Piankhi rájuk sem nézett. FHN I, No.9 63-64. A kusita 
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 Hermupolisz elfoglalása után Hérakleopolisz is felszabadult; Piankhi még Hermupoliszban 

fogadta Peftjauauibasztet hódolatát, aki szintén ajándékokkal megrakodva érkezett.782 Ezt követően a 

kusita uralkodó tovább vonult Memfisz felé. Út közben Per-Szekhemkheperré, Médum és Jtjet-taui 

(Illahun) megadta magát, miután Piankhi felajánlotta a védőknek, hogy ha kinyitják a kapukat, és 

megadják magukat, akkor megkíméli életüket.783 Memfisz azonban bezárta kapuit Piankhi előtt. 

Tefnakht ugyan még az ostrom előtt elhagyta a várost,784 de komolyan felkészítette az ostromra: 8000 

fős helyőrséget helyezett el benne megfelelően felszerelve, és megerősíttette a védműveket is.785 A 

Memfisz alá érkező kusita sereg parancsnokai tanácstalanok is voltak; a város bevehetetlennek tűnt.786 

Ha hihetünk a leírásnak, Memfiszt végül mégis egy rohammal vették be Piankhi katonái. A kusita 

sereg először elfoglalta a kikötőt,787 majd azon keresztül, létrák és hágcsók segítségével mászta meg a 

falakat. A védők azonban keményen küzdöttek, amelynek végeredménye komoly vérontás lett.788 

 A győzelem után Piankhi biztosította a templomok védelmét, visszahelyezte a papokat a 

helyükre, és rituálisan megtisztította a várost.789 Memfisz elfoglalásának utolsó aktusaként a kustia 

uralkodó nagy felajánlást tett Ptahnak, amellyel, biztosította legitimációját Alsó-Egyiptom 

legjelentősebb városában.790 

 Memfisz elfoglalása jelentette a valódi fordulópontot. A város elestének hírére először a 

Memfisz környéki helyőrségek és települések adták meg magukat.791 Ezután érkezett II. Juput, 

Akanos, a Má nagy főnökének és Szebennütosz uralkodójának, valamint Pediésze, Athribisz-

Helipolisz örökletes fejedelmének követsége, hogy kifejezzék hódolatukat a kusita uralkodó előtt.792 

Piankhi ezután Heliopoliszba látogatott, ahol áldozatot mutatott be Atumnak, és megfürdött a szent 

                                                                                                                                                         
uralkodó az egész szövegben igazságos uralkodóként van ábrázolva, aki nem él vissza hatalmával. Morkot, 2000 
188. Ennek egyik látványos megnyilvánulása volt az, hogy miután Nimlot palotáját kincstárával és raktáraival 
együtt kifosztotta, Piankhi leltárba vette a javakat, majd a Karnaki Amun-szentélybe küldte azokat. FHN I, No.9 
69-70. 
781 Hermupolisz elfoglalásának és Nimlot behódolásának egyik sokszor idézett epizódja az, amikor Piankhi 
éktelen haragra gerjedve teremti le Nimlotot, amiért a lovak az istállókban éheztek az ostrom alatt. A lovak iránti 
szeretetét általában a kusita uralkodó személyes tulajdonságaként szokták értelmezni, pedig valószínűbb, hogy 
csak királyi kötelezettségei teljesítését akarta igazolni. Az istállók tradicionálisan királyi intézmények voltak, 
fenntartásuk a fáraó feladatai közé tartozott. 
782 Kitchen, 1986 §325; Török, 1993 116; Török, 1997 159; Morkot, 2000 188. FHN I, No.9 70-71. 
783 FHN I, No.9 76-85. Pr-Szekhem-Kheper-Ré védelmét, amely a Fajjum bejáratát ellenőrizte, szintén Tefnakht 
egyik fia irányította. 
784 A felirat szerint a kusita uralkodótól való félelmében, lovon hagyta el a várost, mert még a harciszekerében 
sem bízott. FHN I, No.9 89. 
785 FHN I, No.9 87-89. 
786 A Pinakhi katonái tanácstalanságát leíró részben a korszak közel-keleti haditechnikájának megoldásai, mint 
például az ellenrámpa építése, jelennek meg. 
787 Hogy a vereséget még kellemetlenebbnek tűntesse fel, Tefnakht szájában adja a szöveg, amikor távozása előtt 
katonáihoz beszél, hogy a folyó felől nem kell tartaniuk támadástól, mert azon – a keleti – oldalon nem alkalmas 
a terep a harchoz. 
788 Memfisz elfoglalása: FHN I, No.9 94-96. Morkot, 2000 191. 
789 FHN I, No.9 97. 
790 Török, 1993 116; Török, 1997 159; Morkot, 2000 191; FHN I, No.9 98. 
791 Török, 1993 116; Morkot 2000 191; FHN I, 9 98-99. 
792 Török, 1993 116; Török, 1997 159f; Morkot, 2000 191f; FHN I, No.9 99-100. 
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tóban, amely a helipoliszi Ré-szentélyben elvégzett koronázási szertartás rítusainak részét képezte.793 

Ezt követően Piankhi seregével az athribiszi nomosz keleti felében táborozott le. Itt fogadta a 

behódolók harmadik csoportját, akiket Pediésze vezetett be. 15 helyi uralkodó, akik között ott volt IV. 

Oszorkon, II. Juput és számos főnök, akik hűségesküt tettek a kusita uralkodónak.794 

 Ezalatt Tefnakht Mesedben, Pedeésze birodalmának északi határán szított felkelést. A 

kísérletet gyorsan leverték, és a területet Piankhi Pediészének adta.795 Ezután már Tefnakht sem 

tehetett mást, mint hogy elismerte vereségét. Ő azonban nem személyesen hódolt be, mint a többi 

uralkodó és főnök, hanem csak követei útján.796 Piankhi ezzel is megelégedett. Miután Tefnakht 

levelét átvette, saját embereit küldte Szaiszba, akiknek jelenlétében Tefnakht letette a hűségesküt, és 

akiken keresztül ajándékait a kusita uralkodónak elküldte.797 Tefnakht kapitulációja után a helyi 

ellenállás maradéka is megszűnt a Fayyumban és Atfihnál.798 Az utolsó lejegyzett politikai aktus, az 

volt, amikor a négy egyiptomi fáraó hódolása Piankhi előtt. A két alsó-egyiptomi, IV. Oszorkon és II. 

Juput, valamint a két közép-egyiptomi, Nimlot és Peftjauauibasztet, Egyiptom meghódított területeit 

képviselték.799 Piankhi palotájába Athribiszben azonban csak Nimlot léphetett be. A másik három 

királyt Piankhi rituálisan tisztátalannak,800 és ezért alkalmatlannak tartotta arra, hogy palotájában 

érintkezzen velük. 

 A győzelem után Piankhi visszatért Napatába, és jelenlegi ismereteink szerint soha többet nem 

ment vissza Egyiptomba, de legalábbis az a Delta vidékére. Ígéretéhez híven, amelyet uralkodása 

elején készült homokkő sztéléjén nyilatkoztatott ki, nem változtatott a kialakult politikai helyzeten, és 

a meghódított területek felett nem épített ki kusita közigazgatást; akik behódoltak neki, megtarthatták 

státuszukat és hatalmukat, mint Piankhi vazallusai.801 

 Szín-ahhé-eriba, Assur-aha-iddina és Assur-bán-apli asszír uralkodók királyfeliratai 

megerősítik ezt a képet, valamint azt, hogy a 25. dinasztia uralma alatt a líbiai korra jellemző területi 

megosztottság különösen Alsó-Egyiptomban az egység látszata ellenére mit sem változott. Nem csak 

Piankhi, de utódai is tartották magukat ahhoz az ígérethez, amelyet a nagy előd tett még a 740-es évek 

végén. 

                                                 
793 Török, 1993 116; Török, 1997 160; Morkot, 2000 192; FHN I, No.9 101-106. 
794 Kitchen, 1986 §326; Török, 1993 117; Török, 1997 160; Morkot, 2000 193ff; FHN I, No.9 114-117. 
795 Kitchen, 1986 §326; Török, 1993 117. 
796 Kitchen, 1986 §326; Török, 1993 117; Török, 1997 160; Morkot, 2000 195f; FHN I, No.9 127-140. 
797 Piankhi Pediamunneszettauit, Amun thébai felolvasó papját, és Pawerem tábornokot küldte Szaiszba. Török, 
FHN I, 117; FHN I, No.9 140-141. 
798 Kitchen, §326; 
799 Török, FHN I 117. 
800 Nem voltak körülmetélve, és halat ettek. 
801 Kitchen, 1986 §332; Török, 1997 160f. 
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 3.1.3.1. Hóseás, Izrael királyának követsége Szua-hoz 

 

 A szaiszi és a kusita dinasztia között kitört fegyveres konfliktusnak nemzetközi 

következményei is voltak, amely nem meglepő, hiszen a győztes Piankhi személyében olyan uralkodó 

tűnt fel Alsó-Egyiptomban, akiről joggal feltételezhették Szíria-Palesztinában, hogy elegendő erővel 

rendelkezik ahhoz, hogy egy Asszíriával szembeni függetlenségi mozgalmat támogasson. 

 Az Ószövetség számol be arról, hogy Hóseás, a független Izrael utolsó királya 725 körül 

követek küldött Szua-hoz Egyiptom királyához, de nem küldte meg az éves adót az asszír 

uralkodónak, amellyel nyíltan kifejezte, hogy fellázadt Asszíria ellen.802 Szua, Egyiptom királyának 

azonosítása teljes bizonyossággal egyelőre nem lehetséges. Mivel Hóseás kísérletére a 720-as évek 

első felében került sor, három uralkodó neve merült fel, akit kronológiai alapon Egyiptomban Szua-val 

lehet azonosítani: IV. Oszorkon,803 Tefnakht és Piankhi.804 IV. Oszorkon és Tefnakht mellett 

mindenekelőtt filológiai érveket hoznak fel azok, akik személyük mellett érvelnek. Ezek szerint a 

Szua/Szo vagy az O(szo)rkon név torzult formája, vagy Szaiszt jelölné; nem személyre, utal tehát a 

bibliai elnevezés, hanem a városra, és így közvetve Tefnakhtra, Szaisz királyára. Az azonosítási 

kísérletek azonban egy fontos tényt nem vesznek figyelembe, nevezetesen, hogy nem ez volt Hoseás 

első lázadása az asszír fennhatóság ellen. 

 Az izreali uralkodó 727-ben lázadt805 fel először,806 amikor Asszíria trónján III. Tukulti-apil-

Ésarrát fia, V. Sulmánu-asarédu követte. Az asszír sereg felvonult Szamária ellen, mire Hóseás 

azonnal behódolt, és adót fizetett Sulmánu-asarédunak. A bibliai beszámolóból úgy tűnik, Hóseás 

ekkor még nem szándékozott lázadásához egyiptomi támogatást igénybe venni. Egy évvel később, 

726-ban viszont már igen. Amennyiben Hoseás IV. Oszorkontól, vagy Tefnakhttól akart volna 

támogatást kérni, már első lázadása előtt is megtehette volna. Az egyetlen logikus magyarázat erre 

csak az lehet, hogy Egyiptomban kellett valaminek történnie, amely arra késztett az izraeli uralkodót, 

hogy onnan reméljen támogatást függetlenedési kísérletéhez. Jelenlegi ismereteink szerint az egyetlen 

esemény, amely Egyiptomban nagyjából ebben az időben ment végbe, és amelynek híre eljuthatott 

Szamáriába, az Piankhi győzelme volt az alsó-egyiptomi koalíció felett, amelyet szaiszi ellenfele 

Tefnakht vezetett. Fontos érv IV. Oszorkon és Szua azonosítása mellett, hogy az Ószövetség azt már 

nem említi, hogy érkezett is katonai támogatás Izrael megsegítésére.807 Ezt azzal magyarázzák a IV. 

Oszorkon és Szua azonossága mellett érvelők, hogy az egyiptomi fáraó politikailag és katonailag 

egyaránt annyira gyenge volt, hogy nem lehetett lehetősége arra, hogy egy asszírellenes lázadást 
                                                 
802 2Kir 17:4. 
803 Kitchen, 1986 372-375; Morkot, 2000 193; Dodson, 2012 151. 
804 A problémára részletesen vissza fogok térni dolgozatom következő fejezetében 
805 2Kir 17:3. Az ószövetségi szöveghely ugyan a lázadás szót nem használja, viszont aligha vonult volna V. 
Sulmánu-asarédu Szamária ellen, ha nem lett volna rá nyomós oka. 
806 Az izraeli uralkodó lázadása valószínűleg egy nagyobb, az egész Közel-Keletet érintő asszírellenes felkelés 
része lehetett. V. Sulmánu-asarédu egyetlen hosszabb királyfelirata sem ismert, illetve nem került elő, ezért a 
trónra lépésekor kitört lázadással kapcsolatban csak feltételezések léteznek. 
807 Ugyanakkor ez még nem zárja ki, hogy nem kapta meg Hóseás a kért segítséget. 
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támogasson Szíria-Palesztinában. Ez igaz, ugyanakkor aligha elképzelhető, hogy ezt Hóseás és 

tanácsadói Szamáriában ne tudták volna. Mintahogyan az is valószínű, hogy a gázai Hanunu néhány 

évvel korábbi sikertelen kísérletének híre is, feltehetően V. Sesonk támogatásának megszerzésére, 

eljutott Szamáriába, ahol ezek után tudniuk kellett, hogy Bubasztiszból hiába várnának segítséget 

Asszíria ellen. Ezért, bár a név alapján történő azonosítás szerint Piankhit nem lehet Szua-val 

összefüggésbe hozni, gyakorlati alapon más személy mégsem jöhet számításba, mivel Hóseás 

követségének időpontjában senki nem volt Egyiptomban, aki katonailag támogatni tudott volna egy 

asszírellenes lázadást Izraelben. 

 

3.2. Sabako hadjárata és Egyiptom egyesítése 

 3.2.1. Egyiptom és Kús 726 és 712 között, Piankhi uralkodásának utolsó harmadában 

 

 Piankhi hadjárata és Taharko trónra lépése között eltelt közel négy évtized egyiptomi 

eseményiről szinte semmit nem tudunk. Piankhi uralkodásának utolsó éveiből, de különösen utódai, 

Sabako és Sebitko uralkodásának idejéből nem maradt fenn hosszabb királyfelirat. Az egyetlen 

esemény, amelyre kortárs forrás legalább közvetve utalást tesz, Sabako hadjárata Tefnakt utódja, 

Bakenrenef (a görög forrásokban Bokhórisz) ellen a kusita uralkodó 2. uralkodási évében (kb.712). 

Ezen kívül Egyiptom aktuális belső állapotáról kizárólag néhány donációs sztélén, papiruszokon vagy 

a Nílus vízállását jelző feliratokban megjelenő, elsősorban uralkodási évekre vonatkozó rövid 

feljegyzések tudósítanak. Egyiptom külpolitikai tevékenységéről még ennyi sincsen. A következő 

évtizedekben, 726 és 701 között Asszíria királyai öt alkalommal vezettek hadjáratot Földközi-tenger 

keleti partvidékére, és egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy a kettős királyság mindegyikben 

érintett volt. Az egyiptomi-kusita részvételről ezekben az eseményekben azonban kizárólag asszír és 

ószövetségi forrásokból szerezhetünk tudomást; kortárs, egyiptomi nyelven írt felirat közvetlenül nem 

emlékezik meg róluk. 

 Hadjárata után, győzelme következményeinek hangsúlyozására Piankhi megváltoztatta 

titulatúrájának egyes elemeit. Trónnevét ¤nfr-ra-ra(Szenefer-Ré=Akit Ré széppé tesz) cserélte, amely 

az óbirodalmi királyi szóhasználatot követte, és felvette sA-BAstt mry-Jmn (Sza-Basztet Meri-

Imen=Basztet fia, Amun kegyeltje) valamint a sA-Jst mry-Jmn (Sza-Iszet Meri-Imen=Ízisz fia, Amun 

kegyeltje)808 jelzőket Ré-fia neve után.809 Megváltoztatott titulatúrájának elemei képezik egyelőre 

egyedül rendelkezésünkre álló forrást, amely jelzi alsó-egyiptomi politikáját. sA-Jst címével, a 

győzedelmes Hóruszra utalt, aki felülkerekedett ellenfelein. A győztes hadjárat után ennek 

szimbolikus értelme volt. A változtatások közül kiemelkedik azonban sA-Bstt címe. Basztet 

                                                 
808 FHN I, 48-50. 
809 Török, 1997 163; Valószínűleg még későbbről származik az oroszlán fejű istennő, Basztet-Uadjet szobra 
Karnakból, amelyet Piankhi és felesége Khensza dedikált. Ezen a kusita uralkodó trónneve már Uszermaatre, 
amely a ramesszidák korának jellegzetes trónneve volt. Morkot, 2000 197. 
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Bubasztisz, a 22. dinasztia központjának volt istennője, és Piankhi a titulus felvételével világosan 

nyilvánította ki Alsó-Egyiptom feletti uralmát. Arról azonban nincsen tudomásunk, hogy a kusita 

uralkodó bármilyen lépést tett volna arra, hogy ezt az uralmat megszilárdítsa.  

 

 3.2.1.1 Piankhi építkezései Kúsban 

 

 Írott források hiányában többet tudunk építkezéseiről. Miután hazatért, Piankhi a nagy Amun-

templomot Napatában pülónokkal és egy hatalmas oszlopos előudvarral (B 502) bővítette ki. Az 

előudvar falait Piankhi Egyiptomban aratott győzelmeinek810 ábrázolásai díszítették.811 Ezen udvaron 

helyezte el Nagy Győzelmi Sztéléjét, amelyen Szaisz és Kús első háborújának eseményeit örökítette 

meg. Itt állíttatta fel Homokkő-sztéléjét, III. Thotmesz nagy sztéléjét is, valamint számos újbirodalmi 

királyszobrot. Mindezzel Piankhi a folytonosságot akarta érzékeltetni a múlttal,812 és azt, hogy kinek 

nyomdokaiban akart járni. Utódai követték példáját további sztéléket helyezve el az udvaron, amely 

így a történeti emlékezet helyévé vált. Az uralkodók szobor kolosszusai szintén az udvaron álltak, ahol 

papok olvastál fel az írni-olvasni nem tudóknak a királyok sztéléken megörökített tetteit.813 

 A királyi temetkezési vallás egyiptinizációjának teljessé válása szintén erre az időszakra 

tehető. Pinakhit el Kurruban (Ku. 17)814 temették el az első valódi piramisban, amelyet az újbirodalmi 

kori thébai és alsó-núbiai temetkezésekről mintázhattak.815 Ugyanakkor az állami ideológia és 

templomi kultuszok gyors és előrehaladott egyiptianizációjához képest az őshonos temetkezési vallás 

átalakítása nehezebb feladat volt. Ennek bizonyítékai Piankhi ál kanópusz edényei, vagy felirat nélküli 

savabti szobrocskák, amelyek feleségének, Tabirinak sírjából (Ku. 53)816 kerültek elő, akit Piankhi 

szintén Kurruban temettetett el.817 Ennek a kettőségnek a hátterében az állt, hogy a kulturális 

integráció fő hajtóereje Kúsban politikai természetű volt. Ez generációkkal Piankhi előtt kezdődött, és 

folytonossága az, amely alapján feltételezni lehet, hogy a kettős királyság kialakulása a kusita 

ambíciók és politikai képesség valamint a thébai elhatározás Egyiptom újra egyesítésére együttes 

eredménye volt.818 

 Nevével ellátott töredékek és tárgyak előkerültek még Szanamból és Meroéból is.819 

  

                                                 
810 Feltehetőleg 4. és 20. évében aratott győzelmei. 
811 Egyiptomi győzelmeinek jelenetei az udvar nyugati falán valamint a Második Pülon belső oldalán voltak. A 
hadjárat után épített nagy udvarban voltak megörökítve nagy hadjáratának eseményei, míg a korábbi hüposztil-
udvarban uralkodása elején vezetett hadjárat jelenetei voltak láthatóak. Török, 2003 56f, 67. 
812 Török, 1997 164. 
813 Török, 1997 164, 325. 
814 Dunham, 1950 64-66; Kendall, 1999 38-44; Török, 1997 165; Dodson, 2012 152. 
815 Török, 1997 165. 
816 Dunham, 1950 86-90; 
817 Török, 1997 165f. A feliratok hiánya a szobrocskákról arról tanúskodik, hogy nem teljesen értették meg 
lényegüket 
818 Török, 1997 166. 
819 Jansen-Winkeln, 2007 354. 
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 3.2.1.2. Piankhi Felső-Egyiptom  

 

Felső-Egyiptomban Piankhi már amúgy is megkérdőjelezhetetlen hatalmát igazolják azok a 

rabszolga eladással kapcsolatos papiruszok, amelyeket uralkodása szerint datáltak a 21. és a 22. 

évre.820 Amennyiben helytálló az a feltételezés, hogy az Isteni Feleség 30 évente fogadta örökbe 

utódját,821 akkor valószínű, hogy nem sokkal hadjárata után, 724 körül küldte Piankhi lányát, (II). 

Sepenvepetet Thébába I. Amenirdisz örököseként.822 Az Isteni Feleség tehetséges hivatalnokokkal 

vette körül magát, akik közül is kiemelkedik Harva. Az Amun-körzet fő intézőjének legalább nyolc 

szobra ismert, és fennmaradt gyönyörű sírja is Medinet Habuban.823 A Thébába költözött kusita 

előkelők, hivatalnokok megfelelő alanynak bizonyultak, és a Thébai-körzet irányításában 

közreműködve megszerzett tudást a Núbiai Amun-templomok köré szerveződő városok irányításában 

is kamatoztatni tudták. A napatai Amun-templom két udvarának (B 502 és B 501) díszítésének 

hasonlóságai824 azt igazolják, hogy egyiptomi mesterek, kézművesek folyamatosan áramlottak 

Napatába, és ezt a folyamatot győztes hadjárata 20. évében csak még jobban felgyorsította. Piankhi 

sikerrel szabadította a thébai-körzetet a líbiai veszedelemtől meg, és ezzel a kusita dinasztia 

bebizonyította, hogy érdemes volt a bizalomra. A felső-egyiptomi elit folyamatosan küldte a 

szakembereket a kettős királyság Kúsi felébe, hogy a még meglévő különbségek minél hamarabb 

eltűnjenek. Théba és Napata intellektuális integrációjának, de még inkább az utóbbi fél 

fogékonyságának jele az is, hogy Piankhi és utódai teljesen megértették az egyiptomi világkép 

centralisztikus elképzeléseinek működését és természetét, szemben líbiai kortársaikkal.825 Ennek egyik 

szembeötlő bizonyítéka ebben az időszakban, hogy a kusita uralkodók a hagyományos, öt részes 

egyiptomi titulatúrát vették fel, míg szaiszi riválisaik, Tefnakht és Bakenrenef titulatúrájából bizonyos 

elemek hiányoztak.826 Csak feltételezés, de ez utóbbi tény is azt igazolhatja, hogy bár mind a 25. mind 

a szaiszi dinasztia részéről a cél ugyanaz volt, Egyiptom egyesítése, a szálakat a háttérből a thébai elit, 

illetve a felső-egyiptomi Amun-körzet vezetői mozgatták, akik szó szerint kitanították a kurrui 

fejedelmeket arra, hogy ne csak katonailag, de intellektuálisan is méltóak legyenek az Egyiptom feletti 

uralomra.827 Sajnos nincsen róla forrás Thébából, de feltételezhető, hogy milyen hatással volt 

Thébában nem csak az Isteni Feleségnek volt külön udvartartása, de úgy tűnik, hogy a kusita 

királyi feleségeknek is. Ezt bizonyíthatják Pebatma, Kasta feleségének, Pekszaternek, Piankhi 

                                                 
820 Kitchen, 1986. §330. 
821 Török, 1997 149f. 
822 Török, 1997 164. 
823 Kitchen, 1986 §330; Török, 1997 164; Morkot, 2000 289;  
824 Török, 1997 164. 
825 Török, 1997 163. 
826 Török, 1997 163; pl. az Arany Hórusz név, Tefnakht titulatúrájában üresen van hagyva. Tefnakht és 
Bakenrenef titulatúráihoz: Ritner, 2009 439-448. Kitchen, 1986 372, n740; Jansen-Winkeln, 2007 375f. 
827 A 24. dinasztia uralkodóinak hiányos, bizonyos elemek nélkül megalkotott titulatúráinak talán annak 
következménye, hogy 
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feleségének és Pakartornak, Piankhi testvérének temetkezési emlékművei Abüdoszból.828 Ezek az 

emlékművek azt is jelzik, hogy Piankhi és utódai felismerték Abüdosz, mint Ozirisz kultuszhelye és 

egyben nemzeti temetkezőhely jelentőségét. A város szoros kapcsolatban állt a thébai szentélyekkel 

ebben az időszakban Ozirisz kultuszának köszönhetően.829 Ennek ellenére felső-Egyiptomi 

tevékenységét mindössze 5 nevével ellátott kőtömb jelzi a Mut-templomból, amelyeken áldozati listák 

vannak.830 

Piankhi uralmára Közép-Egyiptomban és az oázisokban egy Dakhla-oázisból előkerült 

donációs sztélé alapján lehet következtetni. A donációt, amely Horentabia, az oázis írnokának részéről 

történt, Neszdjehuty, egy libu főnök garantálta, és a sztélét Piankhi uralkodása szerint keltezték a 24. 

uralkodási évre.831 Hermupolisz szilárdan a kusiták szövetségese maradt. Egyik uralkodója, 

Menkheperré Khnum832 lánya, Mutirdisz Thébában volt Mut és Hathor papnője, amely a város és a 

kusita uralom alatt álló Théba szoros kapcsolatát jelzi.833 

 

 3.2.1.3. Szaisz és Alsó-Egyiptom a két kusita hadjárat között 

 

 Két donációs-sztélén, az Athén-sztélén834 és a Michaelides-sztélén835 jelenik Sepszesz-Ré 

Tefnakht királyi jelzőkkel.836 Az Athén-sztélén datálás is olvasható, amely a 8. uralkodási évre keltezi 

az emlékművet.837 Ez utóbbi adat az egyetlen, amely arra utal, hogy Tefnakht, Piankhi korábbi riválisa 

királyként legalább 8 évig uralkodott. A sztélén megjelenő Tefnakht személyazonossága azonban 

vitatott. Az általánosan elfogadott álláspont szerint Sepszesz-Ré Tefnakht Piankhi korábbi ellenfele, 

aki azután vehette fel a királyi címeket, hogy a kusita uralkodó visszatért Napatába.838 Ezzel szemben 

vannak olyan elképzelések, amelyek szerint a sztélé valójában egy bizonyos II. Tefnakhté, aki Piankhi 

ellenfelének utódja volt, és akit Manethon, Stephinates névvel a kései szaiszi uralkodók közé sorol,839 

akik a 26. dinasztia közvetlen elődei voltak.840 Bár egyértelműen nem bizonyítható, de valószínűleg az 

                                                 
828 Török, 1997 164f; Morkot felveti annak erős valószínűségét, hogy Pekszater volt Piankhi főfelesége, amikor 
hadjáratát Tefnakht ellen vezette, és a hadműveletek idején hunyt el. Ezért temették el Abüdoszban. Morkot, 
2000 176. 
829 Török, 1997 165. Ennek egyik világos bizonyítéka az Isteni Feleségek által épített Ozirisz-kápolnák 
Karnakban. 
830 Jansen-Winkeln, 2007, 354-357. 
831 Kitchen, 1986 §331; Ritner, 2009 No.192, Jansen-Winkeln, 2007 363f; Ez Piankhi legmagasabb lejegyzett 
uralkodási dátuma. 
832 Talán Nimlot második utóda. Kitchen, 1986 §331. 
833 Kitchen, 1986 §331. 
834 Ritner, 2009 No.127. 
835 Ritner, 2009 No.128. 
836 Ritner, 2009 No.146; Jansen-Winkeln, 2007 372. 
837 Kitchen, 1986 §332; Ritner, 2009 No.127; Jansen-Winkeln, 2007 372f. 
838 Morkot, 2000 198; Dodson, 2012 153. 
839 Manethon a 26. dinasztia alapítójaként sorolja fel Stephinatest, és valóban nem említi Tefnakht nevét. Ezzel 
szemben Diodorosz igen, és Bocchorisz, a bölcs apjaként utal rá. 
840 Dodson, 2012 153; Priese, ZAS 98 (1970), 19-20; von Beckerath stilisztikai alapon az Athén-sztélét a 25. 
dinasztia uralmának végére helyezi, és elfogadja Manethon besorolását. J. von Beckerath, Chronologie des 
pharaonischen Ägypten, Mainz am Rheim, 1997 93; legutóbb Olivier Perdu vette át, összegezte és próbálta 
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eredeti feltevés a helytálló, vagyis Piankhi ellenfele és Sepszesz-Ré Tefnakht egy és ugyanaz a 

személy.841 

 Piankhi győzelme ellenére nem tudott, vagy nem törekedett arra, hogy Tefnakhtra teljes 

vereséget mérjen. Szaisz királya volt az egyetlen, aki nem hódolt be személyesen, és meg tudta tartani 

királyságát érintetlenül, szemben a többi fáraóval és Má főnökkel, akik személyesen hódoltak be 

megcsókolva Piankhi előtt a földet. Ez megfelelő igényt és alapot teremtethetett Tefnakht számára, 

hogy nem sokkal veresége után fáraói címeket vegyen fel, és magáévá tegye a királyi státuszt.842 

Ugyanakkor jelenlegi ismereteink, amelyek csak közvetettek, nem kísérelt meg egy újabb déli irányú 

támadást, és a Delta keleti felének uralkodóival sem kereste a konfliktust.843 Mindkettővel csak egy 

újabb kusita inváziót provokált volna ki, hiszen Piankhinak, mint az alsó- és közép-egyiptomi 

fejedelmek hűbérura, be kellett volna avatkoznia abban az esetben, ha Tefnakht megtámadná 

vazallusait a Delta keleti felében. Mégsem kizárt, hogy a királyi státusz és címek felvételével Tefnakht 

a kusitákkal szemben táplált ellenérzéseit akarta kifejezni mintegy válaszul a Piankhi homokkő 

sztéléjén megfogalmazott kinyilatkoztatásokkal szemben.844 Ha viszont felidézzük a kusita uralkodó 

alapelveit Egyiptom kormányzásával kapcsolatban, akkor nem teljesen az sem, hogy Tefnakht Piankhi 

hozzájárulásával lett király Szaiszban. 

 

3.2.2. Asszíria nyugati expanziójának második szakasza II. Sarrukín uralkodása alatt. 

 

 V. Sulmánu-asarédu rövid uralkodása után 722-ben II. Sarrukín (721-705) foglalta el Asszíria 

trónját. Az új uralkodó meglehetősen bizonytalan körülmények között lett Asszíria királya; 

gyanakodásra adhat okot egyrészt neve (Sarru-kínu = legitim király), másrészt az, hogy 

királyfelirataiban egyáltalán nem említi szármázását.845 Úgy tűnik uzurpálta a trónt, de legalábbis nem 

hagyományos körülmények között, kijelölt trónörökösként foglalt azt el.846 Ezt támaszthatja alá egy 

                                                                                                                                                         
megerősíteni a korábban kialakított elképzeléseket azzal kapcsolatban, hogy a két különböző Tefnakhtról van 
szó. O. Perdu: De Stéphinates à Nécho ou les débuts de la XXVIe Dynastie, CRAIBL 2002, 1215-1244. 
841 D. Kahn: The Transition from Libyan to Nubian Rule in Egypt: Revisiting the Reign of Tefnakht, in: The 
Libyan Period in Egypt – Historical and Cultural Studies into the 21th-24th Dynasties: Proceedings of a 
Conference at Leiden University, 25-27 October 2007, 139-148. Kahn egy korábbi tanulmányában is 
meggyőzően érvel amellett, hogy a Michaelides-sztélén Piankhi korábbi ellenfele, Tefnakht az adományozó. D. 
Kahn: Did Tefnakht I rule as king?, GM 173 (1999), 123-126. Figyelemre méltó, hogy ezen a sztélén az 
uralkodási év nem kitörött, hanem nem tüntették fel. 
842 Kitchen, 1986 §332. Abban viszont nincsen konszenzus, hogy Tefnakht mikor vette fel a királyi címeket és 
státuszt: Piankhi hadjárata előtt vagy után. De akár az is elképzelhető, hogy uralmát az Athén-sztélén 
retrospektív módon számolták attól kezdve, hogy a Libu Nagy Főnöke címet felvette. Kahn, 2007 138. 
843 Kitchen, 1986 §332. 
844 Morkot, 2000 199. 
845 Mindössze két szöveg van, amelyben II. Sarrukín apjaként III. Tukulti-apil-Esarrát nevezik meg. Egy levél 
Babilóniából, illetve egy táblácska. Grayson, 1992 87; A levélhez, amelyet Nabú-suma-iskun küldött 
Babilóniából II. Sarrukínnak: M. Dietrich, The Babylonian Correspondence of Sargon and Sennacherib (SAA 
XVII), Helsinki, 2003, No.46. rev.10-11. 
846 Grayson, 1991 87f. 
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Ninivéből előkerült szöveg,847 amelyből egyértelműen kiderül, hogy elődjét lázadás taszította le a 

trónról, és hogy nem Sarrukín volt a trónörökös.848 A lázadás hátterében az állt, hogy V. Sulmánu-

asarédu közmunkát rótt ki Assur város lakóira, akik ezt egyik fontos kiváltságuk megsértésének 

tartották. II. Sarrukín később szinte mindegyik királyfeliratában megemlékezik arról, hogy visszaadta 

Assur és Harrán városoknak az ún. kidinnútu-státuszt, amely mentességet biztosított szinte mindegyik 

állami kötelezettség teljesítése alól.849 Ebből valószínűnek tűnik, hogy ez a két város őt támogatta a 

trónért folytatott küzdelemben.850 Ugyanakkor azokat, akik ellene szegültek, trónra lépése után 

megbüntette. Ugyanebben a feliratában számol be arról is, hogy 6300 asszír bűnözőt deportált 

Hamatba, Észak-Szíriába.851 Ingatag helyzetét igazolhatja az is, hogy trónra lépése után nem sokkal új 

fővárost alapított, amelyet saját magáról nevezett el (Dúr-Sarrukín = Sarrukín erődje). Elképzelhető, 

hogy tartott a kalhui előkelőktől, amelynek talán az volt az oka, hogy ellentétben III. Tukultia-apil-

Ésarrával, aki szintén egy lázadás után foglalta el a trónt, Sarrukín nem királyi származású volt.852 

 Az Asszíriában kitört polgárháború hírére Babilónia és a nyugati területek azonnal 

elszakadtak. A nyugati államok esélyeit növelte, hogy II. Sarrukín 721-ben először Babilóniát próbálta 

meg visszahódítani, ahol az a (II.) Marduk-apla-iddina foglalta el a trónt, aki néhány évvel korábban 

önként adót fizetett III. Tukulti-apil-Ésarrának.853 A káld Bít-Jákin törzs sejkje az elkövetkező 

valamivel több, mint két évtizedben Babilónia függetlenedési mozgalmainak vezető személyisége volt. 

A hadjárat pontos rekonstruálása a források töredékes állapota miatt nem lehetséges, de az biztos, 

hogy az asszír kísérlet Babilónia visszahódítására ekkor még kudarccal zárult.854 

 A Babilóniában elszenvedett vereség tovább növelte a nyugati államok önbizalmát. A lázadás 

vezetője Hamat királya, Jau-biʼdi volt, és az asszírellenes koalícióban, amelyet Egyiptom támogatott, 

részt vett többek között Damaszkusz, Szimirra, Arpad, Szamária, és talán Khatarikka is.855 Számos 

olyan terület, amely nem csak asszír érdekszférába tartozott korábban, de asszír provincia is volt, akár 

már évtizedek óta. II. Sarrukín számos annales és összefoglaló királyfeliratot hagyott hátra palotájában 

Dúr-Sarrukínban, amelyek alapján uralkodása majd összes hadjárata jól rekonstruálható. Az egyetlen 

kivétel első nyugati hadjárata,856 amelynek leírásából alig néhány sor maradt fenn.857  

                                                 
847 Az ún. Assur-charter. H.W.F. Saggs: Historical texts and fragments of Sargon II of Assyria. I. The “Aššur 
Charter”, Iraq 37 (1975), 11-20. 
848 A szöveg szerint elődjét az istenek fosztották meg a tróntól, és jelölték Sarrukínt az új uralkodónak. Saggs, 
1975; Grayson, 1992 87. 
849 Pl. Nagy Díszfelirat 10-11: Fuchs, Inschriften 192, és Winckler-Abel, 1889 31. 
850 Grayson, 1992 87. 
851 Grayson, 1992 88. 
852 Grayson, 1992 88. 
853 Tadmor-Yamada, 2011, No.47. obv.26-27. és No.51. 19. 
854 A II. Marduk-apla-iddina támogatására érkező elámi sereg II. Humban-nikás vezetésével súlyos vereséget 
mért a Babilónia ellen vonuló asszírokra. Grayson, 1975 Krónika I, 33-35. Asszíria azonban a vereség ellenére is 
meg tudta tartani Dért, amely az Elámba tartó egyik legfontosabb útvonal kiinduló pontja volt. 
855 Tadmor, 1966 91; Naʼaman, 1979 70; Grayson, 1992 88f; Nagy Díszfelirat 33: Fuchs, Inschriften 200 és 
Winckler-Abel, 1889 31. 
856 Ann. 23-57: Fuchs, Inschriften 89-90; Winckler-Abel, 1889 1-2.  
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Az asszír uralkodó 720-ban vonult a nyugati tartományok visszahódítására, és már a hadjárat 

elején vereséget mért a koalíciós seregre Karkarnál.858 Karkart II. Sarrukín lerombolta, Jau-biʼdit 

pedig megnyúzatta.859 Az ütközetet követő eseményekről nincsen tudomásunk, de valószínűleg az 

asszír sereg végig vonult a Via Marison, és újra elfoglalta az asszír uralom ellen fellázadt területeket és 

államokat. Annak ellenére, hogy a hadjárat leírásának csak töredéke maradt fenn, abban a szerencsés 

helyzetben vagyunk, hogy a hadjárat néhány fontosabb eseményét domborműveken is megörökítették 

II. Sarrukín Dúr-Sarrukínban álló palotájának V-ös termében.860 Ezek közül kettő két filiszteus város 

Gibbeton861 és Ekron862 ostromát ábrázolja. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Gibbeton 

esetében a védők között negroid vonású, azaz kusita katonákat jelenített meg a művész.863 A hadjárat 

utolsó jelentős lejegyzett eseménye az volt, hogy II. Sarruknín Rafiánál legyőzte a gázai Khanunu és 

az őt támogató egyiptomi hadvezér (LÚtar-tan-nu KURmu-cu-ri) seregét. Khanunut az asszír uralkodó 

elfogta, az egyiptomi sereg parancsnoka viszont el tudott menekülni. A csata után az asszír sereg 

elfoglalta, és kifosztotta Rafiát, majd a város lakóinak jelentős részét, egészen pontosan 9033 embert 

deportálták, és a birodalom távoli tartományiban telepítették le. II. Sarrukín palotjának V-ös termében 

fennmaradt rafiai csata és Rafia ostromának ábrázolásai is, amelyeken szintén kusita katonákat 

ábrázoltak az asszírok ellenfeleiként.864 

                                                                                                                                                        

 Érdemes ennél a pontnál megemlíteni egy levelet is II. Sarrukín nyugati politikájával 

kapcsolatban.865 Ebben a levél küldője arról számol be, hogy Egyiptom, Júda, Gáza, Ammon és Moáb 

követei megérkeztek Kalhuba a madattu-adójukkal, amely alatt a szerző a kontextus alapján 

valószínűleg lovakat értett. A levél vonatkozó részének alighanem kereskedelmi háttere van, és amint 

az a következőből majd látni lehet, valószínűleg 720 és 716 közé keltezhető. 

 II. Sarrukín következő nyugati hadjáratát 716-ban vezette, és a célterület Egyiptom patakjá-

nak vidéke volt.866 Az annales leírása alapján úgy tűnik, hogy a hadjárat célja az arab törzsek 

megbüntetése volt, akik vagy a 720. évi asszírellenes felkelésben vettek részt a lázadók oldalán, vagy 

 
857 A hadjárat teljes leírása kb. 32-35 monumentális sorból állt, amelyből mindössze 8 sor maradt fenn, a 
beszámoló eleje és vége. 
858 Tadmor, 1966 91; Grayson, 1992 88; Nagy Díszfelirat 34: Fuchs, Inschriften 201 és Winckler-Abel, 1889 31. 
859 Nagy Díszfelirat 35: Fuchs, Inschriften 201 és Winckler-Abel, 1889 31. 
860 J. Reade: Sargon’s campaign of 720, 716 and 715 B.C.: evidence from the sculpture, JNES 35/2 (1976), 100; 
N. Franklin: The Room V reliefs at Dur-Sharrukin and Sargos II’s Western Campaigns, Tel Aviv 21 (1994), 255-
275, 259f. Az alapmű a Dúr-Sarrukínban álló palota domborműveinek vizsgálatához: P. Albenda, The Palace of 
Sargon, King of Assyria – Monumental Wall Reliefs at Dur-Sharrukin from Original Drawings Made at the Time 
of thier Discovery in 1843-44 by Botta and Flandin, Edition Rescherche sur les Civilisations, Synthese no. 22, 
Paris, 1986. 
861 Az asszír forrásokban Gabbutunu. KontraN. Naʼaman: Hezekiah and the Kings of Assyria, Tel Aviv 21 
(1994), 241. Naʼaman szerint nincsen rá független bizonyíték, hogy a város valóban a filiszteus Gibbeton lenne. 
862 Az asszír forrásokban Amkarruna. 
863 Albenda, 1986; Franklin, 1994 267. 
864 Albenda, 1986; Franklin, 1994 264 és 266. A csata ábrázolása alapján az ütközetet Egyiptom folyójánál 
vívták. 
865 ND 2765 rev.5-13: Saggs, 2001 219f. és plt.43; Parpola, SAA I, No.110; Tadmor, 1966 92. 
866 Tadmor, 1966 91f; Naʼaman, 1979 71; Ephʼal, 1984 104; Grayson, 1992 89. 
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utána függetlenítették magukat az asszír fennhatóság alól.867 Az asszír uralkodó az adófizetés 

megtagadására hivatkozik, mint a hadjárat kiváltó oka.868 A asszír sereg könnyű győzelmet aratott, 

amelynek egyik következményeként II. Sarrukín arabokat deportált és telepített le Szamáriában.869 

Ennek a hadjáratnak az eseményei nem csak a khorszabadi annalesekben és díszfeliratokban vannak 

megörökítve, hanem Kalhuból és Assurból előkerült prizma töredékeken is. A kalhui töredéken870 

olvasható verzió fontos részlettel egészíti ki az annalesekben leírtakat. A dokumentum szerint, 

feltehetően a hadjárat befejezése után, III. Tukulti-apil-Ésarrához hasonlóan II. Sarrukín is létrehozott 

egy bít-kári-t (kereskedelmi telepet)871 azért, hogy Asszíria és Egyiptom népét egymással összekeverve 

kereskedésre késztessem.872 Ugyan Mucri, azaz Egyiptom valószínűleg csak a Nílus-deltát jelöli, 

azonban figyelemre méltó, hogy Kúsról illetve kusitákról nem esik szó a szövegben. Az év 

eseményeihez kötető további részletek olvashatóak assuri töredéken is.873 A szövegben II. Sarrukín 

arról számol be, hogy Egyiptom patakjánál létrehozott egy helyőrséget, amelybe deportáltakat 

telepített.874 Minden bizonnyal ebben a településben nyitotta meg a bít-kári-t Ezt követően, ahogyan 

tette azt közel két évtizeddel korábban elődje is, II. Sarrukín egy arab törzs sejkjét, Laban város 

fejedelmét bízta meg a város és az egyiptomi határ őrzésével.875  

Valószínűleg az egyiptomi határon megerősített asszír jelenlétnek volt köszönhető, hogy II. 

Sarrukín ajándékot vett át Szamszitól, az arabok királynőjétől, valamint pirʼu-tól,876 Egyiptom 

királyától,877 aki az assuri szöveg tanúsága szerint feltételezhetően IV. Oszorkon volt.878 

 712-ben az asszír sereg utolsó nyugati hadjáratára vonult az egyik filiszteus város Asdód ellen, 

amely most először jelent meg a késő asszír királyfeliratokban. Bár II. Sarrukín királyfeliratiban egyes 

szám első személyben számol be a hadjárat eseményeiről, Ézsaiás könyvének egy megjegyzése, 

valamint az Eponümosz Krónika adott évre vonatkozó bejegyzése alapján tudjuk, hogy a hadjáratot 

                                                 
867 Ann. 120-123: Fuchs, Inschriften 110; Winckler-Abel, 11. 
868 Ann. 122: Fuchs, Inschriften 110. 
869 Ann. 122f: Fuchs, Inschriften 110; Ephʼal, 1984 105. 
870 Gadd, 1954 173-201. és pls.XLIV-LI. 
871 Ma valószínűleg Tell Abu Szalima. R. Reich: The Identification of the Sealed káru of Egypt, IEJ 34 (1984), 
32-38. A kereskedelmi telep létrehozásának leírása az annalesekben az első uralkodási év eseményei között 
szerepel. Tadmor javaslata szerint azonban valószínűbb, hogy a bít-kári-t Sarrukín csak 716/715 környékén 
nyitotta meg. H. Tadmor: The Campaigns of Sargon II of Assur: A Chronological-Historical Study, JCS 12 
(1958), 35. 
872 Gadd, 1954 179, 180; Grayson, 1992 89. 
873 Weidner, 1941 40-53. 
874 Weidner, 1942 42f; Grayson, 1981 86; Grayson, 1992 89; 
875 Weidner, 1941, 42f; Tadmor, 1966 92; Naʼaman, 1979 71; Grayson, 1981 86; Ephʼal, 1984 104; Grayson, 
1991 89. 
876 A pr-aA (fáraó) egyiptomi szó asszír átírása az akkád nyelvű szövegekben. 
877 Weidner, 1941 42; Tadmor, 1966 92; Naʼaman, 1979 71; Grayson, 1992 89; Morkot, 2000 193; Dodson, 
2012 151; Ann. 123f: Fuchs, Inschriften 110 és Winckler-Abel, 1889 11; Nagy Díszfelirat 27: Fuchs, Inschriften 
198 és Winckler-Abel, 1889 35. 
878 Weidner, 1941 44f; Tadmor, 1966 92; Grayson, 1981 86; Grayson, 1992 89. A Šilkanni > Oszorkon 
azonossághoz: W.F. Albright: Further Light on Synchronisms Between Egypt and Asia in the Period 935-685 
B.C., BASOR 141 (1956), 24-25; 
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valójában a turtánu, a fővezér vezette.879 A hadjárat leírása az annalesekben meglehetősen töredékes 

állapotban maradt fenn,880 a dísz- vagy összefoglaló feliratok segítségével viszont a hadjárat az 

előzményekkel és a következményekkel együtt teljes egészében rekonstruálható.881 Ezt lehetőségünk 

van kiegészíteni egy Ninivéből előkerült prizmatöredékkel,882 valamint II. Sarrukín az iráni Tang-i 

Varnál fennmaradt sziklafeliratának vonatkozó soraival.883 Az utóbbi két szöveg olyan információkat 

tartalmaz, amelyek a kortárs egyiptomi és kusita történelem megismerésében is komoly jelentőséggel 

bírnak. 

 A problémák Asdóddal akkor kezdődtek, amikor 713 körül a város királya, Aziru, aki 

valószínűleg 720-tól Asszíria vazallusa volt, szervezkedni kezdett az asszír fennhatóság ellen, és 

szövetkezni próbált a környező államok uralkodóival. A szervezkedés kitudódott, így II. Sarrukín 

letette a város trónjáról Azirut, és helyére testvérét, Akhimetut ültette.884 Vele viszont Asdód lakói 

nem voltak megelégedve, feltehetően azért, mert az asszírok báburalkodója volt, és ezért elkergették. 

Helyette Jamanit tették meg királyuknak,885 aki talán Akhimetu egyik hivatalnoka volt,886 és így, mint 

nem királyi vérből való, illegitim a trónra.887 Jamani, ahogyan elődje Aziru, asszírellenes koalíciót 

hozott létre, amelybe be akarta vonni többek között Júdát és Moábot, valamint a ninivei töredéken 

olvasható leírás alapján úgy tűnik, hogy ügyének sikerült megnyernie a porûu, Egyiptom királyának888 

támogatását is.889 Asdód új királya a várható ostromra felkészülve jelentékenyen megerődítette a 

várost; mély árkot ásatott a város körül, és megemelte a falakat magasságát.890 Az asszír felvonulás 

hírére azonban Jamani mégis Egyiptomba menekült.891 Az asszír sereg elfoglalta, és kifosztotta 

Asdódot, Gátot és Aszdumdimmut. A lakosság egy részét deportálták, és II. Sarrukín a területből 

tartományt szervezett.892 Végül Jamani sem kerülte el sorsát, mert Meluhha, azaz Kús királya 

elfogadta, és bilincsbe verve Ninivébe küldte, hogy jószándékáról biztosítsa az asszír uralkodót.893 

Mivel a Dúr-Sarrukínban fennmaradt királyfeliratokban Kús királyának neve nem szerepel, 

általánosan elfogadott feltevés volt, hogy kronológiai alapon csak is Sabako lehetett Kús királya aki 

Jamanit átadta az asszír uralkodónak.894 Az 1999-ben publikálásra került Tang-i Var-i felirat azonban 

                                                 
879 Ézs 20:1; Millard, 1994 60. Az Eponümosz Krónika 3. oszlopában az ina máti (az országban) bejegyzés 
szerepel, amely ebben a kontextusban azt jelenti, hogy a király otthon maradt. 
880 Annales 241-254: Fuchs, Inschriften 132-135. 
881 Nagy Díszfelitrat 90-112: Fuchs, Inschriften 219-222 és Winckler-Abel, 1889 70-72. 
882 Luckenbill, 1968 105f és Winckler-Abel, 1889 44. 
883 Frame, 1999  
884 Tadmor, 1966 94; Grayson, 1992 89. 
885 Tadmor, 1966 94; Grayson, 1992 89. 
886 Naʼaman, 1994 239 n4. 
887 Az asszír királyfeliratok úgy utalnak rá, mint lá bél GIŠ kussI, nem ura a trónnak. 
888 porûu Sar KUR mucri;  
889 Tadmor, 1966 94; Grayson, 1992 89. 
890 Luckenbill ARAB II § 195; Tadmor, 1966 94. 
891 Tadmor, 1966 94; Grayson, 1992 89; Nagy Díszfelirat 101-104: Fuchs, Inschriften 220; Winckler-Abel, 1889 
33. Bizonytalan, hogy Egyiptom mely részére menekült. Morkot, 2000 202. 
892 Tadmor, 1966 94; Grayson, 1991 89; Ann. 253-254: Fuchs, Inschriften 134-135. és Winckler-Abel, 1889 44. 
893 Grayson, 1992 89: Nagy Díszfelirat 109-112: Fuchs, Inschriften 221f. és Winckler-Abel, 1889 34. 
894 Kitchen, 1986 §341; Tadmor, 1966 94 n34. 
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egyértelműen igazolja, hogy Kús szóban forgó királya nem Sabako, hanem Sebitko volt.895 Jamani 

menekülésének és kiadatásának lehetséges interpretációira a következő fejezetben, amelyben 

Egyiptom és a Közel-Kelet viszonyát mutatom be a 25. dinasztia idején, részletesen ki fogok térni. 

 Uralkodása hátralevő részében a nyugati tartományok nem okoztak több problémát II. 

Sarrukínnak, és ez lehetővé tette számára, hogy 711/710-től kezdődően Babilónia visszahódításának 

szentelje idejét és energiáit, ahol II. Marduk-apla-iddina már több mint tíz éve zavartalanul uralkodott.  

II. Sarrukín 705-ben, csatatéren bekövetkezett váratlan halála azonban újabb lehetőséget 

teremtett arra, hogy a Földközi-tenger keleti partvidékének államai függetlenedni próbáljanak az asszír 

fennhatóság alól. S ebben a függetlenségi mozgalomban a kusita uralom alatt álló Egyiptom is 

tevékenyen részt vett. 

 

3.3.3. Sabako hadjáratának előestéjén 

3.3.1. A hadjárat datálása 

 

 Nem sokkal a 712. Asdód ellen vezetett asszír hadjárat előtt Kúsban Piankhit testvére, Sabako 

(kb. 716/713-701/698) követte a kettős királyság trónján, aki a jelenleg általánosan elfogadott  

feltételezés szerint 2. uralkodási évében hadjáratot vezetett Alsó-Egyiptom ellen. Sabako 

elhatározásának okairól közvetlenül semmit nem tudunk, mivel a hadjárat leírása nem maradt fenn, 

illetve egyelőre nem került elő. Egyetlen említése a kusita uralkodó 2. uralkodási évére keltezett ún. 

megemlékező skarabeuszon olvasható, ahol Sabako arról számol be, hogy leölte az ellene lázadókat 

Északon és Délen.896 Szaisz és Kús újabb konfliktusára utal Manethon is, amikor Bankenreffel 

(Bokhórisz) kapcsolatban megjegyzi, hogy Sabako elfogta és élve elégettette.897 Bár egyetlen más 

forrás sem erősíti meg, hogy Sabako tényleg ilyen kegyetlen módon végeztette-e ki szaiszi riválisát, 

annyi kiderül belőle, hogy a Bakenrenef volt Sabako fő ellenfele. Közvetett források viszont igazolják, 

hogy Sabako 2. évében valóban megtörtént a hatalomváltás Alsó-Egyiptomban. 

 Bakeneref 6. uralkodási évében elhunyt az Ápisz-bika Memfiszben,898 amelyre megemlékezve 

a bika sírjában számos votív sztélét helyeztek el.899 Ezek a sztélék képezik a Szaisz királyának 

uralkodása alatt keletkezett egyedül datált szövegeket. Meg kell jegyezni, hogy a sztéléket mind 

alacsonyabb osztályba tartózó hívők helyezték el, hivatalos feljegyzés úgy tűnik nem készült az 

eseményre.900 Mivel a bika az 5. év végén hunyt el, a 70 napos balzsamozási időszakot követően 

néhány sztélén az uralkodási évszám 6-ra változott. A temetkezési kamrában elhelyezett sztélék szinte 

mindegyikére, amelyet a 6. uralkodási évre datáltak, a 6-os számot vagy sietve, vagy durván adták 

                                                 
895 Frame, 1999 36, 19-20; Morkot, 2000 203; Kahn, 2001 3-10; Dodson, 2012 156f. 
896 FHN I, No.14. 4. 
897 A. Leahy: Death by Fire in Ancient Egypt, JESHO 27 (1984), 199-206; Dodson, 2012 154. 
898 5. év, 10. hónap. 29. nap. D.B. Redford: Sais and the Kushite Invasions of Egypt, JARCE 22 (1985), 8. 
899 Jansen-Winkeln, 2007 376-381. 
900 Redford, 1985 8. 
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hozzá.901 Vannak olyan sztélék is, amelyen sem uralkodó neve, sem datálás nem szerepel. S amely 

igazán figyelemre méltó, hogy a bika temetkezési kamrájában fennmaradt egy felirat is, amelyet 

Sabako 2. uralkodási éve szerint kelteztek.902 Vagyis Banenrenef 6. uralkodási évében (=Sabako. 2 

uralkodási éve) Sabako kiterjesztette uralmát Memfiszre, és ő volt az, aki az Ápisz-bika temetkezését 

lezárta.903 

 A K. Kitchen által kialakított kronológiai rendszerben Sabako 2. uralkodási évét és hadjáratát 

Bakenrenef ellen 715-re datálták. Nem sokkal azután, hogy Kitchen a Harmadik Átmeneti Korra 

vonatkozó kronológiai elképzeléseit megjelentette, Anthony Spalinger felhívta a figyelmet arra, hogy 

egy kortárs közel-keleti esemény segítségével Sabako hadjáratát pontosabban lehet datálni.904 Ez az 

esemény az Asdód ellen vezetett asszír hadjárat 712-ben.905 A kiindulópontot a két esemény 

összekapcsolásához az adta, hogy az asszír királyfelirat egyértelműen jelzi, hogy Jamani egy 

egyiptomi fáraó támogatását kérte lázadásához. Spalinger feltételezését továbbá arra alapozta, az asszír 

szövegre hivatkozva, hogy Jamani nem Alsó-Egyiptomba menekült, hanem az egyitomi és kusita 

határra, ahol Kús királya fogta el, és küldte Ninivébe megbilincselve. Spalinger mindebből azt a 

következtetés vonta le, hogy Jamani azért menekült a Delta vidékén túl, mert Alsó-Egyiptomban már 

nem volt lehetősége találkozni azzal a fáraóval, akivel Asszíria ellen szövetkezett.906  Ennek oka pedig 

az volt, hogy a fáraót az asdódi-egyiptomi szövetség létrejötte és az asszír hadjárat megindítása között 

eltelt időszakban eltávolították hatalmából. Spalinger feltételezése mellett még egy tényezőt érdemes 

megemlíteni. Az Asdód ellen vezetett asszír hadjárat leírásai világos különbséget tesznek a porûu Sar 

KURMucri (Egyiptom királya), akivel Jamani szövetkezett, és a Sar KURMeluhha (Kús királya) között, 

aki Jamanit elfogta. Két különböző személyről van tehát szó. 

  1999-ben Tang-i Var-i felirat publikációja azonban nem csak a 25. dinasztia addig elfogadott 

kronológiájában okozott bonyodalmakat, de megszüntette annak lehetőségét is, hogy Bakenreneffel 

azonosítsuk azt az egyiptomi fáraót, akivel Jamani szövetkezett.907 Ugyanakkor a Tang-i Var-i 

feliratban leírtak alapján kialakított új kronológiának is vannak olyan pontjai, amelyeket egyelőre nem 

lehet minden kétséget kizáróan bizonyítani. Ugyanakkor a magam részéről elfogadhatónak tartom a 

két esemény kronológiai alapon történő összekapcsolását, valamint azt, hogy az Asdód ellen vezetett 

asszír hadjárat segítségével datáljuk pontosabban Sabako hadjárat Alsó-Egyiptom ellen. 

                                                 
901 Redford, 1985 8. 
902 Jansen-Winkeln, 2009 29. 
903 Kitchen, 1986 §340; Redford, 1985 8; Dodson, 2012 154. 
904 A. Spalinger: The Year 712 B.C. and its Implications for Egyptian History JARCE 10 (1973) 95-101. 
905 Elképzelhető, hogy az Asdód ellen vezetett hadjárat 711-ben történt, ugyanakkor történeti rekonstrukcióm 
szempontjából ennem nincsen jelentősége. 
906 Spalinger, 1973 99. 
907 Kahn, aki a Tang-i Var-i felirat alapján új kronológiát javasolt a 25. dinasztia, és a vele kortárs egyiptomi, így 
a 24. dinasztiának, 726-720 közé teszi Bakenrenef uralkodását. Így a szaiszi uralkodó semmilyen körülmények 
között nem támogathatta az asdódi lázadókat. Kahn, 2001 1-18. 
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 3.3.2. Sabako hadjáratának lehetséges okai 

 

 Nem vagyunk sokkal könnyebb helyzetben, ha a hadjárat feltételezett okaira keressük a 

választ, mivel erre vonatkozóan is csak közvetett információk állnak egyelőre rendelkezésünkre. 

Egyelőre annyit lehet viszonylag nagy biztonsággal feltételezni, hogy Sabako döntésének hátterében a 

szaiszi dinasztia tevékenysége állhatott, amelynek kettős aspektusa volt. A Bakenrenef 5. uralkodás 

évében elhunyt Ápisz-bika sírjából előkerült votív feliratok egyértelműen igazolják, hogy Memfiszben 

a szaiszi uralkodót ismerték el a város urának közvetlenül Sabako hadjárata előtt. De nem kizárt az 

sem, hogy már apja, Sepsesz-Ré Tefnakhtnak sikerült Memfisz fölé uralmát kiterjesztenie. A 

Michaelides-sztélé tanúsága szerint, azután hogy a királyi címeket felvette, Sepszesz-Ré Tefnakht 

földet adományozott &A-Snwt-jnb-HD-ben (Ta-senut-Inb-Hedj=Memfisz Magtára). Már J. Yoyotte, aki 

a sztélé első publikációját készítette, felvetette annak lehetőségét, hogy a toponím egy ismert 

települést, Memfisz-magtárát jelöli, amely a Delta keleti felében található, és ma talán Tukh el 

Karamusz, amely 9 km-re északkeletre fekszik Tell Basztától (Bubasztisz).908 D. Kahn a lehetőség 

megerősítésére Diodoros Siculust idézi, aki Tefnakhtra vonatkozóan azt írta, hogy Tnepachtos, 

Bocchoris apja Arábiába vonult.909 Kahn feltételezése szerint a leírás ugyan kései, de Sepsesz-Ré 

Tefnakht tevékenységére lehet bizonyíték a Delta keleti felében. 

 Amennyiben a fenti feltételezés helytálló, akkor az azt jelenti, hogy Tefnakht olyan területre 

terjesztette ki befolyását, amely korábban IV. Oszorkon uralma alá tartozott. Ezt igazolhatja továbbá 

Bakenrenef töredékes kartusa, amely Taniszból került elő.910 A kartus jelezheti, hogy Bakenrenf 

Taniszban tevékenykedett, de azt nem lehet kizárni, hogy IV. Oszorkonnal szövetségben. A taniszi 

uralkodó Bakenrenef apjának is szövetségese volt a kusita dinasztia elleni küzdelmében. 

 A rendelkezésre álló források alapján általánosan elfogadott, hogy Piankhinak nem állt 

szándékában Alsó-Egyiptomot közvetlen kusita uralom alá vonni. Memfiszt szilárdan a kezében 

tartotta, és megelégedett azzal, hogy a deltai és közép-egyiptomi dinasztiáktól hűségesküt vett, akik 

ezzel vazallusai lettek. Nem valószínű, hogy szó nélkül hagyta volna, hogy Tefnakht újra kiterjesztve 

hatalmát Memfiszre és a Delta keleti felének egy részére. Ez magában hordozta volna annak 

kockázatát, hogy Szaisz királya egy újabb koalíció létrehozása után megindul Felső-Egyiptom ellen. 

Feltételezésem szerint a szaiszi dinasztia számára a lehetőséget az teremtette meg, hogy Piankhi 

uralkodása végén a kusita dinasztia tekintélye megrendült Alsó-Egyiptomban. Ennek hátterében 

                                                 
908 J. Yoyotte: Notes et documentes pour servir a l’historie de Tanis, Kémi 21 (1971), 37-40. Ezt a lehetőséget 
azért nem lehet biztosan elfogadni, mert a Snwt (senut) szót a sztélén nem azzal a hierogligával írták le, mint 
amelyikkel eredetileg a Memfisz-magtára városnevet általában leírták. Kahn, 2007 143. 
909 Kahn, 2007 143. 
910 A kartusban csak a név vége, a rn.f látszik. Ugyanakkor jelenlegi ismereteink szerint más uralkodó ezzel a 
névtaggal nem jöhet számításba. Jansen-Winkeln, 2007 375; Ritner, 2009 No.138; Kahn, 2007 148. Kitchen nem 
említi meg sem a Milchaides-sztélét sem a kártus töredéket. Azon az állásponton van, hogy sem Tefnakht, sem 
Bakenrenef nem próbálta hatalmát a Delta keleti felében uralkodó dinasztiák rovására kiterjeszteni. Kitchen, 
1986 §332 és §337; Jansen-Winkeln, 2007 381; Ritner, 2009 No.138. 
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valószínűleg az állt, hogy Piankhi 720-ban sikertelenül próbálta meg támogatni a filiszteus városokat 

az Asszíria elleni lázadásban. A kudarc egyik közvetlen következménye volt Rafia lerombolása és 

lakóinak elhurcolása. Az egyiptomi határ menti város elleni asszír támadás, valamint az, hogy a 

kusiták ezt nem tudták megakadályozni, minden bizonnyal súlyos csapást mért a 25. dinasztia 

tekintélyére a Deltában. Ezt Tefnakht kihasználhatta. Ezért elképzelhető, hogy a Michaleides-sztélé 

nem sokkal 720 után keletkezett. A kusiták hatalmának csökkenését a Deltában jelezheti az is, hogy 

IV. Oszorkon önállóan vette fel a diplomáciai kapcsolatot II. Sarrukínnal 716-ban. 

 A szaiszi dinasztia újbóli megerősödésének lehetősége mellett legalább ennyire aggasztó 

lehetett Sabako számára az is, hogy Bakenerenef csatlakozott Asdód asszírellenes szövetségéhez. Ez 

megfelelő jogalapot teremthetett volna II. Sarrukínnak arra, hogy Asdód után Alsó-Egyiptomot jelölje 

ki egy következő hadjárat célpontjául. Az asszírok tartós jelenlétének a Nílus-Deltában pedig 

beláthatatlan következményei lehettek volna a kusita uralomra is Felső-Egyiptomban. Sabako számára 

az egyetlen megoldása az volt, ha Alsó-Egyiptomot is közvetlen kusita ellenőrzés alá vonja, és 

megszűnteti azt a problémát, amelyet a szaiszi dinasztia jelentett. Azonban ezzel várnia kellett 2. 

uralkodási évéig. Megemlékező skarabeuszán egyértelműen utal arra, hogy nem csak északon, de 

délen is le kellett számolni az ellene lázadókkal. A déli lázadók kilétére a sematikus fogalmazás miatt 

nem derül fény, így azok lehettek egy korábban meghódított terület lakói, de nem kizárható az sem, 

hogy Sabakonak a trónját kellett bebiztosítania a kusita elit egy csoportjával szemben, akik 

megkérdőjelezték legitimációját. Akárhogyan is, Sabako csak 2. uralkodási évében, 712-ben tudott 

szaiszi riválisa ellen vonulni, abban az évben, amikor a turtánu elfoglalta Asdódot. 

 

 3.4. Sabako uralkodása 

 3.4.1. Sabako emléke Egyiptomban 

 

 Győztes hadjárata után Sabako a kettős királyság központját és a királyi udvart Napatából 

Memfiszbe költöztette. Ennek hátterében elsősorban az állhatott, hogy nem csak távoli hűbérúr akart 

lenni, a deltai dinasztiákat hatékonyabb ellenőrzés alá szándékozott vonni. Döntésében szerepet 

játszhatott az is, hogy Asszíria II. Sarrukín uralkodása alatt tovább erősítette jelenlétét az egyiptomi 

határon.911  

Memfisz kiemelt státuszát jelzik Sabako titulatúrájának elemei is, amelyeket az óbirodalmi 

fáraók titulatúráiról mintázott. Az új uralkodó azonos Hórusz-, Nebti- és Arany-Hórusz-neve, %bAk-

tAwy (Szebak-taui=a Két föld megáldója), az óbirodalmi hagyományokat tükrözi, mint ahogyan az is, 

                                                 
911 Török, 1997 166f; J.K. Hoffmeier: Egypt’s Role in the Events of 701 B.C. in Jerusalem, in: Jerusalem in 
Bible and Archaeology – The First Temple Period, ed(s): A. G. Vaughn and A. E. Killebrew, Society of Biblical 
Literature, (Symposium Series 18) Atlanta, 2003 226. 

 150



hogy II. Pepi trónnevét, Nfr-kA-ra (Nefer-ka-Ré=Ré kája gyönyörű) vette fel.912 Ez utóbbi egyben azt is 

jelzi, hogy titulatúráját Memfiszben állították össze. 

 A Delta több településeiről előkerült donációs sztélék igazolják, hogy uralmát sikerült nem 

csak Memfiszben, hanem Alsó-Egyiptomban is elismertetnie: 2. évéből Pharbaitos-ból,913 a 3. évéből 

Bubasztiszból914 és a 6. évből Butóból.915 A donációs-sztélét Pharbaitos-ból Patjenfi dedikálta, egy 

helyi Má-főnök, aki Piankhinak is behódolt hadjárata után.916 Külön figyelmet érdemel az a sztélé, 

amely Butóból került elő, a szaiszi királyság szívéből.917 A felirat a sztélén azért is érdekes, mert az 

adományozó, Bakenamaun címek nélkül szerepel, amelynek oka talán a politikai körülményekben 

keresendő.918 Assur-aha-iddina és Assur-bán-apli királyfeliratai igazolják, hogy Sabako nem irtotta ki 

a helyi dinasztiákat, ugyanakkor a hadjáratát követő években tekintélye annyira erős lehetett, hogy 

sikerült a líbiai korban örökletessé vált címeket, mint a Má vagy a Libu Nagy Főnöke a Delta nyugati 

felében egy időre megszűntetnie.919 A Bubasztiszból előkerült donációs-sztélé két dolog miatt is 

érdekes. Mivel a 3. évre, 711-re van datálva, ez az év az, amikorra IV. Oszorkon és a 22. dinasztia 

végleg eltűnt a színről. Ennél érdekesebb, hogy a sztélén Sabako az adományozó, amely azt jelzi, hogy 

a 22. dinasztia ősi birtoka még közvetlenebbül került kusita uralom alá, mint a többi fejedelemség a 

Deltában.920 A Nílus-völgy ellenőrzése a Deltától délre könnyebb feladat volt. Sabako emlékművei 

fennmaradtak Memfisz és Théba között,921 amely jelzi, hogy a kusita uralkodó elődjével ellentétben 

nem tűrte el a helyi fáraókat.922  

 Sabako 2. uralkodási évével keltezett felirat a memfiszi Ápisz-bika sírjában, és Patjenfi 

donácóis sztéléjén kívül előkerült még Karnakból, amely egy Nílus-vízállásjelző szöveg.923 Elődjéhez 

hasonlóan az oázisokban is fenntartotta ellenőrzését, amelyet nevével ellátott kőtömbök igazolhatnak a 

Bahria-oázisból.924 Egy rövid időre úgy tűnik a kusita uralmat egész Egyiptomra sikerült 

kiterjesztenie, amelyet logisztikailag a királyi központ Memfiszbe költöztetése is elősegített. A kusita 

hatalom kiépítéséről, berendezkedéséről Alsó-Egyiptomban azonban nem sokat tudunk. Manethon 

bejegyzése a szaiszi dinasztiával kapcsolatban, ahol a 26. dinasztia elődei között említi Ammeriszt, az 

etiópot, arra enged következtetni, hogy Szaisz élére kusita helytartó került.925 Ugyanakkor a donációs 

sztélék is igazolják, amelyet a 7. századi asszír királyfeliratok megerősítenek, hogy a helyi dinasztiák 

                                                 
912 FHN I, No.12; Morkot, 2000 208. 
913 Jansen-Winkeln, 2009 29. 
914 Jansen-Winkeln, 2009 28. 
915 Jansen-Winkeln, 2009 28; Ritner, 2009 No.149. 
916 Kitchen, 1986 §340; Dodson, 2012 155. A kusita dinasztia deltai hatalma mértékének változásaiban 
jelentőséggel bír, hogy a sztélén csak Sabakot ábrázolták, Patjenfit nem. 
917 Kitchen, 1986 §340; 
918 Ritner, 2009 497. 
919 Ritner, 2009 497. 
920 Kitchen, 1986 379 n772. 
921 Sztélé Dendarából, amely Sabako Hathornak felajánlott ajándékait említi. Kitchen, §342 381. 
922 Dodson, 2012 154. 
923 20 könyök, 1 tenyér és 1 ujj; Jansen-Winkeln, 2009 4; Ritner, 2009 40. 
924 Kitchen, 1986 §340; Jansen-Winkeln, 2009 21; Dodson, 2012 155. 
925 Kitchen, 1986 §340. 
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csakúgy, mint Piankhi hadjárata után a helyükön maradhattak. Uralmukat viszont a memfiszi központi 

kormányzat ellenőrizhette926 kiküldött helyi képviselők, helytartók által. Nem szabad figyelmen kívül 

hagyni azt sem, hogy a kusita dinasztia, ahogy az egyiptomiak is, már 730-as évek közepétől aktív 

diplomáciai kapcsolatban álltak az asszír uralkodókkal.927 Elképzelhető, hogy Sabako alsó-egyiptomi 

uralmának kiépítésében megpróbálta azokat a módszereket átvenni, amelyeket III. Tukulti-apil-Ésarra 

és II. Sarrukín alkalmazott a meghódított területek integrációja érdekében. Ennek egyik alappillére 

volt, hogy a kisebb területű provinciák élére az asszír uralkodó által delegált helytartó, rendszerint egy 

eunuch került. Amennyiben Manethon leírása helytálló, akkor elképzelhető, hogy más fontos deltai 

központokba is kerültek kusita hivatalnokok, akik közvetlenebbül tudták a dinasztia érdekeit 

képviselni, mintha a Deltát csak kettő, esetleg három nagy egységre osztja fel Sabako, és ezek élére 

jelöl ki kusita helytartókat. Egyelőre mégis az tűnik valószínűnek, hogy csak az egykori királyi 

dinasztiákat szándékozta a kusita uralkodó közvetlen ellenőrzése alá vonni; ez utóbbi feltevést 

igazolhatja Ammerisz említése Manethon munkájában Szaisszal kapcsolatban, valamint az, hogy 

Bubasztiszban maga Sabako volt az adományozó a 3. uralkodási évére keltezett donációs-sztélén. 

 Sabako 2. évére keltezett megemlékező skarabeuszán még egy hadászati eseményre történik 

utalás. A skarabeuszon olvasható szöveg két sora a kusita uralkodó ellen lázadó Homok Lakókat is 

említi, akik a tőle való rettegéstől hullottak el.928 Elképzelhető, hogy az utalás talán egy olyan katonai 

eseményt jelöl, amelynek során Sabako megerősítette az egyiptomi határt a Színájon.929 A Homok 

Lakók elnevezés valószínűleg nomád arab törzseket takar, akik talán Sabako Alsó-Egyiptom ellen 

vezetett hadjáratát akarták kihasználni arra, hogy a Deltában portyázzanak. 

 

 3.4.2. Sabako uralma Felső-Egyiptomban 

 

Thébában továbbra is I. Amenirdisz és kijelölt utódja, II. Sepenvepet képviselték a dinasztiát; 

két további Nílus-vízállásjelző szöveg Sabako kartusával igazolja, hogy elismerték uralmát.930 Az 

egyiket a 4. uralkodási évre datálták, a másik szövegen azonban a datálás nem maradt fenn. A kusita 

dinasztia hatalmának további erősítését szolgálta, két fontos adminisztratív intézkedés. Az egyik, hogy 

a kusita származású Kelbaszken lett Théba polgármestere és Amun negyedik prófétája, valószínűleg 

már Piankhi uralkodása alatt.931 A város polgármestereként ő felügyelte Sabako thébai építkezéseit. 

Mint Amun negyedik prófétája egy helyi, a Nakhtefnut családot váltotta fel.932 Ennél is nagyobb 

jelentőséggel bírt, hogy Sabako több évtized után feltámasztotta az Amun főpapja hivatalt, amelybe 

                                                 
926 Török, 1997 167. 
927 A nimrudi borlisták, amelyek III. Tukulti-apil-Ésarra kalhui palotájából kerültek elő, és a 730-as évekre 
keltezhetőek, egyiptomiak és kusiták jelenlétét igazolják az asszír királyi udvarban. Kinnier-Wilson, 1973. 
928 FHN I, No.14. 6-7. 
929 Török, 1997 167. 
930 Kitchen, 1986 §343, 381; von Beckerath, 1966 47; Ritner, 2009 No.7, 40; Jansen-Winkeln, 2009 4. 
931 Kitchen, 1986 §344 382; Török, 1997 168; Morkot, 2000 237. 
932 Dodson, 2012 160. 
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fiát, Haremakhetet ültette.933 Elhatározása mögött talán az állt, hogy neki nem volt lehetősége saját 

lányai közül valakit az Isteni Feleség örökösének jelölni, mivel Piankhi saját lányát csak néhány évvel 

korábban jelölte ki, mint leendő Isteni Feleség. Legitimációját ezért más módon is erősítenie kellett.934 

Bár a kusita és a thébai elit integrációja tovább folytatódott,935 a két fontos hivatal kusita ellenőrzés alá 

vonása következtében egy időre az Amun-körzet függetlenségének maradék illúziója is elveszett.936 

 Sabako elsődleges feladatának valószínűleg hatalma konszolidálását tartotta Alsó-

Egyiptomban, ezért külpolitikájában a konfliktus elkerülésére törekedett Asszíriával. Ennek a 

szándéknak egyik megnyilvánulása volt az Egyiptomba menekült Jamani kiadatása is. Ennek a 

politikának bizonyítékai lehetnek azok a Ninivéből előkerült pecsétlenyomatok is, amelyeken Sabako 

kartusai láthatóak.937 Dolgozatom következő fejezetében ezekre még vissza fogok térni. 

 

3.4.3. Építkezések és kultúra 

 

 Hatalma konszolidálásának része volt, hogy Sabako felújította a templomépítkezéseket 

Egyiptomban; nevéhez köthetőek a 25. dinasztia első komoly építkezései.938 A kusita uralkodó munkái 

elsősorban Memfiszben és Thébában tetten érhetőek. Memfiszben kápolna a Ptah-körzetben, az Ápisz 

balzsamozási-háztól nyugatra, valamint számos szobor jelzi tevékenységét. Legjelentősebb építménye 

azonban maga a balzsamozási-ház az Ápisz-bikának.939 Szintén Memfiszből került elő egy gyönyörű 

relief töredék, amely Sabakot ábrázolja Mut előtt. A fennmaradt töredéken az uralkodó kettős 

koronája, Hórusz-nevének egy része, és az istennő címei láthatóak.940 A töredék talán más, 

stilisztikailag nagyon hasonló töredékekhez tartozik, amelyek a király neveit viselik, és amelyek ó- és 

középbirodalmi mintákra mennek vissza. Elképzelhető, hogy a modellt az ábrázoláshoz a Lépcsős-

Piramis földalatti kamráinak jelenetei szolgáltatták.941 Legfontosabb fennmaradt memfiszi emlékműve 

azonban mégis egy bazalt kőtömb, rajta a Memfiszi-teológia szövegével.942 

A Memfiszi-teológia, amelyet a felirat szerint egy féreg rágta papiruszról másoltak át kőre, fő 

témája Memfisz dicsőítése. A téma jó illeszkedik a kusita uralkodók politikai programjába, amelyben 

Memfisz kiemelt helyen szerepelt, mint a kettős királyság központja. Céljuk az volt, hogy 

helyreállítsák, és nem csak építészetileg, de intellektuálisan és vallásilag is.943 A felirat értelmezése 

                                                 
933 Kitchen, 1986 §344, 382; Török, 1997 168. 
934 Török, 1997 168. 
935 Török, 1997 168. 
936 Kitchen, 1986 §344 382; Morkot, 2000 217. 
937 T.C. Mitchell–A. Searight: Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum – Stamp Seals III: 
Impressions of Stamp Seals on Cuneiform Tablets, Clay Bullae, and Jar Handles. Leiden – Boston 2008. 37-38; 
A.H. Layard: Discoveries in the Remains of Niniveh and Babylon. Gorgias Press 2002. 156-159.  
938 Kitchen, 1986 §342; Török, 1997 167f; Morkot, 2000 217f. 
939 Morkot, 2000 217. 
940 Morkot, 2000 219. 
941 Morko, 2000 219. 
942 Kitchen, 1986 §342 381; Török, 1997 169; Morkot, 2000 217f. 
943 J. Assmann, The Mind of Egypt, Harvard University Press, 2003. 345. 
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számos problémát vet fel, még datálása is bizonytalan. Korábban egyértelműen az Óbirodalom idejére 

keltezték, a vita csak a körül folyt, hogy 1-2. vagy 5-6. dinasztia kori-e a szöveg. Ugyanakkor nem 

kizárható, hogy Sabako uralkodása alatt jött létre az egész szöveg,944 amelynek autentikusságát 

akarták azzal növelni, hogy óbirodalmi álcába bújtatták. A műben Memfisz, mint a világ teremtésének 

valamint a fáraói királyság eredetének helye van bemutatva,945 ezért a mű tartalma ideális volt ahhoz, 

hogy kifejezze a kusita dinasztia igényét az archaikus formák iránt, amelynek fő célja Egyiptom 

szentségének visszaállítása és vallási megújítása volt.946 A Memfiszi-teológia így egyben a múltra 

történő visszautalásnak és a 25. dinasztia archaizmusra törekvésének legfontosabb emlékműve is.947 

Memfiszi erőfeszítései ellenére Sabako építkezései egyelőre Thébában a legjobban 

megfoghatóak. Karnakban az Amun-körzet IV. Pülönjára helyezett el egy dedikációs szöveget 

egyiptomi hadjáratának emlékére.948 A Hüposztil-csarnoktól északra, III. Amenhotep és I. Thotmesz 

pülónjai között fekvő tér északi bejáratánál Sabako egy 20 oszlopból álló porticust emeltetett.949 Az 

Amun-templomtól északra, a körzeten túl az újbirodalmi adminisztratív épületek közelében új 

kincstárat adott a körzethez.950 Ezen kívül kapubejárót építtetett a pici Ptah-templomhoz, amelyet még 

III. Thotmesz emelt.951 A Ptah-templomtól északra futó út mentén Sabako és I. Amenirdisz közösen 

emelték az egyik Ozirisz-kápolnát.952 Ebből került elő Amenirdisz gyönyörű alabástrom szobra. 

Ezeken kívül fennmaradtak nevével ellátott töredékek a Montu-körzetből is.953  

Luxorban a korábbi, II. Ramszesz által emelt főbejárat két pülónja között felújíttatta a 

főbejáratot, amelyet saját maga és egyiptomi istenek monumentális alakjai díszítenek.954 Ezen kívül 

oszlopsort is adott a templomhoz.955 

A thébai nyugati parton hosszú idő után ő volt az első király, aki építkezett: Medinet Habuban 

a kicsi templomhoz adott hozzá pülónt.956 

 Talán annak a jele, hogy erőfeszítéseiben inkább Egyiptomra koncentrált, mindenesetre 

Kúsban kurrui piramisán (Ku 15)957 kívül Sabako nagyon kevés emléket hagyott hátra. A kawai B-

templom egyik oszlopán olvasható neve, ezért elképzelhető, hogy itt is, ahogyan Karnakban és 

                                                 
944 Assmann, 2006 346. A szöveg elején világos utalás van arra, hogy ki kellett egészíteni, mert bizonyos részeit 
elvesztek. Lichtheim, 2006 52. 2. 
945 Lichtheim, 2006, 55f, 61-64; Assmann, 2006 346; Török, 1997 169. 
946 Assmann, 2006 356; Török, 1997 169. 
947 Assmann, 2006 345; Török, 1997 169. 
948 Kitchen, 1986 §343 379f; Jansen-Winkeln, 2009 5. 
949 Morkot, 2000 240. 
950 Kitchen, 1986 §343 381; Morkot, 2000 221 és 242; Dodson, 2012 155. 
951 Kitchen, 1986 §343 381; Morkot, 2000 221 és 243; Valószínűleg ebből, és nem a memfiszi Ptah-templomból 
került elő a fáraó ülő szobra, amely a római időkben került Európába, és az egyik legkorábbi kusita emlékmű 
lett, amely ismertté vált az európai kutatók számára. Morkot, 2000 221. 
952 Morkot, 2000 221 és 243. 
953 Kitchen, 1986 §343; Jansen-Winkeln, 2009 10f. 
954 Kitchen, 1986 §343; Morkot, 2000 219. 
955 Kitchen, 1986 §343 381f; Morkot, 2000 219.  
956 Kitchen, 1986 §343; Jansen-Winkel, 2009 17f. Dodson, 2012 155. 
957 Dunham, 1950 55-59. 
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Luxorban, oszlopsort adott a templomhoz.958 Ezen kívül viszont semmi említésre méltó, leginkább 

skarabeuszokon és amuletteken maradt fenn neve.959 

 

3.3. Sebitko uralkodása – Szín-ahhé-eriba hadjárata 701-ben 

 3.3.1. Sebitko trónra lépése 

 

 Sabakot fia, Sebitko (kb. 706/702/698-690) követte a kettős királyság trónján. Az új uralkodó 

titulatúrája tükrözi az apja uralkodása alatt kialakított kulturális, politikai és ideológiai kapcsolatot 

Memfisszel, ugyanakkor egy elődjétől teljesen új külpolitikai irányvonal meghirdetője is egyben. 

További különbség, hogy legalább két Hórusz-, Nebti- és Arany-Hórusz-nevet használt, amely 

általában jellemző volt a harmadik átmeneti kori titulatúrákra.960 

Trónnevével, ©d-kAw-Ra (Djed-kau-Ré=Ré-akinek-kái-örökké-tartóak) az 5. dinasztia fáraóját, 

Iszeszit idézte, és Hórusz-, Ré-fia- valamint egyik Nebti-neve is az óbirodalmi hagyományokat 

követte: @r ©d-xaw (Hórusz Djed-khau=Hórusz, akinek megjelenés-örökké-tartó),  sA-Ra-mry-PtH (szá-

Ré-Meri-Ptah=Ré fia-Ptah kegyeltje), Nbty %xay-MAat mry-&Awy (Nebti Szehai-Maat Meri-Taui=A Két 

Úrnő: Aki az Egyensúlyt megtestesíti, a Két-Föld-kegyeltje). Másik Nebti-neve és Arany-Hórusz-nevei 

azonban jelzik a megváltozott külpolitikai irányvonalat, és az elkerülhetetlen összeütközést 

Asszíriával: Nbty aA-Sfyt-m-tAw-nbw (Nebti aa-sefit-m-tau-nb(u)=A Két Úrnő: akinek-ismertsége-

minden-földön-nagyszerű ) @r-nbw aA-xpS Hwj-pDt-9 (Hor-Nebu aa-hepes-hui-pedjut-9=Arany Hórusz: 

Akinek-Ereje-Hatalmas, aki-lesújt-a-9-íjra) illetve @r-nbw !rw-Hr-nxtw (Hor-nebu heru-her-

nehtu=Arany Hórusz: Győzelemmel-elégedett). Ezt támasztotta alá másik Hórusz-neve, amely az 

Újbirodalmat és birodalmi hagyományokat idézte: @r kA-nxt xa-m-WAst (Hor kha-nehet ha-em-

uaszet=Hórusz: az erős-bika-aki-megjelenik-Thébában). Az utóbbi egyben azt is igazolja, hogy 

Thébában (is) megkoronázták.961 

A hangzatos és tartalmas titulatúra ellenére Sebitko jelenleg a 25. dinasztia legkevésbé ismert 

fáraója. Egyetlen kortárs írott forrás köthető nevéhez, egy Nílus-vízállást jelző szöveg Karnakból 3. 

évére datálva.962 A felirat érdekessége, hogy szokatlanul hosszú a többi vízállást jelző szöveghez 

képest, és említést tesz az uralkodó látogatásáról az Amun-körzetben, ahová valószínűleg az áradást 

megszemlélni érkezett.963 Korábban felmerült annak lehetősége is, hogy Sebitko megjelenése a 

templomban esetleg arra utalna, hogy 3. évében koronázták meg, és addig apja társuralkodója volt. 

Erre azonban nincsen közvetlen bizonyíték. 

                                                 
958 Jansen-Winkeln, 2009 12f. 
959 Mindössze egy pecsételő, néhány pecsétlenyomat a szanami templomi kincstárból, valamint egy skarabeusz 
Szennarból és egy táblácska a Gebel Moyaról. Kitchen, 1986 383 n804; Jansen-Winkeln, 2009 22ff. 
960 Török, FHN I, 126. 
961 Török, FHN I, 126. 
962 FHN I, No.17; Ritner, 2009 41; Jansen-Winkeln, 2009 40. 
963 Dodson, 2012 159. 
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Mivel királyfelirata egyelőre nem került elő, az egyetlen esemény, amelyről Sebitko több mint 

egy évtizedig tartó uralkodásához tudunk kötni, az egyiptomi részvétel a levantei eseményekben 701-

ben. 

 

3.3.2. Szín-ahhé-eriba hadjárata 701-ben a Földközi-tenger keleti partvidékre 

 3.3.2.1. Az asszír beszámoló 

 

 A Sabako uralma alatt fennálló békés viszony a kettős királyság és Asszíria között a 7. század 

végén megváltozott. II. Sarrukín 705-ben, csatatéren bekövetkezett váratlan halála jó alkalmat 

teremtett a nyugati tartományok és vazallusok valamint Babilónia számára, hogy függetlenedni 

próbáljanak az asszír uralom alól.  Sebitko megváltoztatott titulatúrájának, az Újbirodalom korát idéző 

imperialisztikus elemei jelzik, hogy a kusita fáraó úgy érezte, megérett az idő arra, hogy Egyiptom 

tekintélyét gazdasági érdeleinek megfelelőn a Fölközi-tenger keleti partvidékén visszaállítsa. A 

kialakult helyzet azért is kecsegtető volt, mert úgy tűnik, hogy a lázadásban résztvevők az asszír 

birodalom különböző területein összehangoltan cselekedtek. Az ószövetség számol be arról, hogy 

Marduk-apla-iddina követeket küldött Jeruzsálembe Ezékiáshoz (kb. 727-698), Júda királyához, aki a 

nyugati lázadó uralkodók egyik vezéregyénisége volt.964 

 Szín-ahhé-eriba (704-681), azután vonult csak a nyugati területek visszahódítására, hogy a 

trón betöltését Babilónban Asszíria érdekeinek megfelelően rendezte. 701-ben a Földközi-tenger keleti 

partvidékére vezetett ún. harmadik hadjáratának elsődleges forrásait az asszír uralkodó királyfeliratai 

képezik. Meg kell ezek mellett említeni az Ószövetséget is, amelynek egyes könyvei az események 

júdai vonatkozásairól számolnak be.965 A források bősége ellenére azonban Szín-ahhé-eriba katonai 

tevékenységének pontos értelmezése Palesztinában számos problémát vet fel. Az asszír és bibliai 

források bár számos ponton egyeznek, az alapvető hasonlóságok ellenére a két leírás nem azonos.966 

Az eltérések egy részét ugyan meg lehet magyarázni azzal, hogy a két forrás megalkotásának célja 

más volt, illetve létrejöttük hátterében más-más szempontok játszottak szerepet, az összes problémát 

ez nem oldja meg.967 Ezért felmerült annak lehetősége, hogy Szín-ahhé-eriba uralkodása alatt nem 

egy, hanem legalább két asszír hadjárat sújtotta Júdát.968 Feltételezésük egyik alappillére az, hogy a 2 

Kir 19:9 említi Tirhakát, azaz Taharkot, Kús királyát, aki sereggel közeledik Szín-ahhé-eriba ellen. 

Mivel szerintük Taharko 701-ben túl fiatal volt ahhoz, hogy önállóan vezessen sereget,969 a bibliai 

szöveghely Szín-ahhé-eriba egy másik Júda elleni hadjáratáról kell, hogy beszámoljon, amelyet az 

asszír uralkodó valamikor a 680-as években vezetett. 

                                                 
964 2Kir 20:12; Ézs 39:1-3; Grayson, 1992 109. 
965 A hadjáratra vonatkozó ószövetségi források legátfogóbb bemutatása és értelmezése: W.R. Gallagher, 
Sennacherib’s Campaign to Judah, Brill 1999. 
966 J.B. Geyer: 2 Kings XVIII 14-16 and the Annals of Sennacherib, VT 21/5 (1971), 604-606. 
967 Grayson, 1992 110. 
968 Grayson, 1992 110f; W. Shea: Sennacherib’s Second Palestinian Campaign, JBL 104/3 (1985), 401-418. 
969 A.R.  Millard: Sennacherib’s Attack on Hezekiah, TyBull 36 (1985), 61. 
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Annak ellenére, hogy Egyiptom aktívan támogatta legalább a filiszteus városokat és/vagy a 

júdai királyságot, közvetlen egyiptomi forrás nem maradt fenn, amely a szíriai-palesztinai államoknak 

nyújtott egyiptomi-kusita katonai segítségről tudósítana. Taharko két sztéléjén utal arra, hogy amikor 

fiatal herceg volt, Sebitko északra hívta Kúsból egy sereg élén.970 Annak ellenére, hogy a sztéléken 

leírtakat csak közvetve lehet az asszír hadjárathoz kapcsolni, az mindenesetre megegyezett az 

egyiptomi gyakorlattal, hogy expedíciós sereg élére a kijelölt trónörököst jelölték ki.971 

Szín-ahhé-eriba hadjáratának az asszír források alapján három fázisa volt. Az asszír sereg 

először Föníciát rohanta le. Az ellenállás vezetője itt valószínűleg Luli, Szidón királya, a térsége 

legerősebb uralkodója volt.972 Feltételezhető hogy 705 után, hasonlóan Ezékiáshoz, Júda királyához, 

Luli is egy olyan szövetségi rendszert hozott létre, amely magába foglalta a környező kisebb városokat 

és államokat.973 Mindenesetre az elfoglalt városok és települések listája Szín-ahhé-eriba 

királyfelirataiban ezt igazolhatja. Az előkészületek ellenére az asszír felvonulás hírére a szidóni 

uralkodó Ciprursa974 menekült. Mivel az asszír beszámolók nem említenek ostromot, elképzelhető, 

hogy az asszírpárti előkelők felülkerekedtek a városban, és ezért a koalíció szétesett, mielőtt 

megmérettetett volna.975 Akárhogyan is, Szín-ahhé-eriba elfoglalta Szidónt és az ellenőrzése alá 

tartozó településeket,976 majd a város trónjára Tubaʼlut ültette, akire évente fizetendő súlyos adót és 

sarcot vetett ki.977 Nem csak ostromot nem említ az asszír királyfelirat, de azt sem, hogy Szidón súlyos 

büntetésben részesült volna. J. Katzenstein ebből arra következtet, hogy a város tényleg harc nélkül 

adta meg magát.978 Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni arról, hogy Asszíria kereskedelmi érdekei 

is azt kívánták, legalább is még ekkor, hogy a föníciai városok komoly veszteségek és károk nélkül 

vészeljék át az ilyen időszakokat.  

Az események leírásában a következő epizód az, hogy Amurru979 ország – Szamszimuruna, 

Szidón, Arvad, Gubla, Asdód – királyai hódoltak Szín-ahhé-eriba előtte, és átnyújtották neki tetemes 

mennyiségű ajándékaikat és adójukat.980 

A hadjárat következő fázisában az asszír sereg elérte a filiszteus partvidéket. Az asszír 

beszámolóból úgy tűnik, hogy az ellenállást itt Askelon és Ekron, a térség két gazdaságilag jelentős 

                                                 
970 FHN I, No.21. (Kawa IV), 7-9; FHN I, No.22. (Kawa V), 13-15. 
971 Török, 1997 170. 
972 J. Katzenstein, The History of Tyre – From the Beginning of the Second Millenium B.C.E. until the Fall of the 
Neo-Babyloian Empire in 538 B.C.E., Jerusalem, 1973 246.  
973 Katzenstein, 1973 346. 
974 Az asszír forrásokban: Jadnana. 
975 Katzenstein, 1973 347. 
976 Kis-Szidón, Nagy-Szidón, Bít-Zitte, Zaribtu, Mahalliba, Usu, Akzib, Akku. 
977 Tadmor, 1966 96; Kitchen, 1986 §342 385. Grayson, 1992 110; Morkot, 2000 212; Grayson-Novotny, 2012 
175, 37-49. 
978 Katzenstein, 1973 247. 
979 Amurru=Nyugat 
980 Tadmor, 1966 96; Morkot, 2012 212; Grayson-Novotny, 2012 No.22, col.ii.50-60. 
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erőt képviselő városállama vezette. Askelont Szín-ahhé-eriba elfoglalta,981 és a város királyát Szidkát 

családjával együtt Asszíriába hurcolta.982 Askelon trónjára ezután Szín-ahhé-eriba Sarru-lú-dári 

ültette, aki annak a Rukibtinek volt fia,983 akit néhány évtizeddel korábban III. Tukulti-apil-Ésarra tett 

meg a város királyának. Az új uralkodó asszír neve (Sarru-lú-dári = Soká éljen a király!) jelzi, hogy 

az asszírok bábja volt. Valószínűleg város ostromával egy időben – vagy még előtte984 – az asszír 

sereg egyes egységei elfoglalták az Askelon birtokába tartozó többi várost, amelyek, miként azt Szín-

ahhé-eriba írja, nem hódoltak meg neki azonnal.985 De nem Askelon volt az egyetlen filiszteus város, 

amelyik nem adta meg magát.  

Ekronban986 a városi elit asszírellenes tagjai megfosztották trónjáról Padit, Asszíria 

szövetségesét,987 és megbilincselve Jeruzsálembe küldték, ahol Ezékiás, Júda király börtönbe 

vetette.988 Padi bebörtönzésének előzménye valószínűleg az volt, hogy Ezékiás talán az asszír hadjárat 

előtt, miként arról a 2Kir 18:8 beszámol, leverte a filiszteusokat Gázáig, és a filiszteus városokat be 

akarta vonni az asszírellenes szövetségbe.989 Ismervén az asszír katonai erejét, Ezékiásnak annyi 

szomszédos királyságot kellett bevonnia a koalícióba, amennyit tudott. A visszautasítást nem lehetett 

elfogadni.990 Ehhez járulhatott hozzá az is, amelyet a felirat következő sorai sejtetnek, hogy az 

egyiptomi támogatást csak a filiszteus városokon keresztül tudta Ezékiás biztosítani. Szín-ahhé-eriba 

beszámolója ugyanis ennél a pontnál említi a felvonuló egyipomi-kusita hadsereget, amely, legalábbis 

a leírásból úgy tűnik, az ekroni lázadók megsegítésére érkezett.991 Annak ellenére, hogy a felirat 

alapján Ezékiás volt a lázadás vezetője Palesztinában,992 Ekron ekkor már nagy és jól megerődített 

virágzó város volt,993 és így rendelkezhetett azzal a befolyással, amely ahhoz kellett, hogy az 

egyiptomi támogatást megszerezze. Ekron vezető szerepét az egyiptomi-kusita katonai támogatás 

megszerzésében igazolhatja, hogy az Ószövetség nem vádolja Ezékiást azzal, hogy idegen hatalommal 

szövetkezett. Ha így van, Ézsaiás biztosan szóvá tette volna.994 

                                                 
981 Grayson, 1992 110. Ezzel szemben: Tadmor, 1966 97. Az asszír királyfeliratok valóban nem említenek 
ostromot, ezért elképzelhető, hogy Askelon harc nélkül adta meg magát, és valószínű, hogy Szidkát egy városon 
belüli asszírpárti puccs buktatta meg, miután látszott, hogy az asszír sereget nem lehet feltartóztatni.  
982 Tadmor, 1966 97; Morkot, 2000 214; Grayson-Novotny, 2012 No.22, col.ii.60-64. 
983 Tadmor, 1966 97; Morkot, 2000 214; Grayson-Novotny, 2012 No.22, col.ii.65-68. 
984 Morkot, 2000 214. 
985 Grayson-Novotny, 2012 175, col.ii.68-72. 
986 Az asszír forrásokban: Amqarruna. 
987 A feliratban szereplő nyugati uralkodók közül Padi az egyetlen, aki Asszíriának tett hűségeskü alatt állt. 
Ekront II. Sarrukín khorszabadi domborművei alapján 720-ban foglalta el Asszíria. Sarrukín akkor tehette 
királlyá Padit. N. Naʼaman: Ekron under the Assyrian and Egyptian Empires, BASOR 332 (2003), 83. 
988 Grayson-Novotny, 2012 175, col.ii.73-77. 
989 Naʼaman, 1991 95. 
990 Naʼaman, 1991 95. 
991 Tadmor, 1966 97; Grayson, 1992 110. Morkot, 2000 214; Grayson-Novotny, 2012 175, col.ii.78-81. 
992 Az asszír leírásból valóban nem derül ki, hogy ki biztosította az egyiptomi-kusita támogatást, Ekron vagy 
Júda, sőt úgy tűnik Ekron. Hoffmeier, 2003 220. Hoffmeier ugyanakkor nem veszi figyelembe az ószövetségi 
beszámolót, amely alapján feltételezhető, hogy Ekron a júdai szövetségi rendszerbe tartozhatott. 
993 Naʼaman, 2003 85. 
994 Hoffmeier, 2003 232. Ez elképzelhető, de figyelembe kell venni a rab SaqE beszédét is, amelyben az asszír 
főhivatalnok egyértelműen utal arra, hogy Ezékiás az egyiptomi katonai támogatásban bízott. 
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Az ekroni lázadók megsegítésére érkező egyiptomi sereg leírásával kapcsolatban érdemes 

felhívni a figyelme arra, hogy Szín-ahhé-eriba többes számban beszél Muszri (Alsó-Egyiptom) 

királyairól, akik Meluhha (Kús) királyának íjász, lovas és harciszekér alakulataival érkeztek. A csatára 

a két sereg között Elteke995 közelében került sor, és a forrásokból úgy tűnik asszír győzelem 

született.996 A csata során az asszír sereg számos elit foglyot ejtett az egyiptomi-kusita seregből. Az 

ütközet után az asszírok elfoglalták, és kifosztotta Eltekét és Timnát, majd folytatták útjukat Ekron 

felé.997 Mivel a város kapcsán az asszír forrás ezúttal sem említ ostromot, elképzelhető, hogy mire az 

asszír uralkodó elérte Ekront, az egyiptomi vereség hírére a városban elfogták azokat, akik az 

asszírellenes lázadásban részt vettek. A lázadó frakció vezetőit, Szín-ahhé-eriba kivégeztette.998 

Miután a filiszteus partvidéken Szín-ahhé-eriba helyreállította az asszír fennhatóságot, 

következet a hadjárat harmadik szakasza, Júda. Miközben az asszír sereg egy része bekerítette és 

blokád alá vette Jeruzsálemet, más egységek elfoglalták Júda 46 megerődített települését, ahonnan 

200150 ember hurcoltak el. Az elfoglalt erődök között volt Lákis is, amelynek ostromáról Szín-ahhé-

eriba királyfelirataiban nem történik említés, ugyanakkor az asszír uralkodó ninivei palotájának egyik 

termét kizárólag a város ostromát és elfoglalását ábrázoló domborművek díszítették.999 Az elfoglalt 

júdai városokat és területeket Szín-ahhé-eriba Asdódhoz, Gázához és Ekronhoz1000 csatolta. Szín-

ahhé-eriba ezzel a lépésével jelentősen meggyengített Júdát, amely 701-ig a Palesztina vezető politikai 

hatalma volt. Az asszír uralkodó célja lehetett az is, hogy a filiszteus városok megerősítésével 

létrehozzon egy olyan ütköző zónát, amely adott esetben sikeresen tudja megakadályozni, hogy a 

kusita uralom alatt álló Egyiptom és Júda szövetkezzenek Asszíria ellen. 

Az asszír beszámoló – hirtelen – azzal ér véget, hogy Ezékiás tetemes mennyiségű adót és 

ajándékot, amelyben szerepelt ébenfa, elefántcsont és arany, küldött Szín-ahhé-eriba után Ninivébe. 

Jeruzsálem elfoglalásáról nem történik említés. 

Asszíria júdai politikájával és Jeruzsálem sikertelen ostromával kapcsolatban meg kell 

említeni még egy szempontot, amely befolyásolhatta Szín-ahhé-eriba fellépését. Figyelemre méltó, 

hogy míg a sikerrel végződött lákisi ostromot meg sem említi az asszír beszámoló, addig a sikertelen 

ostrommal végződő Jeruzsálemi epizódot részletesen írja le. S. Dalley vetette fel annak lehetőségét, 

hogy az 1990-es évek elején megtalált kalhui királynő sírok, amelyekben III. Tukulti-apil-Ésarra 

felesége Jábá, valamint II. Sarrukín felesége, Atalja nyugodott, júdai születésű hercegnők temetkezései 

voltak.1001 Amennyiben ez a feltételezés helytálló, akkor elképzelhető, hogy Szín-ahhé-eriba anyja 

                                                 
995 Az asszír forrásokban: Altakú 
996 Grayson-Novotny, 2012 175, col.ii.82-col.iii.3. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a csata leírása után 
nincsen szó zsákmányszerzésről, amely azt sejteti, hogy az asszír győzelem nem volt elsöprő. Az egyiptomi-
kusita sereg vissza tudott vonulni, amelyet Szín-ahhé-eriba nem tudott megakadályozni. 
997 Tadmor, 1966 97; Grayson, 1992 110; Grayson-Novotny, 2012 No.22, col.iii.7-8. 
998 Tadmor, 1966 97; Grayson, 1992 110; Grayson-Novotny, 2012 No.22, col.iii.8-10. 
999 D. Ussishkin: The Lachish Reliefs and the City of Lachish, IEJ 30 (1980), 174-195. 
1000 Ez lett később Ekron virágzásának alapja. Naʼaman, 2003 83. 
1001 S. Dalley: The Identity of the princesses in Tomb II and a new analysis of events in 701 BC, in: New lights 
on Nimrud: Proceeding of the Nimrud Conference, 11th-13th March 2002, London 2008, 171-715. 
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Jeruzsálemből származott.1002 Kétségtelen, hogy az asszír királyfeliratok nem említenek ostromot 

Jeruzsálemmel kapcsolatban, csak blokádot, amely még azt sem igényelte, hogy az asszír uralkodó 

személyesen ott tartózkodjon, és fenntartásához elegendő volt egy kisebb haderő. Csak meg kellett 

várni, hogy a város kapituláljon, amint a körülmények elviselhetetlenné váltak a falakon belül. Erre az 

Ószövetségben és Szín-ahhé-eriba leírásában is egyértelmű utalás van. Júda Uzziás uralkodásától 

kezdve hű vazallusa volt Asszíriának, az egyetlen kilengést leszámítva 701-ben, amelyet az asszír 

uralkodók házassági kapcsolatokkal igyekeztek biztosítani.1003 Az asszír uralkodó mozgásterét 

jelentősen leszűkíthette nem csak az, hogy a feltételezés szerint nagybátyja uralkodott Jeruzsálemben, 

hanem az is, hogy Szín-ahhé-eriba egyik felesége, Nakia, Assur-aha-iddina anyja is talán júdai 

származású volt.1004 

 

 3.3.2.2. Az ószövetségi leírások 

 

Az Ószövetség három könyve hosszú leírásokat tartalmaz a Júda ellen vezetett asszír 

hadjáratról: a 2Kir 18:13-37 és 19, a 2Krón 32:1-23, és az Ézs 36-37. A Királyok 2. és az Ézsaiás 

Könyvében olvasható beszámolók néhány részlettől eltekintve megegyeznek. 

 A Királyok Könyve beszámolója szerint Ezékiás 14. uralkodási évében Szín-ahhé-eriba 

megtámadta Júdát, és elfoglalta annak minden megerődített városát (2Kir 18:13-16, Ézs 36:1). Ezékiás 

üzenetet küldött az akkor éppen Lákis alatt táborozó asszír uralkodóhoz, amelyben megvallja, hogy 

vétkezett, és kéri Szín-ahhé-eribát, hogy szüntesse be a hadjáratot. Asszíria királya erre súlyos adót 

vetett ki Ezékiásra, amelyet az meg is fizetett. Eddig a Királyok Könyvében olvasható leírás első része 

(2Kir 13-16). A 2Kir 18:17 ezek után közvetlenül azzal folytatja, hogy az adó megfizetése ellenére a 

Lákisnál táborozó Szín-ahhé-eriba mégis követséget menesztett Jeruzsálemhez, a turtánu, a rab Sa réSi 
1005és a rab SaqE1006 személyében, akiket egy sereg is kísért (2Kir 18:17-18, Ézs 36:2-3). A rab SaqE 

ekkor mondta el híressé vált beszédét Ezékiás követeinek és Jeruzsálem lakóinak (2Kir 18:19-35, Ézs 

36:4-20), akiket arra próbált rávenni, hogy adják meg magukat Asszíria királyának, és nem bízzanak a 

törött nádszál, Egyiptom támogatásában (2Kir 18:21, Ézs 36:6). Ezékiás értesülvén az üzenetről (Ézs 

36:22) kétségbeesésében Ézsaiás prófétához fordult, aki egy jövendöléssel válaszolt: amiért az asszír 

király szolgái az Urat szidalmazták, az Úr fegyver által fogja elejteni Asszíria királyát, amint hazatért 

(2Kir 19:1-7, Ézs 37:1-7). A rab SaqE megvitte az üzenetet Szín-ahhé-eribának, akit ekkor már Libna 

alatt talált meg (2Kir 19:8, Ézs 37:8). Az asszír uralkodó közben értesült arról, hogy Taharko, Kús 

királya sereggel közeledik (2Kir 19:9, Ézs 37:9). Ekkor Szín-ahhé-eriba megint követséget menesztett 

                                                 
1002 Dalley egy másik tanulmányában szinte biztosan Ataljával azonosítja. S. Dalley: Yabá and Atalyá and the 
Foreign Policy of the Late Assyrian Kings, SAAB XII/2 (1998), 97. 
1003 Dalley, 1998 83f. 
1004 Dalley, 1998 97; Dalley, 2008 171f. 
1005 A főeunuch. 
1006 A főpohárnok. 
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Jeruzsálemhez ultimátummal (2Kir 19:10-13, Ézs 37:10-13). Ezékiás az újabb üzenet hallatán előbb 

maga könyörgött az Úrhoz, majd megint Ézsaiáshoz fordult támogatásért (2Kir 19:14-40, Ézs 37:14-

20). A próféta az Úr szavait tolmácsolva (2Kir 19:21-34, Ézs 37:21-35) megígérte, hogy az Úr 

megoltalmazza a város; Jeruzsálemet Asszíria királya nem fogja elfoglalni (2Kir 19:32-34, Ézs 37:33-

34). S így is történik, mert ezt követően az Úr angyala elpusztított 185.000 embert az asszír táborban 

(2Kir 19:35, Ézs 37:36). Ninvébe hazatérő Szín-ahhé-eribán pedig beteljesedik az Úr 

átka/jövendölése: imádkozás közben fiai meggyilkolják (2Kir 19:36-37, Ézs 37:37-38). 

 A Királyok 2. Könyvében és az Ézsaiás Könyvében olvasható beszámolók közötti egyetlen 

lényegi különbség az, hogy Ézsaiás Könyve nem említi Ezékiás adófizetését 

 A Krónikák 2. Könyvének leírásából néhány részlet kimaradt, másokat viszont említ. Nincsen 

benne Ezékiás első adófizetés (2Kir 18:14-16), Taharko Kús királyának említése (2Kir 19:9), és csak 

egy asszír küldöttségről van benne szó. Ugyanakkor részletesen le van benne írva az, ahogyan a júdai 

uralkodó felkészítette Jeruzsálemet a várható ostromra (2Krón 32:1-8). Ezt követi az asszír küldöttség 

érkezése és a rab SaqE beszédének leírása (2Krón 32:9-19), majd Ezékiás, valamint Ézsaiás közös 

könyörgése (2Krón 32:20), és az asszír tábor pusztulása, illetve Jeruzsálem szabadulása, ahogyan az a 

Királyok 2. Könyvében is le van írva (2Krón 32:21-22).   

 

3.3.2.3. Egy vagy két asszír hadjárat 

 

 H. Rawlinson már a 19. század közepén felvetett G. Rawlinson, hogy Szín-ahhé-eriba két 

hadjáratot vezetett Palesztinába. Az elképzelést később sokan átvették, és különösen az izraeli 

történelemmel foglalkozók körében alakult ki az a meggyőződés, hogy valóban két hadjárat volt. 

Ennek alapja, hogy véleményük szerint a 2Kir 18:13-37 és a 19:1-25-ben két hadjárat van leírva: a 

2Kir 18:13-17 az első, míg a 2Kir 18:18-19:35 pedig a második hadjárat júdai eseményei foglalja 

össze. További érvük, hogy a 2Kir 18:13-17 és az asszír királyfelirat beszámolói egybeesnek. Ezzel 

szemben a második hadjárat fontos eseményeiről, pl. Lákis ostromáról vagy a rab SakE követségről szó 

sincsen asszír forrásokban. 

 A probléma az elmúlt másfél évszázadban számos tanulmány, monográfia témája volt.1007 

Mivel dolgozatom témáját csak közvetve érinti Taharko említése miatt a feltételezett második hadjárat 

eseményei során, itt most nem lehet helye a probléma átfogó elemzésnek és esetleges feloldásának. 

Néhány dologra azonban érdemes felhívni a figyelmet, amely óvatosságra kell, hogy intse azokat, akik 

a két asszír hadjárat elméletét fogadják el. 

 Az egyik legfontosabb az, hogy a 2Kir 18:13-17-ben valójában nincsen megemlítve 

Jeruzsálem ostroma, amely pedig a következő versek, és az asszír beszámoló fő témája is. Szintén 

Jeruzsálem ostromára vonatkozóan érdemes megemlíteni, hogy asszír királyfeliratok sem említik, 

                                                 
1007 W. Shea: Sennacherib’s Second Palestinian Campaign, JBL 104/3 (1985), 401-418. 
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hogy elfoglalták a várost. Mint arra a hadjárat összefoglalásakor utaltam, az asszír leírás szokatlan 

módon, hirtelen fejezi be a beszámolót. Mindez arra utal, hogy valami nem úgy történt, ahogyan azt 

Szín-ahhé-eriba szerette volna. Az Úr angyala lehet a háttérben, illetve a nagyméretű pusztítás, 

amelyet az asszír táborban véghezvitt.  

Ennél a pontnál érdemes Hérodotoszt idézni, aki a II.141-ben Héphaitosz papjának, 

Széthosznak uralmát írja le. Széthosz uralkodása alatt Szanakharibosz, az arabok és az asszírok királya 

nagy sereggel támadta meg Egyiptomot. Az egyiptomi harcosok azonban nem akartak az uralkodó 

segítségére lenni, mert az korábban mellőzte őket, és elvette a katonai szolgálatért kapott földjeiket. 

Kétségbeesésében egy templomba ment könyörögni, ahol álom szállt rá: az isten bíztatta, hogy 

vonuljon csak az arab sereg ellen, majd ő – az isten - megsegíti. Széthosz az álomtól felvidulva maga 

mellé vette szedett-vetett seregét, és Péluszionnál ütött tábort, hogy ott várja be a támadókat. A csata 

azonban elmaradt. Az éj leple alatt egerek lepték el a támadók táborát, és elrágtak minden tegezt, 

nyilat, pajzsfogót, úgyhogy az ellenség másnap elmenekült. 

Szin-ahhé-eriba jelenlegi ismereteink szerint nem vezetett hadjáratot Egyiptom ellen. A két 

beszámoló hasonló elemének, az éj leple alatt bekövetkezett csodás menekülésnek – az egerek és az 

Úr angyala által véghezvitt nagy pusztítás – összekapcsolása, felveti annak lehetőségét, hogy a 

Jeruzsálemet ostromló asszír táborban valamilyen járvány törhetett ki, talán pestis, amelyről köztudott, 

hogy rágcsálók terjesztik. Az ostromlók táborában kitört járvány lehetőségét a bibliai és az asszír leírás 

néhány utalása is megerősíti. Egyrészt Szín-ahhé-eriba királyfeliratai, és a rab saqE beszéde is 

világosan kifejezi, hogy a Jeruzsálemben embertelen körülmények alakultak ki az ostrom 

következtében.1008 Bár az asszírok gondoskodtak arról, hogy a városból ne jusson ki senki, egerek, 

patkányok ki-be mozgását nem akadályozták meg. Legalább ennyire árulkodó az is, hogy Szín-ahhé-

eriba nem Jeruzsálemben vette át Ezékiás adóját, hanem Ninivében. Asszíria király meg sem várta, 

illetve nem tudta megvárni, hogy a júdai uralkodó megadja magát, sietve kellett távoznia. 

Az esetleg a 680-as években vezetett második Júda elleni hadjárat ellen szól az is, hogy 

Babilón lerombolása miatt Szín-ahhé-eriba helyzete Asszíriában kényessé vált az elit babilónpárti 

tagjai miatt. Ezért 689 után nem nagyon volt lehetősége az udvart elhagyni, és hadjáratot vezetni. 

Fontos itt megemlíteni azt is, hogy egyelőre semmilyen ékírásos forrás, királyfelirat vagy krónika nem 

került elő, amely igazolná a második hadjárat létezését. 

Ezzel szemben azok a részletek, amelyek a Júda ellen vezetett hadjárathoz köthetőek, és csak 

az ószövetségi leírásokban fordulnak elő, valamint Szín-ahhé-eriba istenlevelének töredéke,1009 amely 

Azeka és Gát elfoglalását írják le, viszont a hadjárat hivatalos kiadásából kimaradtak továbbra is 

fenntarthatják azt az elképelést, hogy Szín-ahhé-eriba még egy alkalommal vonult Júda ellen.  

                                                 
1008 (Ezékiás) Városa kapuján kijövőt szennyéhez (tabujához) visszafordítottam. Grayson-Novotny, 2012 No.22, 
col.iii.30. És felele nékik a Rabsaké: Vajon a te uradhoz, vagy te hozzád küldött-é engem az én uram, hogy 
elmondjam e dolgokat, avagy, nem inkább e férfiakhoz-é a kik a kőfalon ülnek, hogy azután veletek együtt egyék 
meg saját ganéjukat és igyák vizeletöket. 2Kir 18:27. 
1009 N. Naʼaman: Sennacherib’s Letter to God on his Campaign to Judah, BASOR 214 (1974), 25-33. 
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 3.3.3. Sebitko uralkodása az eltekei ütközet után 

 

 Taharko sztéléi közvetve arról is beszámolnak, hogy nem sokkal trónra lépése után Sebitko 

Taharkot jelölte ki a trón örökösének. Ezen kívül jelzés értéke lehet annak, hogy mindössze egyetlen 

donációs sztélé köthető az uralkodásához, amely a Delta keleti feléből került elő, valószínűleg 

Horbeitből. Ezen a kusita uralkodó mutat be áldozatot a helyi isten, Hor-merti előtt. A király mögött 

egy kisebb alak Patjenfi, a Má nagy főnöke látható, aki hűségesküt tett Piankhinak, és megjelenik 

Sabako egyik donációs sztéléjén is. Jelenős különbség azonban, hogy míg Sabako donációs sztéléjén 

Patjenfit nem ábrázolták, Sebitko sztéléjén viszont már igen. Vagyis míg a korábbi sztélén Sabako 

egyedül volt adományozó, addig Sebitko már Patjenfivel együtt,1010 akinek uradalma ellenőrizte a 

Delta keleti felében az utat a Wadi Tummilatba. Patjenfi hatalmának megnövekedése egyrészt 

fakadhatott abból, hogy a 25. dinasztiának Sebitko uralkodásától kezdve szüksége volt a Delta keleti 

felét átszelő útvonalakra, hogy elérjék Nyugat-Ázsiát, de valószínűbb, hogy az újabb katonai kudarc 

ismét erősen meggyengítette a kusita dinasztia tekintélyét a Deltában. 

A sztélén kívül a Deltából azonban semmi. Elképzelhető, hogy a Delta nyugati felében már 

Sabako uralkodásának második felében meggyengült a kusita dinasztia hatalma,1011 ahonnan a Sabako 

6. uralkodási évére keltezhető donációs sztélé az egyetlen, amelyet a 25. dinasztia egyiptomi 

uralmához lehet kötni. Ezt a képet Szín-ahhé-eriba királyfeliratai is megerősítik, amikor Muszri (Alsó-

Egyiptom) királyairól ír az eltekei ütközet leírásában. A leírás hűen tükrözi, hogy Egyiptom egysége 

továbbra is illúzió maradt. 

Külön jelentősége lehet ebből a szempontból annak a jogi dokumentumnak, amely Ninivéből 

került elő, és 692-ra van datálva. A szöveg házeladással kapcsolatos és a fő tanú, aki a király sógora, 

egy bizonyos Suszanqu. Ez egyértelmű bizonyítéka lehet annak, hogy valamelyik líbiai dinasztia a 

Deltában diplomáciai kapcsolatba létesített az asszír uralkodóval. Mivel hiányoznak a vonatkozó 

egyiptomi források ezért nem igazolható egyértelműen, de feltételezhető, hogy a 701-ben elszenvedett 

újabb kudarc tovább gyengítette a 25. dinasztia amúgy is meggyengült tekintélyét Alsó-Egyiptomban. 

Ezen kívül az egyetlen utalás történeti eseményre, amely Sebitko uralkodásához köthető a már 

idézett Hérodotosz szöveghelyben olvasható. Mivel Szín-ahhé-eriba jelenlegi ismereteink szerint nem 

vezetett hadjáratot Egyiptom ellen, és az egyiptomi források semmilyen módon nem utalnak a II.141-

ben leírt eseményre, az ott felidézett történetet óvatosan kell kezelni. Az arabok említése ugyanakkor 

okot adhat arra, hogy valós történeti eseményt keressünk az elbeszélés hátterében. Az asszír uralkodók 

már III. Tukulti-apil-Ésarra uralkodása óta arab törzseket jelöltek ki az egyiptomi határ mentén 

érdekeik képviseletére, akiknek egyik feladata feltehetően az volt, hogy akadályozzák meg, ha 

Egyiptom sereget küldene a Földközi-tenger keleti partvidékére. Elképzelhető ezért, hogy Sebitko 

uralkodása alatt, talán 701-ben, volt összeütközés arab és egyiptomi-kusita seregek között. 

                                                 
1010 J. Pope, The Double Kingdom Under Taharqo, Brill, 2014 271. 
1011 Ritner, 2009 497. 
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3.3.3.1. Építkezések 

 

Sebitko a kettős királyság területén elsősorban Memfisz térségében és a Thébai-körzetben 

hagyott hátra emlékműveket. Memfiszben Ptah templomának déli bejárata közelében került elő az 

uralkodó töredékes ülő szobra valamint egy kőtömb a kártusával, amelyek talán arra utalnak, hogy 

Sebitko a templomnak ezen a részén építkezett.1012 Neve fennmaradt a Szerapeum egyik szobájában is, 

amelybe azt a bikát temették, amelyet Sabako 2. évében iktattak be.1013 Ezeken kívül még 

elképzelhető, hogy egy donációs-sztélé, amelyet az uralkodási éve szerint kelteztek, a Delta 

valamelyik településéről származik.1014  

Karnakban Sebitko két kápolnán végzett munkákat. Az egyik az Ozirisz-hekadjet kápolna, 

amelyet még III. Oszorkon és III. Takelot építtetett. Ehhez egy külső udvart adott, amelynek falait 

többek között a király, I. Ameniridisz és I. Sepenvepet ábrázolásai díszítették. I. Sepenvepet 

megjelenése az udvar falán bizonyítja, hogy Kasta lánya még életben volt Sebitko uralkodásának első 

éveiben,1015 de feltehetőleg már régóta I. Amenirdisz végezte a napi kultikus teendőket.1016 

Egy másik kicsi kápolnát építtetett a karnaki Szent-tó délnyugati sarkánál. A kápolnai falait 

díszítő jeleneteken az uralkodó mutat be áldozatokat az isteneknek. Hasonló jelneteket kapott a luxori 

templom hátsó fala is.1017 

 A kettős királyság kúsi felében Sebitko egyetlen említésre méltó emlékműve piramisa el-

Kurruban (Ku. 18).1018 Bár sírjában a temetkezési mellékletből jelentős mennyiségű töredék maradt 

fenn, a sír építészetileg egy visszafejlődött fázist képvisel Sabako temetkezéséhez képest, és inkább 

Piankhi sírjához áll közelebb.1019 

 

3.4. Taharko uralkodása 

  

 Taharko (690-664), a 25. dinasztia legjobban dokumentált fáraója, 690-ben lépett trónra 

Memfiszben,1020 mint Sebitko, unokatestvére kijelölt örököse. Az egyetlen kusita fáraó, akit az 

Ószövetség név szerint említ, ugyanakkor valamivel több, mint negyedszázados uralma Egyiptom 

felett meglehetősen ambivalensre sikerült. Uralkodásának első fele a kusita dinasztia virágkora 

Egyiptomban, amelynek külső manifesztációja évszázadok óta nem látott építkezésekben nyilvánult 

meg. 680 után azonban folyamatossá váltak a konfliktusok Asszíriával, előbb a Közel-Keleten, majd 

                                                 
1012 Dodson, 2012 159; Jansen-Winkeln, 2009 39f. 
1013 Dodson, 2012 159; Jansen-Winkeln, 2009 39. 
1014 Az uralkodási év száma kitörött. 
1015 Dodson, 2012 159. Ezzel szemben áll: Morkot, 2000 217. 
1016 Dodson, 2012 159. 
1017 Dodson, 2012 159f. 
1018 Dunham, 1950 67-71; Kitchen, 1986 §347 387. 
1019 Dodson, 2012 161. 
1020 FHN I, No.22 (Kawa V), 15. 
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Egyiptomban, melynek következményeként Taharko uralkodásának második felében Egyiptom 

sorozatos asszír hadjáratok célpontjává vált. Bár voltak részsikerek, a kettős királyság egyiptomi 

felének valójában nem volt esélye az asszír hadigépezettel szemben, és Taharkonak a virágzó első 

évtized után meg kellett érni a kusita hatalom egyiptomi összeomlásának kezdetét is. 

 Bár közvetlen adatok nem támasztják alá, elképzelhető, hogy Taharko trónra lépése nem ment 

zökkenőmentesen, annak ellenére, hogy Piankhi fia volt. Két kawai sztéléjén is visszatérően 

hangsúlyozza, hogy azért lett ő elődje utódja, mert Sebitko őt szerette legjobban testvérei, sőt még 

saját gyerekei közül is.1021 Elképzelhető az is, hogy Amun és Alara szövetségének felidézésére is 

legitimációja hitelességének igazolása miatt volt szüksége.1022 Anyjának, Abarnak Alara volt az apja, 

és a nőági örökösödésnek a kusita dinasztiában nagy jelentősége volt. Legalább ennyire árulkodó az is, 

hogy Taharko elhagyta az ősi el kurrui temetkező helyet, és újat nyitott Nuriban. Végezetül 

legitimációja erősítését szolgálhatta az is, hogy Hórusz és Nebty neveként Sebitko Hórusz és Nebty 

(QA-xaw) nevét vette fel, így utalva vissza elődjére, akinek a trónt köszönhette. Sebitko döntésének 

hátterében gyakorlatilag két tényező állhatott. Fia, Tanutamani még nagyon fiatal volt, de elsősorban 

az, hogy Sebitko megváltozott külpolitikája miatt fennállt a lehetősége egy asszír támadásnak 

Egyiptom ellen, és kellett valaki a királyi családból, akire hadsereg vezetését lehetett bízni, és mint 

kijelölt trónörökös kellő tekintéllyel rendelkezhetett. 

 Taharko titulatúráját a dinasztia archaizmusra törekvő hagyományainak megfelelően 

Memfiszben állították össze. Trónnevével, Khu-Nefertem-Ré (¢w-nfrtm-Ra) a memfiszi triász 

harmadik tagjára, Nefertumra utalt.1023 A választás mögött valószínűleg az állt, hogy Nefertum egyik 

gyakori jelzője volt a Khu-taui (¢w-tAwy) a “Két Föld védelmezője”, amely Taharko Arany-Hórusz 

neve lett. Változás elődei titulatúráihoz képest, hogy Ré-fia – Taharko – neve nem kapott jelzőt, és így 

sem Memfiszre sem Thébára nem utal vele. 

   

 3.4.1. Építkezések  

3.4.1.1. Építkezések és a kormányzat kiépítése Núbiában 

  

A Taharko uralkodásának első tíz évére jellemző virágzó időszaknak és építkezéseknek két 

alapvető feltétele volt. Az egyik, hogy Taharkonak sikerült a kormányzati hierarchiát úgy átszerveznie, 

hogy az hatékonyan tudta megoldani a munkaerő, a termelés és az újraelosztás irányítását, 

működtetését.1024 A másik az volt, hogy 701 után enyhült az asszír jelenlét a Földközi-tenger keleti 

partvidékén, és ez lehetővé tette a kusita dinasztia számára, hogy olyan nyersanyagokat szerezzen be, 

elsősorban libanoni cédrust és más építőfákat, amelyek a monumentális építkezések elengedhetetlen 

                                                 
1021 FHN I, No.21 (Kawa IV), 9; FHN I, No.22 (Kawa V), 14. 
1022 FHN I, No.21 (Kawa IV), 16-21, és FHN I, No.24 (Kawa VI) 23-24. 
1023 Török, 1994 130; Török, 1997 171. 
1024 Török, 1997 172. 
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elemei voltak. Taharko donációs listái Kawából említenek cédrust, akáciát, borókát valamint ázsiai 

bronzot, amelyből a templom ajtószárnyai készültek. A kettős királyság gazdasági érdekeinek 

érvényesítésére Szíria-Palesztinában azonban csak akkor kezdődhetett el, amikor 694-től egyre 

súlyosabbá vált a babilóniai probléma Asszíria számára, és Szín-ahhé-eriba a következő öt évben, 694 

és 689 között folyamatosa Babilóniában valamint Elámban viselt hadat. Taharko az építkezéséket 

Nabapatában már trónra lépése évében hozzá fogott, amely azt jelenti, hogy Sebitkonak uralkodásának 

végén sikerült az évtizedek óta fennálló asszír embargót megkerülni. 

Taharko kúsi építkezéseinek két fő színtere volt, Napata és Kawa. Napatában a szent tájat a 

Tiszta-hegy a ©w-wab, Gebel Barkal, egy 90 m magas, szinte teljesen függőleges sziklafal uralta, 

amelyben az isten lakozott. Ennek lábánál feküdt a napatai, kosfejű Amun temploma (B 500), amelyet 

Taharko jelentősen kibővített.1025 Ugyanitt állt Hathor-Tefnut újbirodalmi hemispeosa, amelyet 

felújíttatott.1026 Legjelentősebb hozzáadása a városhoz azonban egy új Mut-templom (B 300) emelése 

volt.1027 Taharko napatai építkezései annak az ambiciózus programnak folytatásai voltak, amelynek 

végső célja az volt, hogy Napatát, Felső-Núbia Karnakját szentélyek monumentális komplexumává 

tegyék úgy, hogy a templom körzeteket teológiailag és térben a nagy Amun-templom körül alakítják 

ki.1028 

Uralkodása 6. évében1029 kezdte meg a kawai Amun-templom újjáépítését, amelynek során a 

régi vályogtégla szentélyt kőből épített templommal váltották fel.1030 A munkák megkezdésének 

előzményéhez tartozott, hogy Taharko még ifjú korában szembesült a templom romos állapotával, 

amikor Sebitko hívására északra hajózott Napatából.1031 Akkor határozta el, hogy újjá fogja építeni a 

templomot, amely a dinasztia legitimációjában olyan nagy jelentőséggel bírt. Taharko sztéléit, 

amelyeken a templom építéséről, a templomnak tett felajánlásokról, Alara és Amun szövetségéről, 

vagy a 6. évben bekövetkezett magas vízállású áradásról és az azzal együtt járó csodákról olvasható 

feliratok vannak, a templom első udvarán állíttatta fel. A templom díszítésének egyik érdekessége, 

hogy a mintákat tudatosan az óbirodalmi fáraók memfiszi piramis templomaiból vették.1032 

 Taharko építkezései Kúsban két célt szolgáltak. Az egyik királyi kötelessége teljesítése 

volt,1033 vagyis az uralkodó és az istenek közötti reciprocitásnak eleget téve templomok építésével 

gondoskodjon az istenek kultuszáról, amellyel elősegítette a maat fenntartását. A másik nagy 

gyakorlati jelentőséggel bíró cél az volt, hogy a templomvárosok kialakításával a kormányzat, 

                                                 
1025 Török, 1997 174. 
1026 Török, 1997 174. 
1027 Török, 1997 174. 
1028 Török, 1997 174. 
1029 Vagy 5. évében. Morkot, 2000 253. 
1030 Morkot, 2000 253. 
1031 FHN I, No.21 (Kawa IV. Jansen-Winkeln, 2009 132ff), 7ff. 
1032 A datolyapálma oszlopokat az előudvaron és hüposztil csarnokban Szahuré abusziri körzetéből. Valószínűleg 
szintén az 5. dinasztia fáraója szolgáltatta a párhuzamot ahhoz az ábrázoláshoz, amely a pülón hátsó oldalán 
látható. Ezen Taharko, mint szfinx tapossa el ellenfeleit. Szahuré és Taharko reliefjén legyőzött líbiai főnök 
fiainak és feleségének nevei megegyeznek. Morkot, 2000 255. 
1033 Török, 1997 175. 
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termelés és újra elosztás központjait hozza létre. Ennek keretein belül már létező városokat fejlesztett 

tovább, elhagyatott településeket telepített be vagy újakat hozott létre.1034 A legjelentősebb Amun-

templomok (Napata, Kawa, Tabo, Pnubsz, Meroé) olyan területek központjában jöttek létre, amelyek 

feltehetőleg függetlenek voltak a kurrui fejedelmek által kezdeményezett egyesítési folyamat előtt.1035  

Alsó-Núbiában, az Első és a Második Katarakta között stratégia megfontolások, a hajózás 

védelme és a különböző nyersanyagok szállításának biztosítása határozták meg a települések 

kialakításának politikáját. Ezért néhány újbirodalmi erődöt újra helyőrséggel láttak el, és felújították 

templomaikat. Qasr Ibrimet kiépítették és templomot is kapott, amelynek falán néhány jelenet az 

eredeti színes festéssel fennmaradt. Qasr Ibrimnél és azzal szemben, a nyugati parton Miamban, 

néhány sírt újra használatba vettek.1036 Buhenben felújították a templomot, amely elé oszlopos 

előudvart emeltek.1037 Az újbirodalmi sírok közül néhányat itt is újra használatba vettek, valószínűleg 

a helyőrség.1038 Szemnában is felújították a templomot, az erődbe pedig katonaság került bele.1039 A 

szemnai templomból előkerült egy oltár, amely jelzi, hogy a templomot III. Szeszosztrisznak 

dedikálták.1040 A korszakra datálható sírok száma itt is jelentősen megnőtt.1041  

A katonai települések létrehozása mellett a létrejövő városi települések (Szanam, Szedeinga, 

Gezira Dabaroza) lakosságát mezőgazdasággal foglalkozó népesség adta.1042 

 Az építkezések mögött rejlő kormányzati sémát jelzi az egyes Amun-templomok kultuszának 

karaktere is, amelynek egyik feladata az volt, hogy kifejezze a templomok szoros kapcsolatát a 

dinasztiával és központi hatalommal. Ezek a fő Amun-templomok így lényegében a központi királyi 

kormányzat részeiként működtek, és 6-4. század dokumentumok tanúsága szerint az egyes 

kormányzati egységek és a király között közvetlen volt a kapcsolat. Ezt kifejezte ki az uralkodó 

sorozatos megkoronázása Napatában, Kawában, Pnubszban és később más városokban is. A 

koronázási út talán azt jelzi, hogy a kormányzati szerkezet egy ún. vándorló királyság volt, amely 

megmagyarázhatja az utalások hiányát egy olyan adminisztrációs hierarchiára, amelyben az uralkodót 

a területi kormányzattól hivatalnokok választották volna le.1043 7-6. századi kusita királyfeliratok 

ugyanakkor beszámolnak arról, hogy a legfontosabb Amun-templomokba a királyi család nőtagjait – a 

király feleségét vagy hercegnőket – iktatták be, mint Amun és a királyi kultusz papnőit. Ez egy olyan 

                                                 
1034 Török, 1997 176. 
1035 Török, 1997 176. 
1036 Török, 1997 177; Morkot, 2000 252. 
1037 Morkot, 2000 252. 
1038 Török, 1997 177; Morkot, 2000 252. 
1039 Morkot, 2000 252. 
1040 Morkot, 2000 252. 
1041 Török, 1997 177. 
1042 Török, 1997 175. 
1043 Török, 1997 177. 
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intézmény létét sejteti, amelynek egyik funkciója a thébai Amun Isteni Felesége hivatalhoz hasonlóan 

az volt, hogy a központi kormányzatot képviselje a regionális központokban.1044 

  

3.4.1.2. Építkezések Thébában 

 

 A kettős királyság egyiptomi felében Taharko elsősorban Thébában volt tevékeny, és ott 

tényleg monumentális építtetőnek bizonyult.1045 

 A bubasztiszi udvaron egy új bárka megállót építetett, amelyhez tartozott 10, kinyílt papiruszt 

mintázó oszlopfős oszlop is, amelyek ugyanolyan magasak voltak, mint az oszlopok a Hüposztil-

csarnok középső hajójában.1046 A hatalmas bejárati pülónt is valószínűleg ekkor kezdték építeni. A 

munkák azonban ezen az építményen valószínűleg az asszír hadjáratok miatt félbemaradtak, és soha 

nem is fejezték be. A Szent-tó északi oldalán új templomot építtetett, talán a korábbi szentély helyén, 

amelyet Sabako emelt.1047 A templom központi része egy magas pódiumon állt, amelyhez lépcső és 

rámpa vezetett fel az udvarról, amely a Szent-tóra nézett. A templomból lépcső vezetett le a kriptába, 

amelynek falait Amun látogatásának jelenetei díszítették, amelyet a nyugati parton fekvő Djeme-

templomba tett.1048 

 A Szent-tó keleti oldalán fekvő papi lakásoktól északra, III. Thotmesz Keleti-temploma előtt 

áll II. Ramszesz kicsi temploma. Ez elé Taharko egy újabb, 20 oszlopból álló porticust emeltetett az 

oszlopok között alacsony kitakaró-fallal (scen wall).1049 A palota negyedbe vezető út mentén, ahol a 

fáraók és az isteni feleségek közösen dedikált kápolnái állnak, Taharko és II. Sepenvepet együtt 

építtették az Uszir-neb-ankh (Wsjr-nb-anx=Ozirisz az élet ura) kápolnát.1050 Taharko uralkodására 

tehető egy másik Ozirisz-kápolna az Uszir-neb-djed (Wsjr-nb-Dd=Ozirisz az örökkévalóság ura)) 

újjáépítése, amelynek falait olyan jelenetek díszítik, amelyeken a fáraó és II. Sepenvepet közösen 

mutatnak be áldozatokat, különböző istenek és az elhunyt I. Amenirdisz előtt. 

 Az Ozirisz-kápolnák közelében állt Montu temploma, amelynek bejáratához Taharko egy 

további porticust adott hozzá.1051 Az utolsó oszlopos előudvar, amely Taharko uralkodásához köthető 

Khonszu temploma előtt áll. A fáraó ennek emelésével teljessé tette a kört, mivel mind a négy égtáj 

irányába építtetett egy porticust.1052 A Mut-templom felé vezető úton Taharko kicsi kápolna építésébe 

kezdett, amelyet utódja, Tanutamani fejezett be. Mut temploma bejáratához közel áll II. Ramszesz 

                                                 
1044 Másik magas rangú hivatal volt, a királyi pecsét felügyelője, a kincstárnok, akik az egyes királyi palotákhoz 
kötődtek. A felirat alapján úgy tűnik, hogy a templomvárosokban felépített királyi rezidenciák körül kialakított 
királyi birtokok megfeleltek Kús területi és kormányzati egységeinek. Török, 1997 177. 
1045 A 6. uralkodási évének csodás eseményei leírását hordozó sztélé előkerült Memfiszből és Taniszból is. 
1046 Kitchen, 1986 §350 389f; Morkot, 2000 240; Dodson, 2012 175. 
1047 Kitchen, 1986 §350 390; Morkot, 2000 240; Dodson, 2012 175. 
1048 Morkot, 2000 240 és 246. 
1049 Kitchen, 1986 §350 390; Morkot, 2000 242; Dodson, 2012 163. 
1050 Kitchen, 1986 §350 390; Morkot, 2000 243; Dodson, 2012 163. 
1051 Kitchen, 1986 §350 390; Morkot, 2000 244; Dodson, 2012 163. 
1052 Kitchen, 1986 §350 390; 
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kicsi szentélye, amelyet Taharko kibővített. Funkcióját megváltoztatta, és egy ún. Születési-ház 

(mammisi) lett belőle, amelyben a király mint Amun és Mut fia születését ünnepelték.1053 

 Karnakban a Szent-tónál számos kusita szobrot is megtaláltak. Köztük egy Isteni Feleségét, 

Montuemhat szfinxét, és a főpap, Horemakhet szobrát is.1054 Külön említést érdemel, hogy a Luxorba 

vezető felvonulási út mentén állt egy kusita királyné szobra. A nevét szándékosan kivésték, de a címek 

alapján valószínűleg Taharko anyját, Abart ábrázolja.1055 

 Luxorban, a II. Ramszesz pülónjai előtt fekvő udvaron, ahol a felvonulási út bele torkollik, 

Taharko kicsiny kápolnát építtetett Hathor-fejes oszlopokkal. 

 Taharko a nyugati parton, Medinet Habuban1056 pülónt adott a Djeme-templomához, amely a 

kusita dinasztia hatalomra kerülésével nyerte vissza igazi jelentőségét. Ennek egyik oka talán az is 

lehetett, hogy az Isteni Feléségek Medinet Habuban temetkeztek. A pülón mögötti csarnokban reliefek 

a királyt ábrázolják, amint az ellenséget lesújtja. Taharko felújíttatta a templomot körülvevő téglafalat 

is, kőből emelt bejáratot adott hozzá északi és déli oldalán, valamint egy pici Ozirisz-kápolnát emelt a 

fő szentély mögött. A fal újjáépítéséről Taharko két sztéléje is megemlékezik.1057 

 

3.4.2. A kettős királyság belső helyzete és kereskedelmi tevékenysége Taharko uralkodása 

alatt 

 3.4.2.1. Egyiptom Taharko uralkodása alatt 

 

 Annak ellenére, hogy a 25. dinasztia fáraói közül Taharko hagyta az utókorra a legtöbb 

szöveges emléket Egyiptom belső helyzetéről uralkodása alatt semmivel sem tudunk többet, mint 

elődei uralma alatt. A kettős királyság külpolitikai tevékenységével kapcsolatban azonban más a 

helyzet. Piankhi uralkodása óta az első konkrét utalások a Földközi-tenger keleti partvidékével 

fenntartott kapcsolatra Taharko felirataiban jelennek meg. Ez utóbbiak pontos értelmezése viták 

tárgyát képezi, de az biztos, hogy uralkodása első évtizedében a kettős királyság kereskedelmi 

kapcsolata szorosabb volt Szíria-Palesztinával, mint elődei uralmának idején. 

 Mint általában a 25. dinasztia Egyiptomi uralmára jellemzően, Taharko uralkodása alatt is 

Thébáról, pontosabban a thébai hivatalok aktuális betöltéséről rendelkezünk a legtöbb információval. 

A kusita uralkodó egyik első lépése lehetett trónra lépése után az volt, hogy beiktatta lányát, II. 

Amenirdiszt, mint Amun leendő Isteni Felesége.1058 Valószínűleg még uralkodása elején elhunyt I. 

Amenirdisz, akit II. Sepenvepet, Taharko nővére követett az Isteni Feleség hivatalában. Amun főpapja 

hivatalban Horemakhetet fia, Sabako unokája, Horkhebi követte, aki még évekkel a szaiszi hatalom 

                                                 
1053 Morkot, 2000 244. 
1054 Morkot, 2000 245. 
1055 Morkot, 2000 244. 
1056 Kitchen, 1986 §350 390; Morkot, 2000 247; Dodson, 2012 163. 
1057 Ritner, 2009 No.156. 
1058 Török, 1997 179; Morkot, 2000 229. 
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átvétel után is viselte hivatalát.1059 Talán ennek ellensúlyozására, illetve azért, hogy a királyi család 

ellenőrzését a kultusz felett megerősítse, Taharko egyik fiát, Neszisutefnutot jelölte ki, mint Amun 

Második Prófétája.1060  

Fontos hivatalok voltak a thébai előkelő családok kezén is. Közülük kiemelkedik 

Montuemhat, Théba polgármestere és Amun Negyedik Prófétája. Hivatalát, mint polgármester 

unokatestvérétől, Reemmakherutól és apjától, Neszptahtól (A) örökölte.1061 Valamiért a két hivatal, 

Théba polgármestere és Amun Negyedik Prófétája, amelyeket korábban Kelbaszken töltött be, és így a 

kustia dinasztia ellenőrzése alatt álltak, visszakerültek a thébai arisztokrácia kezébe. Montuemhat 

felügyelte Taharko építkezéseit, és idővel jelentős befolyásra tett szert, mint a király bizalmasa. 

Taharko, hogy a dinasztiához kösse, feleségül adta hozzá testvére, Har herceg lányát, 

Udjareszneszt.1062 Montuemhat hosszú életrajzi felirata fennmaradt a karnaki Mut-templom 

kriptájának falán.1063 A szöveg tartalma jelentős részben a templom felújításával és Muntuemhat a 

körzet számára tett felajánlásaival foglalkozik. Ez, valamint további részletek arra utalnak, hogy a 

felirat Assur-bán-apli második egyiptomi hadjárata után készülhetett, amikor az asszír sereg 

lerombolta és kifosztotta Thébát. Muntuemhat gyönyörű sírja ma is látható a thébai nyugati parton, 

Deir el-Baharival szemben.1064 Az Amun-körzet intézője szintén egy helyi előkelő Akhamenrou volt, 

akinek neve szobrokról és más emlékművekről is ismert.1065 A felső-egyiptomi adminisztráció egy 

másik fontos hivatala, a déli vezír tisztségét előbb Neszipakashuti majd fia, Neszpamedu töltötte 

be.1066 

 Az egyetlen jelentős történei esemény, amelyről Taharko uralkodásának első feléből 

tudomásunk van, egy szokatlanul magas vízállású áradás.1067 Taharko 6. uralkodási évében (685), 

köszönhetően a Núbiána lehullott jelentős mennyiségű esőnek a Nílus soha nem látott magassággal 

tetőzött. Bár korábban is voltak hasonló áradások, III. Oszorkon, Sabako vagy Sebitko uralkodása 

alatt, ez mindet felülmúlta. A karnaki öbölben két vízállást jelölő felirat is megemlékezik róla.1068 A 

második valószínűleg azért készült, mert végül a vízszint meghaladta a várakozást, amelyet az első 

felirat jelzett.1069 A következő három évben (7-9.) szinte ugyanilyen magassággal tetőzött az áradó 

Nílus. Az áradás azért volt igazán jótékony, mert éppen olyan magas volt, hogy a lehető legnagyobb 

területen lehetett vetni, viszont nem okozott pusztítást a lakott területeken. 

                                                 
1059 Kitchen, 1986 §351. Morkot lehetségesnek tartja, hogy Harkhebi csak Tanutamani uralkodása idején váltotta 
fel apját a hivatalban. Morkot, 2000 237. 
1060 Kitchen, 1986 §351; Török, 1997 179f; Morkot, 2000 237. 
1061 Kitchen, 1986 §351; Dodson, 2012 162. Morkot nem említi Neszptahot (A) 
1062 Morkot, 2000 237; Dodson, 2012 162. 
1063 Ritner, 2009 No.166. 
1064 Russmann, JARCE 
1065 Kitchen, 1986 §351; 
1066 Dodson, 2012 162. 
1067 FHN I, No.22, 4-13; Ritner, 2009 543. 
1068 von Beckerath, 1966 47f; Ritner, 2009 41f. 
1069 Morkot, 2000 231. 
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 A jótékony áradás mellé Amun négy csodát adott: bőséges aratás, patkányok és kígyók 

kiirtása, elriasztotta a sáskákat, és a déli szél nem verte le a termést. Az áradásról és a csodás 

eseményekről Taharko több sztélén is megemlékezett, amelyeket megtaláltak Taniszban, Matanában, 

Koptoszban és Kawában. 

 Thébától északra Taharko neve elsősorban Memfiszben fordul elő, amely természetes, hiszen 

ez a város volt a kettős királyság központja. Az királyi udvar itt létét közvetve az asszír királyfeliratok 

is megerősítik, amikor Memfisz elfoglalásáról számolnak be. Thébához képest azonban elenyésző 

mennyiségű a Taharkohoz köthető emlékművek száma. Ennek oka talán az, hogy a 26. dinasztia, 

elsősorban II. Pszammetik idején, a kusita fáraók uralkodása alatt emelt építmények egy részét 

elbontották, és építőköveiket újra használták.1070 A Szerapeumban fennmaradt Szebenef votív sztéléje, 

amely az Ápisz-bika elhunytáról emlékezik meg Taharko 24. uralkodási évében.1071 Memfisztől nem 

messze találták meg Taharko donációs sztéléje, amely egy kicsi Amun-szentélyen végzett felújítási 

munkálatokról tudósít.1072 Ezek mellett elképzelhető még, hogy Taharko Ninivéből előkerült 

szobortöredékei szintén Memfiszből kerültek az asszír fővárosba. Thébán és Memfiszen kívül említést 

érdemel még Athribisz, ahol Taharko helyreállíttatta a templomot.1073 Továbbá nevét viselő emlékek 

maradtak fenn Hermupoliszban és Akhmimban is, amelyek valószínűleg építkezésekre utalnak.1074 

 Külön említést érdemel Alsó-Egyiptom, ahol a rendelkezésre álló források alapján elismerték 

uralmát. Egyik sztéléje 6. uralkodási évének csodás eseményeiről Taniszban maradt fenn, míg nevével 

ellátott súlymértékek kerültek elő Szaiszból.1075 Uralma mértéke a Deltában azonban erősen kérdéses, 

és nem valószínű, hogy Szaiszt, és a Delta nyugati felét a kusiták közvetlen uralmuk alatt tudták 

tartani. Assur-bán-apli királyfeliratai, amelyekben beszámol az Egyiptom ellen vezetett hadjáratairól 

részletesen felsorolja azokat a közép- és alsó-egyiptomi helyi uralkodókat, akik hódoltak előtte miután 

Memfiszt 667/666-ban elfoglalta.1076 Bár a listát óvatosan kell kezelni, hiszen szerepel benne 

Montuemhat is, aki biztosan a kusita dinasztia szövetségese volt, Szaisz,1077 Tanisz1078 és más deltai 

városok említése külön uralkodóval azt jelzi, hogy Memfisztől északra Taharko uralma inkább csak 

formális volt. 

 

 3.4.2.2. Egyiptom kereskedelmi tevékenysége Szíria-Palesztinában Taharko uralkodása alatt 

 

 A kettős királyság Taharko uralkodása alatt nemzetközi kereskedelemben és diplomáciában 

végzett tevékenységéről rendelkezésünkre álló források két csoportra oszthatóak. Az elsőbe Taharko 
                                                 
1070 Morkot, 2000 230. 
1071 Ritner, 2009 No.165; Morkot, 2000 230. 
1072 Ritner, 2009 No.157; Dodson, 2012 163. 
1073 Dodson, 2012 163. 
1074 Dodson, 2012 163. 
1075 Morkot, 2000 230, 231; Dodson, 2012 163. 
1076 Onasch, 1994a 118f. 
1077 Az asszír forrásokban Szai. 
1078 Az asszír forrásokban Zaʼn. Vö. Ézs 19: 11 és 19:13. 
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kawai donációs feliratai tartoznak, amelyekben olyan nyersanyagok és áruk jelennek meg, amelyeket 

Szíria-Palesztinából szereztek be valószínűleg kereskedelem útján. Továbbá ezekben a szövegekben 

elvétve vannak olyan utalások, amelyek mögött lehet katonai tevékenység feltételezni, de bizonyítani 

nem.1079 A második csoportot az asszír dokumentumok alkotják, amely az Assur-aha-iddina és Assur-

bán-apli uralkodása alatt Egyiptom ellen vezetett hadjáratokról és közvetlen előzményeikről 

tudósítanak. 

 Taharko 2. és 10. uralkodási éve között számos felajánlást tett a kawai Amun-templomnak. A 

donációkat sztélékre jegyzeték fel, uralkodási évenként listákba szedve. A Kawa III-as sztélé listáiban 

jelenik meg lapis-lazuli már 2. uralkodási évében (689), majd a 8. évtől (683) cédrus, boróka és 

akác.1080 A Kawa VI-os sztélén a 10. uralkodási évre (681) vonatkozó listában tűnik fel lapis-lazuli, 

cédrus, boróka valamint akác.1081 A felirat végén, a donációs listák után arról is beszámol, hogy a 

templom ajtói valódi libanoni cédrusból és ázsiai bronzból készültek.1082 A Kawa VII-es sztélé 

felirata, amely a templom felszentelésére készült, arról tudósít, hogy Taharko valódi líbanoni cédrust 

hozatott délre, hogy a templom pülónja előtt álló zászlók póznáit abból készítsék el.1083 Montuemhat 

már korábban idézett feliratában is beszámol arról, hogy Mut 40 könyök hosszú bárkáját és más 

kultusz tárgyakat a libanoni hegyvidék eredeti fenyőfájából készíttette el.1084 Érdemes ezeken kívül 

felívni a figyelmet a listákban megjelenő különböző ruhaneműkre.1085 A kortárs asszír királyfeliratok 

zsákmánylistáinak visszatérő elemei a luxusterméknek számító színes, vagy a nagyon finom, 

egyiptomi lenvászonból készült ruhák. Ezek között feltűntek olyanok, amely az építőfa mellett a 

föníciai városok tipikus termékei voltak. Taharko kawai szövegeiből ugyan nem derül ki 

egyértelműen, de a listákban lajstromba szedett ruhák közül néhány éppúgy érkezhetett a föníciai 

városokból, mint a cédrus. 

A fent említett szövegekben olyan nyersanyagok, áruk szerepelnek, amelyeket föníciai 

városokkal fenntartott kereskedelem útján is be lehetett szerezni. A listákban azonban feltűnnek más 

tételek is. Szintén a 8. évben felajánlott tárgyak között szerepel király bronz szobra, amely Taharkot a 

klasszikus ellenséget leölő pózban ábrázolja.1086 Ez a kicsi szobor, valamint a tjehenuk (líbiaiak) 

főnökei gyerekei, mint férfi szolgák és szolgálólányok,1087 Észak főnökeinek feleségei, mint 

szolgálólányok,1088 illetve az ázsiai Mentiu-nomádok jó kertészei,1089 akiket szintén a kawai 

                                                 
1079 Morkot, 2000 231. 
1080 Ritner, 2009 No.160, 21; Jansen-Winkeln, 2009 129ff. 
1081 FHN I, No.24, 15; Ritner, No.163; Jansen-Winkeln, 2009 138ff; A. Spalinger: The Foreign Policy of Egypt 
Preceding the Assyrian Conquest, CdE 53 (1978), 26. 
1082 FHN I, No.24, 18; Spalinger, 1978 26. 
1083 FHN I, No.25, 3-4; Ritner, No.164; Jansen-Winkeln, 2009 141f. 
1084 Ritner, No.166, II. Text B, 2; Redford, 1992 355. 
1085 FHN I, No.24 (Kawa VI), 5-6 (8. uralkodási év), Kawa III (Ritner, 2009 160), 2f, 9. 
1086 Kawa III, 15: Ritner, 2009 No.160; Jansen-Winkeln, 2009 131; Redford, 1992 355. 
1087 Kawa III, 22: Ritner, 2009 No.160; Jansen-Winkeln, 2009 132; Török, 1997 172; Morkot, 2000 256. 
1088 FHN I, No.24 (Kawa VI), 20; Török, 1997 172. 
1089 FHN I, No.24 (Kawa VI), 20f; Spalinger, 1978 26; Redford, 1992 355; Török, 1997 172; A mentiu, mint 
archaikus kifejezés takarhat filiszteusokat, júdaiakat de akár asszírokat is. Redford, 1992 350. 
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templomnak ajánlott fel Taharko, arra engednek következtetni, hogy a kusita uralkodó hadjáratot 

vezetett a Deltától közvetlenül keletre és nyugatra fekvő területekre. Egy líbiaiak elleni katonai akció, 

esetleg razzia emlékét őrizheti a templom pülónjának hátsó felét díszítő jelenet is, amely Taharkot 

szfinxként ábrázolja, amint líbiaiakat tapos el.1090 Az ábrázolás, mint ahogyan arra már korábban 

utaltam, azonban pontos másolata egy óbirodalmi domborműnek Szahuré halotti templomából. 

A Delta határain túlra vezetett katonai vállalkozások emlékét őrizheti Taharko egyik 

szobortalapzatán olvasható földrajzi lista a karnaki Mut-körzetből, amelyben ázsiai toponímek 

szerepelnek: Babilón (%ngr) Naharina, Asszíria (J-s-sw-r), a saszu-nomádok, vagy Hatti.1091 A lista 

azonban pontos másolata Horemheb földrajzi listájának a X. Pülónról.1092 Taharkonak egy másik 

földrajzi listája került elő a szanami Amun-tA-sti(Ta-szeti=Núbia)-bikájának templomából.1093 A 

templom pülónján megkötözött hadifoglyok tradicionális ábrázolásával sorolják fel a meghódított 

népeket és területeket, amelyek között szerepelnek líbiaiak (THnw), a saszu-nomádok és föníciaiak 

(fnxw) is, és minden, amelyet az Eufrátesz körbe vesz. Ez utóbbi megjegyzés korábban csak III. 

Thotmesz egyik feliratában fordult elő, ezért elképzelhető, hogy Taharko tudatosan utalt vissza az 

Újbirodalom hódító fáraójára.1094 A Kawa V-ös sztélén Taharko maga nyilatkoztatja ki, hogy Amun 

parancsolta meg neki, hogy az összes földet és idegen országot helyezze a szandálja alá.1095 A Kawa 

IV-e ssztélé nyitó soraiban Taharko a fáraó klasszikus aspektusai közül a katona erényeit kiemelve ír 

magáról.1096 Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy előbb az felsoroltak csak általános utalások, 

valódi hadászati tevékenység leírása nélkül. 

Taharkonak két olyan forrása van, amelyek valamivel konkrétabban, de ugyanakkor még 

mindig közvetve szintén a fáraó tevékenységére utalhatnak Szíria-Palesztinában. Dahsurból a 

Memfiszből a Fajjumba vezető út mellől került elő az a sztélé, valószínűleg 6. uralkodási évére 

keltezve, amelyen a hadsereg gyakorlatozását leíró felirat olvasható.1097 A felirat szerint Taharko 

megparancsolta katonáinak, akiket a fáraó harcikocsin vagy lovon követett, hogy naponta gyakorolják 

a hosszútávfutást. A másik felirat Karnakból került elő.1098 A 671/670 körül, az első sikeres asszír 

hadjárat időpontja után,1099 keletkezett szövegben Taharko egyértelműen utal arra, hogy uralkodása 

első felében hozzáfért Khor (Palesztina) adójához.1100 A kontextus alapján feltételezhető, hogy 

                                                 
1090 Macadam, 1955 plt.ix/b. 
1091 Spalinger, 1978 27; Redford, 1992 355; Török, 1997 173; Jansen-Winkeln, 2009 112. 
1092 Spalinger, 1978 27f. 
1093 Spalinger, 1978 28; Török, 1997 173; Jansen-Winkeln, 2009 168. 
1094 Spalinger, 1978 28. 
1095 FHN I, No.22, 15; Ritner, 2007 544. 
1096 FHN I, No.21, 3ff; Ritner, 2007 537f. 
1097 FHN I, No.23; Altebmüller-Moussa, fig.2; Jansen-Winkeln, 2009 59ff. 
1098 FHN I, No.26. 
1099 A felirat datálásához: D. Kahn: Taharqa, King of Kush and the Assyrians, JSSEA 31 (2004), 109-128.  
1100 FHN I, No.26, 16: Vernus, 1975 29f, Jansen-Winkeln, 2009 84ff; Spalinger, 1978 29f; Török, 1997 173, 
181. 
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rendszeres áru- vagy ajándékcsere kapcsolat volt a kettős királyság és Khor között, amely lehetett akár 

független terület, de vazallus is.1101 

Az imént említett két forrás utalhat ugyan valamilyen mértékű katonai tevékenységre Szíria-

Palesztinában,1102 azonban ennek egyértelmű bizonyítéka, hadjáratokra leírásai Taharko szövegeiben 

egyelőre teljes mértékben hiányoznak. Kétségtelen tény, amelyet ékírásos források igazolnak, hogy 

Taharko uralkodása előtt vonultak fel egyiptomi-kusita seregek, elsősorban Palesztina területére, de 

ezeknek az expedícióknak a jellege más természetű volt, mint azoknak, amelyeket a Taharko 

feliratiban olvasható elszórt utalások alapján várhatnánk. Piankhi és Sebitko uralkodása alatt a kusita 

uralkodók nem hódító szándékkal vettek részt a közel-keleti politikai eseményekben. Elsődleges 

céljuk, bár konkrét forrásokkal ezzel kapcsolatban sem rendelkezünk, valószínűleg a kettős királyság 

kereskedelmi érdekeinek kiterjesztése volt. 701 után ugyan feltételezhetően jelentős mértékben 

hanyatlott le Asszíria tekintélye a Földközi-tenger keleti partvidékén, de amikor Assur-aha-iddina 

trónra lépését követően a térség újra hadjáratok célterülete lesz, az asszír dokumentumokban semmi 

nyoma nincsen annak, hogy egyiptomi uralom alatt álló területeket kellett volna az asszír hadseregnek 

felszabadítania, majd visszafoglalnia. Az egyiptomi befolyás megerősödése a Közel-Keleten tetten 

érhető Assur-aha-iddina nyugati politikájához köthető királyfelirataiban és más, uralkodása alatt 

keletkezett szövegekben, de ez a befolyás inkább szövetségi viszonyt sejtet a kettős királyság és a 

levantei államok között és nem alárendeltségit. Ezzel együtt néhány elszórt utalás Assur-aha-iddina 

uralkodásához köthető asszír forrásokban egyértelműen igazolja, hogy volt kusita katona jelenlét a 

Földközi-tenger keleti partvidékén Taharko uralkodás alatt. 

                                                 
1101 Török, 1997 173. 
1102 Redford elképzelhetőnek tartja, hogy Taharko 684-681 között formális hadjáratokat vezetett, amelyek 
északon elérhették akár a föníciai partvidéket is. Redford, 1992 355; Török, 1997 172. 
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4. A Töröt Nádszál – Egyiptom és a Közel-Kelet viszonya a 25. dinasztia 

uralkodása idején 

 

 A 25. dinasztia külpolitikai tevékenységhez köthető kortárs források meglehetősen egyenlőtlen 

eloszlásúak. Piankhi, Sabako és Sebitko uralkodása alatt keletkezett, és fennmaradt kusita 

királyfeliratok a Nagy Győzelmi Sztélén olvasható egyetlen utaláson kívül semmilyen konkrét 

információval nem szolgálnak arról, hogy dinasztia milyen politikai és gazdasági tevékenységet 

folytatott a Földközi-tenger keleti partvidékén. Erről kizárólag asszír és ószövetségi forrásokból 

értesülhetünk. 701 után, illetve Taharko trónra lépésével megváltozik a helyzet. A kusita fáraó 

elődeihez képest viszonylag sokszor utal közel-keleti területekre királyfelirataiban, ugyanakkor a 

kettős királyság egy időre eltűnik a monumentális asszír szövegekből és az Ószövetség könyveiből. 

Túlzás lenne azt állítani, hogy az asszír, bibliai és egyiptomi források egymást kiegészítik, és együttes 

vizsgálatukkal koherens és jól definiálható képet kaphatunk a 25. dinasztia céljairól, motivációiról és 

legfőbbképpen katonai és diplomáciai tevékenységéről a Közel-Keleten. Mindezek ellenére, 

elsősorban a különböző asszír dokumentumok segítségével, ha csak felszínesen is, de bepillantás 

nyerhetünk abba, hogy milyen lehetett Egyiptom és Kús kapcsolata elsősorban Asszíriával és filiszteus 

városokkal valamint a föníciai partvidékkel. Az ószövetségi könyvek pedig Egyiptom és zsidó 

királyságok viszonyán kívül megmutatják azt is, hogy milyen kép alakult ki a 25. dinasztia uralma 

alatt álló Egyiptomról, ha nem is az egész Közel-Keleten, de Júdában biztosan a 8. század végén. 

 

 4.1. Egyiptom és Asszíria viszonya a 25. dinasztia uralkodása alatt 

4.1.1. Gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok a kettős királyság és Asszíria között a 25. 

dinasztia uralkodása alatt 

 

 Az asszír birodalom nyugati expanziójának egyik természetes következménye volt, hogy 

Asszíria már III. Tukulti-apil-Ésarra uralkodása alatt szorosabb diplomáciai és gazdasági kapcsolatba 

került a kettős királysággal. Ezért a 730-as évektől kezdve, azaz Piankhi uralkodásával egy időben 

nem csak az asszír királyfeliratokban, de levelekben és adminisztratív szövegekben is folyamatosan 

feltűnnek egyiptomiak és kusiták egyaránt. Egyiptom, mint állam időről időre megjelent az asszír 

királyfeliratokban,1103 a Kús/kusita toponím/etnoním azonban csak a 730-as évek végén jelenik meg 

először az ékírásos forrásokban. 

                                                 
1103 A 11. század közepén, Assur-bél-kala írja le egyik királyfeliratban, hogy Egyiptom királya egzotikus 
állatokat küldött neki készülő vadasparkjához. Az ún. Törött-obeliszk, iv.29-30: Grayson, 1991 103f.  A 9. 
század közepén III. Sulmánu-asarédu említi Egyiptomot két alkalommal is. Először a qarqari koalíció egyik 
tagjaként ún. Kurkhi-monoliton, majd a Fekete-obeliszken, amely emlékművön Mucri királyának egzotikus 
állatokból álló ajándékát ábrázolta. Kurkhi-monolit, col.ii.92: Grayson, 1996 23, 149f. 
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 Egyiptomiak és kusiták első biztos említései az ún. borlistákon fordulnak elő, amely szövegek 

a kalhui palotából kerültek elő. Kalhu a 700-as évek végéig nem csak az egyik birodalmi központ, de a 

főváros funkcióját is ellátta. A birodalom kialakulásának folyamata során számos terület, állam 

politikai előrelátásból vagy kényszerből felvette a diplomáciai kapcsolatot a megerősödő Asszíriával, 

így III. Tukulti-apil-Esarra palotájában sok idegen nemzetiségű ember élt és dolgozott; s közülük 

sokan nem feltétlenül diplomáciai feladatokat láttak el.  

A kalhui palotából előkerült borlisták közül biztosan négy szövegben jelennek meg 

egyiptomiak és kusiták:1104 az NWL1105 No.4,1106 No.6,1107 No.91108 és No.19-es1109 szövegekben. A 

listákban szereplő egyiptomiakra és kusitákra nem eredeti neveikkel, hanem származási helyükkel 

utaltak az írnokok (NWL 14 rev.14: KURmu-cir-a-a, NWL 9 rev.19: KUR{mu-cu}-ra-a-a). Ez általános 

szokás volt az asszír adminisztrációban és nem csak az idegen nemzetiségűekre, de néha asszírokra 

vonatkozóan is. Az egyiptomiak és kusiták említése között jelentős különbség, hogy a palota 

adminisztrátorai az egyiptomi személyek esetében feltűntették azt is, milyen funkciót láttak el a 

palotában: az említett egyiptomiak mindkét esetben írnokok voltak, akik feltehetőleg a diplomáciai 

kapcsolattartást segítették elő Alsó-Egyiptom és Asszíria között. Ezzel szemben a három kusita 

személyre vonatkozóan egyetlen egyszer sem tűntették fel foglalkozásukat. 

A négy szöveg közül az egyetlen, amelyen az eponümosz nevét el lehetett olvasni az NWL 9-

es szöveg, az egyedüli lista, amelyben egy egyiptomi írnok és egy kusita együtt szerepel. A datálás – 

az eponümosz neve Nabú-nélu-uszur – alapján a lista vagy 745-ben, vagy 732-ben keletkezett.1110 Az 

utóbbi dátum a valószínűbb, mivel III. Tukulti-apil-Ésarra első hadjáratát az egyiptomi határ vidékére 

734-ben vezette, és az volt a legalkalmasabb időpont és egyben az utolsó is, amikor az deltai 

dinasztiák valamelyikének lehetősége volt felvennie a diplomáciai kapcsolatot az asszír 

uralkodóval.1111 Ezt támaszthatja alá III. Tukulti-apil-Ésarra két királyfelirata is. Ezekben az asszír 

uralkodó arról számol be, hogy egy uralkodó, aki Asszíria királyaival korábban nem létesített 

diplomácia kapcsolatot, értesülvén Tukulti-apil-Ésarra hódításairól, elküldte hozzá követeit, hogy azok 

szolgái legyenek.1112 Az ország neve, amelynek királya így lényegében felvette a diplomáciai 

kapcsolat Asszíriával, kitörött, így nem lehet biztosan állítani, hogy a kérdéses szöveghelyen 

                                                 
1104 Egy 1985-ben publikált borlistán elképzelhető, hogy egy kusita személy jelenik, a tábla azonban a kérdéses 
szöveghelyen töredékes, ezért azt bizonyítani nem lehet. Dalley-Postgate, 1985 237, No.120. obv.ʹ2. 
1105 NWL=Nimrud Wine List. 
1106 ND 6212 rev.14: Kinnier-Wilson, 1972 132f. és plts.11-12. 
1107 ND 6219 obv.21: Kinnier-Wilson, 1972 134f. és plts.14-16   
1108 ND 10048 rev.19 és 21: Kinnier-Wilson, 1972 137f. és plts.19-20 
1109 ND 10015 obv.24. Kinnier-Wilson, 1972 147f. és plts.33-34. 
1110 A táblát korábban 786-ra datálták, de kollacionálása során bebizonyosodott az eponümosz nevét akkor 
tévesen olvasták. Dalley-Postgate, 1985 22; Millard, 1994 59. 
1111 A másik lista, amelyben egyiptomi írnok szerepel az NWL 4-es szöveg. Ez a palota egy másik szobájából 
került elő. A datálás nem maradt fenn rajta, de két másik tábla ugyanebből a szobából 784-re és 779-re van 
datálva. Ezért nem kizárható, hogy az NWL 4-es szöveg is a 8. század első harmadában keletkezett. Dalley-
Postgate, 1985 23. Amennyiben ez a feltevés helytálló, akkor azt jelenti, hogy Alsó-Egyiptom és Asszíria között 
már III. Tukulti-apil-Ésarra uralkodása előtt is komolyabb diplomáciai kapcsolat volt. 
1112 Tadmor-Yamada, 2011 No.48. `20-`22 (és Tadmor, 1994 plt.LVI), No.49. rev.23-25; Tadmor, 1994 190. 
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Egyiptom szerepelt. A kontextus alapján azonban nagyon valószínű, és a szituáció is hasonló lehetett, 

mint 716-ban. Akkor II. Sarrukín vezetett hadjáratot Egyiptom folyójához, és IV. Oszorkon, a 22. 

dinasztia fáraója volt az, aki az egyiptomi határ közelében tartózkodó asszír uralkodóhoz elküldte 

követeit ajándékaival. 

Annak ellenére, hogy a kusita személyek esetében a borlisták nem említik, milyen minőségben 

tartózkodtak a kalhu udvarban, más források alapján valószínűnek tűnik, hogy lótenyésztéssel és lovak 

edzésével valamint idomításával foglalkozó szakemberek voltak.1113  

 

4.1.1.1 A kusita lovak az asszír hadseregben 

 

 III. Tukulti-apil-Ésarra trónra lépése után nem csak az államigazgatásban, de a hadseregben is 

számos reformot vezetett be. Két legfontosabb reformja az volt, hogy megnövelte a lovasság és a 

harcikocsizó egységek számát, valamint provinciális alakulatokat sorozott be az asszír hadseregbe a 

vazallus és meghódított területekről. Ez utóbbi alapját a zsoldos hadsereg kifejlődő tradíciója 

szolgáltatta, és lehetővé tette, hogy az asszír hadsereg, ha kell, egész évben hadjáraton vegyen részt. A 

zsoldosok professzionális katonák voltak, akiket nem foglalkoztatta, hogy szülőföldjük 

meghódítójának seregében szolgáltak.1114 A provinciális alakulatok besorozásának hátterében nem 

csak gyakorlati okok álltak. Az asszír uralkodók nem egyszer kifejezték elismerésüket ellenfeleik harci 

képességei iránt is. Ennek legismertebb példája II. Sarrukín uralkodásához köthető. Miután az asszír 

uralkodó elfoglalta Szamáriát, és végleg megszűntette Izrael önállóságának maradékát, az izraeli 

hadseregből 50 harcikocsizó alakulatot sorozott be a kicir Sarrúti-ba, az asszír hadsereg elit alakulatait 

magába foglaló egységbe. II. Sarrukín királyfeliratában egy olyan szóval írja le a szamáriai 

harcikocsizók képességeit, amelyet más szövegeiben csak magára és az asszírokra alkalmaz.1115 

 A 8. század közepétől kezdve vannak adatok az ékírásos forrásokban arra, hogy az asszír 

hadserege számára két különböző típusú lovat szereztek be, és ezeket a forrásokban is 

megkülönböztették. A lovasság számára az ún. mesaya, Meszuból való, míg a harcikocsizó 

alakulatoknak a kusaya Kúsból1116 való lovakat.1117 Meszu a mai Irán területén volt található, ahonnan 

az ékírásos források szerint a legjobb lovassági lovak és lovasok származtak.1118 A harcikocsik 

számára a legmegfelelőbb tenyésztésű ló, szemben a lovassági lovakkal, a kusita volt. A kurrui királyi 
                                                 
1113 S. Dalley: Foreign Chariotry and Cavalry in the Armies of Tiglath-Pileser III and Sargon II, Iraq 47 (1985), 
30-48. 43; L. Heidorn: The Horses of Kush, JNES 56 (1997), 105-114. Ezt igazolhatja az is, hogy az egyik 
kusitát személyt említő borlistán (NWL 6) feltűnik a muSarkisu is, aki a lovak beszerzéséért volt felelős. Ez 
azonban lehet véletlen is, mivel a listában számos más foglalkozás képviselői is megjelennek. 
1114 Dalley, 1985 39. 
1115 Az inU akkád szóval, amely ebben a kontextusban képesség, szaktudás jelentéssel bír. Nagy Díszfelirat 24: 
Fuchs, Inschriften 197 és Winckler-Abel, 1889 31; Dalley, 1985 34f. 
1116 Postgate vetette fel először, hogy a kusaya ebben a kontextusban nem Iránra vagy Anatóliára vonatkozik, 
hanem Kúsra, azaz az Egyiptomtól délre fekvő területre. J.N. Postgate, Taxation and Consrcition in the Assyrian 
Empire, Rome 1974, 11. 
1117 Dalley, 1985 43. 
1118 Dalley, 1985 43. 
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temetőben fennmaradt lovak csontvázai alapján a kusi ló magasabb, erőteljesebb testalkatú volt, mint a 

többi ló a Közel-Keleten, viszont lábai vékonyak voltak, és széles patában végződtek.1119 Ez a testalkat 

csakis tudatos tenyésztés révén jöhetett létre, és alkalmassá tette a lovat arra, hogy a harcikocsit a 

benne állókkal együtt nagy sebességgel tudja húzni.1120 

 Ezeknek a nagy testű lovaknak első említése III. Tukulti-apil-Ésarra uralkodására tehető. Az 

asszír uralkodó két feliratában is fennmaradt az emléke annak, hogy a 733-ban kitört asszírellenes 

lázadás leverése után Hiram, Türosz királya többek között egyiptomi lovakat ajánlott fel Asszíria 

királyának, amikor behódolt neki azért, hogy városa szabadulását elérje. Az asszír uralkodó egy másik 

királyfeliratában szintén a 734-732-es évek eseményinek a leírásakor sorolja fel azokat az árukat, 

amelyekhez a Gázában megnyitott bít-kári-n keresztül jutott hozzá. Külön ki van emelve, hogy azok 

között nagy lovak is voltak. Hasonlóan megkülönböztette II. Sarrukín is a IV. Oszorkontól 716-ban 

ajándékként átvett 12 nagy egyiptomi lovat, amelyekhez fogható országomban nem léteznek.1121 Ezek a 

nagy testű lovak megjelentek Assur-bán-apli egyiptomi zsákmányában is.1122 Arra is van 

bizonyítékunk, hogy az asszírok nem csak kusita lovakat, de hozzájuk a lószerszámot és a fogatolási 

technikát is átvették.1123 Erre azért volt szükségük, mert a Közel-Keleten a lovak átlagos 

marmagassága 125 cm volt, szemben a kusita lovakkal, amelyek marmagassága elérhette a másfél 

métert, és speciálisan kellett őket a harcikocsik igájába edzeni.1124 Az fogatolási technikák és a lovak 

speciális edzéséhez kellettek a kusita lovászok. Velük és kusaya lovakkal kapcsolatban két dolgot ki 

kell emelni. Egyrészt a kusita lovak nem III. Tukulti-apil-Ésarra trónra lépésével jelentek meg a 

Közel-Keleten. Az asszír uralkodó trónra lépése után közvetlenül elkezdte a hadsereg 

megreformálását, amelynek egyik eleme a harcikocsizó alakulatok számának növelése volt, és az 

asszír forrásokból egyértelműen kiderül, hogy a harcikocsik számára kizárólag a kusita lovakat 

szereztette be az asszír uralkodó. A kusita lovak igavonó képességei ezért már azelőtt ismertek voltak, 

hogy III. Tukulti-apil-Ésarra elfoglalta Asszíria trónját. Másik az, hogy valószínűleg az első kusaya 

lovakat is, ahogyan a lovak idomításában és fogatolásában jártas szakembereket közvetlenül Kúsból 

kellett importálni. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele volt a diplomáciai kapcsolatok felvétele 

Piaknhival, aki III. Tukulti-apil-Ésarra kortársaként volt Kús és Felső-Egyiptom királya. 

 A legnagyobb összefüggő asszír szövegcsoport, amely a kusaya és a mesaya lovakkal 

foglalkozik az ún. Ninivei Lójelentések.1125 A korpusz nevével ellentétben a szövegek a kalhui Nabú-

templomban keletkeztek; Nabú-suma-iddina, a templom felügyelője küldte a leveleket Assur-aha-

iddinának. Az ő feladata volt az adóban vagy felajánlásként beérkező lovak számba vétele, felmérése 

                                                 
1119 Bökönyi S.: Two Horse Skeletons from the Cemetery of Kurru, Northern Sudan, AAASH 5 (1993), 301-316. 
1120 Bökönyi, 1993 307f. 
1121 Weidner, 1941 42f. 
1122 A-Prizma, col.ii.40: Borger-Fuchs, 1996 26 és Winckler, 1895 5. 
1123 Parpola, SAA X, No.24. obv.13-15; Dalley, 1985 43. 
1124 Bökönyi, 1993 311. 
1125 Postgate, 1974 1-78; Cole-Machinist, SAA XIII, No.82-123. 
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és a velük kapcsolatos jelentések elkészítése. Ezek a levelek több olyan adatot tartalmaznak, 

amelyekre érdemes külön felhívni a figyelmet. 

Annak ellenére, hogy a levelek jelentős része töredékes, azt egyértelműen igazolják, hogy 

kusaya lovakat a 7. század első felében már a birodalom különböző térségeiből tudta beszerezni az 

asszír adminisztráció. Ezek között vannak tartományok, tartományi központok is mint például 

Karné,1126 Kullania,1127 Damaszkusz,1128 Parszua1129, de asszír városok is, mint Ninive,1130 Kalhu vagy 

Arrapha.1131 Külön figyelmet érdemel az is, hogy az asszír adminisztráció főhivatalnokainak – az 

anyakirályné kincstárnoka,1132 a helytartók,1133 a turtánu,1134 a nágir ekalli,1135 vagy a rab SaqE1136 – 

kötelezettsége volt meghatározott mennyiségű kusita lovat az asszír hadsereg számára beszolgáltatni. 

Ezért bár nem zárható ki, hogy Taharko uralkodása alatt közvetlen kereskedelem zajlott Kús és 

Asszíria között,1137 vagy az, hogy a nagy távolság miatt a kusita lovakat egyiptomi istállókból 

szállították tovább,1138 valószínűbb, hogy a levelek többsége olyan kusita lovakra utalnak, amelyeket 

már helyben tenyésztettek,1139 de eredetük a kusaya fajtára ment vissza. Ez azt feltételezi, hogy a 

kustia lovak és fogatolási valamint edzési technikáik a 8-7.század fordulójától fokozatosan elterjedtek 

az egész Közel-Keleten. Ezt támaszthatja alá az is, hogy egyetlen alkalommal akár több száz kusita ló 

is érkezhetett egyszerre Kalhuba.1140 Aligha valószínű, hogy ekkora méneseket keresztül tudtak volna 

hajtani Szudánból vagy akár Egyiptomból, adott esetben fel a Zagroszba, majd vissza Kalhuba. 

Ahogyan III. Tukulti-apil-Ésarra és II. Sarrukín királyfelirataiban is, néhány levélben mégis egyiptomi 

lovakként1141 vannak megnevezve a beérkezett négylábúak. Ez vagy azt jelzi, hogy Nabú-suma-iddna 

tisztában volt azzal, hogy valamikor ezek a lovak Egyiptomon keresztül jutottal el a Közel-Keletre, de 

akár utalhatott a megnevezéssel arra is, hogy a lovak közvetlenül Egyiptomból érkeztek. 

  Néhány levélben a kusita lovak említés birtokos szerkezetben fordul elő a cibtu szóval,1142 

amely általában adót vagy beszolgáltatást jelölt. Ebben az esetben azonban nem valószínű. Postgate 

                                                 
1126 Cole-Machinist, SAA XIII, No.86 obv.7-11. 
1127 Cole-Machinist, SAA XIII, No.86 rev.9-11. 
1128 Cole-Machinist, SAA XIII, No.87 obv.7-11. 
1129 Cole-Machinist, SAA XIII, No.104. obv.8-10. 
1130 Cole-Machinist, SAA XIII, No.113. obv.9-10. 
1131 Cole-Machinist, SAA XIII, No.109. obv.12-14. 
1132 Cole-Machinist, SAA XIII, No.89. obv.7-8. 
1133 Cole-Machinist, SAA XIII, No.94. obv.7-8. 
1134 Cole-Machinist, SAA XIII, No.97. obv.7-8. 
1135 Cole-Machinist, SAA XIII, No.97. obv.9-10. 
1136 Cole-Machinist, SAA XIII, No.97. obv.11-12. 
1137 Török, 1997 172 n371. 
1138 Onasch, 1994 12f. 
1139 Heidorn, 1997 109. 
1140 Cole-Machinist, SAA XIII, No.97 rev.2-4 246 kusita ló beérkezéséről tudósít. A teljes korpusz valószínűleg 
egy három hónapos időszakot fed le. Az viszont nem eldönthető, hogy ez az időszak volt éppen az, amikor a 
lovaknak Kalhuba kellett érkezniük, vagy a négylábúak egész évben folyamatosan érkeztek az asszír központba. 
Postgate, 1974 11. A listák összesen közel 1000 kusita ló érkezéséről számolnak be. 
1141 KURmu-cur-a-a. ABL 1427, obv.7: Cole-Machinist, SAA XIII, No.119. 
1142 3 (ANŠE).KURA.(RA.)MEŠ ci-ib-te Sa KURku-sa-a-a: Cole-Machinist, SAA XIII, No.86. obv.8-9; 
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ezért felvetette annak lehetőségét, hogy a cibtu-ló kifejezést olyan csődörökre alkalmazták, amelyeket 

szaporításra különítették el.1143 

 

 4.1.1.2. A bít-kári létrehozása az egyiptomi határon 

 

 Asszíria kereskedelmi érdekei érvényesítésének agresszív eszköze volt az, hogy III. Tukulti-

apil-Ésarra 734-ben, majd II. Sarrukín 716/715 körül létrehozott egy kereskedelmi telepet (bít-kári) az 

egyiptomi határ közelében, amellyel elérték, hogy a karavánok, amelyek árúikat a Via Marison 

szállították, egyebek mellett vámot fizessenek Asszíriának amint Egyiptomot elhagyták. Ennek a 

kárumnak a működéséről sajnos semmilyen közvetlen forrás nem maradt fenn, de Qurdi-Assur-lámur, 

Szimirra asszír helytartójának már korábban idézett levele számos utalást tartalmaz a Libanon-

hegységben létrehozott asszír kereskedelmi telepek funkcióira vonatkozóan. Ezeken kívül a levél az 

asszír uralkodók gazdasági politikájának más aspektusaira is felhívja a figyelmet. 

A dokumentum az asszír királyfeliratok általában militáns hangnemével szemben az asszír 

uralkodók kifinomultabb diplomáciai magatartására is rávilágít, amikor Qurdi-Assur-lámur szó szerint 

idézi III. Tukulti-apil-Ésarra egyik parancsát, amely Türosz királyára vonatkozott: beszélj vele 

kedvesen!1144 A felszólítás azt bizonyítja, hogy Asszíria királyai tudatában voltak annak, hogy 

óvatosan kell bánni a föníciai kereskedővárosokkal. Türosz, Szidón, Büblosz, Arvad és a többi föníciai 

város létfontosságú szerepet játszott a Földközi-tenger keleti partvidékének kereskedelmében, 

mondhatni a városok kereskedői és tengerészei működtették az egész rendszert, akiknek tevékenysége 

nélkül az Egyiptom keresztül Afrika belső területiről érkező áruk nem érhették volna el a közel-keleti 

kikötőket. Amennyiben Asszíria királyai részesülni akartak az egzotikus áruk kereskedelméből 

keletkező haszonból valamint magukból a levantei partvidéket elérő áruk egy részéből, olyan 

kapcsolatot kellett létrehozniuk a föníciai városokkal, amely nem idegenítette el azokat teljesen az 

együttműködéstől Asszíriával. A levél igazolja, hogy a föníciai városok szabadon kereskedhettek az 

asszírok által létesített kárumokban, amelyeket a Libanon-hegység egész területén hoztak létre; 

eladhattak és vásárolhattak.1145 Ezek a kereskedelmi telepek így hozzájárultak ahhoz, hogy a 

birodalom keleti vagy északi provinciáiból, és azokon keresztül, a birodalmi határokon túlról valamint 

az Afrikából érkező áruk meghatározott, intézményesített keretek között cseréljenek gazdát. A 

karavánok haladását és a kereskedelem létrehozását azonban az könnyítette meg igazán, hogy III. 

Tukulti-apil-Ésarra és II. Sarrukín hadjáratai eredményeként a karavánok egy egyesített, az asszír 

adminisztráció és hadsereg által ellenőrzött területen haladhattak át, ahol a birodalmi keretek 

biztosították a virágzó kereskedelemhez a feltételeket. 

                                                                                                                                                         
ci-ib-te KURku-sa-a-a: Cole-Machinist, SAA XIII No.87. obv.7; 7 sisé(ANŠE.KUR.RA) ci-ib-te Sa KURku-sa-a-a: 
Cole-Machinist, SAA XIII, No.116. obv.17-18. 
1143 Postgate, 1974 12 és 172f. 
1144 ND 2715, obv.3-4: Luukko, SAA XIX, No.22, Saggs, 2001 155f. és plt.31. 
1145 ND 2715, obv.5-9: Luukko, SAA XIX, No.22, Saggs, 2001 155f. és plt.31. 
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 Mindez azonban nem jelentette azt, hogy Asszíria királyai nem mentek el kereskedelmi 

célkitűzéseik megvalósításában addig, ameddig lehetett. Az asszír uralkodók által létesített 

kereskedelmi telepek valódi célja, túl azon, hogy a távolsági kereskedelem fórumaivá váltak az volt, 

hogy a birodalomban zajló kereskedelmet ellenőrizzék, és lefölözzék hasznát. Szimirra asszír 

helytartója azt is leírja, hogy az összes kárumba a Libanon-hegységben adószedőket küldött,1146 

akiknek feladat az volt, hogy a kereskedelem hasznának egy részét az asszír uralkodók számára 

beszedjék. Ez természetes ellenérzést váltott ki – a levélben – a szidóni kereskedőkből, akik 

elkergették az asszír adószedőket. Ezért Qurdi-Assur-lámur ituʼákból1147 álló íjász csapatokat küldött 

fel a hegyekbe, hogy rendet tegyenek.1148 

Az egyetlen áru, amelynek kereskedelmét az asszír uralkodók monopolizálták, a Libanon-

hegységben kitermelt cédrus, boróka és más fafajták kereskedelme volt, amelyek a monumentális 

presztízs építkezések elengedhetetlen nyersanyagai voltak. Az asszírok megengedték a szidóniaknak – 

akikről az Ószövetség megjegyzi, hogy a legjobban voltak e mesterségben1149 – hogy a fákat kivágják, 

és a hegyekből lehozzák, de azt tiltották, hogy a fát eladják az egyiptomiaknak és a filiszteus 

városoknak.1150 A levélből az azonban nem derül ki, hogy a föníciai városok másoknak eladhatták, 

illetve, hogy az asszírok célja az volt, hogy kizárólag ők kereskedjenek ezekkel a javakkal. Az 

mindenesetre jelzés értékű lehet, hogy cédrust (akkád:GIŠerénu) vagy borókát (akkád:GIŠSurménu) nem 

szedtek be sehonnan zsákmányként, sarcként vagy adóként. Sem a föníciai városokból, sem a 

birodalom egyéb térségeiből. Ezért elképzelhető, hogy ezek olyan presztízs javaknak minősültek, 

amelyeket Asszíria királya saját magának tartott fenn, és a rendelkezésre álló források alapján 

feltételezhető, hogy III. Tukulti-apil-Ésarra valamint utódai nem csak azt tiltották meg a föníciai 

városoknak, hogy a hegyekben kitermelt fákat az egyiptomiaknak és a filiszteusoknak, de bármely más 

államnak is eladják. A 8-7. századi asszír királyfeliratok a Libanon-hegységben kitermelt fákat 

kizárólag építkezési kontextusban, saját palotáik, vagy babilóniai építkezéseik kapcsán említik. A 

rendelkezésre álló források alapján az egyetlen állam, amely ebben az időszakban az asszír tiltás 

ellenére is hozzájutott a Libanon-hegység fáihoz Egyiptom volt Taharko uralkodása alatt.  

Az egyetlen értékes fa, amely a korszakban többször is előfordul az asszír királyfeliratok 

zsákmánylistáiban, az ébenfa (akkád:GIŠuSU) volt, amely Egyiptomon keresztül, Afrikából érkezett. 

A 8-7. századi asszír uralkodók királyfeliratainak zsákmánylistáiban előforduló afrikai eredetű 

áruk, nyersanyagok bizonyítják, hogy Egyiptom a 25. dinasztia alatt is, ahogyan a 9. században, 

biztosította az Afrika belsejéből érkező luxustermékek, presztízs javak továbbítását a Közel-Keletre. 

738-ban III. Tukulti-apil-Ésarra észak-szíriai hadjárata után vett át sarcként, adóként többek között 

                                                 
1146 ND 2715, obv.10-13: Luukko, SAA XIX, No.22, Saggs, 2001 155f. és plt.31. 
1147 Az ituʼák könnyű fegyverzetű íjászok voltak, akiknek egyik fő feladata a rendfenntartás volt a 
provinciákban. 
1148 ND 2715, obv.14-20: Luukko, SAA XIX, No.22, Saggs, 2001 155f. és plt.31. 
1149 1Kir 5:6. 
1150 ND 2715, obv.21-27: Luukko, SAA XIX, No.22, Saggs, 2001 155f. és plt.31. 
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elefántcsontot, elefántbőrt, aranyat és ébenfát azoktól az uralkodóktól, akik behódoltak neki.1151 Az 

adófizetők között volt Türosz és Büblosz királya valamint az arabok királynője, olyan államok 

uralkodói, akik közvetlenül hozzájuthattak ezekhez a javakhoz. Ugyanakkor a listákban az afrikai 

eredetű áruk mellett megjelenik a kék-bíbor gyapjú és a vörös–bíbor gyapjú is, amely a föníciai 

városok jellegzetes, helyi készítésű terméke volt. III. Tukulti-apil-Ésarra néhány évvel később, a szír-

efraimita koalíció legyőzése után szintén Föníciából, valószínűleg Türosz királyától kapott ébenfát, 

elefántcsontot, aranyat, fűszereket és nagy egyiptomi lovakat.1152 729-ben, amikor III. Tukulti-apil-

Ésarra Babilónia királya lett, Marduk-apla-iddina, a káld Bít-Jákin törzs sejkje adott át az asszír 

uralkodónak többek között ébenfából, aranyból és különböző fűszerekből álló ajándékot behódolása 

jeleként.1153 Egyelőre nem lehet pontosan eldönteni, hogy a káld törzsi vezetőktől beszedett sarcban 

megjelenő afrikai eredetű termékek milyen körülmények között érték el Babilóni déli részét. Ezért 

nem kizárható, hogy azt a kereskedelmi útvonalat, amely Ofirból indulva és az Arab-félszigetet 

megkerülve érte a Perzsa-öböl partvidékét, továbbra is fenntartották.1154 

II. Sarrukín 716-ban, amikor az Egyiptom deltai határának közvetlen közelében tartózkodott, 

vehette át IV. Oszorkon ajándékát, amely tartalmazott aranyat, ébenfa magvát, elefántcsontot és 

mindenféle fűszert, valamint 12 nagy egyiptomi lovat.1155 Valamikor 710 körül, miután legyőzte 

ellenfelét, II. Marduk-apla-iddinát és elfoglalta a babilóni trónt, kereste fel II. Sarrukínt Babilónban 

Ciprus1156 uralkodóinak követsége ajándékaikkal.1157 Az ajándékok között ébenfából készült tárgyak 

vannak, amelyekre vonatkozóan a feliratok kiemelik, hogy földjük terméke, azaz csak a nyers ébenfát 

importálták, feltehetőleg Egyiptomból, és azt helyben dolgozták fel.1158  

II. Sarrukín királyfelirati bizonyítják, hogy az afrikai eredetű nyersanyagok Urartuba és 

Délkelet-Anatóliába is eljutottak. Híres 8. hadjárata során az asszír sereg kifosztotta a Muszaszirban 

álló Haldi-szentélyt, és a templomból elhurcolt javak között tetemes mennyiségű elefántcsont, ébenfa, 

arany illetve ezekből készült tárgyak voltak.1159 Nem sokkal II. Sarrukín babilóniai hadjárata (710-

709) után, egy Kummukh (Délkelet-Anatólia) ellen vezetett razzia során szerzett zsákmányban jelenik 

meg arany, elefántcsont, elefántbőr, ébenfa, valamint bíbor gyapjúk.1160 A két forrás igazolja azt, 

amelyre már Qurdi-Assur-lámur levele is utalt, miszerint a föníciai kereskedők a Libanon-hegység fái 

kivételével szabadon kereskedhettek más árukkal vagy nyersanyagokkal. 

                                                 
1151 Tadmor-Yamada, 2011 No.15. 1-5. és No.27. 2-7.  
1152 Tadmor-Yamada, 2011 No.48. ʹ6-ʹ8. 
1153 Tadmor-Yamada, 2011 No.47. obv.26-28. és No.11. 19. 
1154 Nem kizárható ugyanakkor az sem, hogy a karavánok Afrika-szarvánál szállították át árúikat az Arab-
félszigetre, ahonnan már az arabok vitték tovább azokat szárazföldi útvonalon Babilóniába. 
1155 Annales 123-125: Fuchs, Inschriften 110. 
1156 KURad-na-na az asszír forrásokban. 
1157 Annales 393-398: Fuchs, Inschriften 175f; Nagy Díszfelirat 145-149: Fuchs, Inschriften 232f. 
1158 Természetesen nem zárható ki az sem, hogy az ébenfa Ciprusra Fönícián keresztül jutott el. 
1159 8. hadjárat, col.iv. 353,354, 355,356,389,390,406: F. Thureau-Dangin, Une Relation de la Huitième 
Campagne de Sargon (714 av. J.-C.) (TCL 3), pls.I-XXII. 
1160 Annales 407: Fuchs, Inschriften 178. 
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Különös módon nem szokták rá felhívni a figyelmet, pedig Egyiptom nem csak 

luxustermékeket exportált a Közel-Keletre. Szín-ahhé-eriba, még korona hercegként apjának küldött 

levelében jelenik meg a papirusz,1161 amelynek gyakorlati jelentősége az arámi nyelv terjedésével nőtt 

meg. A levélben említett két tekercs papiruszt természetesen a Palota Írnoka kapta. A levélben 

egyébként Szín-ahhé-eriba arról számol be II. Sarrukínnak, hogyan osztotta el sarc és az audiencia 

ajándékok egy részét az udvari előkelők és a vezető hivatalnokok között. Itt érdemes talán 

megemlíteni Ézsaiás Könyvének egyik versét, amely a Türosz elleni jövendölés részét képezi.1162 

Ebben a próféta a föníciai város jövedelmi között említi a Nílus aratását, amellyel minden bizonnyal 

gabonára utalt. Ez a kevés közvetlen forrásunk egyike arra nézve, hogy Egyiptom már ekkor a Közel-

Kelet éléskamrája lehetett. S ha ehhez még hozzávesszük, hogy a föníciai városok fekvésükből 

adódóan nem mezőgazdasági termelésre voltak berendezkedve, akkor feltételezhetjük, hogy 

rendszeresen rá lehettek utalva az Egyiptomból érkező gabonára. 

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy amikor befejeződött palotája építése Dúr-Sarrukínban, 

II. Sarrukín vendégül látta a birodalom helytartóit és követeit, akik különböző értékes javakkal 

érkeztek az ünnepségre. Az ajándékok között szerepelt ébenfa, arany, elefántcsont és igába szoktatott 

nagy egyiptomi lovak is.1163 

Szín-ahhé-eriba uralkodásától kezdve, talán az asszír királyfeliratok szerkezetének 

megváltozása miatt is, az asszír uralkodók kevésbé részletezték a hadjáratok után elhurcolt zsákmányt, 

vagy a vazallusoktól átvett sarcot és ajándékot.1164 A ritka kivételek közé tartozik az, hogy Szín-ahhé-

eriba nagyobb jelentőséget tulajdonított a Jeruzsálem ostroma után megkapott adónak, és prizmáin 

olvasható felirataiban külön részletesen le is írta. Ezért lehet tudomásunk arról, hogy a sarc és az adó 

tételei között, amelyet a júdai uralkodó Ninivébe küldött Szín-ahhé-eriba után, megjelennek a 

legjellegzetesebb afrikai eredetű nyersanyagok, elefántcsont, az ébenfa, és az arany.1165 Utóbbi 

kifejezetten nagy mennyiségben. Ez az egyetlen eset, amikor Szín-ahhé-eribának szándékában állt a 

legyőzött ellenségtől átvett adó és sarc tételeit részletesen bemutatni. Az asszír uralkodó többször utal 

a hadjáratok után összeszedett, elhurcolt zsákmányra, adóra, de ezt az Ezékiástól kapott sarcon kívül 

egyetlen alkalommal sem részletezte.  A júdai uralkodótól átvett sarcot és adót is feltehetőleg csak 

azért emelte ki, mert az asszír seregnek végül nem sikerült elfoglalnia Jeruzsálemet, és ezt a 

nyilvánvaló kudarcot kellett az írnokoknak a feliratban valamivel kompenzálnia. Ezért csak 

feltételezhetjük, hogy más alkalommal, így például Szidón és Askelon, két nagy jelentőséggel bíró 

kereskedelmi és gazdasági központ elfoglalása után is hasonló javakat zsákmányolt az asszír sereg. 

                                                 
1161 S. Parpola, SAA I No.34. rev.19. 
1162 Ézs 23:3. 
1163 Annales 448-450: Fuchs, Inschriften 186. 
1164 Ennek oka valószínűleg az volt, hogy Szín-ahhé-eriba uralkodásától kezdődően az asszír uralkodók 
királyfelirataik jelentős részét prizmákra és cilinderekre íratták fel, amelyeket azután palotáik alapozásában 
helyeztek el, és a paloták termeinek falára. Az új hordozókon ezért kevesebb hely volt a szöveg számára, és 
emiatt elsősorban a hadjáratokkal kapcsolatos fontosabb részleteket igyekezetek az írnokok lejegyezni. 
1165 Grayson-Novotny, 2012 No.22. col.iii.41-45. 
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Assur-aha-iddina is mindössze egyetlen alkalommal, a Szidón elfoglalása és lerombolása után 

szentelt nagyobb fegyelmet a városból elhurcolt zsákmány tételinek. A leírás segítségével közvetve 

képet alkothatunk Egyiptom és a föníciai városok közötti kereskedelem reciprocitásáról Taharko 

uralkodása idején, akinek kawai sztéléin jelennek meg, azok az áruk, elsősorban a libanoni cédrus, és 

véleményem szerint talán a különböző ruhaneműk is, amelyeket a kettős királyság importált 

Föníciából cserébe azokért az afrikai eredetű luxustermékekért, amelyeket oda exportált. Assur-aha-

iddina több sorban részletezi a szidóni zsákmányt, amelyben megjelenik ezüst, arany, elefántbőr, 

elefántcsont, ébenfa és a puszpáng.1166 

 

 4.1.1.3. Egyiptomiak és kusiták Asszíriában a 8-7. században 

 

 A két térség gazdasági és politikai viszonyának egy sajátos aspektusára világítanak rá azok az 

asszír adminisztráció munkájához köthető dokumentumok, amelyek egyiptomiak és kusiták 

jelenlétéről tudósítanak az asszír birodalmi központokban, királyi palotákban. Asszíriába kerülésüknek 

részletei egyetlen esetben sem ismertek, és ezért két lehetőséggel is számolni lehet. 

 Mivel egyiptomi és kusita származású emberek már az Egyiptom ellen vezetett hadjáratok 

előtt megjelennek az adminisztratív szövegekben, feltételezhető, hogy ezek a személyek vagy 

diplomáciai feladatokat láttak el, vagy valamilyen speciális munkát végeztek, és mint szakképzett 

munkaerő kerültek az asszír uralkodók palotáiba. Két dologra azonban fel kell hívni a figyelmet. Más 

idegen nemzetiségűekkel szemben az asszír adminisztrációhoz köthető dokumentumok nagyon ritkán 

említenek egyiptomiakat illetve kusitákat. A másik pedig, hogy ezeknek a szövegeknek jelentős része 

Assur-aha-iddina és Assur-bán-apli uralkodása alatt keletkezett, feltehetőleg az egyiptomi hadjáratok 

után. Ezért valószínű, hogy azok az egyiptomiak és kusiták, akik az erre az időszakra keltezett 

adminisztratív szövegekben szerepelnek, deportáltak voltak. 

 Az egyiptomi írnokokat említő borlistákon kívül érdemes felhívni a figyelmet egy olyan 

adminisztratív szövegre, amely a királyi palotában dolgozó hivatalnokokat veszi számba. A lista 

feltehetőleg Assur-aha-iddina uralkodása alatt keletkezett, és a specializált munkaerő alkalmazásának 

bizonyítéka. A szöveg legvégén hat egyiptomi személy szerepel; három tudós és három írnok.1167 A 

tudósokat kifejezetten azzal az akkád szóval (harTibu) írta le az írnok, amelynek jelentése önmagában 

az, hogy egyiptomi tudós.1168 Külön érdekessége a dokumentumnak, hogy mindegyik egyiptomi 

esetében fel van tűntetve eredeti egyiptomi nevük is.1169 Ez alapján feltételezhető, hogy első 

generációs egyiptomiak voltak, akik deportálás útján vagy más módon kerültek Ninivébe. 

Elképzelhető, hogy szűkebb értelembe vett hivatásuk az álomfejtés volt, és ezért nem kizárható, hogy 

az Egyiptom ellen vezetett hadjáratok előtt kerülte Asszíriába. Assur-aha-iddina uralkodása alatt, 
                                                 
1166 Leichty, 2011 No.1. col.ii.75-80. 
1167 Fales-Postgate, SAA VII No.1. rev.col.i.12-col.ii.7. 
1168 Fales-Postgate, SAA VII No.1. rev.col.ii.2. 
1169 A három írnok: […]gurSi, RaûSI, Ëihu. A három tudós: Huru, Nimmurau, [Hu]ruacu. 
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elsősorban valószínűleg lelki alkata miatt, jelentősen megnőtt a különböző ómenek értelmezésével 

foglalkozó szövegek száma, amely azt sejteti, hogy az előjelek megfejtésével foglalkozó szakemberek 

is nagyobb számban vették körül az asszír uralkodót. Az álmok az istenektől eredő üzenetek 

közkedvelt hordozói voltak az egész Közel-Keleten, de leginkább Egyiptomban, így természetes, hogy 

megfejtésükre a legjobb módszereket az egyiptomi tudósok dolgozták ki.1170 

Szintén udvari hivatalnokokat sorol fel az a dokumentum, amelyben PuTuSiri, az egyiptomi 

feltűnik.1171 A korábban említett szöveggel ellentétben ez nem említi PuTuSiri foglalkozását, és az 

egyetlen utalás, amely erre támpontot adhat az, hogy PuTuSiri neve előtt és után folyamatosan olyan 

személyek jelennek meg, akik a testőrséghez vagy a harcikocsizókhoz tartoztak. Elképzelhető ezért, 

hogy PuTuSiri is valamilyen fegyveres szolgálatot látott el. Szinte biztosan deportáltként került 

Asszíriába a 15 kusita énekesnő, akik egy kifejezetten a palotában, de nem feltétlenül a háremben, 

foglalkoztatott nőket felsoroló listában szerepelnek.1172 A dokumentumban ugyanis megjelennek 

kovácsok és kőfúrók is. A kusita nők valószínűleg Taharko memfiszi palotájából, vagy a karnaki 

Amun-templomból kerültek Ninivébe. 

  Elképzelhető, hogy a szakképzett munkaerő Asszíriába importálásának további példája egy 

adósságlista, amelyen egy kusita származású kocsi hajtó tűnik fel, aki egy helytartó (Sákin máti) 

szolgálatában állt.1173 Mivel neve egyszerűen Kusayu,1174 valószínűleg első generációs kusita volt. 

Pozíciójának fontosságát jelzi a helytartó környezetében, hogy a szöveg szerint 15 istállós állt 

rendelkezésére.  

 Az Asszíriába került egyiptomiak tevékenységére utal egy olyan dokumentum, amelyet 

biztosan tudunk datálni. A 692-ben keletkezett szöveg arról tudósít, hogy Szilli-Assur, egyiptomi 

írnok Ninivében házat vett.1175 Szilli-Assur nevéből adódóan talán már Asszíriában született egyiptomi 

volt, aki feltehetőleg valamelyik deltai dinasztia és az asszír udvar közötti diplomáciai kapcsolattartást 

segítette elő. Ezt támaszthatja alá az, hogy az adás-vétel első tanúja Susanqu (Sesonk),1176 a király, 

Szín-ahhé-eriba veje! Egy másik ház adás-vétellel kapcsolatos jogi dokumentumban Rémanni-Adad, 

Assur-bán-apli fő kocsi hajtója vette meg Abiesu és fia Lu-sakin, két egyiptomi származású férfi 

házát.1177 

Érdemes még megemlíteni két másik szöveget is, amelyek kusita eunuchok tevékenységről 

számolnak be a 7. század első feléből. Az egyik dokumentum két kusita eunuch, Dári-sarru és Sulmu-

                                                 
1170 Dreams, in: P. Bienkowski-A. Millard, British Museum Dictionary of the Ancient Near East, Trustees of the 
British Museum, 2000, 95f. 
1171 Fales-Postgate, SAA VII No.5. rev.col.i.20 
1172 Fales-Postgate, SAA VII No.24. obv.12. 
1173 Fales-Postgate, SAA VII No.30. obv.23-24 
1174 mku-sa-a-a 
1175 Kwasman-Parpola, SAA VI No.142. 
1176 mSu-Sa-an-qu 
1177 Kwasman-Parpola, SAA VI No.311. 
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sarru üzleti vállalkozásairól készített feljegyzés.1178 Mindketten magas beosztásba jutottak a királyi 

udvarban, és a szöveg tartalma alapján pénzügyi ügyleteik nem voltak éppen legálisak: Sulmu-sarru 

egy királyi testőrt küldött a pénzét behajtani. Elképzelhető, hogy ugyanaz a Dári-sarru, aki az imént 

említett szövegben szerepel, jelenik meg egy bankett listán, amely magas rangú hivatalnokokat sorol 

fel.1179 Ebben a dokumentumban azonban nincsen feltűntetve a származása, ezért a két személy 

azonossága csak lehetőség. 

Az Asszíriába került idegen nemzetiségűek gyors asszimilációját jelzi az a levél, amelyet 

küldője, Bél-usezib alapján Assur-aha-iddina uralkodásának elejére lehet datálni,1180 tehát még ez 

Egyiptom elleni hadjáratok megindítása előtti évekre.1181 Ebben Bél-etir arra figyelmezteti Assur-aha-

iddiát, hogy Sarru-lu-dári, az egyiptomi csatlakozhat bizonyos Suma-iddin szervezkedéséhez a király 

ellen. Az asszír királyi udvar intrikáiban részt vevő egyiptomi Sarru-lu-dári és az előző bekezdésben 

említett két kusita származású eunuch példái azt igazolják, hogy az Asszíriába került idegeneknek volt 

lehetőségük komoly hatalommal járó pozíciókba jutni, akár az asszír uralkodó közvetlen 

környezetében is. 

A jogi szövegek között érdemes megemlíteni azt a csoportot, amely az Assurban élő 

egyiptomi közösség üzleti dokumentumait foglalja magába.1182 A pontosan 70 darab táblán több mint 

60 személy jelenik meg egyiptomi névvel, és több mint 100 asszír névvel. Utóbbiak valószínűleg 

szintén egyiptomiak voltak. A legtöbb táblán megjelenő személy Urdu-Assur, aki az egyik szöveg 

alapján 50-es parancsnok (rab hanSe) és egyben valószínűleg az egész közösség vezetője is volt. A 

szövegek szinte mind valamilyen pénzügyi tranzakcióval foglalkoznak. Ezek közül is a 

leggyakoribbak a kölcsönügyletek voltak, különösen ezüst kölcsönzése. 

 A dokumentumok egy kivételével 660 után keletkeztek, mégsem valószínű, hogy olyan 

egyiptomiak (és kusiták?) alkották volna a közösséget, akiket Assur-aha-iddina deportált 671 után. 

Ennek egyik bizonyítéka, hogy az egyik szöveg, egy házassági dokumentum 675-re van datálva. Az 

eladó sorba került egyiptomi nőnek asszír neve van, és az arbelai Istár szolgálónője, valamint a tanúk 

között is számos egyiptomi van. Ha egy egyiptomi egy asszír istennő szolgálatába ajánlja lányát, az 

szinte biztosan azt jelenti, hogy már régóta Asszíriában élt. Valószínűleg ugyanez igaz a tanúkra is, 

akik a szerződés végén szerepelnek. Ezzel kapcsolatban kell azt is megemlíteni, hogy Urdu-Assur a 

dokumentumok tanúsága szerint tehetős karavánkereskedő volt. Így aligha valószínű, hogy asszír 

névvel, komoly anyagi háttérrel rendelkezett volna, ha apját csak néhány évvel korábban deportálják. 

Ezért feltételezhető, hogy a közösség jóval korábban, talán II. Sarrukín uralkodása alatt jött létre, és 

eredetileg kereskedelmi kolónia volt. Az asszír uralkodó egyik feliratában leírja, hogyan segítette elő a 

közvetlen egyiptomi-asszír kereskedelmi kapcsolatok létrejöttét. Nem kizárható, sőt nagyon valószínű, 

                                                 
1178 Fales-Postgate, SAA VII No.47; Morkot, 2000 271-272. 
1179 Fales-Postgate, SAA VII No.4. rev.ii.1. 
1180 Parpola, SAA X, xxix. 
1181 Parpola, SAA X, No.110. 
1182 V. Donbaz-S. Parpola, Neo-Assyrian Legal Texts in Istanbul, Saarbrücker Druckerei und Verlag, 2001. 
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hogy erre a közösségre utal az a levél, amely az Assurban élő egyiptomiak és kusiták számára kiutalt 

vetőmagra és raktározott gabonára vonatkozik.1183 

 Asszíria birodalommá válásának egyik következménye volt, hogy nagy központjai 

kozmopolita városokká váltak;1184 az asszír uralkodók által meghódított népek szinte mindegyike 

képviseltette magát egy-egy asszír fővárosban, akár deportáltként, akár más minőségben került 

Asszíriába. A fenti szövegekben említett kusitákkal kapcsolatban ismét érdemes felhívni a figyelmet a 

királyfeliratok retorikája és a valóság közötti szembeszökő különbségre. Míg Assur-aha-iddina 

királyfeliratában az Egyiptom ellen vezetett hadjáratok ideológiai magyarázataként Kús gyökerének 

kitépésről beszél Egyiptom földjéből, addig ezek a kitépett kusiták Asszíriában nem egyszer magas 

hivatalokba kerültek, akár a királyi udvaron belül is. 

 

 4.1.2. A kettős királyság és Asszíria diplomáciai viszonya a 25. dinasztia uralkodásának idején 

 

 A két állam politikai kapcsolatának jelenleg egyedül rendelkezésünkre álló forrásait az asszír 

királyfeliratok képezik. Egyiptomból eddig sem királyfelirat, sem bármely más típusú szöveg nem 

került elő Taharko uralkodását megelőző évtizedekből, amely a kettős királyság és a Közel-Kelet 

politikai viszonyára vonatkozóan tartalmazna konkrét utalásokat. 

  Az első konkrét utalás Alsó-Egyiptom és Asszíria közötti diplomáciai és politikai kapcsolat 

felvételére valószínűsíthetőn III. Tukulti-apil-Ésarra királyfelirataiban olvasható. Az asszír uralkodó a 

734-732. évi hadjáratok eseményei között említi azt, hogy egy ország – a földrajzi név kitörött – 

uralkodója – név kitörött vagy nem is szerepelt –, aki nem hódolt be királyi elődeimnek, egyiküknek 

sem küldött üzenetet (nem vette fel velük a diplomáciai kapcsolatot) hallott Hatti meghódításáról. 

Assurnak, uramnak félelmetes ragyogása őt elborítván megrémült. Követeit hozzám Kalhuba 

elküldvén szolgámmá lett.1185 Annak ellenére, hogy sem az uralkodó, sem a terület neve nem maradt 

fenn, a leírás kontextusából feltételezhető, hogy egy deltai uralkodóról esett szó a fent idézett 

sorokban: közvetlenül előtte és utána olyan epizódok jelennek meg a szövegekben, amelyek ahhoz a 

hadjárathoz köthetők, amelyeket III. Tukulti-apil-Ésarra Egyiptom patakjához vezetett. Az egyelőre 

ismeretlen nevű uralkodóhoz köthető esemény előtt közvetlenül Hanunu, Gáza királyának Egyiptomba 

menekülésének és visszatérésének leírása szerepel, logikus feltételezés, hogy azt követően talán egy 

olyan rész következhetett, amelyik arra a térségre vonatkozik, ahonnan Hanununak vissza kellett 

térnie. Árulkodó az is, hogy az asszír uralkodó úgy ír ennek az államnak a királyáról, mint akiről már 

régen hallottak Asszíriában, vagyis komoly jelentősége van annak, hogy éppen az ő uralkodása alatt 

küldte el ez a király követeit hozzá Kalhuba. 

  
                                                 
1183 Cole-Machinist, SAA XIII, No.13. 
1184 Dezső T: Égi és földi propaganda – Az Asszír Birodalom expanziós technikájának eszköztára (Kr.e. 745-
612), Ókor VIII (2009), 11. 
1185 Tadmor-Yamada, 2011 No.48. `20-`22 (és Tadmor, 1994 plt.LVI), No.49. rev.23-25; 

 187



 4.1.2.1. Egyiptom és Asszíria diplomáciai kapcsolatai II. Sarrukín uralkodása alatt 

 

II. Sarrukín uralkodása alatt az asszír hadsereg három alkalommal vonult fel a Földközi-tenger 

keleti partvidékére (720, 716, 712), és az asszír királyfeliratok egyértelműen bizonyítják, hogy 

Egyiptom érintve volt mindhárom hadjáratban. 720-ban, Piankhi1186 uralkodása alatt az asszír 

hadseregnek Palesztinában több alkalommal is meg kellett küzdenie egyiptomi, pontosabb kusita 

csapatokkal, amelyek jelenlegi ismereteink szerint a filiszteus város védelmét erősítették. A hadjárat 

utolsó eseményeként pedig Egyiptom patakjánál legyőztek egy egyiptomi sereget, majd elfoglalták 

Rafiát. Az asszír királyfeliratok némi iróniával jegyzik meg, hogy az ütközet után Egyiptom turtánuja, 

Reʼu, úgy menekült el a csatatérről csapatait hátra hagyva, mint a pásztor (az akkád nyelvben reûU), 

aki juhait elvesztette.1187 II. Sarrukín palotájából előkerült, és a hadjárat eseményeihez köthető 

domborművek az asszírok egyiptomi ellenfeleiként kizárólag kusitákat ábrázoltak.1188 Ezek a reliefek 

igazolják, hogy 720-ban az asszírok riválisa a filiszteus partvidéken Piankhi volt. Redford ennek 

ellenére anakronisztikusnak tartja az ábrázolásokat, mivel 712 előtt nem lehetett núbiai etnikum a 

Nílus völgyének egyiptomi szakaszán.1189 

Pedig lehetett, hiszen Piankhi hadjárata során legalább Memfiszig vonult, és sztéléjének utolsó 

sorai alapján feltételezhető, hogy kereskedelmi kapcsolatot is létesített Szíria-Palesztinával.1190 Ézsaiás 

könyvének egyik verse pedig valószínűleg Piankhi és Tefnakht háborúját írja le.1191 A próféta kortársa 

volt a 8. század végén, a Közel-Keleten bekövetkezett eseményeknek, és aligha elképzelhető, hogy a 

levantei partvidékén nem hallottak egy olyan nagy horderejű eseményről, mint Piankhi és Tefnakht, 

Szaisz királyának háborúja, amelyet az Egyiptom feletti hegemóniáért vívtak. Ahogyan néhány 

évtizeddel korábban a thébai körzetet irányító elit látta meg a lehetőséget a felemelkedő kurrui 

fejedelemség katonai potenciáljában, úgy az asszír fennhatóság ellen küzdő filiszteus városok és a két 

zsidó királyság is joggal bizakodhatott abban, hogy a kusita dinasztia hatékony katonai segítséget tud 

nyújtani Asszíria ellen. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a korszak hadászatában jelentős szerepet 

betöltő kusita tenyésztésű lovak, és akik őket edzették, már 720 előtt megjelentek a Közel-Keleten, és 

Piankhi hadjáratával ez a nép mindenki számára világossá tette, hogy nem csak a lovak idomításához 

ért. Ezeken kívül II. Sarrukínnak semmi oka nem volt rá, hogy anakronisztikus legyen. Palotája V-ös 

termében, ahonnan a domborművek előkerültek, feltűnően sok a kusita etnikum ábrázolása, és ez 

inkább azt jelzi, hogy az asszír uralkodó igyekezett ábrázolni egy olyan tettet, a híres kusitákkal – akik 

                                                 
1186 Kahn saját kronológiai rendszerében 734-733-ra teszi Piankhi hadjáratát, és feltételezése szerint 720-ban már 
Sabako volt Egyiptom és Kús királya. Kahn, 2001 14f. 
1187 Annales, 55: Fuchs, Inschriften 90 és Winckler, 1889 2. 
1188 Reade, 1976 100; Franklin, 1994 255f, 259f. 
1189 Redford, 1992 347f. 
1190 FHN I, No.9. 153-155; Grimal, 1981 49-50. 
1191 Ézs 19:2. Az egész fejezet beható tudást tükröz az egyiptomi belpolitikai állapotokról. A. Niccacci: Isaiah 
XVIII-XX from an Egyptoligical Perspective, VT 48 (1998), 218. 
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nem csak kiváló lótenyésztők voltak, de az egyiptomi dinasztiákat is leigázták – történő fegyveres 

összecsapást, amely elődei közül neki adatott meg először. 

Mint általában a Közel-Keleten, az asszírok politikájába történő beavatkozás következményei 

Alsó-Egyiptomban is éreztették hatásukat. 720-ban az asszír hadseregtől elszenvedett sorozatos 

vereségek, és különösen Rafia lerombolása és lakóinak deportálása jelentősen meggyengített a kusita 

dinasztia tekintélyét a Deltában. Ezt használhatta ki Tefnakht, de legkésőbb fia, Bakenrenef Szaisz 

királya, aki újra ki tudta terjeszteni befolyását Memfiszre. A kusiták ideiglenes visszavonulását és 

deltai dinasztiák függetlenné válását jelzi továbbá az is, hogy önállóan létesítettek kapcsolatot idegen 

uralkodókkal, vagyis szabadon politizáltak külföldön. 716-ban IV. Oszorkon a porûu Sar  KURMucri (a 

Fáraó, (Alsó-)Egyiptom királya) küldte el követeit a Delta határának közelében tartózkodó II. 

Sarrukínnak ajándékaival, hogy jószándékáról biztosítsa. Célja feltehetőleg az volt, hogy elhárítson 

egy esetleges asszír támadást a Delta ellen. Ennél jóval nagyobb jelentősége volt annak, hogy 712-ben 

egy másik porûu Sar KURMucri, feltehetőleg Bakenrenef Szaisz és Memfisz királya, támogatta az asdódi 

Jamani függetlenedési törekvéseit.1192 

712-ben az asszír diplomácia közvetve vagy közvetlenül két olyan uralkodóval is kapcsolatot 

létesített, akiknek központja a Nílus-völgyben volt. Az egyik a már korábban említett Bakenrenef, a 

másik pedig Sar KURMeluhha, aki az Egyiptomba menekült Jamanit elfogta és megbilincselve elküldte 

II. Sarrukínnak. Meluhha királyának pontos kilétét egészen a Tang-i Var-i felirat publikálásig1193 

homály fedte, de általában Sabakoval azonosították. 1999 óta azonban tudjuk, hogy az asszír 

királyfeliratokban, az asdódi hadjárat utóéletével kapcsolatban megjelenő kusita uralkodó nem Sabako 

volt, hanem Sebitko. Ez a tény, mármint, hogy legkésőbb 706-ban, a felirat keletkezésének 

időpontjában Sebitko volt Meluhha királya, sokakat arra késztetett, hogy újra gondolják a 25. dinasztia 

kronológiáját és eseménytörténetét. Mielőtt ezzel kapcsolatban tovább mennénk, érdemes néhány 

szóban összefoglalni azt, hogy az újasszír dokumentumokban milyen neveket használtak a Nílus-völgy 

egyes részeire. 

A legkorábbi elnevezés, a Mucri, Musuri már a 9. században megjelenik III. Sulmánu-asarédu 

királyfelirataiban.1194 Kúsra (kúsi, kusaya) először a 730-as évek közepén utalnak, de nem mint 

földrajzi egységre, hanem onnan származó emberekre használták a kifejezést. A Meluhha elnevezés 

először II. Sarrukín királyfelirataiban jelenik meg a 712-es év eseményeinek leírásakor, mint a KúS szó 

szinonimája. Azért is különös ez, mert a kusiták ekkor már ismertek voltak az asszír királyi udvarban, 

ha másért nem is, a lovak miatt biztosan. A magyarázatot Assur-aha-iddina egyik királyfeliratában 

olvashatjuk, amikor Kúst, mint földrajzi név, fekete meluhhaiakkal hozza összefüggésbe.1195 Az 

egyiptomi hadjáratok megindulása után két újabb kifejezés jelent meg elsősorban az asszír 

                                                 
1192 Kahn 720-ra teszi Sabako hadjáratát, amellyel kizárja annak lehetőségét, hogy 712-ben Bakenrenef volt az, 
aki az asdódi uralkodó lázadást támogatta. Kahn, 2001 10f. 
1193 Frame, 1999. 
1194 A qarqari csata leírása a Kurkh-monoliton, vagy Egyiptom királya adójának bemutatása a Fekete-obeliszken. 
1195 Leichty, 2011 No.35 rev.ʹ4. 

 189



királyfeliratokban a kettős királyság bizonyos részeinek leírására: a Paturisu és a Mag/kan. Ennek oka 

talán az volt, hogy Memfisz elfoglalása után az asszír diplomácia és adminisztráció horizontja átlépte 

Delta vidékének déli határát. A Paturisu elnevezés a pA-tA-rsy, Déli föld, Felső-Egyiptom egyiptomi 

nevének átírása az akkád nyelvben. A Magan elnevezést valószínűleg egész Egyiptom leírására 

(Mucur + Paturisu) alkalmazták. Erre enged következtetni Assur-aha-iddina egy másik 

királyfeliratának részlete, amelyben a 671-es Egyiptom ellen vezetett hadjáratáról számol be. A leírás 

két sorában a Magan és Meluhha elnevezés a Mucur és Kúsi kifejezésekkel van párhuzamba állítva, 

mint amelyek egymásnak szinonimái.1196 Röviden összegezve elmondhatjuk, hogy az asszír feliratos 

anyagban a Mucri Alsó-Egyiptomot, a Meluhha Kúst, a Paturisu pedig Felső-Egyiptomot jelölte.1197 A 

nevek használatával kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a Magan és Meluhha 

kifejezések kizárólag a királyfeliratokban fordulnak elő, az asszír paloták adminisztratív részlegeiben 

keletkezett dokumentumokban soha. Ennek hátterében valószínűleg az áll, hogy a királyfeliratokat 

irodalmi stílusban fogalmazták meg, és ez határozta meg szóhasználatukat. 

 Visszatérve 712 eseményeihez és a két Nílus-völgyi uralkodóhoz, az asszír beszámolók 

mindkettejükkel kapcsolatban hozzáfűznek egy-egy olyan megjegyzést, amely segíthet 

azonosításukban. Az alsó-egyiptomi fáraóról az egész hadjárat legrészletesebb leírása, amely évekkel 

az események megtörténte után készült, amikor már minden részlet ismert volt a szöveg összeállítói 

számára, megjegyzi, hogy egy olyan uralkodó, aki nem tud nekik, a lázadóknak, segíteni.1198 

Természetesen nem zárható ki, hogy Sarrukín szándékosan degradáló stílusban írt a deltai uralkodóról, 

így fejezve ki azt, hogy katonailag nem rendelkezett megfelelő erővel. Ugyanakkor mégis valószínűbb 

az, hogy az asszír uralkodó arra utal, hogy a deltai király, amikor kellet volna, már nem tudta 

támogatni a felkelést. Ebben a kontextusban csak Bakenreneffel azonosíthatjuk az asszír 

királyfeliratban név nélkül megjelenő fáraót, aki azért nem tudta a megígért támogatás megadni, mert 

más események következménye miatt már nem volt rá lehetősége. Bár eddig senki nem hívta fel rá a 

figyelmet, lehet, hogy Jamani nem menekülni akart Egyiptomba, hanem új szövetségest próbált 

szerezni. Meglehetősen különös, hogy számítva az egyiptomi támogatásra, és miután Asdódot 

jelentősen megerődítette tudva, hogy az asszír sereg a város alá fog(!) érkezni, mégis elmenekült, meg 

sem várva az ostrom kezdetét. Ezért felmerülhet a lehetősége annak, hogy Asdódot elérte Bakeneref, 

                                                 
1196 Leichty, 2011 No.34 rev.ʹ7. 
1197 Danielle Michaux-Colombot egy 2006-ban megjelent tanulmányában az asszír és a kusita kronológia 
felülvizsgálatával kapcsolatban Magan és Meluhha azonosításaként más megoldást javasol. Véleménye szerint 
az 1. évezred első felében keletkezett asszír forrásokban Magant a Sínai-Median területtel, míg Meluhhat az 
egyiptomi Keleti-Sivataggal kell azonosítani. Értelmezése során azonban néhány esetben meghökkentő tárgyi 
tévedéseket ejt, amelynek legfőbb oka, a korszakra vonatkozó ékírásos források hiányos ismerete, illetve nem 
megfelelő interpretációja. D. Michaux-Colombot: Assyrian and Kushite chronlogies revisited, in: Acta Nubica – 
Proceedings of the X International Conference Studies, Rome 9-14 September 2002, eds: I. Caneva-A. Roccati, 
Rome 2006, 457-464. Michaux-Colombot további tanulmánya Magan és Meluhha azonosításához: D. Michaux-
Colombot: Magan and Meluhha: A Reppraisal Through the Historiography of Thalassocratic Powers, in: 
Historiography in the Cuneiform World. Volume 1. Proceedings of the XLVe Rencontre Assyriologique 
Internationale, eds: T. Abusch et al. Bethesda 2001, 329-355. 
1198 mpi-ir-û-u Sar3 
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Jamani korábbi szövetségese bukásának híre, és az asdódi uralkodó azért utazott Egyiptomba, hogy a 

kusita fáraó katonai támogatását kérje. 

 Ha így is volt, még nem magyarázza meg azt a kétségbevonhatatlan tényt, hogy Sebitko és 

nem Sabako volt az, aki végül nem segített Jamaninak. A Tang-i Var-i felirat publikálása után ezért 

azok, akik a régi kronológia megtartása mellet érveltek, azzal az elmélettel álltak elő, hogy Sabako 

uralkodásának utolsó éveiben maga mellé vette társuralkodónak Sebitkot.1199 Danʹel Kahn azonban 

egy másik tanulmányában meggyőzően érvelt amellett, hogy azok a források, amelyekkel a 

társuralkodást alátámasztani akarták, valójában nem bizonyítják azt.1200 Ez azonban még nem zárja ki, 

hogy nem volt valamilyen mértékű hatalommegosztás Sabako és Sebitko között. Egyrészt, ahogyan 

arra már korábban utaltam, a kusita dinasztia a 23. dinasztia legitim örökösének tekintette magát, így a 

társuralkodás fogalma, III. Oszorkon és III. Takelot közös hatalom gyakorlása miatt nem volt 

ismeretlen számukra. A kettős királyság központjának Memfiszbe helyezése is rákényszeríthette 

Sabakot arra, hogy Kúsban kinevezzen valakit az uralkodó családból a helyi közigazgatás élére. A 

pozícióba pedig nem is lehetett volna alkalmasabb személy, mint a trón örököse. Erre két közvetlen 

oka is lehetett. Második évében keletkezett megemlékező skarabeusza egyértelműen utal a déli 

lázadókra, amely kifejezéssel talán azokat illette, akik Piankhi halála után mást láttak volna szívesen 

Kús trónján. Ezen kívül felismerhette, hogy Piankhi látványos győzelemmel véget ért hadjárata 

ellenére Alsó-Egyiptom felett a dinasztia ellenőrzése fokozatosan elveszett, és ebből azt a 

következtetést vonta le, hogy a Nílus-völgy túlságosan hosszú ahhoz, hogy egy kormányzat 

hatékonyan tudja ellenőrizni. Az Újbirodalom idején sem a fáraó uralkodott közvetlenül Kús felett. 

Zavaró tényező továbbá, hogy a khorszabadi annalesek nem említik Sebitko nevét, illetve az, hogy az 

összes királyfelirat csak, mint Meluhha királya, és nem, mint Egyiptom királya utal rá. Ez ezért is 

különös, mert minden információ, amelyet Jamanival kapcsolatban az asszír adminisztráció tudott, 

attól kezdve, hogy Asdódot elhagyta, azoktól tudta meg, akik a szerencsétlenül járt asdódi uralkodót 

Asszíriában kísérték. Így annak az uralkodónak a titulusát is, aki Jamanit elfogta és kiadta II. 

Sarrukínnak. Ezen kívül az egyik szöveg, amely az Asdód ellen vezetett asszír hadjárat egyik 

legrészletesebb összefoglalását tartalmazza Meluhha királyával kapcsolatban is hozzátesz egy 

figyelemre méltó megjegyzést. E szerint Sebitko tartózkodási helye, ahonnan a követség elindult, egy 

megközelíthetetlen helyen volt,1201 vagyis messze túl az asszír adminisztráció által ismert határokon. 

Bár a szöveg a város nevének említésénél töredékes, annyit biztosan meg lehet állapítani, hogy a 

feliratban nem Memfisz neve szerepelt. Ez azért különös, mert Sebitkonak, mint Egyiptom királyának 

                                                 
1199 D.B. Redford: A Note ont he Chronology of Dynasty 25 and the Inscription of Sargon II at Tang-i Var, 
Orientalia 68 (1999), 58-62. Hoffmeier Murnane munkájára hivatkozva felveti annak lehetőségét, hogy Sabako 
a diplomáciai kapcsolattartásért volt felelős. Hoffmeier, 2003 227f. 
1200 D. Kahn: Divided Kingdom, Co-regency, or sole rule in the Kingdom(s) of Egypt-and-Kush, in: Proceedings 
of SCIEM 2005, ed: M. Bietak, Ägypten und Levant 16 (2006), 235-252. 
1201 Nagy Díszfelirat 110: Fuchs, Inscriften 221 és Winckler-Abel, 1889 34. 
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a kettős királyság központjában kellett volna tartózkodnia.1202 Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy 

az asszír adminisztrációban nem feltétlenül voltak tisztában az egyiptomi hatalmi címek használatával. 

Néhány évtizeddel később Assur-bán-apli írnokai titulálták királynak Montuemhatot. Théba 

polgármesterének ténylegesen nagy hatalma volt Felső-Egyiptomban, de egyetlen feliratában sem 

címezte magát királynak, vagy vett fel királyi jelzőket. 

 D. Kahn Tang-i Var-i felirat alapján kialakított törtneti rekonstrukciójának egyik alappillére, 

hogy Sabako uralkodása alatt, 720-től kezdődően ellenséges volt a kettős királyság és Asszíria 

kapcsolata, amely csak egy rövid időre enyhült meg, amikor Sebitko trónra lépett. Ennek az 

enyhülésnek volt a jele az is, hogy a 706-ban trónra lépett új uralkodó átadta II. Sarrukínnak az addig 

valahol kettős királyság területén rejtőzködő Jamanit.1203 A rendelkezésre álló források alapján 

azonban úgy tűnik, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz. Ezt támasztja alá, hogy előkerült Ninivéből 

három pecsétlenyomat Sabako kartusával.1204 Bár nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy milyen 

körülmények között kerültek az asszír fővárosba, de valószínűleg valamilyen diplomáciai 

szerződéshez vagy ajándékokhoz voltak csatolva. A töredékeken fennmaradt egy asszír uralkodó 

pecsétlenyomata is, azt azonban nem lehet megállapítani, hogy ki volt Asszíria szóban forgó királya. 

A kronológiai párhuzamok alapján II. Sarrukín pecsétlenyomatainak kellett lenniük, de Szín-ahhé-

eriba sem zárható ki. A két állam között kialakult békés viszonyt igazolhatja az is, hogy Sabakonak 

aligha állhatott érdekében ellenséges viszonyt ápolni a térség legerősebb katonai hatalmával még 

azelőtt, hogy hatalmát egész Egyiptomban konszolidálta volna. Ennek lehet bizonyítéka az is, hogy II. 

Sarrukín uralkodása alatt 712 után nem volt asszír hadjárat a levantei partvidékre vagy az egyiptomi 

határ közelében. Közvetve a két állam jó, de legalábbis semleges viszonyát igazolja az is, hogy a II. 

Sarrukín uralkodása alatt keletkezett politikai levelezés csak egyetlen alkalommal említi Egyiptomot, 

Kúst pedig egyáltalán nem.1205 Mindez azt jelzi, hogy 720, de még inkább Sabako trónra lépése után 

nem volt probléma a nyugati tartományokban.1206 

 A Sabako uralkodására jellemző békés viszony Asszíria és a kettős királyság között nem 

jelentette azt, hogy teljes volt a passzivitás a Delta határának mindkét oldalán, bár közvetlen 

                                                 
1202 Mivel Sebitko neve a kettős királyság kusita felében szinte egyáltalán nem fordul elő, feltételezhető, hogy 
uralkodása alatt nagyon kevés időt töltött Kúsban. 
1203 Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy valójában nem tudjuk pontosan, hogy Sebitko mikor küldte Asszíriába 
Jamanit. Mivel a Jamani kiadatásával kapcsolatos információk összefoglaló típusú királyfeliratokból 
származnak, csak annyit lehet biztonsággal kijelenteni, hogy a Tang-i Var-i felirat megírásának időpontjára, 
amely valóban 706, Jamani kiadatása tény volt az asszír adminisztráció számára. 
1204 Mitchell–Searight, 2008. 37-38; Layard, Gorgias Press 2002. 156-159. Kahn tanulmányában nem 
foglalkozik a pecsétlenyomatokkal, és meg sem említi azokat. 
1205 Érdemes ezzel kapcsolatban ismét felhívni a figyelmet arra, hogy II. Sarrukín 710-ben a babilóni trón 
visszaszerzésére indított hadjárata alatt és a közvetlenül azt megelőző időszakból politikai levelek százai 
maradtak fenn, amelyek a hadjárat diplomáciai eseményeihez köthetőek. Ugyanakkor nem zárható ki az sem, 
hogy II. Sarrukín nyugati tartományokhoz és Egyiptomhoz köthető levelezése is jóval több darabot számlált 
eredetileg, csak ezeket még nem találták meg, vagy nem kerültek elő. 
1206 Roberts hívta fel a figyelmet arra, hogy Szín-ahh-eriba uralkodása előtt elenyészően kevés utalás történik 
Júdára az asszír feliratokban, amelynek oka egyszerűen az, hogy kevés kapcsolat volt a két térség között. 
Roberts, 2003 270. Elképzelhető, hogy ez az oka annak, hogy a kettős királyság elenyészően keveset szerepel II. 
Sarrukín politikai levelezésében. 
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információkkal csak az asszírok tevékenységéről rendelkezünk. A 710-es évek közepétől kezdve II. 

Sarrukín folyamatosan hozatott a birodalom keleti területeiről és Babilóniából deportáltakat Szíria-

Palesztina déli részére és az egyiptomi határ közelébe, akiket részben új alapítású településeken és 

erődökben telepített le. Erőfeszítései egyértelműen azt a célt szolgálták, hogy az asszír jelenlétet még 

szilárdabbá tegye az egyiptomi határon, mint elődei alatt volt. Valószínűleg 715 és 710 között 

alapította meg Arzát (Tell Jemmeh)1207 Gázától 10 km-re délre, a Nahal-Beszor partján amely a 7. 

században fontos katonai és adminisztratív központ lett és katonai helytartó székhelye. A város halmán 

végzett ásatások során napvilágra kerültek olyan osztrakonok, amelyeken iráni (Zagrosz-hegység) és 

kassú (Dél-Babilónia) nevek is olvashatóak. Asdódban hasonló politikát folytatott II. Sarrukín. A 

város lakóinak deportálása után ide is keletről hozatott új lakókat, valószínűleg az Iráni-fennsíkról, 

ahová 715-713-ban vezetett hadjáratokat.1208 Az asszír uralkodó deportálási politikájával kapcsolatban 

érdemes meg megjegyezni, hogy Babilónia elfoglalása után 90580 arámit és káldot deportált Földközi-

tenger keleti partvidékére, a törzsi területekről és a városokból.1209 

 II. Sarrukín további katonai és adminisztratív központokat is létrehozott az egyiptomi határ 

közelében. Ekkor alapították az asszírok Tell Harort, Tell Serʼat,1210 amelyek a Nahal-Gerar (Wadi 

esz-Szaria) mentén feküdtek. Kirbet Hoga1211 és egy másik masszív erődítés, Tell Abu Szeleimekh1212 

a Nahal-Szikma mentén. Külön érdemes kiemelni Rukeist, a Nahal-Bezortól délre, amely egy 

szisztematikusan megtervezett, megerődített település volt, amelyet a 8. század végén alapítottak.1213 

A Nahal-Bezortól északra létrehozott vagy újjáépített települések célja az volt, hogy ellenőrizzék a 

terület egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalát, amely az arab kereskedelem termékeit szállította a 

Földközi-tenger keleti partvidékére.1214 

 Amennyiben összehasonlítjuk II. Sarrukín erőfeszítéseit és tevékenységét a térségben 

közvetlen elődjeivel, akkor jól látszik, hogy uralkodása alatt, a 710-es évek második felében mennyire 

megnőtt a Palesztinától délre fekvő terület jelentősége. Bár egyértelműen ezt az asszír uralkodó 

egyetlen feliratában sem írja le, az egyiptomi határ közelében folytatott ambiciózus politika egyik oka 

Egyiptom újraegyesítése lehetett Sabako uralkodása alatt. 

                                                 
1207 Asszír technikával épített nagy épület maradványait tárták fel, amely valószínűleg a katonai kormányzó 
székhelye volt. Ettől keletre feltártak egy másik asszír épületet, amelynek három fázisát azonosították. Ez azt 
igazolja, hogy az asszírok sokáig voltak itt. Naʼaman, 1979 81. 
1208 N. Naʼaman: Population Changes in Palestine Following the Assyrian Deportations, Tel Aviv 20 (1993), 110. 
1209 Naʼaman, 1993 110. 
1210 Az asszír erőd alatt nagy épület maradványait tárták fel, amelyet valószínűleg az asszírok pusztították el 
valamelyik palesztinai hadjárat során. Naʼaman, 1979 81. 
1211 Asszír erőd maradványai. Naʼaman, 1979 81. 
1212 Olyan asszír palota maradványai, amelyek hasonlítanak a khorszabadi palotához. Naʼaman, 1979 81. 
1213 Naʼaman, 1993 112. 
1214 Naʼaman, 1993 112. 
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 4.1.2.2. Egyiptom és Asszíria diplomáciai kapcsolatai Szín-ahhé-eriba uralkodása alatt 

 

 Dolgozatom előző fejezetében részletesen kitértem Szín-ahhé-eriba 701-ben vezetett 

hadjáratának eseményeire, amelynek célja az volt, hogy visszaállítsa az asszír fennhatóságot a 

Földközi-tenger keleti partvidékén, ahol II. Sarrukín váratlan halála után omlott össze az asszír 

uralom. Szín-ahhé-eriba királyfeliratainak tanúsága szerint az asszír hadsereg Eltekénél csatát vívott a 

beszámoló alapján Ekron megsegítésére érkező egyiptomi-kusita sereggel. Bár a leírás asszír 

győzelemként írja az ütközetet, néhány ilyenkor szokásos kifejezés hiánya arra enged következtetni, 

hogy a valóság ennél árnyaltabb volt. A leírás nem említi sem az ellenség üldözését, sem azt, hogy a 

csata után az asszír hadsereg elzsákmányolta volna a legyőzött ellenség javait, hadi felszerelését. 

Reálisabb azt írni, hogy végül nem az asszír hadsereg szenvedett vereséget, és bár feltehetően sok 

embert és hadifelszerelést vesztett a csata során, folytatni tudta a hadműveleteket Az asszír uralkodó 

királyfelirataiban ez az egyetlen szöveghely, ahol a kettős királyságra utalás történik. Mivel jelenlegi 

ismereteink szerint Szín-ahhé-eriba ez volt az egyetlen hadjárata Földközi-tenger keleti partvidékére, 

nem volt több alkalma az asszír adminisztrációnak arra, hogy a kettős királyságról hírt adjon. Talán 

ennek az évnek az eseményeire utal közvetve Taharko két Kawából előkerült sztéléjén, amelyeken 

arról számol be, hogy Sebitko északra hívta egy sereggel.1215 A leírásban azonban konkrét utalás 

történeti eseményre nem történik, ezért a felirat vonatkozó részének Szín-ahh-eriba hadjáratához 

történő kapcsolása nem bizonyítható egyértelműen. 

 Annak ellenére, hogy a Szín-ahhé-eriba uralkodása alatt keletkezett monumentális szövegek 

nem tartalmaznak több leírást a kettős királysággal kapcsolatban, egy már korábban idézett jogi 

dokumentumban érdekes információk olvashatóak, amelyek igazolhatják, hogy komoly diplomáciai 

kapcsolat jött létre valamelyik alsó-egyiptomi dinasztia és Asszíria között Szín-ahhé-eriba, sőt talán 

már II. Sarrukín uralkodása alatt. Abban a szövegben,1216 amely Szilli-Assur, az egyiptomi írnok 

ninivei házvételének jogi részleteit tartalmazza, az első tanú, Susanku, a király sógora, vagyis Szín-

ahhé-eriba lánytestvérének férje.1217 ŠuSanku (Sesonk) talán az eltekei ütközet után került Asszíriába. 

Szín-ahhé-eriba világosan leírja, hogy a csata közben foglyul ejtette az (alsó-)egyiptomi uralkodók 

fiait és harikocsizóit.1218 Nem kizárható azonban az sem, hogy a házasságot II. Sarrukín 

kezdeményezte, tekintettel arra, hogy Sesonk Szín-ahhé-eribával nagyjából egy idős lehetett. 

Akárhogyan is történt, egyelőre nem áll rendelkezésünkre több információ a diplomáciai aktusról, így 

azt sem tudjuk eldönteni, hogy Sesonk pontosan mikor került az asszír udvarba. Érdemes ennél a 
                                                 
1215 FHN I, No.21. (Kawa IV), 7-9, és Macadam, 1949 14-21. és plts.7-8, valamint Jansen-Winkeln, 2009 132-
135. FHN I, No.22. (Kawa V), 13-14, és Macadam, 1949 22-32. és plts.9-10, valamint Jansen-Winkeln 2009, 
135-138. 
1216 Kwasman-Parpola, SAA VI, No.142. 
1217 Stephanie Dalley a vonatkozó akkád szót nem sógornak, hanem vejnek fordítja, vagyis az ő értelmezésében 
Sesonk nem Szín-ahhé-eriba húgát, hanem lányát vette el. S. Dalley: Assyrian Court Narratives in Aramaic and 
Egyptian Fiction, in: Historiography in the Cuneiform World. Volume 1. Proceedings of the XLVe Rencontre 
Assyriologique Internationale, eds: T. Abusch et al. Bethesda. 155. 
1218 Grayson-Novotny, 2012 No.22. col.iii.3-6. 
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pontnál viszont felidézni II. Sarrukín erődépítési és áttelepítési politikáját, amelyet a 710-es évek 

második felében folytatott az egyiptomi határon.  Ezzel célja minden bizonnyal az volt, hogy biztosítsa 

és ellenőrizze az asszír birodalom délnyugati határát, és elejét vegye annak, hogy a Sabako uralkodása 

alatt egyesült Egyiptom, amely Kússal kiegészülve jelentős katonai erőt képviselt, megpróbálja 

kiterjeszteni befolyását Szíria-Palesztinában. Elképzelhető, hogy ő volt az, aki házassági ajánlatával 

megkereste az egyik deltai uralkodó családot, talán Buszirisz fejedelmét,1219 hogy szövetségest 

szerezzen magának Alsó-Egyiptomban a kusita dinasztiával szemben. A dokumentum azt viszont 

egyértelműen igazolhatja, hogy az alsó-egyiptomi dinasztiák a kusita fennhatóság ellenére komoly 

önállóságot élveztek, és még azt is megengedhették maguknak, hogy a korszak legjelentősebb 

hatalmával létesítsenek nem csak diplomáciai, hanem családi kapcsolatot is. 

Szín-ahhé-eriba 3. hadjáratát követő negyedszázadban Egyiptom és Kús teljesen eltűnik az 

ékírásos forrásokból, legalábbis a királyfeliratokból, és ezért sajnos nincsen sem közvetett, sem 

közvetlen információnk arról, hogyan alakult a kettős királyság és Asszíria viszonya ebben az 

időszakban. 

 

 4.2. Egyiptom és a filiszteus városok kapcsolata a 25. dinasztia idején 

 

 A kettős királyság és a filiszteus városok kapcsolatáról kizárólag közvetett, elsősorban asszír 

forrásokból értesülhetünk. Ezeknek tartalma általában meglehetősen sematikus, a Palesztina területén 

hadat viselő asszír hadsereg katonai teljesítményének leírásával kapcsolatban utalnak Egyiptomra 

majd Kúsra, mint amelyik támogatta, vagy éppen nem támogatta valamelyik filiszteus város 

függetlenedéséi kísérletét. 

 Az Egyiptom és a filiszteus városok közötti diplomáciai kapcsolat első említése III. Tukulti-

apil-Ésarra 734-ben vezetett hadjárat kapcsán olvasható, amikor a Gáza uralkodója, Hanunu Alsó-

Egyiptomba menekülve próbált feltehetőleg katonai támogatást szerezni, valószínűleg a 22. 

dinasztiától a felvonuló asszír sereggel szemben.1220 Nem járt sikerrel; az asszír uralkodó leírja 

királyfelirataiban, hogy Hanunu visszatért Gázába, ahol asszír vazallusként foglalta el újra trónját. 

 Másfél évtizeddel később viszont a kusita uralkodó Piankhi közvetlen katonai támogatás 

nyújtott a filiszteus városoknak.1221 Az egyik legészakibb filiszteus város, Gibbeton védelmét kusita 

csapatok látták el egy khorszabadi dombormű tanúsága szerint, a királyfeliratok pedig egyértelműen 

utalnak arra, hogy Hanunu, a legdélebbi filiszteus város, Gáza uralkodója is részesült a katonai 

támogatásból.1222 

                                                 
1219 Dalley, 2001 155. 
1220 Nem kizárható az sem, hogy egyszerűen csak menedéket keresett, bár ez utóbbira még nem volt feltétlenül 
szüksége, lévén tettével még nem követett el lázadást az asszír uralkodó ellen.  
1221 Nem zárható ki teljesen annak lehetőség, hogy egy deltai uralkodó vett részt a lázadás támogatásában, aki 
ehhez Piankhitól kérte a megfelelő katonai erőt. 
1222 Annales 53: Fuchs, Inschriften 90. és Winckler-Abel, 1889 2. 
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 712-ben az Asdód ellen vezetett asszír hadjárat eseményeiben két Nílus-völgyi uralkodó is 

részt vett. Bakenrenef, Szaisz királya támogatta volna a felkelést, de Sabako hadjárata megakadályozta 

ebben. Ezt követően a kusita uralkodó elfogta az Egyiptomba menekült Jamanit, és elküldte II. 

Sarrukínnak. 

 A II. Sarrukín halálát követő asszírellenes felkelésben a kettős királyság biztosan Ekront 

támogatta. Szín-ahhé-eriba királyfelirata az egyetlen dokumentum, amely a támogatás megszerzésének 

előzményére vonatkozóan leírja, hogy szentségtelen szerződés jött létre Ekron és az egyiptomiak 

között. Ez azt jelentette, hogy az egyiptomi-kusita seregnek feltétlenül jönnie kellett. Az eltekei csatát 

követően azonban az egyesített seregnek vissza kellett vonulnia, így Ekron mégsem kapta meg a 

megígért támogatást. 

 Valamivel több, mint három évtizeddel később, Assur-aha-iddina egyik Samahoz intézett 

kérdése utal egyértelműen arra, hogy Askelon környékén egyiptomi-kusita katonaság 

állomásozhat,1223 míg az asszír uralkodó egy másik kérdése Samashoz Askelon elleni hadjárat 

megindítására utal.1224 Assur-aha-iddina királyfeliratai nem említik, hogy asszír hadseregnek meg 

kellett-e ostromolni a filiszteus várost, mindenesetre a kérdésfeltevéseket tartalmazó szövegek 

egyértelműen jelzik, hogy a 670-es évek első felében, amennyiben helyesen datáljuk a szövegeket erre 

az időszakra, Askelon nem tartozott az asszír érdekszférába, és adott esetben számíthatott a kettős 

királyság katonai támogatására. Érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy egy másik kérdés Sarru-lú-

dárival, Askelon királyával kapcsolatos,1225 akit Szín-ahhé-eribe jelölt ki a város uralkodójának még 

701-ben, miután Szidkát, a város korábbi uralkodóját elmozdította hivatalából. Sajnos a szöveghely 

töredékes, így nem derül ki, hogy Askelon királyát milyen kontextusban említette a dokumentum 

eredetileg, de elképzelhető, hogy egy Taharkoval kötött egyezségre utalt a szöveg. 

                                                

 Röviden összegezve, az asszír források tanúságai szerint Gáza 734-ben, majd Gáza és 

Gibbeton 720-ban, Asdód 712-ben, Ekron 701-ben, végül Askelon 680 és 674 között számított 

egyiptomi, vagy egyiptomi és kusita támogatásra. Hanunu 734-ben nem kapta meg a kért katonai 

támogatást, de akkor a megkereséshez a kusita dinasztiának még nem volt köze; a gázai uralkodó 

valószínűleg valamelyik deltai dinasztiától próbált meg katonai támogatást kérni. Hasonlóan sikertelen 

volt Asdód kísérlete, amikor 712-ben, feltehetőleg szintén egy deltai uralkodótól, valószínűleg a 

szaiszi Bakenreneftől, próbált meg segítséget kérni az asszír fennhatóság lerázására. Szemben azonban 

Gáza királyának kísérletével, az asdódi próbálkozás nem azért hiúsult meg, mert a Szaisz királya eleve 

nem is akart segíteni.1226 A 712. évi asdódi kísérlettől eltekintve 720 és 674 között elsősorban a kusita 

 
1223 Starr, SAA IV, No.82, obv.ʹ1-ʹ5. 
1224 Starr, SAA IV, No.81. obv.6-14. 
1225 Starr, SAA IV, No.83. obv.ʹ5. D.M. Master: Trade and Politics: Ashkelon’s Balancing Act in the Seventh 
Century B.C.E., BASOR 330 (2005), 49. 
1226 Ugyanakkor teljes mértékben ezt a lehetőséget sem lehet kizárni. Az esemény emlékét egyedül az asszír 
királyfeliratok őrizték meg, és azokból nem derül ki egyértelműen, hogy Asdód miért nem kapta meg a Fáraó, 
Muszri királyának támogatását. Kizárólag Sabako hadjárata alapján tudunk a Jamani lázadását támogató alsó-
egyiptomi uralkodó személyazonosságára, és így a az asdódi kísérlet kudarcának okára következtetni. 
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uralkodók reagáltak, általában pozitívan, a filiszteus városok uralkodóitól érkező Asszíria elleni 

katonai segítségnyújtásra vonatkozó kérésekre. Az egyetlen filiszteus uralkodó, aki nem kapta meg a 

támogatást a kusita uralkodótól, sőt elfogták, majd átadták II. Sarrukínnak, Jamani, Asdód királya volt. 

Elsőre meglehetősen következetlen magatartás, hacsak nem volt Sabakonak vagy Sebitkonak 

valamilyen nyomós oka arra, hogy így viselkedjen, hiszen a filiszteus városok már korábban is, és 

később is számíthattak a kusita katonai támogatásra. A kusita uralkodó tette azért is figyelemre méltó, 

mert a Közel-Keleten általában nem volt szokás a politikai menekültek kiszolgáltatása. Tettével Kús 

királya ugyanis azt a kockáztatta meg, hogy elveszíti a hitelét a Födlközi-tenger keleti partvidékének 

uralkodói körében. 701 eseményei azonban igazolják, hogy nem így történt. Ezért nem kizárható az 

sem, hogy valamilyen szakrális dolog volt a háttérben, amelyet talán Jamani megsértett. Valószínűbb 

azonban, hogy Sabako, aki éppen csak meghódította Alsó-Egyiptomot, nem akart megkockáztatni egy 

asszír büntető hadjáratot a Delta ellen, amiért II. Sarrukín egyik ellenségét támogatta. Ugyanakkor 

döntése hátterében a diplomáciai motivációk mellett szerepet játszhattak gazdasági tényezők is. 

 Már korábban utaltam rá, Gázának stratégiai jelentősége volt, mert ebbe a filiszteus városba 

futottak be áruikkal a karavánok Egyiptom és Arábia felöl, és indultak tovább a Via Marison 

Palesztina belseje és Fönícia felé. Ekron és Askelon azonban gazdasága miatt volt jelentős. Ahogyan 

azt már a Szín-ahhé-eriba harmadik hadjáratának bemutatásakor írtam, Ekron 7. századi gazdasági 

virágzása nem volt előzmény nélkül. Kétségtelen tény, hogy kellett hozzá az asszír birodalmi segítség 

is, de annak jelei már a 8. század utolsó harmadában láthatóak voltak, és alapját az olíva olaj 

előállítása képezte.1227 A város minden bizonnyal gyümölcsöző kereskedelmi kapcsolatokat tartott 

fenn a szomszédos államokkal, így Egyiptommal is. Ezt igazolja, hogy az Ekronban fennmaradt 

import áruk között sok volt az egyiptomi eredetű.1228 Még nagyobb gazdasági jelentőséggel bírt 

Askelon, az egyetlen kikötő város a filiszteus partvidéken, amely többek között ennek is köszönhette, 

hogy a regionális gazdasági rendszer központja volt.1229 A város gazdasági jelentőségéhez elsősorban 

az járult hozzá, hogy környékén állították elő a korszak legnagyobb profitját termelő árucikkét, a 

bort.1230 Ezen kívül, mint kikötőváros nyilván komoly halászati tevékenységet is folytatott, valamint 

gabonát importált Júdából és olíva olajat Ekronból.1231 Askelon kereskedelmi kapcsolatát 

Egyiptommal jelezheti III. Tukulti-apil-Ésarra egyik felirata, amelyben az asszír uralkodó a térség 

királyaitól beszedett sarcot részletezi.1232 Az áruk között megjelenik az arany és az igához szoktatott 

nagy lovak, amelyeket a környéken csak Egyiptomból szerezhetett be. 

                                                 
1227 Az éves termelés a 7. században elérhette az 500 tonnát. A.Faust-E. Weis: Judah, Philistea and the 
Mediterran World: Reconstructing the Economic System of the Seventh Century B.C.E., BASOR 338 (2005), 73. 
1228 Faust-Weis, 2005 73. 
1229 Faust-Weis, 2005 73, 71. 
1230 A városban a legnagyobb fennmaradt épület valamikor egy borászat volt. Faust-Weis, 2005 73. 
1231 Jeruzsálemben a korszakra datálható halcsontokat és kagylóhéjakat találtak, amely jelzi a város kereskedelmi 
kapcsolatát a partvidékkel. Faust-Weis, 2005 75. Érdemes megemlíteni, hogy Jeruzsálemból előkerültek 
egyitptomi skarabeuszok és elefántcsont is. Mindez a város gazdag kereskedők lakta negyedében 
1232 Tadmor-Yamada, 2011 No.47, rev.ʹ11-ʹ13; Master, 2003 50. 
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 A fent leírtakat összegezve feltételezhető, hogy a kusita dinasztia uralkodóinak palesztinai 

politikája mögött elsősorban jól átgondolt gazdasági megfontolások voltak, és nem annyira 

hadászatiak. Kétségtelen tény, hogy Gázának fekvéséből adódóan volt stratégiai jelentősége, és 

Askelonnak, mint kikötővárosnak is lehetett valamennyi, bár ez nem annyira a kusiták számára kellett, 

hogy fontos legyen, mint inkább a föníciaiaknak. Ekronnak viszont egyáltalán nem volt hadászati, 

stratégiai jelentősége. Sajnos a korszak egyiptomi dokumentumai általában hallgatnak Palesztináról 

két kivételtől eltekintve. Az egyik Piankhi Nagy Győzelmi Sztéléje, amelynek utolsó soraiban Kús 

királya leírja, hogy a hajók, amelyekkel visszaindult Dél felé, roskadoztak &A-mHw (Észak), #Ar 

(Szíria-Palesztina) és az Isten-földje (&A-nTr) termékeitől.1233 A másik Taharko egyik karnaki 

felirata.1234 Ebben a kusita uralkodó arról panaszkodik, hogy elveszett Palesztina adója. Arra azonban 

egyetlen hieroglifát sem vesztegetett, hogy leírja, milyen adó veszett el. Erre csak kawai sztéléinek 

adománylistái engednek következtetni, azok viszont elsősorban Föníciából származó javakat sorolnak 

fel. 

 

 4.3. Egyiptom és Fönícia kapcsolata a 25. dinasztia uralkodása idején 

 

 Egyiptom és a főniciai városok kapcsolatáról bármilyen mélységű információval kizárólag 

Taharko uralkodásának idejéből rendelkezünk. Ezek a kusita uralkodó előző fejezetben már tárgyalt 

feliratai, valamint Assur-aha-iddina néhány, általában töredékes királyfelirata, amely elsősorban 

Taharko és Türosz királyának, Baʼalnak szövetségét emelik ki. Egy rendkívül töredékes szöveghelyen, 

a Nahr el-Kelb szikláin olvasható feliratban Taharko együtt szerepel Askelonnal és Szidónnal is. 

Töredékes állapota ellenére ez a szöveghely az, amelyik egyelőre a legvilágosabb módon utal a kusita 

dinasztia politikai céljaira és tevékenységére a Földközi-tenger keleti partvidékén. Ezeken kívül 

Assur-aha-iddina dokumentumai, amelyekben a föníciai városok elleni fellépéséről számol be, 

lehetősége adnak arra, hogy retrospektív módon következtessünk Asszíria megújuló közel-keleti 

politikájának hátterére. 

 Taharko kawai sztéléin 8. uralkodási évétől kezdve,1235 valamint Montumenhat önéletrajzi 

feliratában olvasható különböző nyersanyagok,1236 elsősorban a Libanon-hegységből kitermelt fák 

egyértelműen jelzik, hogy Fönícia és a kettős királyság között a korábbi időszakokhoz, Taharko 

elődjeinek uralmához képest megerősödtek a kereskedelmi kapcsolatok. 10. uralkodási éve, 681 után 

azonban nem írt többet a Szíria-Palesztinából érkezett javakról és luxus termékekről. Többen 

felvetették annak lehetőségét, hogy a Taharko felirataiban olvasható néhány utalás alapján a kusita 

fáraó talán egészen a föníciai partvidékig vonult, és fegyverrel kényszerítette adó és ajándék 

                                                 
1233 FHN I, No.9. 153-154; Grimal, 1981 49f; Az áruk között megjelennek ruhaneműk és értékes fák, ezért 
elképzelhető, hogy ezek Föníciából érkeztek. 
1234 FHN I, No.26. 16. és Jansen-Winkeln, 2009 84-87. 
1235 oldalszám 
1236 oldalszám 

 198



megfizetésére a föníciai városokat. Kétségtelen, hogy Assur-aha-iddina szokatlanul heves fellépése 

elsősorban Szidónnal és Türosszal szemben is azt sejteti, hogy Taharko uralkodása alatt a kettős 

királyság befolyása jelentősen megnőtt a Földközi-tenger keleti partvidékén. Az egyiptomi-kusita 

térnyerés hátterében elsősorban Asszíria babilóni politikájának a megfeneklése állt, illetve 

pontosabban az, hogy babilóniai politikájának kudarcai miatt Szín-ahhé-eriba 694 után folyamatosan 

Dél-Mezopotámiában és Elámban viselt hadat egészen Babilón 689-es lerombolásáig. Feltételezésem 

szerint 694 előtt Sebitkonak nem volt lehetősége arra, hogy megpróbálja gazdasági és politikai 

érdekeit nagyobb eréllyel érvényre juttatni a levantei partvidéken. Ez a feladat elsősorban Taharkora 

várt, akinek uralkodása első 10 éve egybeesett Szín-ahhé-eriba uralkodásának utolsó 10 évével, azzal 

az időszakkal, amikor Asszíria királyának helyzete Babilón, a hagyományos mezopotámiai civilizáció, 

kultúra képviselőjének és hordozójának lerombolása miatt ingataggá válhatott az asszír elit babilón 

párti része miatt. Bár mindez csak feltételezés, árulkodó, hogy Szín-ahhé-eriba királyfeliratai 

hallgatnak uralmának erről az időszakáról, illetve nem íródtak királyfeliratok, amely világos jele 

annak, hogy problémák voltak Asszíriában. A királyfeliratok hiánya elsősorban azt jelzi, hogy az 

Asszír uralkodó nem vezetett hadjáratot, valószínűleg azért, mert nem tudta ninivei udvart elhagyni. 

Taharkonak további lökést adhatott céljai megvalósításában Szín-ahhé-eriba meggyilkolása 681-ben, 

majd az ezt követően kitört pusztító polgárháború Asszíriában, amelynek tétje a trón betöltése volt. A 

kusita uralkodó és levantei szövetségesei ott számították el magukat, hogy Assur-aha-iddina nehéz 

helyzete ellenére hamar leszámolt apja gyilkosaival, és biztosította magának a trónt: Asszíria nem 

semmisítette meg önmagát, amint arra a kortársak talán számítottak. 

 A körülmények mindenesetre a 680-as években kedvezőek voltak ahhoz, hogy Taharko 

kiterjessze a kettős királyság kereskedelmi és politikai befolyását a Földközi-tenger keleti partvidékén. 

Nem lehet azonban egyértelműen megállapítani, hogy mennyire volt ez a befolyás erős, és ennek oka 

elsősorban az, hogy a kusita uralkodó királyfeliratai egyáltalán nem említik, hogy hadjáratot vezetett 

volna Föníciába vagy akár a filiszteus partvidékre. Assur-aha-iddina királyfeliratai alapján első 

olvasatra feltételezhetnénk, hogy Taharko befolyásának megerősödése komolyan aláásta Asszírai 

érdekeinek érvényesítését a térségben. Az asszír uralkodó Türosz királyával, Baʼaluval kötött szigorú 

szerződése,1237 és még inkább Szidón lerombolása valamint királya, Abdimilkutti kivégzése nem azt a 

szokványos asszír hozzáállást tükrözik, amely a 8. század második felében jellemezte az asszír 

uralkodók politikáját Föníciában. Assur-aha-iddina azonban csak Ba’allal kapcsolatban utal 

egyértelműen a kusita kapcsolatra, amikor Taharkot, Kús királyát az egyik feliratban a türoszi 

uralkodó barátjának nevezi, akibe Türosz király a bizodalmát helyezte.1238 Ba’alu további súlyos bűne 

volt, hogy megtagadta az éves adó megfizetését.1239 Ezzel szemben Abdimilkuttival, Szidon királyával 

kapcsolatban már inkább csak általánosságban fogalmaz: nem félte uralmam, nem hallotta meg ajkaim 
                                                 
1237 A.J. Spalinger: Esarhaddon and Egypt: An Analysis of the First Invasion of Egypt, Orientalia 43 (1974), 
300. 
1238 Leichty, 2011 No.34. obv.ʹ12. 
1239 Leichty, 2011 No.30. rev.ʹ6. 
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szavát1240 és levetette Assur isten igáját.1241 A szidóni uralkodó Taharkohoz fűződő viszonyáról nem ír 

semmit. Ennél beszédesebb azonban az, hogy a lerombolt föníciai város helyére újat építtetett, amelyet 

Kár-Assur-aha-iddinának nevezett el.1242 Az új városnak, miként az neve is jelzi, elsősorban 

kereskedelmi, gazdasági funkciója volt, hasonlóan azokhoz a településekhez, amelyeket III. Tukulti-

apil-Ésarra és II. Sarrukín alapított az egyiptomi határ közelében a 8. század utolsó harmadában: 

Asszíria kereskedelmi érdekeinek érvényesítése. 

 Asur-ahu-iddina királyfeliratai és Ba’aluval kötött szerződése alapján joggal feltételezhetnénk, 

hogy Taharkonak sikerült komolyan a befolyása alá vonni a korábban asszír érdekszférába tartozó 

föníciai városokat, és egy ilyen mértékű befolyás kiépítésének elengedhetetlen feltétele kellett, hogy 

legyen a haderő alkalmazása. Ugyanakkor bizonyos jelek arra utalnak, hogy az a befolyás talán 

mégsem volt annyira erős, mint azt az asszír uralkodó fellépése a föníciai városok ellen sejteti. Ennek 

egyik árulkodó jele az, hogy Taharkot Ba’alu barátjának nevezi, amely kapcsolattal nyilvánvalóan 

nem egy olyan viszonyt akart leírni az asszír uralkodó, amelyben az erősebb fél, Taharko, fegyverrel 

kényszerítette rá akaratát a másikra. Ez alapján feltételezhető, hogy Taharko és Ba’alu egyenlő félként 

kötött szerződést, amelyre ugyan utalás nem maradt fenn Assur-aha-iddina királyfelirataiban, de 

feltételezhető, hogy a két uralkodó hivatalos formában is megpecsételte kapcsolatát. Taharko nem 

kimondottan militáns fellépését igazolhatja az is, hogy Assur-aha-iddina egyetlen feliratában sem 

említi a szárazföld belsejében fekvő asszír tartományokat, mint Damaszkusz, vagy azokat, amelyeket 

az egykori Izrael területén alakítottak ki előde, illetve azt, hogy ezeket is fegyverrel kellett volna 

visszafoglalnia.  Ebből arra következtethetünk, hogy Taharko nem törekedett arra, hogy hasonló 

politikát folytasson, mint III. Tukulti-apil-Ésarra tette évtizedekkel korábban, és a feltételezett 

egyiptomi-kusita királyság fennhatóságát a tengerparton, szárazföld belsejének elfoglalásával tegye 

biztosabbá. Ez a terület megkérdőjelezhetetlenül Asszíria birtokában maradt, a sorozatos válságok 

ellenére is, és ezt Júda királyának, Manassénak esete is híven tükrözi, aki hű vazallusa maradt 

Asszíriának a 680-as és 670-es években is. 

 Mindez nem azonban nem jelenti, hogy nem állomásozott kusita-egyiptomi katonaság a 

föníciai városokban. Assur-aha-iddina a mai Libanon terültén található Nahr el-Kelbnél elhelyezett 

feliratának négy töredékes sorában a következőket írja:1243 

 

32. […URU]is-qa-lu-na 
33. […] Sa mtar-qu-u ana dan-nu-ti-Su2-nu 

33. [iSkunu/icbatu…] URUcur-ri 
34. […] 32 Sarráni(MAN.MEŠ)  

Askelont […], amelyet Taharko számukra {megerődített} […] Türosz […] 32 király […] 

                                                 
1240 Ezzel talán arra utal Assur-aha-iddina, hogy figyelmeztette Abdimilkuttit arra, hogy ideje volna elfordulnia 
Taharkotól, és visszatérnie az asszír karámba? 
1241 Leichty, 2011 No.1. col.ii.66-67. 
1242 Leichty, 2011 No.1. col.ii.81-52. 
1243 Leichty, 2011 No.103 32-34. 
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Ezekben a sorokban ugyanaz van leírva, amelyek II. Sarrukín palotájának V-ös termében láthatóak 

azokon a domborműveken, amelyek az asszírokkal harcoló filiszteus városokat védő kusita katonákat 

ábrázolják. Ebből a szempontból a szöveg kontextusát tekintve kulcsfontosságú, hogy a dannutu szó 

után többes szám harmadik személyű birtokos ragnévmás van, és nem egyes szám első személyű. 

Utóbbi esetében a mondat azt is jelenthetné, hogy a feliratban szereplő városokat Taharko már 

elfoglalta, és magának erődítette meg. Így azonban csak arról lehet szó, hogy levantei szövetségeseit 

támogatva kusita segédcsapatokat küldött a föníciai és filiszteus városokba felkészülve a várható asszír 

hadjáratra. Askelon említése egybevág azzal a kérdéssel, amelyet Assur-aha-iddina intézett Samashoz, 

azzal kapcsolatban, hogy állomásozhat-e kusita katonaság Askelonnál. Az asszír uralkodó biztos nem 

volt benne, hiszen Taharko nem foglalta el a várost, de feltételezte, hogy mint szövetséges, a kusita 

uralkodó küldhet katonaságot azért, hogy a város védelmét megerősítse. Akármennyire töredékes is az 

imént idézett szöveg, egyelőre ez az egyetlen közvetlen forrásunk azzal kapcsolatban, hogy milyen 

lehetett Taharko politikájának természete Föníciában. 

 Mindezeket összegezve elmondhatjuk, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló források alapján, 

a kusita dinasztiának nem voltak területszerző ambíciói Föníciában, elsősorban a térség 

kereskedelméből akarta a részét nagyobb mértékben kivenni. Ha volt is kusita katonaság a föníciai 

városokban, azok csak, mint szövetséges, védekező feladatot látott el, és nem a kettős királyság 

politikai fennhatóságát és ellenőrzését tartotta fenn. 

 

 4.4. Egyiptom és Izrael valamint Júda viszonya a 25. dinasztia uralkodása alatt 

 4.4.1. Hóseás szövetségi kísérlete 

 

 Egyiptom és Júda valamint Izrael viszonya több szempontból is eltér attól, amely a kettős 

királyság és a Közel-Kelet többi részének kapcsolatát jellemezte a kusita fáraók uralkodása alatt, és ki 

kell emelni, hogy dacára a bőséges ószövetségi leírásnak, meglehetősen kevés konkrét információval 

rendelkezünk róla. Ennek egyik oka a témához rendelkezésre álló forráshalmaz, a Királyok 2. és a 

Krónikák 2. könyvének, valamint Ézsaiás és Hóseás könyvének természetében keresendő. Mint a 

térség meghatározó katonai és gazdasági nagyhatalma a 25. dinasztia korának Egyiptoma sokszor 

jelenik meg a fentebb említett bibliai könyvekben, a vonatkozó szöveghelyek értelmezése azonban 

bonyolult feladat; jelenleg is tartó – és talán soha véget nem érő – vita tárgyát képezi az ószövetségi 

leírásokban olvasható történeti jellegű információk hitelességének kérdése. Egy másik fontos 

különbség az, hogy a rendelkezésre álló források alapján úgy tűnik, hogy Szín-ahhé-eriba harmadik 

hadjárata után a kettős királyság elveszítette Júda érdeklődését, és ha számítottak is korábban a júdai 

és izraeli uralkodók arra, hogy a kusita fáraók támogatni fogják függetlenedéséi törekvéseiket Asszíria 

ellen, akkor ez az igény 701 után végleg megszűnt, és Ezékiás, majd fia Manasse megbízható 

vazallusai maradtak az Asszíria királyainak. Vagyis a Sebitko és Taharko uralkodása alatt álló 

Egyiptomra már nincsen utalás az ószövetségi könyvekben. 
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 A kettős királyság és s zsidó királyságok kapcsolatának felbecsülését valamint megértését 

tovább nehezíti, hogy ezúttal az általában könnyebben értelmezhető asszír források sem utalnak rá sem 

írott sem képi formában. Ezen kívül ezzel kapcsolatban is szembe kell nézni az egész korszak 

megismerésének egyik legjellemzőbb problémájával, az egyiptomi források hiányosságaival. Meg kell 

azonban azt is említeni, hogy a korszak számos kiemelkedő történeti eseménye közül, amelyek Izrael 

és Júda helyzetét és létét meghatározták, és amelyek közül kettőben Egyiptomnak is közvetve vagy 

közvetlenül szerepe volt, az egyikről, Szín-ahhé-eriba harmadik hadjáratáról, illetve annak Júdát érintő 

részéről nem csak bibliai, de részletes asszír beszámoló is rendelkezésünkre áll. Jelen fejezetben 

utóbbi jelentősége abban is rejlik, hogy az alapján feltételezhetjük, hogy az eseményre vonatkozó 

ószövetségi beszámoló többé-kevésbé hiteles lehet. Az időben korábbi eseménnyel, Hóseás szövetségi 

kísérletével egy egyiptomi uralkodó támogatásának megszerzésével kapcsolatban az egyetlen 

forrásunk a vonatkozó ószövetségi szöveghely. 

 A 2Kir 17:4-ben azt olvashatjuk, hogy Hóseás, Izrael királya, aki ekkor már néhány éve asszír 

vazallus volt, követelek küldött Szuához, Egyiptom királyához, és ezzel együtt megtagadta az éves adó 

megfizetését Asszíria királyának, aki feltehetőleg, minként az előző versből kiderül, V. Sulmánu-

asarédu volt. A bibliai Szua a harmadik átmeneti kori Egyiptom egyik legvitatottabb alakjává vált, és 

azonosítását nem elsősorban az nehezíti, hogy nincsen jelölt a szóban forgó uralkodó kilétére, hanem 

éppen az, hogy kronológiai alapon három személy is számításba jöhet: IV. Oszorkon, Tefnakht és 

Piankhi. 

 A problémát megoldani igyekvők értelmezései három csoportra oszthatóak a szerint, hogy a 

2Kir 17:4-ben előforduló névalak címet, személynevet vagy földrajzi nevet takar-e. Az 1950-es évek 

elején vetette fel S. Yeivin, hogy a Szua szó az egyiptomi TA “vezír”  szónak a héber átírása.1244 A szó 

tehát nem egy király neve, hanem egy alsó-egyiptomi hadvezér címe. Ezt a feltételezést látszott 

megerősíteni az, hogy II. Sarrukín királyfeliratiban első nyugati hadjáratának leírásában, tehát 

kronológiailag nagyon közel a 2Kir 17:4-ben leírt eseményekhez, feltűnik egy bizonyos Szib’e, 

Egyiptom turtánuja. Ezt a megoldást azonban nem sokkal később kizárta a tény, hogy az eredeti 

egyiptomi szót valójában TAty-nak kell olvasni, illetve R. Borger bebizonyította, hogy az asszír 

feliratokban megjelenő szót, amelyet a SIPA sumer logogrammával írtak le valójában reûUnak kell 

olvasni.1245 

 Tefnakht volt az első a három lehetséges uralkodó közül, akinek neve felmerült, mint a Szua 

név mögött rejtőző személy. De nem a neve miatt. H. Goedicke vette fel annak lehetőségét, hogy a 

Szua elnevezés nem embert, hanem egy várost, Szaiszt jelöli.1246 W.F. Albright, aki átvette Goedicke 

elméletét, nyelvészeti alapon is igyekezett azt megtámogatni.1247 Annak ellenére, hogy a névalak 

                                                 
1244 S. Yeivin: Who Was »Śō« the King of Egypt, VT 2 (1952), 164-168. 
1245 R. Borger: Das Ende des ägyptischen Feldhern Sib’e = סוא, JNES 19 (1960), 49-53. 
1246 H. Goedicke: The End of »So, King of Egypt«, BASOR 171 (1963), 64-66. 
1247 W.F. Albright: The Elimination of King »So«, BASOR 171 (1963), 66. 
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alapján talán az egyik legelfogadhatóbb elmélet, feltételezésükhöz azonban javítani kellene a bibliai 

szöveghelyet, és a szai>szua magánhangzó váltást sem lehet meggyőzően magyarázni.1248 Ennek 

ellenére néhány évvel később újabb elmélet jelent meg a Tefnakhttal való azonosítás mellett. R. Sayed 

1970-ben amellett érvelt, hogy az Ószövetségben előforduló névalak Tefnakht Hórusz-nevének, a siA-

jb-nek átírása héber nyelven, némileg torzult formában.1249 Az elmélet gyenge pontja ugyanakkor az, 

hogy idegen uralkodókra mindig személynevük alapján utalnak az Ószövetségben. 

 Tefnakht, és még mindig a Szua=Szaisz azonosítás mellett érvelt D.B. Redford, aki felújította 

J.D. Ray elméletét Manethon egyik szöveghelyével kapcsolatban. A történetíró művében Néko 

Nekepszo néven szerepel, és ez Ray feltételezése szerint valójában a személynév (Néko), amelyet egy 

jelző (pszo) követ.1250 Erre alapozva Redford véleménye az, hogy a jelzőt pA sAw-nak (a szaiszi) 

kellene olvasni.1251 

 Azok szerint a Szua név mögött Tefnakhtot kell keresni, történeti alapon azzal érvelnek 

elhozni, hogy Szaisz királyának a 730-as évek második felétől folytatott expanziós politikájának 

következményeként ő lett a legbefolyásosabb és legnagyobb hatalommal bíró uralkodó Alsó-

Egyiptomban, aki ezért talán azt a látszatott keltette, hogy adott esetben támogatni tud egy 

asszírellenes függetlenségi mozgalmat Palesztinában.1252 Fontos itt kiemelni, hogy Tefnakht státusza 

és lehetőségei Piankhi politikájának köszönhetően a kusita uralkodóval szemben elvesztett hadjárat 

után sem változtak. 

 A Harmadik Átmenti kori Egyiptommal foglalkozó könyvében K. Kitchen is részletesen 

foglalkozik a probléma megoldásával, és ő a Szua=IV. Oszorkon azonosítás mellet érvel. Elméletének 

alapját elsősorban az képezi, hogy szerinte az Ószövetségben előforduló névalak a fáraó nevének 

rövidített, torzított formája: (O)szo(rkon).1253 S ebből kiindulva vezeti le, hogy miért IV. Oszorkon a 

legideálisabb jelölt az azonosításra. Kitchen véleménye szerint egyrészt Tefnakht a Delta nyugati 

felében túlságosan messze volt ahhoz, hogy Hóseásnak katonai támogatást tudjon nyújtani,1254 

másrészről a 9. század közepén az izraeli uralkodók a 22. dinasztiával létesítettek diplomáciai 

kapcsolatot, és ennek emléke nyilvánvalóan élt még.1255 Nem mellesleg, a Hóséás kísérletét megelőző 

évszázadokban folyamatosan kiépített Tanisz, palotáival és templomaival ideálisabb célállomás volt a 

követek elküldéséhez, mint a külső megjelenésében messze elmaradó, falusias Tanisz. 1256További 

érve ezeken kívül, hogy Goedicke és Albright feltételezésének elfogadásához javítani kellene a 

                                                 
1248 D. Christiensen: The Identity of King Soʼ in Egypt (2 Kings XVII 4), VT 39 (1989), 143. 
1249 R. Sayed: Tefnakht ou Horus SI3-(IB), VT 20 (1970), 116-118. 
1250 J.D. Ray: Necho, King of Egypt, JEA 60 (1974), 255-256. 
1251 D.B: Redford: Note on II Kings 17,4, JSSEA 11 (1981), 75-76. 
1252 Chrisitiensen, 1989 151f. 
1253 Kitchen, 1986 §334 374. 
1254 Kitchen, 1986 §334 375. 
1255 Kitchen, 1986 §334 375. 
1256 Kitchen, 1986 §334 375. 
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vonatkozó szöveghelyet a Királyok 2. Könyvében,1257 valamint az, hogy a júdai próféták, elsősorban 

Ézsiás, a 8. század végén folyamatosan a követek Taniszba– ahol IV. Oszorkon uralkodott – küldése 

ellen szólnak,1258 azaz így utalnak vissza a 22. dinasztiában való bizakodás hiábavalóságára, amelyért 

Hóseás és egész Izrael súlyos árat fizetett. 

 Különös módon a harmadik jelölt, Piankhi, neve meglehetősen későn, csak a 1990-es évek 

elején merült fel. A kusita uralkodó nevét először N. Na’aman vette fel, aki történeti alapon és a bibliai 

névalak interpretációjával is igyekezett elméletét alátámasztani. Utóbbihoz H. Donner1259 és R. 

Krausse1260 elméletét használta fel, akik szerint is a Szua szó nem földrajzi vagy személynév, hanem 

egy címet takar: a nj-swt, az egyiptomi király szó pontatlan héber átírása a nj niszbe elhagyásával.1261 

Na’aman történeti interpretációjában meg sem említi a többi jelöltet Szua személyazonosságával 

kapcsolatban. Egyszerűen és röviden azzal támasztja alá elméletét, hogy a szargonidák alatt kizárólag 

a kusita uralkodók küldtek sereget Palesztinába, és mivel a hagyományosan elfogadott egyiptomi 

kronológia szerint Piankhi hadjárata Tefnakht és szövetségesei ellen időben közel az izreali uralkodó 

függetlenedési kísérletéhez, csak is Piankhi lehetett az a személy, akihez Hóseás követeit elküldte.1262 

 A. Green is Piankhi mellett tette le a voksát, és újabb javaslatot tett a Szua megnevezés 

feloldására, valamint behozott egy olyan forrást a probléma megoldására tett kísérletébe, amelyről 

Szua személyazonosságát megfejteni igyekvők néhány évtizedre megfeledkeztek. Feltételezése szerin 

a Szua név Piankhi Hórusz-nevének, a smA-tAwy-nak rövidített formája, azaz a szua<smA.1263 Ennél 

lényegesebb az, hogy a Szeputaginta lükianoszi verziójában a Szuahoz, Egyiptom királyhoz helyett, a 

az Adramelekhez, az etióphoz, aki Egyiptomban élt szerepel.1264 Ezen kívül, Na’amanhoz hasonlóan, 

Green is elsősorban kronológiai alapon tartja Piankhit a legalkalmasabb jelöltnek.1265 

 Annak ellenére, hogy véleményem szerint a Na’aman és Green feltételezése az egyedül 

elfogadható a bibliai Szua azonosítására,1266 meg említeni, hogy az elnevezés feloldására vonatkozó 

feltevésük éppen annyira problémás, mint a korábbi kísérletek esetében. Naʼaman elméletének gyenge 

pontja, hogy a nj-niszbe lekopását nem lehet egyértelműen megmagyarázni, míg Green 

interpretációjával kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy idegen uralkodókra mindig a 

trónnevükkel utalnak az Ószövetségben. 

 Legalább ennyire problémás azonban Kitchen elképzelése is az Oszorkon név bibliai formájára 

vonatkozóan. Nincsen ugyanis biztos magyarázat arra, hogy az egyiptomi uralkodó neve miért ennyire 
                                                 
1257 Kitchen, 1986 §334 374. 
1258 Kitchen, 1986 §334 375. 
1259 H. Donner: The Separate States of Israel and Judah, in: Israelite and Judean History, eds: J.H. Hayes-J.M. 
Miller, Philadelphia 1977. 433. 
1260 R. Krausse: Sō König von Ägypten – ein Deutungsvorschlag, MDOG 110 (1978), 49-54. 
1261 N. Na’aman: Historical Background of the Conquest of Samaria, Biblica 71 (1991), 216f. 
1262 Na’aman, 1991 217. 
1263 A. Green: The Identity of King So of Egypt – An Alternative Interpretation, JNES 52 (1993), 107-108. 
1264 A.E. Brooke-M.McLean-H.S.J. Thackeray, The Old Testament in Greek – Volume 2: I ad II Kings, 
Cambridge 1930, 35; Green, 1993 101. 
1265 Green, 1993 103-106. 
1266 1998-ban megjelent tanulmányában A. Niccacci is a Szua=Piankhi mellett érvelt. Niccacci, 1998 219. 
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lerövidített formában került lejegyzésre. Az 1. évezredi történeti eseményekkel is foglalkozó 

ószövetségi könyvek számos esetben említenek asszír és egyiptomi uralkodókat. Így III. Tukulti-apil-

Ésarra Tiglát-Piléser, II. Sarrukín Szárgon, I. Sesonk Sisák, míg Taharko Tirhaka néven jelenik meg. 

Bár mindegyik esetben egy torzult formával találkozunk, mégis felismerhető a teljes név leírására 

törekvő igény, és így maga a név is. A Szua név különböző címekkel és személy- valamint földrajzi 

nevekkel történő azonosítása tehát ténylegesen nem vitt közelebb a probléma megoldásához. Ezért 

célra vezetőbb lehet, hogy a Hóseás szövetségi kísérletét Egyiptom királyával, valamivel szélesebb 

történeti kontextusba helyezzük. 

 A probléma megoldásában nem szokták rá külön felhívni a figyelmet, de Szua lehetséges 

azonosításának viszonyában külön jelentősége van annak, hogy nem ez volt Hóseás első lázadása az 

asszír fennhatóság ellen. A 2Kir 17:3 beszámolója szerint V. Sulmánu-asarédunak fel kellett vonulni 

Szamária ellen, amelynek következményeként Hóseás a szolgája lett, és adót fizetett neki. Az esemény 

hátterében feltehetőleg az állhatott, hogy 727-ben III. Tukulti-apil-Ésarra halálakor Hóseás semmisnek 

vette a közte és Asszíria királya között minden bizonnyal létrejött szerződést, és megpróbálta magát 

függetleníteni.1267 Ezt megerősítheti a Babilóni Krónika, amely az V. Sulmánu-asarédu trónra lépésére 

vonatkozó évvel kapcsolatban még utal az asszír uralkodó hadjáratra Szamária ellen is. Ki kell emelni, 

hogy az ószövetségi beszámoló nem említi, hogy Hóseás függetlenedési kísérletéhez külföldi 

támogatásra számított volna. Valamivel később azonban már igen, és logikus feltételezés, hogy 

Egyiptomban kellett valaminek történnie az Izraeli uralkodó két függetlenedéséi kísérlete között, 

amely Hóseásban reményt keltett arra, hogy lázadásához hatékony szövetségesre lelhet. S jelenlegi 

ismereteink szerint az egyetlen kortárs egyiptomi történeti esemény Piankhi hadjárata volt, amely 

valóban elérhető közelségbe hozta a kusita uralkodót a levantai államok, így Izrael számára is, és 

amelyről hallaniuk kellett Szamáriában is. Amennyiben Hóseás Tefnakht vagy IV. Oszorkon katonai 

segítségét akarta volna igénybe venni, akkor azt már 727-ben is megtehette volna. 

 IV. Oszorkonnal kapcsolatban érdemes még megemlíteni két érvet, amelyek önmagukban is 

megkérdőjelezik azt, hogy ő lett volna az egyiptomi uralkodó, akihez Hóseás támogatásért fordult. 

Kétségtelen tény, hogy a 9. század közepén, szintén Asszíria ellenében szövetségi viszony volt Izrael 

és Egyiptom között, amely a 853-ban a karkari csatában manifesztálódott, amikor a 12 király 

koalíciója próbálta feltartóztatni III. Sulmánu-asarédut, és megakadályozni hódítási törekvéseiben a 

Földközi-tenger keleti partvidékén. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy ez a szövetség száz évvel 

később is töretlen formában fennállt. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a szövetség 

elsősorban nem Egyiptom és Izrael, hanem a 22. dinasztia és az Omri-ház között jött létre. Miután 

Jéhu meggyilkolta Jorámot és ezzel végett vetett az Omri-dinasztia uralmának Izraelben, feltehetőleg a 

korábbi szövetség is megszűnt Egyiptom és Izrael között. Jéhu a 12 király koalíciójának felbomlása 

                                                 
1267 A rövid ideig uralkodó V. Slmánu-asarédunak egyelőre egyetlen hosszabb királyfelirata sem ismert, ezért 
nem ismerjük az apja halálakor kitört lázadás kiterjedését. Néhány más forrás alapján azonban elképzelhető, 
hogy Izraelen kívül Fönícia és Palesztina is érintve volt. Na’aman, 1991 213-216. 
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után önként fizetett sarcot III. Sulmánu-asarédunak, és a következő évtizedekben Damaszkusszal és a 

filiszteusokkal folyamatossá váló háborúk során Izrael egyetlen alkalommal sem kért segítséget 

Egyiptomtól, de legalábbis az ószövetségi könyvek egy homályos utaláson kívül nem említik azt. 

Ennek oka ugyanakkor nem csak a két dinasztia egymástól eltávolodása volt, hanem az is, 

hogy Egyiptomnak a 9. század végétől, a politikai széttagolódás folyamatának felgyorsulásával már 

nem igen volt lehetősége arra, hogy a közel-keleti események alakulásába bele tudjon szólni. A 

kortársak pedig nyilvánvalóan tisztában voltak ezzel, és ennek egyértelmű jele az, hogy a szír-

efraimita háború kitörésekor Izrael új uralkodójának, Pekahnak a fejében meg sem fordult, hogy 

(Alsó)-Egyiptomot megpróbálja bevonni az asszírellenes koalícióba. S aligha elképzelhető, hogy 

Hoseás ne lett volna tisztában azzal ugyanígy, hogy IV. Oszorkon milyen politikai és katonai 

lehetőségekkel rendelkezik, és hogy aligha lenne képes komoly segítséget nyújtani egy Asszíria elleni 

felkelés támogatásához. Ahhoz, hogy Egyiptom neve újra felmerüljön, mint lehetséges szövetséges, 

ahhoz Egyiptomon belül kellett olyan folyamatoknak végbe menniük, amelyek eredményeként az 

ország el tudta hitetni magáról a Földközi-tenger keleti partvidékén, hogy képes megfelelő erővel és 

eréllyel támogatni az itt fekvő államok függetlenedési törekvéseit Asszíria ellen. Egy rövidke 

pillanatig Hóseás joggal érezhette úgy, hogy szerencséjére az ő uralkodása alatt értek be Egyiptomban 

ezek a folyamatok, és tűnt fel a kusita dinasztia Alsó-Egyiptomban, amelynek uralkodója Piankhi, 

éppen befejezve egy sikeres hadjáraton, láthatóan rendelkezett mindazzal a katonai potenciával, 

amelyet Egyiptom királyától elvárni lehetett. 

Kétségtelenül zavaró tényező, hogy a Királyok 2. Könyve nem említi a katonai támogatás 

megérkezését, amelynek megszerzése nyilvánvalóan Hóseás eredeti célja volt. Kitchen feltételezése 

szerint ez újabb érve amellett, hogy Szuat IV. Oszorkonnal azonosítsuk, mivel ez is jelzi, hogy a 

taniszi fáraó annyira gyenge volt, hogy nem állt módjában a kért segítséget megadni. Azonban, mint 

arra fentebb már utaltam, aligha valószínű, hogy ezt az izraeli uralkodó ne tudta volna magától is. 

Felmerül kérdés, miért nem támogatta Piankhi Hóseás lázadását, különösen annak tükrében, hogy 

néhány évvel később, 720-ban kusita katonaság támogatta a filiszteus városokat? Ennek egyrészt lehet 

gyakorlati oka is, hiszen a kusita uralkodó egy olyan hadjáratot fejezett be nem sokkal korábban, 

amely a siker és a zsákmány ellenére is nyilvánvalóan komoly áldozatokkal járt. Érthető, hogy ha a 

körülményeket nem érezte megfelelőnek az időpontot ahhoz, hogy a korszak legjelentősebb katonai 

hatalma elleni felkelést támogassa. 

 

4.4.2. Júda és Egyiptom viszonya 701-ben 

 

A következő és egyben utolsó jelentős júdai esemény, amelyben Egyiptom és Kús kettős 

királyságát az Ószövetség említi, Szín-ahhé-eriba hadjárata Júda ellen illetve Jeruzsálem ostroma. Meg 

kell azonban jegyezni, hogy az eseményről beszámoló ószövetségi könyvek (2Kir, 2Krón és Ézs) 

következetlenül utalnak Egyiptomra és Kúsra. A Királyok 2. Könyvébenben valamint Ézsaiás 
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könyvében olvasható leírás nagyjából azonos, de a Krónikák 2. Könyvében található verzió egyáltalán 

nem említi Egyiptomot. A rab SaqE beszédének kritikai részei Egyiptomra vonatkozóan és az utalás 

Taharkora Kús királyára egyaránt kimaradt belőle. Fontos megemlíteni azt is, hogy az Egyiptomra és 

Taharkora történő utalások ellenére arról egyik könyv sem számol be, hogy Ezékiás megkapta volna 

az egyiptomi támogatást. Az egyiptomi támogatást is csak a rab SaqE beszéde sejteti, amelyben 

Ezékiást azzal gúnyolja, hogy Egyiptom lovasaiban és harcikocsizóiban bizakodott, akik nem 

mérhetőek még az Asszír uralkodó alacsonyabb rangú tisztjeihez sem.1268 Ennek hátterében talán az 

egyesített egyiptomi-kusita had veresége lehet, amelyet az asszír hadseregtől szenvedett el Elekénél. A 

két imént említett utaláson kívül Egyiptom még egyszer feltűnik a 701. évi hadjárat eseményeinek 

leírásában. Ézsaiás Jahve beszédét idézve megemlíti, hogy az Úr ki fogja szárítani Egyiptom 

folyóit.1269 Mint oly sokszor a prófétai kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban, ezt a megjegyzést sem 

lehet egyértelműen értelmezni. Annyit lehet csak megállapítani belőle, hogy nyilvánvalóan szándékos 

fenyegetés – átkozódás – hangzik el benne az Egyiptom számára létfontosságú Nílusra vonatkozóan. 

Ennek oka azonban rejtve marad. 

Taharko, Kús királyának említése a 2Kir 19:9-ben(=Ézs 37:9) szolgálta sokáig az egyik fő 

kiindulási pontot ahhoz a feltételezéshez, hogy Szín-ahhé-eriba uralkodása utolsó éveiben még egy 

hadjáratot vezetett Júda ellen. Mivel Taharko 690-ben lépett trónra 701-ben nem lehetett Kús királya. 

Kitchen azonban felhívta a figyelmet a lehetőségre, hogy Taharkonak a két versben retrospektív 

adományozták a király címet. A titulus a megírás időpontjában tükrözte státuszát, és nem az asszír 

hadjárat idején. Kitchen ennek igazolását Szín-ahhé-eriba meggyilkolásának említésében látja, 

feltehetőleg joggal, amely a hadjárat eseményeihez van kötve, de biztosan 681-ben, 20 évvel 

Jeruzsálem ostrom után történt. Ettől függetlenül Taharko említésének lehet történeti értéke. Kús 

királya két kawai sztéléjén beszámol arról, hogy még herceg korában unokabátyja, Sebitko északra 

hívta egy sereggel. A szöveghelyeket, bár konkrét utalás nem szerepel bennük, általában 701 

eseményeihez szokták kötni. Amennyiben ez a feltevés helytálló, akkor nem kizárható az sem, hogy a 

2Kir 19:9 az eleteki csatát közvetlenül megelőző állapotot írja le, amelyből az is következhet, hogy 

Eltekénél Taharko vezette az egyesített egyiptomi-kusita sereget. 

  Mikét arra az imént utaltam, sem a Királyok 2. sem Ézsaiás Könyve nem említi, hogy 

Ezékiás ténylegesen kapott volna egyiptomi-kusita katonai támogatást. A rab SaqE beszédéből az 

viszont egyértelműen kiderül, hogy a júdai uralkodó számított arra. Ugyanakkor a rab SaqE beszédével 

kapcsolatban felmerült a történeti hitelességének kérdése.1270 Több álláspont alakult ki, amelyek 

egyrészt a rab SaqE személyére,1271 a beszéd szerzőjének személyére,1272 illetve a beszéd megírásának 

                                                 
1268 2Kir 18:24. 
1269 2Kir 19:24, Ézs 37:25. 
1270 E. Ben Zvi: Who Wrote the Speech of the Rabshakeh and When, JBL 109/1 (1990) 72-92. 
1271 Lehetett asszír, arámi, izraeli vagy júdai származású. Ben Zvi, 1990 79. 
1272 Ben Zvi, 1990 79. 
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időpontjára fókuszáltak.1273 Akárhogyan is született meg a beszéd, az utalások benne Egyiptomra 

megfelelnek azzal a képpel, amely erre az időszakra a Nílus-völgyi államról kialakulhatott a Közel-

Keleten. Ezek az észrevételek tehát hitelesnek tekinthetőek.1274 

Ezt a benyomást erősítik a kifejezetten az Ószövetségre jellemző, prófétai irodalom keretein 

belül olvasható, elsősorban Egyiptomra vonatkozó leírások.1275 Az Ószövetség anyagának jelentős 

részét prófétai könyvek alkotják, és tárgyalt korszakra (8. század közepe – 7. század első fele) 

vonatkozóan három (2+1) könyvben leírtakat érdemes figyelembe venni. Ezek Hóseás, Ézsaiás és 

Náhum próféta könyvei. A három közül, már csak terjedelme miatt is, Ézsaiás könyvében olvashatóak 

a legrészletesebb, Egyiptomra és Kúsra vonatkozó leírások, de Hóseás könyve is tartalmaz utalásokat, 

elsősorban a júdai és izraeli külpolitikát kárhoztatva. 

Az Egyiptomot is érintő, vagy Egyiptomra vonatkozó leírásokat azonban csak a legritkább 

esetben lehet nagy biztonsággal történeti eseményhez kötni. Tulajdonképpen az egyetlen ilyen 

Jeruzsálem ostromának leírása, amelyet valószínűleg a Királyok 2. Könyvéből emeltek át a 

szerkesztők.1276 A többi esetben jelenlegi tudásunk szerint egyelőre nem eldönthető, hogy pontosan 

melyik eseményre gondolt a próféta. Ennek egyik ismert példája az Ézs 19:4, amelyben arról 

olvashatunk, hogy Jahve kemény úr kezébe adja az egyiptomiakat. G.R. Hamborg az Egyiptom ellen 

vezetett asszír hadjáratokat látja az orákulum mögött, és így valamelyik asszír uralkodóra gondol.1277 

Hasonlóan az asszír fenyegetést előrejelzését látja a versben B.S. Childs is.1278 Ezzel szemben áll A. 

Niccacci felfogása, aki szerint Piankhira és hadjáratára gondoltak a versben.1279 További problémát 

jelent a versek tartalmának értelmezése, hogy kronológiailag nem lehet pontosan azokat meghatározni, 

hacsak nincsen bennük utalás olyan külső eseményre, amelyet viszont más források alapján datálni 

tudunk. Ilyen ritka kivétel az Ézs 20:1, amely az Asdód ellen vezetett asszír hadjáratot említi, és ehhez 

viszonyítja a fejezetben leírtakat. 

Az imént említett vers egy olyan hosszabb szakasznak része, amely az Egyiptom elleni 

jövendöléseket tartalmazza, és amely több fejezetet foglal magába Ézsaiás könyvében. Ebben a 

részben olvasható a legtöbb Egyiptomra vonatkoztatható megjegyzés, és magját feltehetőleg az Ézs 19 

alkotja, amely egész fejezet három Egyiptom elleni orákulumból áll. Abban konszenzus van, hogy a 

szakasz az Ézs 20:6-al ér véget, abban azonban nincsen egyetértés, hogy hol van az eleje. J. 

                                                 
1273 Ben Zvi, 1990 79. 
1274 Kitchen felveti annak lehetőségét, hogy a Törött nádszál metaforája az eltekei vereségre utal. Kitchen, 1986 
385, n821. 
1275 Tágabb kerete ezeknek a leírásoknak az ún. nemzetek elleni jövendölések, amely a prófétai könyvek 
jelentékeny részét képezik. Ezek az orákulumok elsősorban Júdával és Izraellel határos államokat érintik, akikkel 
rendszeres politikai konfliktusa volt Júdának, valamint Asszíriát és Babilóniát, a zsidó királyságok leigázóit. 
1276 A. Konkel: The Sources of the Story of Hezekiah in the Book of Isaiah, VT 43/4 (1993), 482. 
1277 G.R. Hamborg: Reasons for Judgement in the Oracles Against the Nations of the Prohpet Isaiah, VT 31/2 
(1981), 147. 
1278 B.S. Childs, Isaiah, Louisville, 2001 143. Bár határozottnak tűnik feltételezésében, azt is megjegyzi, hogy a 
szövegben nincsen konkrétum. 
1279 Niccacci, 1998 218. A versben megjelenő uralkodó lehetséges azonosításához még: J. Blenkinsopp, Isaiah 1-
39 – A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible, 2000 314. 
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Blenkisopp értelmezésében az egész rész az Ézs 18:1-el kezdődik, Childs szerint azonban csak az Ézs 

19:1-el. Mivel az Ószövetségben nem jelölték külön a tematikai határokat, a kérdést nem lehet 

egyértelműen megválaszolni. Ennek ellenére Blenkinsopp feltételezése azért tűnik 

elfogadhatóbbnak,1280 mert az Ézs 18, amely egy viszonylag rövid fejezet, és a Kús elleni jövendölést 

tartalmazza. Nyilvánvalóan ezért rakták egymás mellé a két fejezetet a szerkesztők. Ezzel szemben 

Childs az Ézs 18-at az Ézs 17:1-el kezdődő szakasznak zárásának tartja.1281 Fő érve feltételezése 

mellett, hogy az Ézs 18-at valójában nem Kús, hanem Júda elleni jövendölésnek.1282 Akárhogyan is, 

Kús megjelenése miatt az Ézs 18 logikai hidat képez a 17. és a 19. fejezet között. 

Az egész szakasz központi részét képező Ézs 19-et több részre lehet bontani. A felosztás 

alapját nem csak az orákulumok tartalma közötti különbség alkotja, hanem az a feltételezés is, hogy a 

fejezet legalább két szerző munkája.1283 Dolgozatom szűkebb témáját tekintve az Ézs 19:1-15 érdemel 

külön figyelmet, amelyben az 1-10 Jahve eljövendő ítéletének teofónikus bejelentése.1284 Ebben a 

szakaszban számos olyan utalás olvasható, amely a korszak Egyiptomának aktuális politikai és 

gazdasági helyzete ismeretéről tanúskodik. Az első négy versben (Ézs 19:1-4) az ország politikai 

állapotának leírása olvasható, és amennyiben eltekintünk attól, hogy ez, valamint a következő 

versekben Egyiptom gazdasági életét sújtó csapások a szerzők felfogása szerint az Úr akaratát és 

cselekedeteit tükrözik, akkor megállapíthatjuk, hogy a felvázolt kép hiteles. Az egymással hadakozó 

egyiptomiak, városok és királyságok (amelyek alatt a szerző feltehetőleg Alsó- és Felső-Egyiptomot, 

valamint Kúst értette), megfelelnek annak a politikai helyzetnek, amely a 8. században jellemezte 

Egyiptom belső állapotát. Ennek az állapotnak egyenes következménye pedig az, hogy egy idegen 

uralkodó fogja leigázni a politikailag széttagolt országot. Nem lehet teljesen kizárni, hogy a vonatkozó 

vers (Ézs 19:4) az Egyiptom ellen vezetett asszír hadjáratokat jövendöli meg. Amennyiben viszont 

ezek a vereseknek, vagy egy részüknek Ézsaiás volt a szerzője,1285 akkor valószínűsíthető, hogy a 

próféta Piankhi hadjáratára utalt a versben. Ezt a feltételezést erősítheti, hogy az Ézs 18:2-ben a 

kusiták félelmetes és hódító népnek írja le, hasonlóan ahhoz a benyomáshoz, amelyet a 19:-ben 

olvasható leírás kelt. Az egyetlen hódítás, amelyről Ézsaiás próféta és kortársai Júdában hallhattak, 

Piankhi hadjárata volt Alsó-Egyiptom ellen. 

Az Egyiptom belső állapotáról kialakított kép hitelessége alapján feltételezhető tudást 

igazolják a soron következő versek, amelyben azokról a csapásokról olvashatunk, amelyekkel az Úr 

Egyiptom mezőgazdasági életét fogja sújtani. A hagyományos alsó-egyiptomi táj ismeretét tükrözi a 

nád és a sás, valamint a folyamok említése, amely alatt a szerző egyaránt érthette a Nílus-ágakat, de 

                                                 
1280 Blenkinsopp, 2000 321. 
1281 Childs, 133ff. 
1282 Childs, 136. 
1283 Blenkinsopp két részre osztja fel a fejezetet (Ézs 19:1-15 és 19:16-25), míg Childs háromra (Ézs 19:1-10, 
19:11-15 és 19:16-25). A különböző szerzőség elmélete szerint a 19:16-24-et a Fogság után adták az eredeti 
próféciához, a 19:1-15-höz. Childs, 2001 142. 
1284 Blenkinsopp, 2000 314f; Childs, 2001 143. 
1285 Ézsaiás próféciáinak szerzőségéhez: Rózsa H., Az Ószövetség keletkezése, Budapest 1986, 342f. 
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még valószínűbb, hogy az egész vidéket átszelő csatornahálózatra gondolt.1286 Kifejezetten bensőséges 

tudást sejtet az, amikor 19:6-ban a kellemetlen szagot árasztó folyamokat említik. Ezzel a 

megjegyzésével szinte biztosan a megposhadt vizű csatornákra utalt Ézsaiás, amelyekben a víz 

megállt, és cserélése, frissítése feltételezhetően nem volt egyszerű feladat. Legalább ennyire személyes 

élményt feltételez a panaszkodó halászok, a len- és gyolcskészítők, vagy a (földeken dolgozó) 

napszámosok említése. 

Ennek a résznek a végét képező versek, az Ézs 19:11-15 tartalma mintegy bontja ki a próféta 

valódi mondanivalóját, amelyhez a korábbi versek mintha csak a felvezetőt szolgálták volna. 

Elképzelhető, hogy csak véletlen, de míg az ezt megelőző hat versben (19:5-10) az egyiptomi vidék 

társadalmának aktuális lelkiállapotát írta le a próféta, addig a 19:11-15-ben a fáraót és környezetét, az 

líbiai uralkodó osztályt ostorozza. A fáraó tanácsának szarkasztikus leírása, akik bár bölcsnek tartják 

magukat, mégsem sejtik, hogy mit rendelt Egyiptommal kapcsolatban az Úr, megint olyan érzést kelt, 

hogy személyes élményen alapul. A szerző, vagy akitől az leíráshoz szükséges háttér információ 

származott, legalább egyszer ott volt, feltehetőleg követként, a fáraó udvarában. Zoán (Tanisz) a 22. 

dinasztia politikai központjának és Nóf (Memfisz), Egyiptom adminisztratív központjának említése, 

megint csak azt sugallja, hogy Júdában tisztában voltak egyrészt az ország megosztottságával, 

másrészt a két város eltérő jelentőségével. Érdemes megemlíteni, amelyre P. Machinist hívta fel a 

figyelmet, hogy Ézsaiás könyvében Asszíria és az asszír uralkodók viselkedését, természetét bemutató 

versekben hasonló leírások szerepelnek, mint az asszír királyfeliratokban.1287 Ézsaiás ezekben a 

versekben olyan speciális motívumokat is használ, mint például a fák kivágása a Libanon-

hegységben,1288 amelyek alapján feltételezhető, hogy a próféta tudása nem csak a Palesztinában, 

személyesen élményeken keresztül megszerzett tapasztalatból származik, hanem a hivatalos asszír 

udvari irodalomból is.1289 Ezek az apró részletek is azt igazolhatják, hogy a vereseknek legalább 

nagyjából kortársnak kell lenniük a bennük leírt eseményekkel és a prófétával.1290 Júda 701 után hű 

vazallusa maradt Asszíriának, és ennek keretein belül feltehetőleg rendszeresen utaztak júdai követek 

Ninivébe. Itt, Szín-ahhé-eriba vagy Assur-aha-iddina és Assur-bán-apli palotáiban láthatták, sőt talán 

el is olvashatták a hivatalos asszír propaganda közvetítőiként funkcionáló domborműveket és 

feliratokat.1291 De nem csak 701 után szerezhették meg személyesen ezt a tudást. Egy II. Sarrukínnak 

küldött levél említi a júdia követek megérkezését Kalhuba,1292 amely 707-ig a főváros szerepét 

töltötte. Itt az asszír uralkodók palotáiban már 701 előtt hozzájuthattak ahhoz a speciális tudáshoz, 

amelyről Ézsaiás könyve tanúságot tesz. 
                                                 
1286 Ézs 19:5. 
1287 P. Machinist: Assyria and its Image in the First Isaiah, JAOS 103 (1983), 719-737. 
1288 2Kir 19:23, Ézs 37:24. 
1289 Machinist, 1983 729. Ennek egyik legárulkodóbb jele, hogy a próféta az Ézs 8:7-8-ban egy megáradt 
folyóhoz hasonlítja a támadó asszír sereget. Az metafora kifejezetten asszír eredetét igazolja, hogy az 
Ószöbetségben Ézsaiás könyvében jelenik meg először. Machinist, 1983 726f. 
1290 Machinist, 1983 729. 
1291 Machinist, 1983 730. 
1292 Parpola, SAA I, No.110. rev.6. 
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Az Egyiptom elleni jövendölések létrejöttének okát világíthatják meg azok a versek, az Ézs 

30:1-7 vagy 31:1-3, amelyek mondanivalója világosan a hivatalos júdai külpolitika kritikája.1293 A 

próféta meglepően éles szavakkal fejti ki véleményét, amelynek végén Ézsaiás tömören és keresetlen 

nyíltsággal foglalja össze, mit gondolt az egyiptomi katonai támogatásba vetett hitről: 

 

„Hitvány és üres Égyiptom segítsége,  
ezért nevezem őt nagyszájúnak, a ki veszteg ül.”1294 

                                                 
1293 Ézs 30:1-2: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 Fáraó oltalmába, és Égyiptom árnyékába rejtőzködjenek. Ézs 31:1: Jaj nékik, a kik 
Égyiptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, és szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon erős 
lovagokban; és nem néznek Izráel Szentjére, és az Urat nem keresik. Ézsaiás kritikai észrevételeivel 
kapcsolatban meg kell említeni Høgenhaven feltevését, mely szerint a próféta inkább az Áház uralkodására 
jellemző asszírbarát külpolitika híve volt. Høgenhaven, 1990 354. 
1294 Ézs 31:7. 
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 Epilógus 

 

 Assur-aha-iddina és Assur-bán-apli a kusita uralom alatt álló Egyiptom ellen vezetett 

hadjáratait, H.-U. Onasch és A. Spalinger munkáikban részletesen bemutatták. Mivel tudomásom 

szerint az elmúlt években mindössze egyetlen felirat került elő, amely feltételezhetően az asszír 

hadjáratokhoz köthető, disszertációm zárásaként röviden áttekinteném a három hadjárat eseményeit. 

 A 681-ben trónra lépő Assur-aha-iddina politikájának két nagy jelentőséggel bíró területe volt, 

Egyiptom és Babilónia, és mindkettőt egy időben kellett rendeznie. Apja baljós végzete is arra 

sarkalta, hogy szakítson Szín-ahhé-eriba babilóniai politikájával. Babilóniában bevezetett 

konszolidációs politikájának kinyilatkoztatásaként látványos újjáépítési programba kezdett. Ezzel 

párhuzamosan hozzálátott ahhoz, hogy a Földközi-tenger nyugati partvidékén helyreállítsa az asszír 

hegemóniát, amely apja uralkodásának második felében jelentősen meggyengült. Radikális fellépése 

Szidón, Türosz és Arza ellenére sem igazolható egyelőre az, hogy a kusita dinasztia komoly 

tekintéllyel bírt rendelkezett. A rendelkezésre álló adatok alapján feltételezhető, hogy a szárazföld 

belsejében fekvő provinciák, Damaszkusz vagy Izrael, nem vesztek el. Ezt igazolhatja Manasse, Júda 

királyának esete is, aki végig hű vazallusa maradt Asszíriának. Mint ahogyan disszertációm előző 

fejezetében többször is utaltam Taharko és elődei elsősorban a tengerpartra koncentráltak, de ennél 

több konkrétumot egyelőre vonatkozó forrásaik hiánya miatt nem mondani. Arra is fel kell hívni a 

figyelmet, hogy egyrészt az asszír kereskedelem fenntartása a föníciai városok érdeke is volt, és ezzel 

kapcsolatban meg kell jegyezni azt is, Szín-ahhé-eriba apjának küldött levelére utalva, hogy az asszír 

elit továbbra is igényelte a föníciai kereskedő városokon keresztül beszerezhető prezstízs javakat, mint 

példáula legfinomabb egyiptomi lenből előállított ruhákat. Akármennyire is volt nehéz helyzetben 

Szín-ahhé-eriba Babilon 689-es lerombolása után, aligha elképzelhető, hogy ne vezetett volna 

hadjáratot nyugatra, amennyiben a luxus termékek kereskedelme akadozott volna. Felmerül ezért a 

kérdés, hogy Assur-aha-iddina babilóni politikája, amelyben a templomok és városok helyreállítása 

jelentős szerepet játszott, mennyiben határozta meg Egyiptom ellenes politikáját. Annak sikere 

ugyanis adott esetben jelentős bevételekhez juttathatta, amelyből babilóniai politikáját 

finanszírozhatta. Ennek ellenére még sem zárható ki az hogy Szín-ahhé-eriba mozgástere valóban 

jelentősen leszűkült 689 után, és nem tudta elhagyni a ninivei udvart. 

 Akárhogyan az Egyitptom patakjánál fekvő Arzá város leigázása, és Türosz valamint Szídón 

elfoglalása után,1295 674-re Assur-aha-iddian elérkezettnek látta az időt, hogy hadjáratot vezessen 

Egyiptom ellen. Ám az ebben az évben még kínos kudarccal végződött. A mindig lakonikus 

tárgyilagosságra törekvő Babilóni Krónika leírása szerint,1296 hogy az asszír sereg súlyos vereséget 

szenvedett az egyiptomi-kusita seregtől a Delta határától nem messze. A vereség okát nem lehet 

                                                 
1295 Assur-aha-iddina nyugati politikájához 674 előtt: Spalinger, 1974. Spalinger felveti annak lehetőségét, hogy 
az asszír uralkodó Arza elfoglalásával azt jelezte, hogy nem akarja Egyiptomot megtámadni. 
1296 Grayson, 1975 84, col.iv.16. 
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megállapítani, de nem kizért, hogy az asszír uralkodó és tanácsadói rosszul választották meg az 

útvonalat, amelyen keresztül Egyiptomot megközelítették, és a sivatagos környezeten való átkelés után 

az asszír seregnek nem maradt elegendő erőtartaléka az ütközetre. A vereséget követő évben, 673-ben 

Assur-aha-iddina Subria ellen vonult, és annak elfoglalásával kompenzálta az 674-ben elszenvedett 

katonai kudarcot.1297 

 Assur-aha-iddina 671 elején újra Egyiptom ellen vonult, és az ország ezúttal már nem 

kerülhette el sorsát. Az asszír sereg 15 nap alatt jutott el az határtól Memfiszig, amely idő alatt 

háromszor is vereséget mért az egyiptomi-kusita seregre. Ezt követően Alsó-Egyiptom és a kettős 

királyság központját mindössze fél nap alatt foglalták el támadók. A várost kifosztották, a királyi 

család tagjait, köztük a kijelölt trónörököst, Usananahurut elhurcolták. Taharko délre menekült. A 

hadjárat végeztével, amelynek hivatalos célja Kús gyökerének kitépése volt Egyiptomból, asszír 

hivatalnokokat jelölt ki bizonyos posztokba, de a helyi, líbiai eredetű dinasztiákat helyükön hagyta. 

Viszont éves adó megfizetésére, és rendszeres áldozatok bemutatására kötelezte őket az asszír istenek 

számára.1298 

 Amint azonban asszír sereg visszavonulóban eltűnt a határról, Taharko visszatért Thébából, és 

elfoglalta Memfiszt. Ennek menetéről azonban csak annyit tudunk amennyit Assur-bán-apli, Assur-

aha-iddina utódja első egyiptomi hadjáratának leírásában említ. Ez alapján feltételezhető, hogy 

Taharko komoly sereggel tért vissza délről. 

 Az alsó-egyiptomi eseményekről értesülve Assur-aha-iddina 669-ben újra Egyiptom ellen 

vonult, de út közben elhunyt, így a sereg dolgavégezetlen visszatért Ninivébe. A probléma megoldása 

fiára, Assur-bán-aplira maradt. 

 Az új asszír uralkodó nem is vesztegette idejét, első hadjárat azonnal Egyiptom ellen vezette. 

A felvonulás során csatlakozott hozzá a tengerpart és a szárazföld 22 királya, akik segédcsapatokkal 

támogatták Assur-bán-apli seregét. Ha vissza is tudta foglalni Memfiszt Taharko, ahhoz már nem 

maradt sem ideje, és valószínűleg elég hitele, hogy a szövetségi rendszert a Földközi-tenger nyugati 

partvidékén, amelyet éveken keresztül, építgetett fel tudja támasztani. Az asszír seregnek ezúttal egy 

győzelem elég volt, amelyről Taharko értesülvén azonnal elhagyta Memfiszt, és Thébába menekült. 

Assur-bán-apli előbb visszahelyezte pozíciójukba azokat, akiket Taharko elmozdított hivatalából, majd 

nagyobb helyőrséget hátra hagyva, súlyos zsákmánnyal visszatért Ninivébe.1299 

 Taharko azonban nem nyugodott, és Thébából felkelést próbált szítani a Deltában az asszír 

fennhatóság ellen.1300 Az asszír hivatalnokok azonban leleplezték az összeesküvést, amelyet az asszír 

                                                 
1297 A Subria elleni hadjárat hivatalos indítéka az volt, hogy Subria királya menedéket adott azoknak, akik 681-
680-ban megpróbálták Assur-aha-iddinát trónjától megfosztani.  
1298 A hadjárat asszír beszámolója, az ún. Zindzsirli-sztélé, rev.37-50: Leichty, 2011 No.98. Ennek adatait 
megerősíti a Babilóni Krónika: Grayson, 1975 85. 
1299 A hadjárat végeleges asszír összefoglalása: Ninive A-Prizma, col.i.52-117: Borger-Fuchs, 1996 19-21. 
1300 A hadjárat végleges asszír leírásában van némi következetlenség a tekintetben, hogy miként követték egymás 
pontosan az események. Ezt próbálta meg Spalinger rekonstruálni: A.J. Spalinger: Assurbanipal and Egypt: A 
Source Study, JAOS 94.3 (1974), 316-328. 
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sereg fojtott vérbe. A vezetőket, köztük Nékót, szaisz királyát Ninivébe küldték. Assur-bán-apli csak 

Nékónak kegyelmezett meg, akit hivatalosan is vazallusává tett.1301 Visszahelyezte Szaisz élére, fiát, 

Pszammetiket pedig Nabú-sezibanni néven megtette Athribisz királyának. 

 Taharko soha többé nem tért vissza Memfiszbe. Halála után a trónt 664-ben Tanutamani 

foglalta el, Sabako fia, aki hatalomra jutása után azonnal visszafoglalta Alsó-Egyiptomot. A hadjárat 

végén nem csak elfoglalta Memfiszt, de meg is ölte Nékót, Asszíria vazallusát. Assur-bán-aplinak a 

történtekről értesülve már csak azért is Egyiptom ellen kellett vonulnia, hogy vazallusa halálát 

megbosszulja. A 664/663-ban vezetett hadjárata megadta a kegyelemdöfést a kusita dinasztia 

egyiptomi uralmának. Tanutamani előbb Memfiszt adta fel harc nélkül a támadó asszír sereg elől, 

majd Thébát is, ahonnan bizonyos Kikipibe menekült. A magára maradt várost, benne közel ezer év 

felhalmozott javaival, kincseivel elfoglalta, és kifosztotta.1302 Ezzel, ha hivatalosan nem is, de 

gyakorlatilag véget ért a 25. dinasztia egyiptomi történelme.1303 

 A kusita fáraók végső kudarcára viszonylag könnyen lehet magyarázatot adni: nem tudták 

felülmúlni az asszír hadigépezetet, és Taharko magára hagyta közel-keleti szövetségeseit. Néhány 

asszír forrás újra értelmezése azonban azt nem támasztja alá egyértelműen, és számomra úgy tűnik, 

hogy Taharko amit lehetett megtett katonailag szövetései és kereskedelmi partnerei védelmében. Ezt 

az Assur-aha-iddina uralkodása alatt keletkezett szövegek igazolják. A stratégiai hibát Taharko 

valószínűleg ott követte el, hogy túlságosan bízott abban, hogy a Szín-ahhé-eriba halála után kitört 

polgárháború ha romba talán nem is dönti Asszíriát, de elég sokáig elhúzódik. Azonban nem így 

történt. Olyannyira nem, hogy Assur-aha-iddina első hadjáratát Arzához, Egyiptom patakjához 

vezette, amellyel egyértelműen jelezte, hogy a kettős királyságnak nincsen helye a Földközi-tenger 

keleti partvidékén. Elképzelhető, hogy Arza elfoglalásának hírére sokan azonnal hátat fordítottak 

Taharkonak, mielőtt a kusita fáraó bármit tehetett volna. 

 A kudarc okaként lehetne megemlíteni a kusita sereg haditechnikai elmaradottságát az 

asszírral szemben. Ezt alátámaszthatnák II. Sarrukín khorszabadi domborművei, amelyeken páncél 

nélkül harcoló kusita katonákat ábrázoltak az asszírok ellenfeleikén. Ennek ellenére mégis voltak 

részsikerek az asszír hadjáratok idején. 

 Akárhogyan is, amíg nem kerülnek elő újabb, elsősorban egyiptomi nyelven megírt források, 

addig csak lehetőségekkel számolhatunk. 

                                                 
1301 Ninive A-Prizma, col.ii.5-19. 
1302 Ninive A-Prizme, col.ii.37-44. 
1303 Thébában 656-ig Tanutamani uralkodási évei szerint datáltak. 
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A források 
Kusita királyfeliratok: 
 
Alara és Amun szövetsége 
Forrás: Taharko, Kawa IV, 16-18. 
Kiadás: FHN I, No.21. 
Kópia: Macadam, 1949 pl.8. 
 
Hn.tw n=f mw.wt nt mw.t=j 17.jn sn.sn wr sA-Ra Jrri mAa xrw m Dd nTr pn rx ntt Hr mw=f xyxy iw n aS n=f 18.mA=k n=i 
r xt m mw.wt=j smn=k msw=sn tp tA jr=k n=sn mj jr.n.k n=j dj.k spr=sn r bw-nfr 
 
Anyám anyái Amun számára lettek felszentelve testvérük, a főnök, Alara, a megigazult által, mondva: O, isten, 
aki felismeri azt, aki hűséges hozzá. A sebes, aki siet ahhoz, aki szólítja őt. Nézz rá anyáim méhére értem, és 
szilárdítsd meg gyermekeiket a földön. Cselekedj értük úgy, ahogyan értem cselekedtél, és segítsd őket, hogy 
elérjék azt, amely jó. 
 
Forrás: Taharko, Kawa VI, 22-24. 
Kiadás: FHN I, No.24. 
Kópia: Macadam, 1949 pl.12. 
 
Hn.tw n=f mw.t n mw.t=f jn sn=st wr sA-Ra jrr 23.[mAa xrw] m Dd j nTr mnx xx n aS n=f mA.k n=j r sn(t)=j Hm.t ms Hna=j 
m Xt wat jr.n.k n=s mj jr.n=k n jr n=k n bjAt nn s Hr jbw n nHd r=s jn kAwyw sHm=k n=j wAwA Dw r=j saH 24.a.n.k wj m 
nsw jr.k n sn(t)=j mjtt n nw stn.n.k msw=s m tA pn dj.f spr.f r bw nfr Ha m nsw 
 
Mivel anyán anyja neki lett felajánlva testvére, a Főnök, Alara, a megigazult által, mondva: O, jótékony isten, 
sebes, aki siet ahhoz, aki szólítja őt. Nézz rá a húgomra értem, a nőre, aki velem egy méhben született. Cselekedj 
érte úgy, ahogyan azért cselekszel, aki érted tesz. Miként egy előre nem szándékolt csoda, amelyet a figyelmes 
emberek nem hagynak figyelmen kívül. Megakadályoztad őt, aki gonoszságot tervezett ellenem, miután 
királyként iktattál be engem. Ugyanígy tégy húgomért. Emeld fek gyermekeit ezen a földön. Segítsd őket, hogy 
elérjék azt, amekly jó, és király legyen belölük, ahogyan értem is megtetted. 
 
Alara emlékezete 
Forrás: Irike-Amannote, Kawa IX, 53-54. 
Kiadás: FHN II, No.71. 
Kópia: Macadam, 1949 pls.22ff. 
 
Dd [n=f Hm]=f 54.dj.k n=j aHa kj Hr-tp tA rd.n.k n=j n msw Jrr [mAa xrw] 
 
Őfelsége mondta neki(Amunnak): 54.Adjál nekem hosszú életet a földön, miután megadtad nekem, ahogy 
megtetted Alara király, a megigazult számára. 
 
Forrás: Násztázen, Berlin 2268, 8. 
Kiadás: FHN II, No.84. 
Kópia: Urk. III.2 137-152. 
 
Xrp.j dwAw pH.j &A-qj.t sw pA mA aA pr aA pr-SA rd nsw P-(anx) jlArA mn.f 
 
Hajnalban korán keltem, és elértem Tekit. Az egy nagyszerű hely, egy kert, ahol Piankh-Alara király felnőtt. 
 
Piankhi 
Homokkő-sztélé: Piankhi beszéde Egyiptom politikai berendezkedéséről 
Forrás: Khartoum 1851, 1-7. 
Kiadás: FHN I, No.8. 
 
1.sA-Ra nb xaw mrj-Jmn Panxy Dd.f dj n=j Jmn Npt 2.jr HqA n xAst nb pA nty tw.j Dd n=f ntk wr jw.f r wr pA nty tw.j 
3.Dd n=<f> bn ntk wr jnA b(w)-jr=f jr wr dj n=j Imn m Wast jr HqA n Kmt pA nty tw.j 4. Dd n=f jr xa jr.f xa pA nty tw.j 
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Dd n=f m jr xa b(w) jr.f xa pA nty 5.tw.j dj Hr=j r=f nb mn kj-n-xf pAy=f dmj jw 6.bn sw m.drt=j jnA nTrw jrw nsw rmT 
jrw nsw 7.j n Imn jr wj pA nty b(w)-p(w) nA Hat(y)w jr.f inw n=j wrt-HkA […] 
 
1.Ré-fia, a koronák ura/birtokosa, Amun kegyeltje, Piankhi mondja: A napatai Amun adta meg nekek, hogy 
minden idegen ország uralkodója legyek. Akinek azt mondom, főnök vagy!, főnök (is) lesz. Akinek azt mondom, 
nem vagy király!, nem lesz király. A thébai Amun adta meg nekem, hogy Egyiptom királya legyek. Akinek azt 
mondom, jelenj meg (mint király)!, az (királyként) fog megjelenni. Akinek azt mondom, ne jelenj meg (mint 
király)!, nem fog (királyként) megjelenni. 5.Ami azokat illeti, akik számára biztosítottam kegyemet, annak nem 
lehet városát elfoglani, még akkor sem, ha nem én birtoklom. Az istenek alkotják a királyt, emberek alkotják a 
királyt.(De) engem Amun alkotott. Ha valaki a fejedelmek közül nem hozza el nekem adóját, […] 
 
Gránit-sztélé, töredék 
Az első utalás Észak seregére 
Forrás: Berlin 1068 + Cairo JE 47085, 1-5. 
Kiadás: FHN I, No.10. 
Kópia: Urk.III, 78f. 
 
1.[…mSa] n […] 2.[…] n nbw r Hr=f jw s-n […] 3.[…] r Jpt n Abd 2 Axt HAt-sp 4 xr [Hm] n […] 4.[…]wdnw aSAw m 
bAH=f xD […] 5.[…] mSa n p[A] tA mHw […] 
 
1.a (király) serege […] előtte aranyat […] 2.[…] az Opet-ünnepre az Áradás második hónapjában. Őfelséges 4. 
uralkodási évében […] 4.számos felajánlást a jelenlétében. Északra hajózott […5....] Észak serege. 
 
Szaisz felemelkedése – Tefnakht hatalmának gyarapodása 
Forrás: Oszorkon herceg talizmánja /címek/ 
Kiadás: Ritner, 2009 No.123. 
 
Wr aA (n) Ma HAw.ty Hm-nTr N.t Hm-nTr n WAdy.t nb(.t) JmAw Wsjrk(n) 
 
A Má nagy főnöke, vezető, Neit prófétája, Edjo, Kom el-Hiszn úrnőjének prófétája. 
 
Forrás: Farouk donációs-sztélé, /címek/, 732 
Kiadás: Ritner, 2009 No.125. 
 
címkeWr aA Ma HAw.ty wr aA n Rby &Ay=f-nxt 
 
A Má nagy főnöke, a Libu nagy főnöke, Tefnakht 
 
1.Hsb.t 36 Abd 2 Smw sw 14 jw wr aA Ma HAw.ty 2.&Ay=f-nxt 
 
1.36. uralkodási év, 2. hónap, 14. nap, amikor a Má nagy főnöke Tefnakt (… földet adományozott Edjo, Pe és 
Dep úrnője birtokának…) 
 
Forrás: Tell Faraïn-sztélé /címek/, 730 
Kiadás: Ritner, 2009 No.126. 
 
címkewr aA nw tA Dr=f &Ay=nxt 
 
Az egész föld nagy főnöke, Tefnakht 
 
3.wr aA HAw.ty wr aA n Rby Hm-nTr N.t WADy.t nbt JmAw mk n 4PA-jHw.ty mk n Khtn HqA spA.wt jmnt.t &Ay=f-nxt 
 
A Má nagy főnöke, vezető, a Libu nagy főnöke, Neit és Edjo, Imau úrnőjének papja, Pahut mekje, Keheten 
mekje. a Nyugati Nomoszok királya, Tefnakht 
 
Forrás: Piankhi, Nagy Győzelmi sztélé, 2-3, 18-20. /címek/, 726 körül. 
Kiadás: FHN I, No.9. 
Kópia: Grimal, 1981 4f. és 13; Jansen-Winkeln, 2007 338. és 340. 

 216



 
2.iw.n.tw r Dd n Hm=f iw wn wr n imnt.t HAty-a wr m NTr ¦A=f-nxt m (…) m kA xAs.t m ¡apy m [. . .] 3.m anw m pr 
nbw m Inb-hD iT.n.f Imnt.t m mi qd=f m phww r IT-tAwy  
 
Jöttek jelenteni őfelségének: - A Nyugat fejedelme, aki elöljáró és főnök Butóban?, Tehnakht a (Szigony)-
nomoszban, a Xoisz-nomoszban, a Hapi-nomoszban, a […]-ban 3.Anu-ban Pr-nbw-ban, Memfiszben. Az egész 
Nyugatot magához ragadta, a part menti mocsaraktól Itji-Taui-ig (el List). 
 
rdi.t rx xAtyw-a.w Hna nsw nw ¦A=mHw is nsw NmArT Hn 18.nsw IwwApT Wr n M ¥Snq n Pr-Wsir-nb-Dd Hna wr aA n 
M ©d-Imm-iw=f -anH n Pr-bA-nb-Dd.t Hna sA=f sms ntt m imy n Pr-DHwty-wp-RHwy mSa n rpa BAk-n-nfy Hna sA=f 
sms wr n M 19.Ns-nA-isw m ¡sbw wr nb TA mHt ntt m ¦A-mHw Hna nsw WA-sAr-kn ntt m Pr-Bas.t Hna ww Ra-nfr HAty-
a nb HqA.w Hw.wt Hr Imnt.t Hr IAbt.t iww Hr ib.w DmD Hr mw wa m iry rdwy n wr aA n Imnt.t HqA.w Hw.wt ¦A-mHw 
Hm-nTr Nit nb.t ¤Aw 20.sm n PtH ¦Ay=f =nxt 
 
Az északi előkelők és királyok listája: Nilmot király Juput királlyal, a Má főnöke Šešonk Busziriszból, a Má 
nagy főnöke Djedimenieufankh Méndészből és legidősebb fia, aki a Hermupolis Parva parancsnoka; az örökös 
herceg, Bakennefi serege és legidősebb fia, a Ma főnöke, Nesznaiszu a Kynopolis-nomoszból, minden tollat 
viselő főnök, aki Északon van; Oszorkon királlyal, aki Bubasztiszban és a Ra-nofer körzetben van. Minden 
előkelő, a körzetek királyai Nyugaton, Keleten és (Delta) szigetein, összhangban egyesültek, mint a Nyugat 
Nagy Fejedelme, Északi Körzetek Uralkodója uralkodója, Neit, Szaisz úrnője prófétája, Ptah sm-papja, 
Tefnakhtnak gyalogosai. 
 
Xnty m mSa aSA TAwy dmd m x.t=f XAty-a.w HqA.w hw.wt m Tsm.w m iry rdw.y=f n Xtm n sbt.t [nb aAwz=f m 4.spw.t nw 
SmA Mr-tm Pr-sxm-xpr-Ra ¡w.t-nTr-sbk Pr-mDd ¦knS dmi nb.t Imnt.t pSSs=sn aAwy m snD=f an.f sw r spw.t IAbt.t 
wn=sn n=f mi nn ¡w.t-bnw ¦Ay=wDyt ¡w.t-nsw Pr-nb-tp-iH mk [sw Hr] 5. gwA r Nny-nsw ir.n.f sw m sd=m=rA n rdi 
pri pry.w n rdi aq aq.w Hr aHA mi ra nb XAy.n.f sw m pXr=s nb Haty-a nb rx sAw.t=f Di.f s nb Hms Hr psS.t=f m HAty-a.w 
HqA.w Hw.wt 
 
Sabako 
Hadjárat Egyiptom ellen második uralkodási évében 
Forrás: megemlékező skarabeusz, 5-7. 
Kidás: FHN I, No.14. 
 
smA.n.f sbw r=f m ¥ma mHw 6.m xast nb Hrw-Say bdSw r=f xr n Sat=f 
 
Leölte azokat, akik ellen lázadtak Északon és délen, és minden idegen országban. A Homok Lakók, 
akik fellázadtak ellen, a tőle való rettegéstől hullottak el. 
 
Asszír királyfeliratok: 
 
9. század: 
II. Assur-nászir-apli: 
Adó Szangarától, Karkemis királyától: 
Forrás: Ninurta-felirat, col.iii.65-68. 
Kiadás: Grayson, 1991 217. 
Kópia: Le Gac, 1907 106f, 
 
ma-da-tu Sa2 

msa-an-ga-ra Sar4 KURhat-te 20 biltu(GUN) kaspu(KU3.BABBAR) sa-û-ri hurácu(GUŠKIN) 

Sawiru(HAR) hurácu(GUŠKIN) patré(GIR2.MEŠ) hurácé(GUŠKIN) 100 (1 ME) biltu(GUN) 

66. siparru(ZABAR) 250 (2 ME 50) biltu(GUN) parzillu(AN.BAR) annaké(AN.NA.>AN<.MEŠ) 

siparru(ZABAR) ha-ri-a-te siparru(ZABAR) nir-ma-ka-te siparru(ZABAR) KI.NE siparru(ZABAR) u2-nu-ut 

ékalloSu(E2.GAL-Su2) mádu(HA2) Sa2 SuqultoSa(KI.LA2-Sa2) 

67. la-a cab-ta-at GIŠerSé(GIŠNA2.MEŠ) GIŠtaskarinné(GIŠTUG2.MEŠ) GIŠkussE(GIŠAŠ.TI.MEŠ) 
GIŠtaskarinné(GIŠTUG2.MEŠ) GIŠpaSSuré(GIŠBANŠUR.MEŠ) GIŠtaskarinné(GIŠTUG2.MEŠ) Sinné(ZU2.MEŠ) 

uhhuzé(NIG2.RA.MEŠ) 200 (2 ME) MÍbatulté(MÍKAL.TUR.MEŠ) TÚGlu-bul2-ti bir-me 
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68. TÚGkitE(TÚGGADA.MEŠ) SÍKtakiltu(SÍKZA.GIN3.MI) SÍKargamannu(SÍKZA.GIN3.SA5) 
NA4giSnugallu(NA4GIŠ.NU11.GAL) Sinné(ZU2.MEŠ) poré(AM.SI.MEŠ) GIŠnarkabtu(GIŠGIGIR) eb-bi-tu GIŠne2-mat-

ti huráci(GUŠKIN) Sa2 ut-li-te si-mat SarrútoSu(MAN-ti-Su2) am-hur-Su2 
 
Szangara, Hatti ország királyának adóját, 20 biltu ezüstöt, arany nyakláncot, arany karperecet, arany tőröket, 100 
biltu 66.bronzot, 250 biltu vasat, ónt, bronzot, bronz üstöket, bronz tálakat, bronz kádakat, bronz égetőket, 
palotája rengeteg díszét, amelyek súlyát 67.lemérni sem lehetet, diófából készült ágyakat, diófa székeket, diófából 
készült, elefántcsonttal berakott asztalokat, 200 kislányt, színes szőtteseket, 68.ruhákat, bíbort, bíbor szőttest, 
alabástromot, elefántcsontot, fényesre (csiszolt) harcikocsiját, amelyek méltóak királyi jelvényeihez, átvettem 
tőle. 
 
Adó a föníciai városoktól 
Forrás: Ninurta-felirat, col.iii.85-88. 
Kiadás: Grayson, 1991 219. 
Kópia: Le Gac, 1907 111. 
 
ma-da-tu Sa2 Sarráno(MAN.MEŠ-ni) Sa2 Si-di tAmti(A.AB.BA) 

86. Sa2 
KURcur-ra-a-a KURci-du-na-a-a KURgu-bal-a-a KURma-hal-la-ta-a-a KURma-i-za-a-a KURka-i-za-a-a KURa-mur-

ra-a-a u3 
URUar-ma-da 

87. Sa2 qabal(MURUB4) tAmti(A.AB.BA) kaspé(KU3.BABBAR.MEŠ) hurácé(GUŠKIN.MEŠ) 

annaké(AN.NA.MEŠ) siparré(ZABAR.MEŠ) diqári(UTUL2) siparri(ZABAR) TÚGlu-bul2-ti bir-me 
TÚGkitE(TÚGGADA.MEŠ) pa-gu-tu rabUtu(GAL-tu) pa-gu-tu cehertu(TUR-tu) 
88. GIŠusE(GIŠESI.MEŠ) GIŠtaskarinné(GIŠTUG2.MEŠ) Sinné(ZU2.MEŠ) na-hi-ri bi-nu-ut tam-ti4 ma-da-ta-Su2-nu  
am-hur 
 

A tenger partjának királyainak, 86.a türosziaknak, a szidóniaknak, a büblosziaknak, a mahallatuaknak, a 
majzuknak, a kajzuknak, az amurruknak és az arvadiaknak, akik a tenger 87.közepén élnek adóját, ezüstöt, 
aranyat, ónt, bronzot, bronz edényeket, színes ruhákat lenből, nagy majmot, kis majmot, 88.ébenfát, diófát, 
elefántcsontot, delfint, amely a tengernek teremtménye, adójukat átvettem, és lábamat megragadták. 
 
III. Sulmánu-asarédu: 
Sarc a dél-babilóniai káld törzsektől a 9. uralkodási évben: 
Forrás: Balawati-kapu, col.vi.5-8. 
Kiadás: Grayson, 1996 31f. 
Kópia: Rasmussen, 1897 pls.11-14. 
 
iStu(TA) URUBábilo(URUKA2.DINGIR.MEŠ) a-tu-muS a-na KURkal-di 

6. at-ta-rad a-na URUba-qa-a-ni bi-ir-ti Sa2 
ma-di-ni már(DUMU) mda-ku-ri aq-Ti2-rib ála(URU) a-si-bi ak-ta-Sad 

diktéSu(GAZ.MEŠ-Su2) ma-û-di a-duk Sal-la-su-nu ka-bit-tu2 alpéSunu(GU4.MEŠ-Su2-nu) ce-ni-Su2-nu aS2-lu-la 

ála(URU) ap-pul2 aq-qur ina iSátáte(IZI.MEŠ) aS2-ru-up iStu(TA) URUba-qa-ni a-tu-muS ÍDPurattu(ÍDA.RAD) is-si-

Su e-bir ana URUhu-ra-di 

7. ál(URU) SarrútoSu(MAN-ti-Su) Sa2 
ma-di-ni-ma aq-Ti2-rib ma-di-nu már(DUMU) mda-ku-ri pu-ul-he me-lam-me 

Sa2 
dMarduk(dAMAR.UTU) béli(EN) rabE(GAL-e) is-hu-pu-Su-ma [. . .] 12 ŠU2 30 2/3 kaspu(KU3.BABBAR) 

hurácu(GUŠKIN) siparré(ZABAR.MEŠ) annaké(AN.NA.MEŠ) [. . .]-du-um annaké(AN.NA.MEŠ) Sinni(ZU2) 

pori(AM.SI) maSak(KUŠ) pori(AM.SI) am-hur-Su2 ki-i ina Si-di tam-ti4-ma us-ba-ku-ni ma-da-tu2 
mia-ki-ni Sar4 

mát(KUR) tam-ti4 

8. u mmu-Sal-lim-dMarduk(dAMAR.UTU) már(DUMU) ma-muk-ka-ni kaspé(KU3.BABBAR.MEŠ) 

hurácé(GUŠKIN.MEŠ) annaké(AN.NA.MEŠ) siparré(ZABAR.MEŠ) […mes]-kan-na Sinni(ZU2.MEŠ) 

maSak(KUŠ) poré(AM.SI.MEŠ) am-hur 

 
Babilonból tovább indultam, és Káldeába levonultam. 6.Bakánuhoz, Adinu, a Bít-Dakkuri fiának erődjéhez 
közeledtem. A város megostromoltam, elfoglalta, negy mészártlást rendeztem. Súlyos zsákmányt, marhákat, 
juhokat elhurcoltam. A várost leromboltam, elpusztítottam, tűzben felperzseltem. Bakánuból tovább indultam, 
(és) a megárdat Efratészen átkeltem. Huraduhoz 7.Adinu királyi városához közeledtem. Adinut, a Bít-Dakkuri 
fiát Marduk, a nagy úr félelmetes ragyogása elborítván [lábaimat megragadta….]. Ezüstöt, aranyat, bronzot, ónt 
[…] elefántcsontot, elefántbört, tőle átvettem. Midőn a tenger partján tartózkodtam, Jakinutól, a Tengerföld 
királyától és Musallim-Marduktól, az Amukkanu fiától ezüstöt, aranyat, ónt, bronzot, elefántcsontot, elefántbört 
átvettem. 
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Forrás: Agyagtábla-felirat, col.ii.51-54. 
Kiadás: Grayson, 1996 37. 
 

a-di tam-di Sa ÍDmar-ra-tu i-qa-bu-Si-ni 
52. a-lik ma-da-tu Sa ma-di-ni már(DUMU) da-ak-ku-ri Sa mmu-Sal-lim-dMarduk(dAMAR.UTU) 
53. már(DUMU) u2-ka-a-ni kaspu(KU3.BABBAR) hurácu(GUŠKIN) GIŠuSU(GIŠESI) Sinni(ZU2) pori(AM.SI) 
54. ina URUBábiliKI(URUKA2.DINGIR.RAKI) am-hur 
 
A tenngerig, amelyet Keserű-tónak hívtam meneteltem. Adinutól, a Dakkuri fiától és Musallim-Marduktól, 53.az 
Amukakanu fiától ezüstöt, aranyat, ébenfát, elefántcsontot 52.Babilónban átvettem. 
 
Forrás: Trónbázis, epigráf. 
Kópia: P. Hulin: The inscriptions on the carved throne-base of Shalmaneser III, Iraq 25 (1963), plt.III-VII, X. 
Kiadás: Grayson, 1996 139. 
 
ma-da-tu2 Sa2 

mmu-Sal-lim- dMarduk(dAMAR.UTU) már(DUMU) mu2-ka-ni Sa2 
ma-di-ni már(DUMU) da-ak-

ku-ri kaspé(KU3.BABBAR.MEŠ) hurácé(GUŠKIN.MEŠ) annaké(AN.NA.MEŠ) siparré(ZABAR.MEŠ) 

Sinni(ZU2) poré(AM.SI.MEŠ) maSak(KUŠ) poré(AM.SI.MEŠ) GIŠusE(GIŠESI.MEŠ) GIŠmes-kan-nuMEŠ am-hur 
 
Musallim-Marduk, az Amukkanu fiának, és Adinunak, a Dakkuru fiának adója: ezüstöt, aranyat, ónt, bronzot, 
eleáfntcsontot, elefántbört, ébenfát, meskannu-fár átvettem. 
 
Qalparunda, Unqi királyának adója: 
Forrás: Trónbázis, epigráf. 
Kópia: P. Hulin: The inscriptions on the carved throne-base of Shalmaneser III, Iraq 25 (1963), plt.III-VII, X. 
Kiadás: Grayson, 1996 139. 
 

ma-da-tu2 Sa2 
mqal3-pa-ru-un-da KURun-qa-a-a kaspé(KU3.BABBAR.MEŠ) hurácé(GUŠKIN.MEŠ) 

annaké(AN.NA.MEŠ) siparré(ZABAR.MEŠ) diqáré(UTUL2) siparré(ZABAR.MEŠ) Sinni(ZU2) 

poré(AM.SI.MEŠ) GIŠuSE(GIŠESI.MEŠ) GIŠguSuré(GIŠUR3.MEŠ) GIŠe-re-ni lu-bul3-ti bir-me u 
GIŠkitE(GIŠGADA.MEŠ) sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) GIŠcimdat(GIŠLAL) GIŠnori(GIŠGIŠ) am-hur 
 

Kalparunda, az Unku ország béli adója: ezüst, arany, ón, bronz, bronz üstök, elefántcsont, ébenfa, cédrrus 
törzsek, ruhák színes szegéllyel és lenből és igába fogott lovak 
 
8. század: 
III. Tukulti-apil-Ésarra 
Hadjárat az észak-szíriai koalíció ellen (743-741); Matiʼel és III. Szarduri szövetsége 
Forrás: Irán-sztélé, col.i.`21-`43 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.35.  
Kópia: Tadmor, 1994 pls.xxx-xli. 
 
`21ina Sal-Si palEya(BALA-ia2) 

mma-ti-ilu(DINGIR) [már mA]-tar-Sum2-qa bar-{tu na}-bal-kat-tu2 
`22a-na KURaS+Sur épuSma(DU3-ma) u2-ha-{Ta}-[a…] Sarráno({LUGAL}.MEŠ) Sa2 a-na […].MEŠ {Sa} KURhat-ti 

`23{mx}-a-ku KURUrarTu(KURTILLA) ze-rat KURaS+{Sur} […]-ma u2-[{Sam}ki-ir] ma-ti-tan 
`24mdIStar(INANNA)-du-ri KURUrarTaya(KURTILLA-a-{a}) [KURsu-lu-ma]-{al} {KURme}-[li-da-a-a m]tar-hu-la-ru 
`25KURgur2-gu-ma-a-a a-na kit-[{ri}-Su2 illiku ina birot] {KUR}kiS-tan u KUR{hal-pi} `26na-ge-e Sa KURku-muh-hi a-

{na} [emuq ahameS it]-tak-lu-[ma] `27iS-kunu si-dir-tu2 7 béru(KASKAL.[GID2.DA qaqqaru] múSu(GIG) u ur-

{ru} `28al-li-ka-am-ma ummánát(ERIN2.HA2-at) KURaS+SurKI {ul u2}-Sap-Si-hi-ma `29mE(A.MEŠ) ul aS2-qi2 uS-

ma-ni ul aSkunma(GAR-un-ma) {ul} ak-cu-ra `30karáSi(KI.KALxBAD-Si) cábéya(ERIN2.HA2-ia) an-hu-su-nu 

[it-ti-Su]-{nu} am-da-hi-ic `31dabdASunu(BAD5.BAD5-Su2-nu) aSkun(GAR-un) uS-ma-ni 

karássunu({KI}.[KALxBAD]-su-{nu) e}-kim-Su2-nu-ti `32a-na Su-zu-ub napSátoSunu(ZI.{MEŠ}-[Su2]-{nu}) 

ihliqúma(ZAH2.MEŠ-{ma}) `33mdIStar(dXV)-dúri(BAD) KURUrarTaya(KURTILLA-a-a) e-di-nu-[uS-Su ina 
MÍ]urote(MÍANŠE.KUR.RA) irkabma({U5}-[ma]) `34múSiS(GIG-iS) ip-pa2-riS-ma […{x}]-Se-er […] `35Sa2 ki-i pa-

Sul-ti-{iS} […] {a-na} […] `36pa-qut-ti ed-de-ti mu-Sah2-[{x}…] `37ip-Sil-ma e-li a-na mátoSu(KUR-Su2) 
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iturru(GUR-ru) iStu(TA) URUhu-ti-[…attumuS] `38100 (1 ME) áláni(URU.MEŠ) Sa2 
mtar-hu-la-ri KURgur2-gu-ma-a-

a ak-tu2-[um…] `39a-di áláni(URU.MEŠ) {Sa2} si-hir-ti-Su2-nu akSud(KUR-ud) mtar-[hu-la-ri…] 
`40{a-di} aSarédúti(SAG.KAL.MEŠ) {Sa} mátoSu(KUR-{Su2}) it-ti ku-{dur-ru}-[Su2-nu adi mahríya illikúnimma] 
`41u2-na-Si-qu Sépéya(GIR3

II-ia2) a-na la hu-{lu}-[uq] KURgur2-{gu}-[me…] `42am-hur-Su2 iStu(KUR) KURgur2-gu-

me at-tu-muS a-na áláni(URU.MEŠ) […] `43{ad}-ka {uS}-ma-nu URUka-{da}-mu URUal-[{x}…] 
 
`213. uralkodási évemben Mati-il, Atarsumka [fia] Asszíria ellen felkelést és lázadást szítván, [hűségesküjét] 
megszegte. A királyoknak, akik […] Hatti ország `23[…] Urartué, és Asszíria elleni gyűlöletet [küldvén] az 
országokat [ellenségessé tette]. `24Az urartui Szarduri, Szuluma’al, a Me[liddu] ország béli és Tarhularu, a 
Gurgum ország béli a meg[segítésére vonultak]. `25bKistan ország és Halpu ország, Kummuh ország tartományai 
[között együttes erejükben] {bizakodván} csatarendbe felálltak. `27b(De én) 7 kettős órá [járóföldet] éjszaka és 
nappal vonulván, Asszíria seregét {nem pi}hentetvén, vízzel nem itattam tábort nem vertem és {nem} állítottam, 
fáradt katonáimnak pihenőt nem engedélyeztem. `30b(Így) ütközvén meg velük rájuk vereséget mértem, táborukat 
elfoglaltam/kifosztottam. `32Hogy élet[üket] megmentsék, elillantak. `33Az urartui Szarduri egy kancán 
lovagol[va] egymagában, az éj leple alatt elmenekült […] `35aki, mint egy csúszómászó […] tövis,  bogáncs és  
[…] között csúszva felszívódott, és országába visszatért. `37cHuti… városból [tovább indultam…] `38Tarhulrau, a 
Gurgum ország béli 100 városát [ködként] elborítottam `39a városokkal együtt, amelyek körülöttük vannak 
elfoglaltam. Tarhularu […] `40 országa előkelőivel együtt határukhoz [elém járulv’n], `41 lábamat megcsókolták. 
Azért, hogy Gurgum ország ne pusztít{tassék el} […adót, sarcot] `42tőle átvettem. Gurgum országból tovább 
indultam. […] városaihoz [közeledtem], 43ahol tábort vertem. Kadamu várost, Al[…] várost […] 
 
Forrás: Összefoglaló-felirat 3, `15-`21 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.41.  
Kópia: Tadmor, 1994 plts.xlvii-xvliii. 
 
`15{u3} ce-e-ni a-na {la ma}-ni il-{qa}-[a m]{sa}-ar-du-{ri} `16{KUR}u-ra-ar-Ta-a-a {it}-ti-ia ib-{bal}-[kit]-{ma} it-

ti mma-ti-û-ili({DINGIR}) `17már(DUMU) ma-gu-us-si iS-ku-na pi-[i]-Su2 bi-rit KUR[kiS-ta-an] u3 
KURhal-pi 

`18{na}-ge-e Sa2 
URUku-um-mu-hi dabdASu(BAD5.BAD5-[Su2) amhaac]-ma [na lá] me-ne2-e 

`19{nap}-har karaSoSu(KI.KALxBAD-Su2) e-kim-Su2 [namurrat] GIŠkakkéya({GIŠ}[TUKUL].{MEŠ}-ia) ip-lah3-

[ma] `20[a]-na Su-zu-ub napSátéSu(ZI.MEŠ-Su2) 
MÍuroti({MÍ}ANŠE.KUR.RA) irkabma({U5}-ma) <ana> KURsi-zi-

[ir] `21SadI([KUR]-i) mar-cu ina mu-Si-{tiS ih}-liq-{ma} 
 
Hadjárat az észak-szíriai koalíció ellen (738) 
Forrás: Annales: 19. egység 1-19 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.13.  
Kópia: Tadmor, 1994 plts.xvi-xviii. 
 
1.[…] {AŠ2} U2 […] TU A [. . .]-li-a-a […] 2.[…] {x} maz-ri-a-{u2} […u2]-cab-bit-ma […] ZA TI AT […] 
3.[…]-u2-ti {x} […] ma-da-at-tu ki-i Sa2 [aSSúri…] 4.[…]-ma {URU}KUR-[…] LU […] kit-ri-Su2 

URUel-[…] 
5.[…URUus-nu]-{nu} URUsi-an-{nu} URU{x}-[…URU]ka-{aS2}-pu-na [Sa ahi] tam-tim a-di áláno(URU.MEŠ) [adi 
KURSaué SadI] 6.[Sa ina KURLabnanama it]-tak-ki-pu-ni KURba-[û-li]-{ca}-pu-na {a}-di {KURam-ma}-[na]-na 

Sadi(KUR) GIŠtaskarinni(GIŠTUG2) 
KURsa-[u2-e SadE ana gimirtoSu pohát URUKár-dAdad] 

7.[URUÉatarikka pohát] {URU}nu-{qu-di}-na [. . .] KUR[{hal}-cu-at-ti a]-di áláni(URU.MEŠ-ni) {Sa} [sihirtoSu 
URUArá...-ni kilalloSunu] 8.[áláni Sa si]-{hir-ti}-[Su-nu] {KUR}sa-[ar]-bu-{u2}-a SadU(KUR-u2) [a]-na gi-mir-ti-[Su2 
URUAshani URUIaTabi KURIaraqu SadE ana gimirtSu] 9.[URU...ri URUel-li]-{tar}-[bi URUzi]-{ta}-a-nu a-[di lib3]-bi 
URU{at-ti}-in-[ni] {x} ... URUbu-ma-me 19 nagE] 10.[Sa URUHammatti] a-di áláni(URU.MEŠ-[ni) Sa si]-hir-ti-Su-nu 

Sa [ahi tam]-tim Sa Sul3-mu dŠamSi(dUTU-Si) {Sa} [ina hiTTi u gullulte ana mAzriyau ekimú] 
11.[ana micir KURASSur] utirra(GUR-ra) 2! LÚSu-[ut-réSéya(SAG].MEŠ-ia!) LÚbél(EN)-piháté(NAM.MEŠ) 

eloSunu(UGU-Su2-nu) aS2-kun [. . .] 83,000 […] 12.[. . .] ina áláni(URU.[MEŠ]) Su2-nu-ma pihát(NAM) URUtuS-

[ha-an u2]-Sa2-ac-bit 1223 (1 LIM 2 ME 23) niSé(UN.MEŠ) ina pihát(NAM) KURul-lu-ba u2-Se-[Sib] LÚqu-ru-

[{x}…] 13.[…] {x} KAK ac-ba-ta ur-ha LÚqu-ra-[di-ia ultu] ne2-ber-ti ÍDza-{ba} a-na ka-Sa2-ad LÚah-la-am-ak-ka-

<di> ad-{ke-ma} LÚgu-ru-me [{x}...] 14.[…] KI ŠI {x} a-ru-mu Sa Sid-di ÍD[za-ba…] di-ik-ta-Su2-nu i-du-ku 

álánoSunu(URU.MEŠ-[ni-Su2-nu]) ik-Su-du Sal-{la}-su-[nu iS-lu]-lu-ni […] 15.[…] Si-i LÚa-ru-mu a-na ma-û-di it-

bu-ma [a-na] irtoSunu({GABA}-Su2-nu) iS-ku-na si-dir-tu LÚa-ru-{mu} a-na tuk-la-te-e-Su2 i-du-{ku} […] 
16.[…ana Súz]-ub napSátéSu(ZI.MEŠ-Su2) e-de-nu-uS-Su2 ip-par-Sid-ma e-li URUbir-tu Sa ki-ni-ia URUsa-ar-ra-gi-

{tu} […] 17.[…adi áláni Sa li-me]-ti-Su2-nu ik-Su-du 12000 (12 LIM) niSé(UN.MEŠ) a-di mar-Si-ti-Su2-nu 
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alpéSunnu(GU4.NITA2.MEŠ-Su2-nu) {ce}-e-ni-Su2-nu a!-di-ra-[…] 18.[… ana KURÉatti adi {mah}]-ri-ia u2-bi-lu-ni 
LÚSu-ut-réSéya(SAG.MEŠ-ia) LÚSákin-máti(LÚGAR-KUR) KURlul-lu-mi-i URUmu-lu-u2-ga-ni […] 
19.[…] {Sa} ku-tal dan-ni-ti Sa már(DUMU) Bábilo({KA2}.DINGIR.RAKI) a-{di} áláni(URU.MEŠ-ni) Sa li-me-ti-

Su2-nu ik-Sud di-ik-ta-[Sunu idúk…] 20.[…a]-na KURhat-ti a-di mah-ri-{ia} u2-bi-{lu-ni} [LÚ]Su-ut-

réSéya(SAG.MEŠ-ia) LÚSákin-máti(LÚGAR-KUR) KURna-û-i-ri URUsu-pur-gi-[il-lu…] 
 
1.[…] 2.[…] Azrijaut [kezemmel] elfogtam, és […] 3.[…] adót, miként [az asszírokra, kivetettem rájuk…4. …] 
KUR[…] város […] a segítője El… várost […5. …] Usznu várost, Sziannu várost, Ma[… ] várost, Kaspuna 
várost, amelyek a tenger partján vannak, a városokkal együtt [amelyek körülöttük vannak], a Szaue-heggyel 
együtt, 6.amely belenyúlik a Libanon-hegységben, Ba’aliszapuna-heggyel az Amanusz-hegységgel, a diófa 
heggyel, az egész Szaue-hegyet, Kar-Adad tartományt, 7.Hatarikka várost, Nukudina város tartományát, 
Halszuatti országot, a városokkal együtt, amelyek körülötte vannak Ará[…]ni várost, mind a két oldalukon, 8.a 
városokkal együtt, amelyek körülöttük vannak, az egész Szarbúa-hegyet, Ashánu várost, Jatabi várost, az egész 
Jaraku-hegyet, 9.[…] Ellitarbi várost, Zitánu várost, Atinnu városig, Bumame várost, Hamat 19 tartományát, a 
városokkal együtt, amelyek körülöttük, a napnyugati tenger partján vannak, és amelyeket lázadásban és 
felkelésben Azrijaunak elfoglaltak, 11.Asszíriához csatoltam. Két eunuchomat, tartományi helytartóként föléjük 
helyeztem. […] 83,000 [embert …], 12.[…] a városaikból Tushan város tartományában letelepítettem. 1223 
embert Ulluba tartományban letelepítettem. [… 13. …] elindultam. Harcosaimat az Amhlam-akkadi törzs 
leigázására a Záb-folyón keresztül támadásba lendítettem. A Gurume törzsre [… 14. …], a [Záb]-folyó partján élő 
arámi [törzsekre katonáim] súlyos vereséget mértek: városaikat elfoglalták, javaikat nekem elhurcolák. [… 15. 
…] az arámiak nagy számban fellázadtak, és csatarendbe ellenük felálltak. Az arámiakat, segítőit, legyőzték [… 
16. …hogy] életét megmentse, egyedül elmenekült, és eltűnt. Kinia erődjét, Szarragitu várost [… 17. …és a 
városokat, amelyek] körülöttük vannak, elfoglalták. 12000 embert a javaikkal, marháikkal, juhaikkal [… 18. 
…Hattiba] elém elhozták. Eunuchom, Lullumu ország helytartója, Mulúganu várost [… 19. …] amely a babilóni 
erődje mögött van, a városokkal együtt, amelyek körülötte vannak, elfoglalta [lakóit lemészárolta… 20. …] 
Hattiba elém elhozták. Eunuchom, Na’iri ország helytartója Szupurgillu várost […] 
 
Az adó- és sarcfizetők listája a 738-as hadjárat után: 
Forrás: Irán-sztélé, col.iii.1-23. 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.35. 
Kópia: Tadmor, 1994 pls.xxx-xli. 
 
1.Sarráno(MAN.MEŠ) Sa2 

KURhat-ti KURa-ri-me Sa2 Siddi(UŠ) tam-tim 2.Sa2 Sulum(SILIM) dSam-Si KURqid-ri KURa-

ri-bi 3.mkuS-taS-pi URUku-muh-ha-[a] 4.mra-qi-a-nu mát(KUR) Sa2 imméroSuaya(ANŠE-Su2-a-{a}) 5.mmi-ni-hi-im-

me KURsa-me-ri-na-a-{a} 6.mtu-ba-ilu(DINGIR) URUcur-a-{a} 7.msi-bit2-ba-il3 
KURgub-la-a-{a} 8.mu2-ri-ik KURqu-u2-

a-{a} 9.msu-lu-mal KURmi-lid-a-{a} 10.mu2-as-sur-me KUR{ta}-bal-a-a 11.muS-hi-ti KURa-tu2-na-a-a 12.mur-bal-la-a 
KURtu2-ha-na-a-a 13.mtu2-ha-me KURiS-tu-un-di-a-{a} 14.mu2-i-ri-mi KURhu-bi-iS-na-a-{a} 15.mda-di-ilu(DINGIR) 
KURkaS-ka-a-{a} 16.mpi-si-ri-is URUgar-{ga}-miS-a-{a} 17.mpa-na-am-mu [KURsa]-ma-al-la-a-[a] 18.mtar-hu-la-ru 
KUR[gur2]-gu-ma-a-{a} 19.MÍza-bi-bi-e Sar-{rat} KURa-ri-{bi} 20.bil2-tu2 ma-da-tu2 kaspu(KU3.BABBA) 

hurácu(GUŠKIN) annaku(AN.BAR) parzillu(AN.BAR) 21.maSak(KUŠ) pori(AM.SI) Sinni(ZU2) pori(AM.SI) ta-

kil-tu2 ar-ga-man-nu 22.lu-bul-ti bir-me kitU(GADA) ANŠEibilé(ANŠEA.AB.BA.MEŠ) 23.ANŠE<a>-na-qa-a-ti 

eloSunu(UGU-Su2-nu) u2-{kin} 
 
1.Hatti, Arám, a napnyugati tenger partján, a qedáriak és Arábia királyai: 3.Kustaspi a Kummuh város béli, a 
damaszkuszi Rakhianu, Menahem a Szamária város béli, a türoszi Tuba-ilu, a bübloszi Szibitti-ba’il, 8.a Que 
ország béli Urik, a Meliddu ország béli Szulumal, a Tabal ország béli Uaszzurma, az Atunú ország béli Ushiti, 
12.a Tuhanu ország béli Urballá, az Istundi ország béli Tuhame, a Hubisnu ország béli Uirimi, a Kasku ország 
béli Dadi-il, a karkemisi Piszirisz, 17.a Szama’al béli Panammu, a Gurgum ország béli Tarhularu, Zabibie, az 
arabok királynője, 20.adót, sarcot, ezüstöt, aranyat, ónt, vasat, elefántbőrt, elefántcsontot, kék bíbort, vörös bíbort, 
színes szőtteseket, ruhaneműket, tevéket, nőstény tevéket rájuk kivetettem. 
 
Forrás: Annales, 13. egység 10-12, és 14. egység 1-5. 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.14 és 15. 
Kópia: Tadmor, 1994 pls.ix-x. 
 
ma-da-at-tu Sa mku-uS-ta-aS2-pi URUku-um-mu-ha-a-a mra-hi-a-nu KURSa2-iméroSuaya(ANŠE.NITA2-Su-a-a) mme-

ni-hi-im-me URUsa-me-ri-na-a-a 11.[mHirummu URU]cur-a-a msi-bi-it-{ti}-bi-û-li URUgu-ub-la-a-a mu2-ri-ik-ki 
KURqu-u2-a-a mpi-si-ri-is URUgar-ga-miS-a-a me-ni-il3 

12.[KURha-ma]-ta-a-a mpa-na-{am-mu}-u URUsa-am-û-la-a-a 
mtar-hu-la-ra KURgur2-gu-ma-a-a msu-lu-ma-al KURme-lid-da-a-a mda-di-i-lu 
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1.KURkaS-ka-a-a mu2-as-sur-me KURta-bal-a-a muS-hi-it-ti KURtu-na-a-a mur-bal-la-a KURtu-{ha-na}-a-a mtu-{ha-am}-

[me URUIStundaya] 2.mu2-ri-im-mi3-i 
URUhu-bi-iS!-na!-a-a MÍza-{bi-bi}-e Sar-rat KURa-ri-bi hurácu(GUŠKIN) 

kaspu(KU3.BABBAR) annaku({AN.NA} parzillu(AN.BAR}) maSak(KUŠ) pori(AM.SI) Sinni(ZU2) [pori] 
3.lu-bul-ti bir-me TÚGkitE(TÚGGADA) SÍKta-{kil}-tu {SÍK}[ar2]-ga-man-nu GIŠusU(GIŠESI) GIŠtaskarinnu(GIŠTUG2) 

mim-ma aq-ru ni-cir-ti Sarrúti({LUGAL}-u2-ti) imméré(UDU.NITA2.MEŠ) bal-[{Tu}-ti Sa SipátéSunu] 
4.ar-ga-man-nu car-pat ic-cur SamE(AN-e) mut-tap-ri-Su2-ti Sa2 a-gap-pi-Su2-nu a-na ta-kil-te car-pu 

sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) ANŠEkudáné(ANŠEGIR3.NUN.NA.MEŠ) alpé(GU4.NITA2.MEŠ) u3 [{ce}-e-ni ibilé] 
5.MÍANŠE<a>-na-qa-a-te a-di ANŠEba-{ak}-ka-ri-Si-na am-hur 
 
10.Kustaspi, a Kummuh ország béli, a damaszkuszi Rahianu, a Szamária város béli Menahem, 11.a türoszi Hirám, 
a bübloszi Szibittibi’il, a Que ország béli Uri-ikku, a kárkemisi Piszirisz, 12.a Hamat ország béli Eni-il, a 
Szama’al város béli Panammu, a Gurgum ország béli Tarhulara, a Meliddu ország béli Szulumal, a Kaszku város 
béli Dadi-ilu, 1.a Kaszku ország béli, Uasszurme, a Tabal ország béli, Ushitti, a Tuna ország béli, Urballu, a 
Tuhanu ország béli, Tuhamme, az Ishundu város béli, 2.Urimme, a Hubisnu város béli, Zabibi, az arabok 
királynőjének adóját, aranyat, ezüstöt, ónt, vasat, elefánt bőrt, elefántcsontot, 3.színes szőtteseket, ruhaneműket, 
kék bíbort, vörös bíbort, ébenfát, diófát, mindenféle értékes holmit, királyi kincseket, élő juhokat, amelyeknek 
gyapjúja olyan, mint az égetett vörös-bíbor, az ég szárnyas madarait, amelyeknek szárnya olyan, mint az égetett 
kék-bíbor, lovakat, öszvéreket, marhákat és juhokat, tevéket, nőstény tevéket a borjaikkal együtt átvettem. 
 
Hadjárat a palesztinai partvidékre 734-ben; Hanunu menekülése Egyiptomba; a bít-kári 
megnyitása; sztélé felállítása az egyiptomi határon 
Forrás: Összefoglaló-felirat 4, `8-`14 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.42. 
Kópia: Tadmor, 1994 plts.xlxi-li. 
 
mha-a-nu-u2-nu [URUHazzatayya] 
`9[Sa lapán] GIŠkakkéya({GIŠ}TUKUL.MEŠ-ia) ip-par-Si-[du-ma ana KUR]mu-uc-ri in-nab-tu2 

URUha-az-zu-tu 
`10[ál SarrútoSu akSud] búSAsu(NIG2.ŠU-Su2) ilánoSu(DINGIR.MEŠ-[Su2 aSlula calam iláni bélé]-ia u3 

calam(ALAN) Sarrútoya(LUGAL-ti-ia) `11[Sa huráci épuS i]-na qe2-reb ekalloSu(E2.[GAL-Su2 Sa URUHazzuti ulziz 

a]-{na} iláni(DINGIR.MEŠ) mátoSunu(KUR-Su-nu) am-nu-ma `12[sattukíSunu] u2-kin2 {u3} [Sú namurrat dASSur 

bélíya is]-hup-Su! [koma iccúri] 
`13[ultu KURMucri ip]-par-Sam-{ma} [. . .] {a}-na aSroSu(KI-Su) u2-tir-Su-ma `14[…-Su2 a]-na {E2}-[kári Sa 
KURaS+SurKI amnu hurácu] kaspu(KU3.BABBAR) lu-bul-ti bir-me kitU(GADA) `15[sisE] rabUti(GAL.MEŠ) 

{GIŠ}[….am]-hur 
 

A gázai Hanunu, aki `9fegyvereim [elöl] elmenekülvén Egyiptomba futott. Gázát `10[királyi városát, elfoglaltam]. 
Javait, isteneit elhurcoltam. [Az istenek] uraim [szobrát] és királyi alakom szobrát `11[aranyból elkészítettem], és 
[gázai] palotája belsejében [felállítottam]. Országa isteneihez számoltam. `12[…rájuk] kivetettem. S őt [uralmam 
félelme…] elborítván, mint egy madár 13[Egyiptomból] visszamenekült, és […] helyére visszaültettem. `14[… 
Asszíria] bít-[kárijává alakítottam. Aranyat], ezüstöt, színes szőtteseket, ruhákat, `15nagy [egyiptomi lovakat, …] 
fákat beszedtem. 
 

Forrás: Összefoglaló-felirat 8, `14-`19. 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.48. 
Kópia: Tadmor, 1994 plts.lvi. 
 
`14[…mha-a-nu]-u2-nu URUha-az-za-ta-a-a la-pa-an GIŠkakkéya(GIŠTUKUL.MEŠ-<ia>) dannúti(KAL.MEŠ) ip-lah2-

ma a-[na KURMucri innabit] `15[URUHazzutu akSud … biltu] hurácu(GUŠKIN) 800 (8 ME) biltu(GUN) 

kaspu(KU3.BABBAR) niSé(UN.MEŠ) a-di mar-Si-ti-Su2-nu aSSassu(DAM-su) máréSu(DUMU.MEŠ-[Su2 

márátéSu…] `16[…] ca-lam iláni(DINGIR.MEŠ) rabUti(GAL.MEŠ) béléya(EN.MEŠ-ia) u3 ca-lam 

Sarrútoya(LUGAL-ti-ia) Sa2 huráci(GUŠKIN) [. . .] `17 [ina qereb ekalli Sa URUHaziti ulziz ana iláni mátoSunu 

amnuma sattukoSu]-nu u2-kin u3 Su-u2 ul-tu KURmu-uc-ri koma(GIM) ic-cu-[ri ipparSamma…] 
`18 […ana aSroSu utoSuma … x-Su ana bot kári Sa KUR]{aS}+Sur am-nu ca-lam Sarrútoya(LUGAL-ti-ia) ina 

ál(URU) na-hal mu-cur náru(ID2) [Sa. . . ulziz] `19[… x+100 biltu] kaspu(KU3.BABBAR) as-su-ha-am-ma a-na 
KURaS+SurKI [urA] 
 
14’[…] a gázai Hanunu pusztító fegyvereimtől  megijedvén [Egyiptomba menekült] 15’[Gázát … elfoglaltam. X 
biltu] aranyat, 800 biltu ezüstöt, a város lakóit javaikkal együtt, fiait, [lányait … 16’ …istenei javait elvittem]. A 
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nagy istenek, uraim szobrát, és királyi alakom szobrát aranyból [elkészítettem. 18’Hanunu palotájában 
felállíttattam, és országa isteneihez számoltam őket …] rájuk kiróttam. S ő Egyiptomból, mint egy madár 
[visszarepülvén … 19’ … helyére visszaültettem. Gázát] Asszíria [bít-kárijának] tekintettem. Királyi alakom 
szobrát Egyiptom patakjánál, a folyónál [amely … felállíttattam]. 19’[…x000] biltu ezüstöt elzsákmányoltam, és 
Asszíriába [elvittem]. 
 
Forrás: Összefoglaló-felirat 9, rev.13-16. 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.49. 
 
13.[mHanunu KURHazataya lapán GIŠkakkéya dannúti iplahma ana KURMucri] in-na-bi-it URUha-az-zu-{tu} [ál 

SarrútoSu akSud] 14.[… calam iláni rabUti béléya u calam Sarrútoya Sa huráci] épuS(DU3-uS) ina qe2-reb 

ekalli(E2.GAL) Sa URUha-{az}-[zu-tu ulziz] 15.[ana iláni mátoSunu amnuma sattukíSunu ukon u SU kíma 

iccúri(MUŠEN) ul-tu KURmu-uc-ri [ipparSamma] 16.[… ana aSroSu utorSuma …]-{x}-Su2 a-na bot(E2) ka-a-ri Sa 
KURaS+SurKI [amnu] 
 
A szír-efraimita háború 733-732-ben: Damaszkusz elfoglalása; Izraelből vazallus, Hóseás 
puccsa; Szamszi, az arabok királynőjének lázadása és behódolása; sarc Türosz királyától; 
Askelon lázadása és behódolása; az Ibidiʼli kinevezése, mint Egyiptom kapujána őrzője 
Forrás: Annales, 23. egység `1-`18. 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.20. 
Kópia: Tadmor, 1994 plts.xx-xxii. 
 
`1[Sa mra]-hi-a-ni [. . .Sallassu] `2[ka]-bit-tu [aSlula…] {LÚ}ma-lik-{Su} […] `3[dámé] LÚqu-[ra-di-Su2] {ID2} […] 
Sam-ru `4[ac]-ru-pa [il]-lu-ri-[iS…] pa-ni-Su `5{LÚ}bél(EN) GIŠnarkabáti(GIŠGIGIR.MEŠ) u3 [. . .] 
GIŠkakkéSunu([GIŠ]TUKUL .MEŠ-Su2-nu) u2-Sab-bir-ma `6[…{x}] sisESunu(ANŠE.KUR.RA.MEŠ-Su2-nu) 

{ANŠE}.[GIR3.NUN.NA.MEŠ]-Su2-nu [. . .LÚ{mun}]-{dah}-ce-Su na-Si GIŠqaSti(GIŠPAN) `7[náSi] ka-ba-bi as-

ma-re-e ina qáté(ŠUII) u2-{cab}-[bit]-su-nu-ti-ma táházoSunu(ME3-Su-nu) `8[u2-Sap]-Tir Su-u2 a-na Su-zu-ub 

napSátéSu(ZI.MEŠ-Su2) e-{de}-nu-uS-Su ip-par-Si-id-ma `9[koma] Siqqé(dNIN.KILIM) abul(KA2.GAL) 

áloSu(URU-Su2) érub(KU4-ub) LÚaSarédútoSu(LÚSAG.KAL.MEŠ-Su2) bal-Tu-us-su-nu `10[ana] za-qi-pa-a-ni u2-Se-

li-ma u2-Sad-gi-la mássu(KUR-su) 40ÀM 5 úmé(U4.MEŠ) uS-ma-ni `11[ina i-ta]-at áloSu(URU-Su) ak-cur-ma 

koma(GIM) ic-cur qu-up-pi e-sir-Su GIŠkirAtéSu(GIŠKIRI6.MEŠ-Su2) 
`12[…]-nu <cip>-pa-a-te Sa ni-i-ba la i-Su-u2 

ak-kis-ma iSten(DIŠ-en) ul e-zib `13[URU/KURBot]-ha-a-da-ra bot(E2) aboSu(AD-Su2) Sa mra-hi-a-ni KURSa2-

iméroSuaya(ANŠE.NITA2-Su2-a-a) `14[a]-{Sar} ia-û-al-du al-me ak-Sud 800 (8 ME) niSé(UN.MEŠ) a-di mar-Si-ti-

Su2-nu `15alpé(GU4.MEŠ-Su2-nu) {ce}-e-ni-Su2-nu aS2-lu-la 750 (7 ME 50) Sal-la-at URUku-ru-uc-ca-a `16URUsa-ma-

a-a 550 (5 ME 50) Sal-la-at URUme-tu-na aS2-lu-la 591 (5 ME 91) áláni(URU.MEŠ) `17Sa 16 na-ge-e Sa KURSa2-

iméroSu(ANŠE.NITA2-Su2) ki-ma tol(DU6) a-bu-bi u2-ab-bit `18{MÍ}sa-am-si Sar-rat KURa!-ri-bi Sa ma-mit dSa2-maS 

te-ti-qu-ma X [. . .] 
 
`1Rahianu […] `2súlyos [zsákmányt…] tanácsadóját […] `3harcosai [vérével] a folyót […] őrjöngő, 4pirosra 
festettem, mint a pipacs. […] arcát. `5harcikocsizói parancsnokát […] és fegyvereiket összetörtem. `6[…] 
lovaikat […] íjász, pajzshordó és lándzsás harcosaikat kezemmel elfogtam. `7cArcvonalukat szétszórtam. `8 S ő, 
azért hogy életét megmentse, egyedül elmenekülvén mint egy mongúz, városai kapuján besurrant. `9bElőkelőit 
országa szeme láttára élve cölöpökre fellógattam/karóba húzattam. `10cTáboromat 45 napig városa körül 
állomásoztattam, és őt így, mint a ketrec madarát városába bezártam. Veteményeseit, gyümölcsöseit, amelyeknek 
száma sem volt, kiirtottam, egyetlen egyet sem hagytam. `13Bít-Hadarát, Rahianu, a damaszkuszi apja házát, 
szülőhelyét, megostromoltam, elfoglaltam. `14b800 embert a javaikkal, marháikkal, juhaikkal együtt elhurcoltam. 
15c750 hadifoglyot Kurucá városból és Szamá városból, 550 hadifoglyot Metuna városból elhurcoltam. 
Damaszkusz 16 tartományában 591 várost, mint az árhullám/árdat elpusztítottam. 18Szamszi, az arabok 
királynője, aki a Samasnak tett esküt megszegte, [… 
 
Forrás: Annales, 24. egység `1-`16. 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.21. 
Kópia: Tadmor, 1994 plts.xxiii. 
 
`1[…] Sa la […] `2Sa la [{x}…] `316 na-[ge-e Sa KURBít-Humria…] `4Sal-{la}-[at…] `5226 (2 ME 26) […] 
`6{Sal}-la-{at} […] `7400 (4 ME) […] `8656 (6 ME 56) Sal-[la-at URUsa-…] `913520 (13 LIM 5 ME 20 […] 
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`10a-di mar-Si-ti-Su2-nu […] `11SadE(KUR-e) mar-cu-ti Sit-[{ku}-na-at Su-bat-su-nu…] `12mmi-ti-in-ti KURas-

[qalunaya ina adE iláni rabUti ihTi ...] `13it-ti-ia it!-ta-[bal-kit… dabdU mRahiani] `14e-mur-ma u3 ip-[{lah} 
libboSu…] `15ha-at-ti ra-ma-ni-[Su imqussu…] `16mru-u2-kib-tu már(DUMU) […ina GIŠkussISu uSib] 
 
`1aki nem […] `2aki nem […] `3[Bít-Humri] 16 [tartományát…] `4hadifoglyot […] `5226 […] `6hadifoglyot […] 
`7400 […] `8656 hadifogoly […] `913520 […] `10a javaikkal együtt […] `11a nehezen járható hegyre […] 
`12Mitinti, az Askelon város béli […] `13ellenem fellázadt, [de Rakhianu vereségét] `14meglátva megijedt […] 
`15pánikrohamot kapott […], és Rukibtut … fiát [a királyságba föléjük ültettem] 
 
Forrás: Összefoglaló-felirat 4, `15-`38. 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.42. 
Kópia: Tadmor, 1994 plts.xlix-li. 
 
`15[sisE] rabUti(GAL.MEŠ) {GIŠ}[….am]-hur KURBot(E2)-hu-um-ri-a `16[…ti]-il-lut LÚ[cábéSu] {pu}-hur 

niSéSu(UN.MEŠ-Su) `17[bússu ana] {KUR}aS+Sur u2-ra-a {mpa}-qa-ha SarSunu(LUGAL-Su2-nu) […]-DU-[…]-ma 
ma-u2-si-û`18[ana Sarrúti a]-na muhhoSunu(UGU-Su2-nu) aS2-kun 10 biltu({GUN) hurácu(GUŠKIN}) 200 ({2 ME)  
biltu(GUN) kaspu(KU3.BABBAR}) [adi marSi]-ti-Su2-nu am-hur-Su2-nu-ma `19[ana KURASSur u2-ra]-{aS2}-Su2-nu 

Sa MÍsa-am-si Sar-rat KURa-ri-bi {ina} {KURsa}-qu-ur-ri SadI({KUR}-i!) `20[9400 diktASa a]-duk 1000 (1 LIM) 
niSé(UN.MEŠ) 30000 (30 LIM)  ANŠEibilé(ANŠEA.AB.BA.MEŠ) 20000 (20 LIM) alpé(GU4.NITA2.MEŠ) 
`21[…].MEŠ 5000 (5 LIM) riqqé(ŠIM.HA2) kaláma(DU3-[ma)…]-ra-tu-{DU} ne2-mat-{ti} 

ilánoSa(DINGIR.{MEŠ-ni-Sa2}) `22[GIŠtilli GIŠbeli GIŠhaTTáti diStarSa] namkúrSa([NIG2].GA-Sa2) e-kim >KI< {u3} 

Si-i a-na Su-zu-ub napSátoSa(ZI.MEŠ-Sa2) 
`23[. . .a-na ma]-{ad}-ba-{ri} a-Sar cu-ma-me koma(GIM) 

MÍANŠEsirrami(MÍANŠEEDIN.NA) `24[taSkuna pánoSa sitat namkúroSa kul-ta]-ri-Sa2 hu-ra-da-at niSéSa(UN.MEŠ-Sa2) 

i-na qabal(MURUB4) karáSoSa(KI.KALxBAD-Sa2) 
`25[ina iSáti aSrup u So lapán GIŠkakkéya(GIŠTUKUL].MEŠ-ia) 

dannúti(KAL.MEŠ) taS-hu-ut-ma ANŠEibilé(ANŠEA.AB.BA.MEŠ) ANŠEa-na-qa-a-te `26[adi ANŠEbakkaroSina ana 
KURASSur adi mah]-ri-ia taS-Sa2-a LÚqe2-e-pu ina muh-hi-Sa2 aS2-kun-ma `27[10000 LÚcábé … URU]ma-as-û-a-a 
URUte-ma-a-a LÚsa-ba-û-a-a `28[URUha-a-a-ap-pa-a-a URUba-da-na-a-a] URUha-at-te-e-a LÚi-di-ba-û-il-a-a 

`29 […] {Sa} mi-cir mátáti({KUR}.KUR) Sa Su-lum dSam-Si `30[Sa mimma la iduSunutima aSarSun ru-u]-qu {ta}-

nit-ti be-lu-ti-ia `31[alkakát qurdíya ismUma ucallU] be-lu-ti hurácu(GUŠKIN) kaspu (KU3.BABBAR) 

`32 [ANŠEibilé MÍ ANŠEanaqáte riqqé kaláma] ma-da-ta-Su2-nu ki-i iStén(DIŠ-en) `33[adi mahroya 

ubilúnima/iSSúnimma unaSSiqú] Sépéya(GIR3
II.MEŠ-ia) `34 [mi-di-bi-û-i-lu a-na LÚatUti ina] muhhi(UGU) KURmu-

uc-ri ap-qid `35[…GIŠkakki aS]-Sur ina lib3-bi aS2-kun `36[…]-{x} e-pu-uS-ma `37[…GIŠni-ri] aS+Sur béloya(EN-ia) 

`38 [émissunuti … ina matáti kalSInina Sa] at-ta-la-ku-u2-ma 
 

Bít-Humria országot `16[…] kisegítő [seregét…] egész népét `17[…] Asszíriába elvezettem. Pekahot, királyukat 
[megölték], és Hóseást `18[a királyi hatalomba] föléjük ültettem. 10 biltu aranyat, [200] biltu ezüstöt a lábas 
jószágaikkal együtt tőlük beszedtem, és `19[Asszíriába] elvittem. Ami Szamszit, az arabok királynőjét illeti, a 
Szaqurri-hegyen `20[9400 katonáját] leöltem. 1000 embert, 30000 tevét, 20000 marhát, `21[…] 5000 
zsákot/hordót mindenféle fűszerből […] istenei támlás székét, `22[istennője fegyverzetét, pálcáját/jogarát] javait 
elvettem. S ő, hogy életét megmentse, `23[…] a sivatag felé, a szomjúság helyére, mint egy nőstény onager 
`24[fordította arcát. Javai maradékát] sátrát, népe őrségét tábora belsejében `25[tűzben felperzseltem. Szamszi] 
pusztító [fegyvereimtől] megrémülvén, tevéket, nőstény tevéket `26[a borjaikkal együtt Asszíriába elém] elhozott. 
Egy felügyelőt fölé helyeztem. `271000 katona […] Masz’a város béliek, Téma város béliek, a szaba’a törzs, a 
Hajjapa város béliek, a Badanu város béliek, a Hatte város béliek, az Idi-bi’ilu törzs `29[…] amelyek a 
napnyugati országok határán élnek, akiket királyi atyáim közül senki nem ismert, akiknek a lakóhelye távol va, 
van fenségem dicső nevét/hírnevét, és hősi tetteimet meghallották, és fenségemhez esedeztek. `31.Aranyat, 
ezüstöt, tevéket, nőstény tevéket, mindenféle fűszert, adójukat egyként elém elhozták, és lábaimat megcsókolták. 
`34Az Idi-ba’ailu törzset kapuőrként Egyiptommal szemben kineveztem. `35[…] Assurét benne elhelyeztem. […] 
elkészítettem […] Assurnak, uramnak igáját `38rájuk kiróttam … az összes országban, amelyben] vonulván […] 
 
Forrás: Összefoglaló-felirat 9, rev.3-12 rev.17-26. 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.49. 
 
3.[KURBít]-mha-za-û-i-li rap-Su2 a-na si-hir-<ti>-Su2 ultu(TA) {KUR}[lab]-na-na a-di lib3-bi URUga-al-û-{a}-[di 
URUa-bi-il-SiT-ti] 4.[Sa pat]-ti KURBot(E2)-

mhu-um-ri-a a-na mi-cir KURaS+{SurKI} u2-tir-ra LÚSu2-ut-réSoya(SAG-{ia}) 

[LÚbél-poháti eloSunu aSkun] 5.[mhi]-{ri}-mu KURcur-ra-a-a Sa it-ti mra-hi-a-ni iS-ku-na {pi-i-Su2} […] 
6.[URU]{ma}-ha-la-ab ál(URU) dan-nu-ti-Su2 a-di áláno(URU.MEŠ-ni) rabUti(GAL.MEŠ) ak-Sud Sal-la-[su-nu 

aSlula…] 7.[adi] mah-ri-ia illikama(DU-ka-ma) u2-na-aS2-Si-qa Sépéya(GIR3
II-ia) 20 bilat(GUN) [hurácu…] 
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8.[lubulti] bir-me TÚGkitE(TÚGGADA) LÚSu-ut-réSé(SAG.MEŠ) LÚnáré(LÚNAR.MEŠ) MÍnáráti({MÍNAR.MEŠ}) 

[{x}… sisE Sa KUR]mu-uc-[ri … amhur…] 9.[KURBít-Humria] a-na gi-{mir}-[toSu akSud … adi mar]-Si-ti-Su2-nu a-

[na KURASSur urA] 10.[…mAusiûana] Sarrúti({LUGAL}-u2-ti) ina eloSunu(UGU-Su2-nu) [aSkun] 
11.[…ana URU]{sar}-ra-ba-ni a-di mah-ri-ia [ubiluni] 12.[…]+100 bilat(GUN) kaspu(KU3.BABBAR) as-su-ha-am-

ma a-[na KURASSur urA] 17.[míSamsi Sarrat KURAribi ina KURSaqurri SadE] {x} ina GIŠkakki(GIŠTUKUL) u2-Sam-qit-

ma gim-ri karáSoSa(KI.KALxBAD-[Sa2)…] 18.[… riqqé kalá]-ma a-na la ma-ni ilánoSa(DINGIR.MEŠ-[Sa2) ékim] 
19.[u So ana Suzub napSátiSa ana madbari a]-{Sar} cu-ma-me koma(GIM) MÍsirrami(MÍ<ANŠE>.EDIN.NA) taS-ku-

{na} [pánoSa] 20.[sitát namkúroSa kultaroSa huradat niSéSa ina] qabal({MURUB4}) karáSoSa(KI.KALxBAD-Sa2) 

ina iSáti({IZI}) [aSrup] 21.[Samsi So lapán kakkéya dannúti taShutma ibilé MÍANŠEa]-{na}-qa-ti a-di ANŠEba-{ak}-

[ka-ri-Si-na…] 22.[ana KURASSur adi mahroya taSSA LÚqe-e-pu] {ina} muh-hi-Sa2 aS-kun-ma 10000 (10 LIM) 
LÚcábé(LÚERIN2.MEŠ) […] 23.[…Sa] a-na Sarráno(LUGAL.MEŠ-ni) a-li-kut pa-ni-ia la iS-pi-lu-ma [lá iSpura 

SipirSu] 24.[… kiSitti KURhat]-ti iS-me2-e-ma na-mur-rat aS++Sur béloya(EN-ia) [ishupSuma] 25.[irSA naquttu 
LÚcoránoSu ana epéS LÚar-du]-u2-te a-na URUkal-ha a-di mah-ri-ia [iSpura] 26.[LÚSút-réSíya LÚrab-réSi ana KURcurri 

aSpur Sa mMetenna KURcur]-{a}-a 50 bilat(GUN) hurácu(GUŠKIN) 2000 (2 LIM) bilat(GUN)  

kaspu(KU3.BABBAR) ta-[mar-ta-Su2 amhur] 
 
3.Bít-Haza’ili egész, széles földjét a Libanon-hegységtől Gal’adi városig, Abil[…] városig Bít-Humria határán 
Asszíriához csatoltam. Eunuchomat helytartóként [föléjük helyeztem]. 5.A türoszi Hirám, aki Rakhianuval 
szövetkezett […] 6.Mahallabot, megerődített városát, nagy városokkal együtt elfoglaltam, és [kifosztottam …]. 
7.elém járult, és megcsókolta lábaimat. 20 biltu [aranyat …] 8.színes [szőtteseket], ruhaneműket, eunuchokat, 
énekeseket, énekesnőket […] egyiptomi [lovakat … átvettem.] 9.Bít-Humria egész földjét [elfoglaltam …] a 
javaikkal együtt [Asszíriába elvezettem 10. … Hóseást] a királyi hatalomab föléjük [helyeztem]. 11’[…Hóseás] 
Szarrabanu városba elém [járult …]. 12.[…]+100 biltu ezüstöt elhurcolván [Asszíriába vittem]. 
17.[Ami Szamszit, az arabok királynőjét illeti, a Szaqurri-hegyen …9400 katonáját] kardélre hánytam. Egész 
táborát [… 18’ … mindenféle fűszert] megszámolhatatlan mennyiségben, isteneit [elvettem 19.S ő, hogy életét 
megmentse, a sivatagba], szomjúság helye felé vette [az irányt], mint egy nőstény onager. 20.[Javai maradékát, 
sátrát, népe védelmezőjét] tábora közepén tűzben [elégettem. 21.S ő pusztító fegyvereimtől megijedvén, tevéket], 
nőstény tevéket a borjaikkal együtt, [Asszíriába elém/nekem elhozott. Egy felügyelőt] fölé kineveztem. 1000 
katonát […] 23.[…], aki az előttem járó királyoknak nem hódolt be, [követét nem küldte el … 24. …Hatti ország 
meghódításáról] értesülvén Assurnak, uramnak félelmetes ragyogása [őt elborította, és 25’pánikba esett. Követeit 
a szolgaság elvégzésére] Kalhuba hozzám [elküldte]. 26.[… a türoszi Metanna adóját], 50 biltu aranyat, 2000 
biltu ezüstöt beszedtem. 
 
Forrás: Annales, 18. egység `8-`13. 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.22. 
Kópia: Tadmor, 1994 plts.xv. 
 
`8[…mMitinti URU]as-qa-lu-na-a-a {ina} a-de-[e iláni rabUti ihTi ittoya ibbalkit] `9[…mra]-hi-a-ni e-mur-ma ina mi-

qit [Témi…] `10[…mRukibti már …] ina GIŠkussISu(GIŠGU.ZA-Su2) u2-Sib a-na [Sarrúti…] `11[…] i-dul-ma u2-ca-la-

ni 500 (5 ME) […] `12[…]-ma a-na áloSu(URU-Su) érub(KU4-ub) 15 áláni(URU[.MEŠ)…] `13[…mi]-di-bi-û-i-lu 
KURa-ru-bu […] 
 
`8[… Mitinti] az Askelon város béli az [istenek] esküjét [megszegte, és ellenem fellázadt,] `9.Rahianu [vereségét] 
meglátva [pánikba] esett [… `10.Rukibtu … fiát] a királyság trónjára ültettem [… `11. …] körbe-körbe bolyongott, 
és hozzám könyörgött. 500 [… `12. …] és városába bevonultam. 15 [várost … `13. …] Ibidi’i-ilu, az arab […]   
 
Forrás: Összefpglaló-feliarat 8, `20-`27. 
Kiadás: Tadmor-Yamada, 2011 No.48. 
Kópia: Tadmor, 1994 plts.lvi. 
 
`20[…ana Sarráni] {a}-li-kut pa-ni la iS-pi-lu-ma la iS-pu-ra Si-pir-Su2 ki-Sit-te KUR[{hat}-ti iSméma] 
`21[namurrat ASsur béloya ishupSu]-{ma} ir-Sa2-a na-qut-tu2 

LÚcoránoSu(LÚMAH.MEŠ-Su2) Sa e-peS LÚardúti(LÚIR3-

u2-ti) [
URUKalha] `22 [adi mahríya iSpura…] {m}si-ru-at-ti KURmu-û-na-a-a Sa Sapal(KI.TA) {KURmu-uc}-[ri…] 

`23 […zikir Sumoya] {ci}-i-ru ki-Sit-ti qátéya(ŠUII-ia) Su-tur-tu2 iS-[méma…] `24[…Sa M|Samsi Sarrat KURAribi] 
{ina} KURsa-qu-ur-ri SadE(KUR-e) 9400 (9 LIM 4 ME) di-ik-ta-[Su-nu aduk…] `25[…nematti iláno]-Sa2 

GIŠtil-li 
GIŠhaTTáti(GIŠNIG2.GIDRU.MEŠ) diS-tar-Sa2 [namkúroSa ékim u So ana Súzub napSátoSa] `26 […ana madbari aSar 

cumame koma MÍANŠE]serrémi([ANŠE].EDIN.NA taS-ku-na pa-ni-Sa2 si-ta-[at namkúr kultariSa huradat niSéSa] 
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`27[ina qabal karáSoSa ina iSáti aSrup MÍSamsi lapán GIŠkakkéya dannúti taShutma ANŠEibélé(ANŠEA.AB.BA].MEŠ) 
MÍANŠEa-na-qa-a-te a-{di} [ANŠEbakkaroSina] 
 
20’[…] az előttem élő [királyoknak] nem hódolt be, követét nem küldte el […Hatti] meghódítását [meghallván 21’ 
… Assurnak, uramnak félelmetes ragyogása] őt elborítván megijedt, és követeit, a szolgaság elvégzésére [Kalhu 
hozzám elküldte… 22’ …] Sziruatti, a meunite, aki Egyiptom alatt [él … 23’ …] a fenséges [nevemet] és kezem 
hatalmas hódítását [meghallván … 24’ … Szamszinak, az arabok királynőjének] 9400 katonáját a Szaqurru-
hegyen [leöltem … 25’ … istenei támlás székeit], istennője fegyverét és pálcáját, [javait elvettem 26’S ő, hogy az 
életét megmentse a sivatagba, a szomjúság helyére] onagerk[ént] menekült. [Javai maradékát, népe őrségét 
27’tábora közepén tűzben elégettem. Szamszi, pusztító fegyvereimtől megijedvén tevéket], nőstény tevéket a 
[borjaikkal…] 
 
II. Sarrukín 
2. uralkodási év (720): az első nyugati hadjárat, csata az kusita sereggel és Rafia elfoglalása: 
Forrás: Annales 
Kiadás: Fuchs, Inschriften 89f. 
Kópia: Winckler-Abel, 1889 1-2. 
 
23. A1304 […ina KUR{ha}]-at-ti u2-Se-Sib i+na SanI(2-i) palEya(BALA-ia) mi-lu-{bi}-[û-di KURAmatayya…] 
24. A […] rapaStim(DAGAL-tim) i+na URUqar-qa-ri u2-pa-hi-ir-ma ma-mit [iláni rabUti…] 
25. A […URUarpadda URUcimirra URU]di-maS-[qa URUsa]-me-ri-[{na} ittoya uSbalkitma…] 
26. A […] 
27-
52. 

 […] 

53. A […aS2/iS]-{kun}-ma mRéî(SIPA-û) (LÚ){tur}-[tan-nu]-Su a-na ki-[it]-ri-Su it-[tal-lak]/iddinSu-ma 
a-na e-peS qab-li 

54. A [u3] ta-ha-zi a-na irtoya(GABA-ia) it-ba-a i+na zi-kir d[aS]+Sur béloya(EN-ia) 

dabdASunu(BAD5.BAD5-Su2-nu) am-hac-ma 
55. A [m]Réî({SIPA}-û) ki-i LÚreî(SIPA) Sa ce-na-Su hab-ta e-da-nu-uS-Su ip-par-Sid-ma e-li 
56. A [mha]-nu-nu i+na qa-ti ac-bat-ma ka-mu-us-su a-na áloya(URU-ia) aS+SurKI u2-ra-aS2-Sum-ma 
57. A [URUra-pi]-{hu} ap-pul aq-qur i+na iSáti(IZI) aS2-ru-up 9033 (9 LIM 33) niSé(UN.MEŠ) a-di 

namkúroSunu(NIG2.GA-Su2-nu) ma-û-di aS2-lu-la 
 
[…] Hattiban letelepítettem. 23.Második uralkodási évemben a hamati Ilubiʼidi […] széles […] Karkarnál 
összegyűjtvén, a nagy istenek esküjét megszegve […25.Arpadot, Szimirrát] {Daamszkuszt, Szamáriát} [ellenem 
fellázította. […] 53.[…] Réu, hadvezére, a megsegítésére érkezvén, csata és ütközet megvívásáre ellenem 
(csatarendbe) felállt. Assurnak, uramnak nevében rájuk vereséget mértem. 55.Réu, miként a juhait vesztett 
pársztor egyedül elmenekülvén eltűnt. 56.Hanunut kezemmel megragadván megkötözve Assurba, városomba 
elhurcoltam. 57.Rafiát leromboltam, elpusztítottam, tűzben felperzseltem. 9033 embert a javaikkal együtt 
elhorcoltam. 
 
Forrás: Nagy Díszfelirat (Khorszabad, X-es terem), 25-26.  
Kiadás: Fuchs, Inschriften 197f. 
Kópia: Winckler-Abel, 1889 31. 
 
mha-nu-nu Sar4 URUha-zi-ti mRéûU(SIPA-û-e) LÚtar-tan-nu KURmu-cu-ri ina URUra-pi-hi a-na e-peS 

qabli(MURUB4) u táházi(ME3) a-na irtoya(GABA-ia) it-bu-ni 

26. dabdASunu(BAD5.BAD5-Su2-nu) am-ha-ac mReûe(SIPA-û-e) ri-gim GIŠkakkéya(GIŠTUKUL.MEŠ-ia) e-dur-

ma in-na-bit-ma la in-na-mir a-Sar-Su2 
mha-nu-nu Sar3 

URUha-zi-ti ina qa-ti ac-bat 
 
Hanunu, Gáza királya (és) Réu, Egyiptom hadvezére Rafia városnál csata és ütközet megvívására ellenem 
(csatarenbe) felálltak. 26.Vereséget mértem rájuk. Réu fegyvereim mennydörgésétől megijedvén úgy elmenekült, 
hogy helye sem látszódott. Hanunut kezemmel megragadtam. 
 

6. uralkodási év (716): hadjárat az arabok ellen Egyiptom-patakjához; a bot-kári létrehozás; a 
Laban kijelölés, mint Egyiptom kapujának őre; sarc Silkannitól, Egyiptomi fáraójától;  

                                                 
1304 Khorszabad, II-es terem. 
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Forrás: Annales 
Kópia: 
Kiadás: 
 
120. A LÚta-mu!-di {LÚ}[i-ba]-a-di-di 
121. A [LÚ]mar-si-ma-[ni] LÚha-ia-pa-a KURar-ba-a-a ru-u2-qu-ti a-Si-bu-ut mad-ba-ri Sa LÚak-{lu} LÚSa2-

pi-ru la i-du-ma 
122. A Sa a-na Sarroya(LUGAL-ia) ia-im-ma bi-lat-su-un la iS-Su-ma i+na GIŠkakki(GIŠTUKUL) daS+Sur 

be-{li2-ia} u2-Sam-qit-su-nu-ti-ma si-it-ta-te-Su2-nu as-su-ha-am-ma 
123. A i+na URU!sa-me-ri-na u2-Se-Sib Sa mpi-ir-{û} Sar3 

KURmu-cu-ri MÍsa-{am}-si Sar-rat KURa-ri-bi mit-

{û}-am-ra KURsa-ba-û-a-a 
124. A Sarráno(LUGAL.MEŠ-ni) Sa a-{hi} tam-tim u3 mad-ba-{ri!} hurácu([GUŠKIN]) eper(SAHAR.BI) 

máti(KUR.RA) ni-siq-ti abné({NA4}.MEŠ) Sinni(ZU2
!) pori(AM.{SI}) zér(NUMUN) 

GIŠuSI(GIŠESI) riqqé({ŠIM}.HA2) ka-la-ma sisE(ANŠE.KUR.{RA}.MEŠ) 
125. A ANŠEibilé(ANŠEA.AB.BA.MEŠ) {ma}-da-ta-Su2-nu {am}-hur 
 
Forrás: Assur-prizma töredék 
Kópia: Weidner, Afo (1941), 43. 
Kiadás: Weidner, Afo (1941), 42. 
 
1. {x x x} […] 
2. u3

? LU ŠE? X […[ 
3. ul-tu qe2-reb [{x}…] 
4. i-na ma-a-ti Sa […] 
5. Sa pat-ti URUna-hal-[{mu}-cur…] 
6. Sa Sulmu(SILIM-mu) dŠamSi(dUTU-Si) u2-Sa2-[{ac}-bit…] 
7. LÚna-si-ku Sa URUla-ba-an […] 
8. mSi-il-kan-ni Sar3 

KURmu-uc-ri Sa [{x}…] 
9. pu-luh-tu me-lam-me Sa da-Sur4 béloya(EN-ia) […] 
10. 12 sosé(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) rabUti(GAL.MEŠ) Sa KURmu-cu-ri Sa i-na ma-a-ti 

11. la ib-Su2-u2 tam-Sil-Su2-un iS-Sa2-a ta-mar-tuS 

 
Forrás: Nagy Díszfelirat 
Kópia: 
Kiadás: 
 
27. ma-da-at-tu Sa mpi-ir-û-u2 Sar4 KURmu-cu-ri MÍsa-am-si Sar-rat KURa-ri-bi mit-û-am-a-ra KURsa-ba-û-a-a 

huráci(GUŠKIN) iS-bi KUR-ra sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) ANŠEgammalé(ANŠEGAM.MAL.<MEŠ>) am-hur 

 
Forrás: D-prizma 
Kópia: 
Kiadás: 
 
25.[LÚsa]-me-ri-na-a-a Sa {it}-ti Sarri(LUGAL) 26.[. . .]-ia a-na la e-peS {ar}-du-ti 27.[la na]-Se-e bil-ti 
28.[. . .]-{x} ig-me-lu-ma e-pu-{Su2} ta-ha-zu 29.[i]-{na} e-mu-uq iláno(DINGIR.MEŠ) rabUti(GAL.MEŠ) 

béléya({EN.MEŠ}-ia) 30.{it}-ti-Su2-nu am-da-hi-{ic}-[ma] 31.47280 ({47?} LIM 2 ME 80) niSé(UN.MEŠ) a-di 
GIŠnarkabátéSunu(GIŠ{GIGIR}.[MEŠ-Su2-nu]) 32.u3 iláno(DINGIR.MEŠ) ti-ik-li-Su2-un Sal-la-{ti}-[iS] 33.am-nu 

200 (2 ME) GIŠnarkabti({GIŠGIGIR}) ki-cir Sarrútoya({LUGAL}-[ti-ia]) 34.i-na lib3-bi-Su2-nu ak-cur-{ma} 
35.si-it-ta-ti-Su2-nu 36.i-na qe2-reb KURaS+SurKI u2-Sa2-ac-bit 37. URUsa-me-ri-na u2-tir-ma eli(UGU) Sa2 pa-ni 
38.u2-Se-Sib niSé(UN.MEŠ) mátáti(KUR.KUR) ki-Sit-ti qátoya(ŠUII-ia) 39.i-na lib3-bi u2-Se-rib LÚSu-ut-réSoya(SAG-

ia) 40.LÚbél-poháti(LÚEN-NAM) eloSunu(UGU-Su2-nu) aS2-kun-ma 41.it-ti niSé(UN.MEŠ) KURaS+SurKI am-nu-Su2-

nu-ti 42.niSé(UN.MEŠ) KUR{mu}-cur u3 
LÚa-ra-bi 43.{Sa2}-lum-mat d{aS}+[Sur be]-li2-ia u2-Sa2-as-hi-ip-ma 

44.{a}-na zi-{kir Su}-me-ia lib-bu-Su2-un 45.{it}-ru-ku {ir}-ma-a i-da-a-Su2-un 46.[. . .]-{x-x} KURmu-cur kan-gu 

ap-te-e-ma 47.niSé([UN].{MEŠ}) KURaS+SurKI u3 
KURmu-cur 48.[it-ti] {a}-ha-meS ab-lul-ma 49.[u2-Se]-{pi}-Sa2 ma-

hi-ru 
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Az asszír hadjárat Asdód ellen 712-ben és a Jamani-epizód: 
Forrás: Annales, Khorszabad, 241-254: 
Kiadás: 
Kópia: 
 
241. A [amnuSunuti] {m}a-zu-ri Sar3 

URUas-du-di a-na la {na}-[Se]-{e} 
 B […]-nu-{Su}-[…] | […] na-Se-e  
 D am-nu-Su-[…]-ti {m}a-{zu}-ri Sar3 

URU[…]-du-di a-na la na-Se-e  
242. A [bilte…ik]-pu-ud-ma a-na Sarráno(LUGAL.MEŠ-ni) li-me-[ti]-Su 
 B […] {x} TU {x} […] | […]-ti-Su 

 D bil2-te | {x TU} […] {x x} […]-{ud}-ma a-na Sarráni(LUGAL.MEŠ-ni) li-me-ti-Su! 
243. A [zeráti KURaSSurKI] iS-pur-ma aS2-Su lemuttu(HUL-tu) e-pu-Su eli({UGU}) niSé([UN].MEŠ) 
 B {ze}-[…] | […] niSé(UN.MEŠ) 
 D […]-a-ti KURaS+SurKI iS-pur-ma! aS2

!-{Su2} lumuttu({HUL}-tu) […]-{pu}-Su2 eli(UGU) 

niSé(UN.MEŠ) 
244. A [mátoSu bélussu] u2-{nak}-{kir}-ma ma-hi-mi-ti a-hu ta-lim-Su2 a-na Sarrúti(LUGAL-ti) 
 B mátoSu(KUR-Su2) […] | […]-ti 
 D mátoSu(KUR-Su2) be-lu-su | {u2-nak}-[…] {m}a-hi-mi-ti ahu(ŠEŠ) ta-lim-Su2 […]-na 

Sarrúti(LUGAL-ti) 
245. A [eloSunu] {aS2}-kun [LÚ]hat-ti-i! da-bi-ib ca-lip-ti be-lu-{su} 
 B eloSunu(UGU-[Su2]-nu) {u2}-[kin…] 
 D eloSunu({UGU}-Su2-nu) aS2-kun LÚhat-ti-i {da}-[…] ca-lip-ti be-lu-su 
246. A [izeruma m]{ia}-[ad]-{na} la be-el GIŠkussI(GIŠGU.ZA) Sa koma(GIM) Sa2-a-Su-[nu]-{ma} 
 B […] | […] 
 D i-ze-ru-ma mia-ad-na | la bél({EN}) GIŠkussI({GIŠGU}.ZA) Sa koma(GIM) Sa2-Su2-nu 
247. A [pali/ah bélútim] la i-{du}-u u2-rab-bu-u2 e-li-Su-{un} 
 B […] 
 D pa-lah be-lu-tim la i-du-u2 u2-rab-bu-u2 eloSun(UGU-Su2-un) 
248. A [ina uggat libboya] it-ti GIŠnarkabat(GIŠGIGIR) Sépéya(GIR3

II-ia) u3 
ANŠE{ pet2}-hal-lu4-{ia} 

 B i-[…] | […] 
 D i-[…]-{gat} lib3-bi-ia it-ti GIŠnarkabat(GIŠGIGIR) Sépéya(GIR3

II-ia) u ANŠEpet2-{hal}-[…] 
249. A [Sa aSar salme i-da]-{a-a} la ip-par-ku-u2 a-na URUas-du-{di} 
 B […] | […] {ip-par}-[…] {URU} as-[…] 
 D Sa a-Sar sa-al-me i-da-a-a la ip-par-ku-u2 a-na URUas-du-di 
250. A [ál SarrútoSu hitmuTiS] al-lik-ma URUas-du-du URUgi-{im}-[tu2] 
 B […] | […] 
 D ál(URU) SarrútoSu(LUGAL-ti-Su2) hi-{it-mu-TiS} […]-{ma} URUas-du-du URUgi-im-tu2 
251. A [URUasdudimmu alme] akSud({KUR}-ud) iláni(DINGIR.{MEŠ}) a-[Si-bu]-ut lib3-bi-Su-un Sa2-[a-

Su] 
 B […] akSud(KUR-ud) iláni(DINGIR.[MEŠ)…]-bu-[…]  
 D URUas-du-[…] | al-me akSud([KUR]-ud)  iláni(DINGIR.MEŠ) a-Si-bu-ut lib3-bi-Su2-un Sa2-a-Su2 
252. A [adi niSé mátoSu hurácu kaspu namkúr ekalloSu ana] {Sal}-la-ti am!-{nu}-Su2 
 B […] búSi([NIG2].{ŠU}] ekalloSu(E2.{GAL}-[Su)…] 
 D a-di niSé(UN.MEŠ) mátoSu(KUR-Su2) hurácu(GUŠKIN) kaspu(KU3.BABBAR) 

namkúr({NIG2}.[GA]) ekalloSu(E2.GAL-[Su2]) {a}-na Sal-la-ti am!-[…] 
253. A áláni(URU.MEŠ-ni) Su2-nu-ti! a-na eS-Su-ti ac-bat niSé(UN.MEŠ) mátáti(KUR.KUR) ki-Sit-ti 

qátéya(ŠUII-ia) i+na lib3-bi u2-Se-Sib LÚSu-ut-réSoya(SAG-{ia}) 
 B […] | […]-{ti} ac-[…] | […]-{ia} | […LÚSút]-réSoya({SAG}-ia) 
 D álánoSunu([URU].MEŠ-Su2-nu) a-na {eS}-[Su-ti] | ac-[…] niSé({UN}.MEŠ) mátáti(KUR.KUR) ki-

Sit-{ti} qátéya(ŠUII-ia) i-na lib3-bi [u2]-Se-Sib LÚSu-ut-réSoya(SAG-ia) 
254. A LÚbél-poháti(LÚEN.NAM) eloSunu(UGU-Su2-nu) aS2-kun-ma it-ti niSé(UN.MEŠ) KURaS+SurKI am-

nu-Su-nu-ti-ma i-SuT-Tu ab-Sa2-a-ni i-na 
 B LÚbél-poháti([LÚEN].{NAM}) eloSunu(UGU-[…]-kun-ma! | […]-Sa2-{ni} […]-na 12 

palEya({BALA-ia})  
 D LÚbél-piháti(LÚEN-NAM) eloSunu(UGU-[…]) {aS2}-kun-ma it-ti niSé(UN.[MEŠ) KURaS]+{Sur}KI 

am-{nu}-[…] | i-Su-Tu {ab}-[…]-{ni} 
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Forrás: Nagy díszfelirat, Khorszabad, 90-112. 
Kiadás: 
Kópia: 
 
90.ma-zu-ri Sar3 

URUas-du-di a-na la na-Se-e bil-ti 91.libboSu(ŠA3-Su) ik-pu-ud-ma a-na Sarráno(LUGAL.MEŠ-ni) li-

me-ti-Su 92.ze-ra-a-ti KURaS+SurKI iS-pur-aS2-Su lemuttum(HUL-tum) e-pu-Su 93.eli(UGU) niSé(UN.MEŠ) ma-ti-Su 

be-lut-su u2-nak-kir 94.ma-hi-mi-ti ahi(ŠEŠ) ta-lim-Su a-na Sarrúti(LUGAL-ti) eloSunu(UGU-Su2-nu) aS2-kun-ma 

95. LÚha-at-te da-bi-ib ca-lip-ti be-lut-su i-ze-ru-ma mia-ma-ni la bél(EN) GIŠkussI(GIŠGU.ZA) 96.Sa2 ki-ma Sa2-a-

Su2-nu-ma pa-lih be-lu-ti la i-du-u2 u2-rab-bu-u2 eloSun(UGU-Su2-un) 97.i-na Su-hu-ut lib-bi-ia ge-peS 

ummánoya(ERIN2.HA2-ia) 98.ul u2-pah-hir-ma ul ak-cu-ra ka-ra-Si 99.it-ti LÚqu-ra-di-ia Sa2 a-Sar sa-al-me 
100.idáya(A2

II-a-a) la ip-par-ku-u2 a-na URUas-du-di 101. al-lik-ma u3 Su-u2 
mia-ma-ni a-lak ger-ri-ia 102.ru-qiS iS-me-

ma a-na i-te-e KURmu-cu-ri 103.Sa pa-aT KURme-luh-ha in-na-bit-ma la in-na-mir 104.a-Sar-Su2 
URUas-du-du URUgi-im-

tu URUas-du-di-im-mu 105. al-me ak-Sud ilánoSu(DINGIR.MEŠ-Su2) aSSassu(DAM-su) máréSu(DUMU.MEŠ-Su2) 

márátéSu(DUMU.MUNUS.MEŠ-Su2) 
106.búSu(NIG2.ŠU-Su) namkúru(NIG2.GA) ni-cir-ti ékalloSu(E2.GAL-Su2) it-

ti niSé(UN.MEŠ) mátoSu(KUR-Su) 107.a-na Sal-la-ti am-nu áláno(URU.MEŠ) Su-a-tu-nu a-na eS-Su-ti 108. ac-bat 

niSé(UN.MEŠ) mátáte(KUR.KUR.MEŠ) ki-Sit-ti qa-ti-ia 109.Sa qe2-reb [. . .]-pi-ih dŠamSi(dUTU-Si) ina lib3-bi u2-

[Se-Sib it]-ti niSé(UN.MEŠ) KURaS+SurKI am-nu-Su2-nu-ti-ma i-Su-Tu ab-Sa2-ni Sar3 
KURme-luh-ha 110.Sa i-na qe2-reb 

[. . .{x}]-iz-zu a-Sar la û-a-ri u2-ru-x? [. . .].MEŠ ru-qu-ti a-di-i dSIn(dNANNA) abbéSu(AD.MEŠ-Su2) a-na 

Sarráno(LUGAL.MEŠ-ni) abbéya(AD.MEŠ-ia) 111.rak-bu-Su2-un la iS-pu-ru a-na Sa2-û-al Sul-me-Su2-un da-na-an 
daS+Sur dNabU(dAG) dMarduk(dAMAR.UTU) a-na ru-qiS iS-me-ma pul-he me-lam-me Sarrútoya(LUGAL-ti-ia) ik-

tu-mu-Su-ma it-ta-bi-ik-Su2 ha-at-tu2 
112.i+na ci-ci-ci ic qa-ti bi-ri-tu2 parzillu(AN.BAR) id-di-Sum-ma a-na qe2-

reb KURaS+SurKI har-ra-ni ru-[{x}. . .] a-di mah-ri-ia ub-lu-ni 
 

Forrás: Ninive-A Prizma, töredék: 
Kiadás: 
Kópia: 
 
1’aS2-Su [. . .] 2’{iS}-tu {x}-[. . .] 3’ma-hi-me-ti [. . .] 4’a-hu ta-lim-Su2 eloSunu({UGU}-[Su-nu). . .] 5’u2-rab-{bi}-Su 

u2-[. . .] 
6’bil-tu ma-da-at-{tu} [. . .] 7’ki-ma Sa Sarráno(LUGAL.MEŠ-{ni}) [. . .] 8’eloSu(UGU-Su2) aS2-kun Si-[. . .] 

9’ lem-nu-ti i-na [. . .] 10’a-na la na-Si-e bil-ti [. . .] 11’[. . .] 12’ma-li-ki-Su2-nu si-hu u [. . .] 13’{x}-{x}-{ta} 
koma(GIM) da-me ul ŠU2 [. . .] 

14’u2-Se-cu-Su [. . .] 15’mia-ma-ni LÚcábé(LÚERIN2.MEŠ) [. . .] 16’a-na 

Sarrúti(LUGAL-ti) eloSunu(UGU-Su2-nu) [. . .] 17’be-li2-Su u2-Se-Si-[ib. . .] 18’álSunu(URU-Su2-nu) ma-[. . .] 19’Sa 

be-[. . .] 20’[. . .] 21’[. . .] {x x x} [. . .] 22’[. . .]-{x}-u2 mit-ha-[riS. . .] 23’[áláno] {Sa} li-me-ti-Su2 hi-ri-ca-[. . .] 24’[. . 
.]-{x}-qa-na 1 ammatu(KUŠ3) a-na Su-pa-li [. . .] 25’ik-Sud-du mE(A.MEŠ) SatI(NA8) a-na {x}-[. . .] 26’Sa KURpi-

liS-te KURia-u2-di KURu2-{x}-[. . .] 27’KURma-a-bi a-Si-bu-ut tam-tim na-aS2 bil-[ti. . .] 28’ta-mar-ti Sa da-Sur4 be-li2-ia 

[. . .] 29’da-bab sa-ar-ra-a-te la me-e-nu hul-la-a-te 30’Sa it-ti-ia a-na Sum-ku-ri eli(UGU) mpi-ir-û-u 31’Sar3 
KURmu-

uc-ri mal-ku la mu-Se-zi-bi-Su2-nu 32’Sul-man-na-Su2-nu iS-Su-u2-ma e-Tir5-ri-Su-uS 33’ki-it-ra a-na-ku 
mŠarru(LUGAL)-kon(GI.NA) rubU(NUN) ke-e-nu 34’pa-li-ih ma-mit dMES.GI dMarduk(dAMAR.UTU) na-ci-ru 
35’zik-ri da-Sur4 ÍDIdiqlat(ÍDIDIGNA) ÍDPurattu(ÍDBURANUN) 36’i-na moli(ILLU) kiS-Sa2-ti e-du-u2 {x x} [. . .] 
37’na-pa-liS u2-Se-tiq u3 Su-u2 

mia-ma-ni [. . .] 38’Sar3-Su2-nu Sa i-na e-[muq rama]-i-Su [. . .] 39’it-tak-lu-ma ul {ik}-

[nuSu] a-na be-lu-ti 40’[a]-lik ger-ri-ia a-{na} [ru-qe]-{e}-ti iS-me-ma 41’[na]-{mur}-rat d[a-Sur4 be-li2]-{ia} is-

hup-Su-ma 42’[. . .] {x x} [. . .] Sa kib-ri nári(ID2) 
43’[. . .]-{x-x} RU LI mE(A.MEŠ) 44’[. . .]-{du} UD PA 

mátoSu(KUR-Su) 45’[. . .] ru-qa-a-ti 46’[. . .]-un in-na-bit 47’[. . .URU]as-du-di 48’[URUGimtu URU]as-{du}-[dimmu] 
 
Szín-ahhé-eriba  
A harmadik hadjárat Szíria-Palesztinába 701-ben:  
Forrás: Taylor-prizma, col.ii.34-col.iii.41. 
Kiadás: 
Kópia: 
 
34.i-na Sal-Si ger-ri-ia a-na KURha-at-ti lu al-lik 35.mlu-li-i Sar3 

URUci-du-un-ni pul-he me-lam-me 36.be-lu-ti-ia is-hu-

pu-Su-ma a-na ru-uq-qe2 
37.qabal(MURUB4) tam-tim in-na-bit-ma SadASu(KUR-Su2) e-mid 38.URUci-du-un-nu 

rabU(GAL-u2) 
URUci-du-un-nu cehru(TUR) 39.URUBot(E2)-zi-it-te URUca-ri-ip-tu2 

URUma-hal-li-ba 40.URUu2-Su-u2 
URUaq-zi-bi URUak-ku-u2 

41.áláno(URU.MEŠ-Su2) dan-nu-ti bot-dúráno(E2.BAD3.MEŠ-ni) a-Sar ri-i-ti 42.u3 maS-qi2-

ti bot(E2) tuk-la-ti-Su2 ra-Sub-bat GIŠkakki(GIŠTUKUL) 43.daS+Sur béloya(EN-ia) is-hu-pu-Su-nu-ti-ma ik-nu-Su 
44.Se-pu-u2-a mtu-ba-û-lu i-na GIŠkussi(GIŠGU.ZA) Sarrúti(LUGAL-ti) 45 eloSunu(UGU-Su2-un) u2-Se-Sib-ma 

biltu(GUN) man-da-at-tu be-lu-ti-ia 46.Sat-ti-Sam la ba-aT-lu u2-kin ce-ru-uS-Su2 
47.Sa mmi-in-hi-im-mu URUSam-si-
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mu-ru-na-a-a 48.mtu-ba-û-lu URUci-du-un-na-a-a 49.mab-di-li-û-ti URUa-ru-da-a-a 50.mu2-ru-mil-ki URUgu-ub-la-a-a 
51.mmi-ti-in-ti URUas-du-da-a-a 52.mpu-du-ilu(DINGIR) KURBot(E2)-

mam-ma-na-a-a 53.mkam-mu-su-na-at-bi KURma-

û-ba-a-a 54.mIlu(DINGIR)-a-a-ram-mu KURu2-du-um-ma-a-a 55.Sarráno(LUGAL.MEŠ-ni) KURAmurri(MAR.TU)KI 

ka-li-Su2-un igisE(IGI.SA2-e) 56.Sad-lu-ti ta-mar-ta-Su2-nu ka-bit-tu a-di erbeSu(4-Su2) 
57.a-na mah-ri-ia iS-Su-nim-

ma iS-Si-qu Sépéya(GIR3
II-ia) 58.u3 

mci-id-qa-a Sar3 
URUis-qa-al-lu-na 59 .Sa la ik-nu-Su2 a-na ni-ri-ia 

iláni(DINGIR.MEŠ) bot(E2) aboSu(AD-Su2) Sa2-a-Su2 
60.aSSassu(DAM-su) máréSu(DUMU.MEŠ-Su2) 

márátéSu(DUMU.MUNUS.MEŠ-Su2) ahhéSu(ŠEŠ.MEŠ-Su2) zér(NUMUN) bot(E2) aboSu(AD-Su2) 
61.as-su-ha-

am-ma a-na KURaS+SurKI u2-ra-aS2-Su2 
62.mŠarru(LUGAL)-lu-da3-ri már(DUMU) mru-kib-ti SarroSunu(LUGAL-Su2-

nu) mah-ru-u2 
63.eli(UGU) nISé(UN.MEŠ) URUis-ka-al-lu-na aS2-kun-ma na-dan bilti(GUN) 64.kat3-re-e be-lu-ti-ia 

e-mid-su-ma i-Sa2-aT ab-Sa2-a-ni 65.i-na me-ti/te9-iq/eq ger-ri-ia URUBot(E2)-da-gan-na 66.URUia-ab-bu-u2 
URUba-na-

a-a-bar-qa URUa-zu-ru 67.áláno(URU.MEŠ-ni) Sa mci-id-qa-a Sa a-na Sépéya(GIR3
II-ia) 68.ar2-hiS la ik-nu-Su2 al-me 

akSud(KUR-ud) aS2-lu-la Sal-la-sun2 
69.LÚSakkanakké(LÚGIR3.NITA2.MEŠ) LÚrubE(LÚNUN.MEŠ) u3 

niSé(UN.MEŠ) URUam-qar-ru-na 70.Sa mpa-di-i SarSunu(LUGAL-Su2-nu) bél(EN) a-de-e u3 ma-mit 71.Sa 
KURaS+SurKI bi-ri-tu parzillu(AN.BAR) id-du-ma a-na mha-za-qi-ia-u2 

72.KURia-u2-da-a-a id-di-nu-Su2 nak-riS a-na 

an-zil-li e-pu-Su2 
73.ip-lah lib-ba-Su2-un Sarráno(LUGAL.MEŠ-ni) KURmu-uc-ri 74.LÚcábé(LÚERIN2.MEŠ) 

GIŠqaSté(PAN) GIŠnarkabáte(GIŠGIGIR.MEŠ) sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) Sa Sar3 
KURme-luh-hi 75.e-mu-qe2 la ni-bi 

ik-te-ru-nim-ma il-li-ku 76.re-cu-us-su-un i-na ta-mir-ti URUal-ta-qu-u2 
77.el-la-mu-u2-a si-id-ru Sit-ku-nu u2-Sa2-û-

lu 78.GIŠkakkéSun(GIŠTUKUL.MEŠ-Su2-un) i-na tukulti(TUKUL-ti) daS+Sur béloya(EN-ia) it-ti-Su2-un 79.am-da-hi-

ic-ma aS2-ta-kan dabdASun(BAD5.BAD5-Su2-un) 80.LÚbél(EN) GIŠnarkabáti(GIGIR.MEŠ) u3 máré(DUMU.MEŠ) 
Sar3 

KURmu-cu-ra-a-a 81.a-di LÚbél(EN) GIŠnarkabáti(GIGIR.MEŠ) Sa Sar3 
KURme-luh-hi bal-Tu-su-un 82.i-na 

qabal(MURUB4) tam-ha-ri ik-Su-da qátáya(ŠUII-a-a) URUal-ta-qu-u 83.URUta-am-na-a al-me akSud(KUR-ud) aS2-

lu-la Sal-la-sun2 
col.iii.1.a-na URUam-qar-ru-na aq-rib-ma LÚSakkanakké(LÚGIR3.NITA2.MEŠ) 2.LÚrubE(NUN.MEŠ) 

Sa hi-iT-Tu u2-Sab-Su-u2 a-duk-ma 3.i-na di-ma-a-te [sihir]-ti áli(URU) a-lul pag-ri-Su2-un 4.máré(DUMU.MEŠ) 

áli(URU) e-piS an-ni-ti u3 gil2-la-ti 5.a-na Sal-la-ti am-nu si-it-tu-te-Su2-nu 6.la ba-bil hi-Ti-ti u3 gul-lul-ti Sa a-ra-

an-Su2-nu 7.la ib-Su-u2 uS-Sur-Su2-un aq-bi mpa-di-i 8.SarSunu(LUGAL-Su2-nu) ul-tu qe2-reb URUur-sa-li-im-mu 9.u2-

Se-ca-am-ma i-na GIŠkussi(GIŠGU.ZA) be-lu-ti eloSunu(UGU-Su2-un) 10.u2-Se-Sib-ma man-da-at-tu be-lu-ti-ia 11.u2-

kin ce-ru-uS-Su2 u3 
mha-za-qi-a-u2 

12.KURia-u2-da-a-a Sa la ik-nu-Su2 a-na ni-ri-ia 13.46 áláno(URU.MEŠ-Su2) dan-

nu-ti bot(E2) dúráno(BAD3.MEŠ) u3 áláni(URU.MEŠ) cehrúti(TUR.MEŠ) 14.Sa li-me-ti-Su2-nu Sa ni-ba la i-Su-u2 
15.i-na Suk-bu-us a-ram-me u3 qit-ru-ub Su-pi-i 16.mi-hu-uc zu-uk Sépé(GIR3

II) pil-Si nik-si u kal-ban-na-te 17.al-me 

akSud(KUR-ud) 200150 (2 ME LIM 1 ME 50) niSé(UN.MEŠ) ceher(TUR) rabi(GAL) zikar(NITA) u3 

sinniS(MUNUS) 18.sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) ANŠEparE(ANŠEKUNGA.MEŠ) iméré(ANŠE.MEŠ) 
ANŠEgammalé(ANŠEGAM.MAL.MEŠ) alpé(GU4.MEŠ) 19.u3 ce-e-ni Sa la ni-bi ul-tu qer-bi-Su2-un u2-Se-ca-am-ma 
20.Sal-la-tiS am-nu Sa2-a-Su2 koma(GIM) iccúr(MUŠEN) qu-up-pi qe2-reb URUur-sa-li-im-mu 21.ál(URU) 

SarrútoSu(LUGAL-ti-Su2) e-sir2-Su2 
URUbiráti(URUHAL.SUMEŠ) eloSu(UGU-Su2) 

22.u2-rak-kis-ma a-ce-e 

abul(KA2.GAL) áloSu(URU-Su2) u2-tir-ra 23. ik-ki-pu-uS álánoSu(URU.MEŠ-Su2) Sa aS2-lu-la ul-tu qe2-reb 

mátoSu(KUR-Su2) 
24.ab-tuq-ma a-na mmi-ti-in-ti Sar3 

URUas-du-di 25.mpa-di-i Sar3 
URUam-qar-ru-na u3 

mSilli(GIŠ.MI)-bél(EN) 26.Sar3 
URUha-zi-ti ad-din-ma u2-ca-ah-hir mássu(KUR-su) 27.e-li bilti(GUN) mah-ri-ti na-

dan Sat-ti-Su2-un 28.man-da-at-tu kat3-re-e be-lu-ti-ia u2-rad-di-ma 29.u2-kin ce-ru-uS-Su2-un Su-u2 
mha-za-qi-a-u2 

30.pul-he me-lam-me be-lu-ti-ia is-hu-pu-Su-ma 31.LÚur2-bi u3 
LÚcábéSu(ERIN2.MEŠ-Su2) damqúti(SIG5.MEŠ) 

32.Sa a-na dun-nu-un URUur-sa-li-im-mu ál(URU) SarrútoSu(LUGAL-ti-Su2) 
33.u2-Se-ri-bu-ma ir-Su-u2 be-la-a-ti 

34.it-ti 30 biltu(GUN) hurácu(GUŠKIN) 800 (8 ME) biltu(GUN) kaspu(KU3.BABBAR) ni-siq-ti 35.gu-uh-li tak2-

kas3-si NA4AN.ZA.GUL.ME rabUti(GAL.MEŠ) 36. GIŠerSé(GIŠNA2.MEŠ) Sinni(ZU2) 
GIŠkussE(GIŠGU.ZA.MEŠ) ne2-

me-di Sinni(ZU2) maSak(KUŠ) pori(AM.SI) 37.Sinni(ZU2) pori(AM.SI) GIŠuSU(GIŠESI) GIŠtaskarinnu(GIŠTUG2) 

mim-ma Sum-Su2 ni-cir-tu2 ka-bit-tu2 
38.u3 márátéSu(DUMU.MUNUS.MEŠ-Su2) 

MÍsekrété(MÍUN.MEŠ) 

ekalloSu(E2.GAL-Su2) 
LÚnáré(LÚNAR.MEŠ) 39.MÍnáráté(MÍNAR.MEŠ) a-na qe2-reb Nonua(NINA)KI ál(URU) be-

lu-ti-ia 40.arkoya(EGIR-ia) u2-Se-bi-lam-ma a-na na-dan man-da-at-ti 41.u3 e-peS wardúti(IR3-u2-ti) iS-pu-ra rak-bu-
Su2  
 
col.ii.34.Harmadik hadjáratomon Hatti ellen vonultam. Lulit, Szidón királyát, hatalmam félelmetes ragyogás 
elborítván messzire, a tenger közepére menekült, és ott is halt meg (hegyére felment). 38.Nagy-Szidónt, Kis-
Szidónt, Bít-Zittét, Szariptut, Mahallibát, Usút, Akzibut, Akkót, megerődített városokat, fallal körülvett 
szerájokat, a legeltetés és az itatás helyeit, ellátó házait Assur uram fegyvereinek szörnyű látványa elborítván 
meghódoltak előttem (lábamhoz meghajoltak). 44.Tubaʼalut a királyság trónjába föléjük ültettem, és uralmam 
adóját, beszolgáltatását évente, soha meg nem szűnően rá kivetettem. 47.A Szamszimurunu város béli Menáhem, 
a szidóni Tubaʼalu, az arvadi Abdiliʼti, a bübloszi Urumilki, az asdódi Mitinti, Pudu-ilu Bít-Ammonból, a moábi 
Kammuszunatbi, az edómi Ilu-arammu, Amurru(=a Nyugat) összes királya bőséges ajándékaikkal, súlyos 
adományaikkal, (mindet) négyszeresen elém elhozván megcsókolták lábamat.  
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58.S Szidkát, Askelon királyát, aki igámba nem hódolta meg, atyja házának isteneit, őt magát, feleségét, 
fiait, lányait, apja házának sarjait kiszakítván Asszíriába elhurcoltam. 62.Sarru-lú-dárit, Rukibtu, korábbi 
uralkodójuk fiát Askelon népe fölé helyezvén uralmam adójának és ajándékának megadását rá kiróttam, és ő 
húzta igámat. 65.A had(járat) előre haladásával, Bít-Dagan várost, Jabbú várost, Banajjabarka várost, Azuru 
várost, Szidka városait, amelyek rögvest nem hódoltam meg, megostromoltam elfoglaltam, kifosztottam. 

69.Ekron előkelői, hercegei és népe, akik Padit, királyukat, Asszíria szerződésének és esküjének őrzőjét 
vasbilincsbe verték, és a júdai Ezékiásnak átadták, ellenséggé válva tabut sértettek, és szívük megijedt. 
73.Muszri(=Egyiptom) királyait és Meluhha királyának íjász csapatait, harcikocsizóit és lovasait, egy 
megszámlálhatatlan haderőt maguknak szövetségül megszerezvén ők megsegítésükre érkeztek. Altakú vidékén 
ellenem csatarendbe felálltak, és fegyvereiket élezték. Assur uram segítségével velük megütközve vereséget 
mértem rájuk. Az egyiptomi király(ok) harci kocsizóit és fiait, Meluhha királyának harcikocsizóival az ütközet 
közepén kezeim élve elfogták. Altakút, Timnát megostromoltam, elfoglaltam és kifosztottam. 

col.iii.1.Ekron felé tovább vonultam. Előkelőket és hercegeket, akik a bűnt létrehozták kivégeztettem, és 
holttesteiket a város körül cölöpökre fellógattam. 4.A város lakói, akik a bűn és a szentségtörés elkövetésében 
részt vettek hadifogolynak tekintettem. Maradékuk, akik bűnt és szentségtörést nem követtek el, akiknek nem 
volt bűne, szabadulását megparancsoltam. Padit, 8.királyukat Jeruzsálemből kihozatván az uralom trónjára 
föléjük ültettem, és uralmam adóját rá kivetettem. 

11c.S a júdai Ezékiás, aki igámba nem hódolt be, 46 megerődített városát, fallal körülvett szerájokat és 
megszámlálhatatlanul sok kisebb város, amelyek körülöttük vannak, töltés hányásával, ostromgép közelítésével, 
gyalogos rohammal, rés ütésével és ostromlétrával megostromoltam, elfoglaltam. 200150 embert, kicsit és 
nagyot, férfit és nőt, lovakat, öszvéreket, szamarakat, tevéket, ökröket és juhokat, megszámolhatatlan 
mennyiségben belsejükből kivezettem, és zsákmának tekintettem. 

20b.Őt, mint a ketrec madarát, Jeruzsálembe, királyi városába bezártam. Erődökkel blokád alá vettem, és 
városa kapuján kijövőt kilépőt mocskához visszakényszerítettem. 23b.A városokat, amelyeket kifosztván 
országáról leválasztottam, és Mitintinek, Asdód királyának, Padinak, Ekron királyának és Szilli-bélnek, Gáza 
királyának adván országát megcsonkítottam. A korábbi adóhoz, amelyet évente fizettek uralmam 
beszolgáltatását és ajándékát hozzáadtam, és rájuk kiróttam. 29b.S őt, Ezékiást uralmam félelmetes ragyogása 
elborítván, az arabok? és jó katonái, akiket Jeruzsálem megerősítésére (a város) belsejébe vitt, mit sem értek. 
30.30 biltu aranyat, 800 biltu ezüstöt, drágaköveket, antimónt, féldrágaköveket, nagy ANZAGULME köveket, 
elefántcsont(tal berakott) ágyakat, elefántcsont(tal berakott) támlás székeket, elefántbőrt, elefántcsontot, ébenfát, 
diófát, minden néven nevezhető dolgot, nehéz kincseket, és lányat, palotája hölgyeit, énekeseket, énekesnőket 
Ninivébe, uralmam városába utánam hozatott, és adó megfizetésére, szolgaság elvégzésére követét hozzám 
elküldte. 
 

Levelezés: 
8. század 
III. Tukulti-apil-Ésarra 
Qurdi-Assur-lámur, Szimirra helytartójának levele 
Forrás: ND 2715, obv.1-rev.2. 
Kiadás: Luukko, SAA XIX, No.22. 
Kópia: Saggs, CTN V, 
 

obv.1.a-na Sarri(LUGAL) béloya(EN-ia) 2.aradka(ARAD-ka) mqur-di-aS+Sur-lámur(IGI) 3.iStu(TA) muhhi(UGU) 
URUcur-ra-a-a Sa Sarru(LUGAL) iq-bu-u-ni 4.ma-a : dibbi(DUG4.DUG4) ittoS(KI-Su2) lu Tiábu(DUG3.GA) 5.ka-ra-

a-a-niMEŠ gab-bu ra-mu-ni-Su2 
6.ardánoS(ARAD.MEŠ-Su2) ki-i lib3-bi-Su2-nu bot(E2)-kar-raMEŠ-ni 7.e-ru-bu u2-cu-u 

i-du-nu i-ma-ha-ru-ni 8.KURlab-na-na ina pánoSu(IGI-Su2) ki-i lib3-bi-Su2-nu 9.e-li-u u2-ru-du iccé(GIŠMEŠ) u2-Se-

ra-du-ni 10.Sa iccé(GIŠ.MEŠ) u2-Se-ra-da-a-ni 11.mi-ik-si-Su2 a-ma-kis LÚma-ki-sa-niMEŠ 12.ina muhhi(UGU) ka-ra-

a-niMEŠ Sa KURlab-na-na gab-bi 13.up-ta-{qi-di ma-car}-tu2 {Sa SadE(KUR?-{e}->e<) 14.i-na-cu-ru LÚma-ki-su  
15.Sa ina muhhi(UGU) ka-ra-a-niMEŠ 16.Sa ina {URU}ci-du-un-ni u-ra-du-ni-ni 17.ap-ti-qi-di URUci-du-na-a-a 18.uk-ta-

Si-du-ni-Su2 ha-ra-ma-ma 19.KURi-tu2-û-a-a ina KURlab-na-na a-sa-{par} 20.niSé(UN.MEŠ) u2-sa-ga-ri-ru 21.ur-ki-te 

i-sa-par-u-ni LÚma-ki-su 22.i-ta-cu ina URUci-du-ni u2-Se-ri-bu 23.ki-i an-ni-e aq-Ti2-ba-Su2-nu 24.nu-uk  

iccé(GIŠ.MEŠ) Se-ri-da-ni 25.dul-la-ku-nu ina libbi(ŠA3-bi) e-pe-Sa2 
26.a-na KURmu-cur-a-a a-na 27.KURpa-la-aS2-ta-

a-a la ta-da-na rev.1.u2-la-ma-a la u2-ra-ma-ku-nu 2.a-na SadE(KUR-e) la te-li-a 
 

II. Sarrukín 
Marduk-rémanni levele 
Forrás: ND 2764, rev.4-13. 
Kiadás: Parpola, SAA I, No.110. 
Kópia: Saggs, CTN V, 
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rev.4.45 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) Sa máti({KUR}) at-ta-har 5.LÚcitúri(LÚMAH.MEŠ) KUR{mu-cur}-a-a 6.KURha-

za-ta-a-a KURia-u2-da-a-a 7.KURma-û-ba-a-a KURba-an-am-ma-na-a-a 8.úm(UD) 12KÁM ina URUkal-hi e-tar-bu-ni 
9.ma-da-{te}-Su2-nu ina qátéSunu(ŠUII-Su2-nu) 10.24 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 11.Sa KURha-za-{ta}-a-a ina 

qátoSu(ŠUII-Su2) 
12.KUR{u2}-du-mu-a-a KUR{ad-du}-da-a-a KURan-{qar-ru-na}-a-a […] 

 
rev.4.Átvettem a Palota 45 lovát. 5.Egyiptom, Gáza, Júda, Moáb és Ammon követei a 12. napon megérkeztek 
adójukkal. 10.A gázai 24 lova vele van. 12.Az edómi, az asdódi, az ekroni […] 
 
Zsákmány és audiencia ajándék szétosztása a Palota és az előkelők között 
Forrás: K 956, obv.1-23.és rev.19. 
Kiadás: Parpola, SAA I, No.34. 
Kópia: Harper, ABL, No.568. 
 
obv1.{a-na Sarri(LUGAL) be-li2-ia} 2.{waradka(ARAD-ka) mdSIn(dXXX)-ahhé(PAB.MEŠ)-eriba(SU)} 3.lu Sul-mu 

a-na Sarri(LUGAL) be-li2-ia 4.Sul-mu a-na KURaS+SurKI 5.Sul-mu a-na ékurráti(E2.KUR.MEŠ-te) 6.Sul-mu a-na 
URUbi-rat Sa Sarri(LUGAL) gab-bu 7.libbu(ŠA3-lu) Sa Sarri(LUGAL) béloya(EN-ia) a-dan-niS lu Tábu(DUG.GA) 
8.2 biltu(GUN) kaspu(KUG.UD) 20 MA.NA kaspu(KUG.UD) ku-um Sinni(ZU2) pori(AM.SI) 9.50 
TÚGkitE(TÚGGADA.MEŠ) 10 TÚGSad-din 3 haccbáte(DUG.LA) ma-qar-te núné(KU6) 

10.20 lat-tu2 núni(KU6) 1000 
(1 LIM) núné(KU6.MEŠ) gimru(PAB) ma-da-at-tu2 

11.kilolu(GIL) huráci(GUŠKIN) 20 kap-pi kaspi(KUG.UD) 4 
TÚGSad-din bu-ci 12.15 TÚGza-rat KURha-sa-a-a 10 TÚGkitE(TÚGGADA.MEŠ) 10 TÚGSad-din dannútu(KALAG.MEŠ) 
13.gimru(PAB) na-mur-tu2 gimru(PAB) an-ni-u2 Sa ekalli(E2.GAL) 14.3 MA.NA kaspu(KUG.UD) 2 
TÚGkitE(TÚGGADA.MEŠ) 3 TÚGSad-din ma-da-tu2 

15.10 MA.NA kaspu(KUG.UD) 5 TÚGkitE(TÚGGADA.MEŠ) 5 
TÚGSad-din na-mur-tu2 

16.gimru(PAB) an-ni-u2 Sa ekallotu(MI2.E2.GAL) 17.3 MA.NA kaspu(KUG.UD) 2 
TÚGkitE(TÚGGADA.MEŠ) 3 TÚGSad-din ma-da-tu2 már-Sarri(A-MAN) 18.10 MA.NA kaspu(KUG.UD) 3 
TÚGkitE(TÚGGADA.MEŠ) 3 TÚGSad-din ma-da-tu2 

19.1 MA.NA kaspu(KUG.UD) 10 TÚGkitE(TÚGGADA.MEŠ) 6 
TÚGSad-din 1 haccbu(DUG.LA) ma-qar-te núné(KU6) 

20.2 lat-te núni(KU6) 200 (2 ME) núné(KU6.MEŠ) 
gimru(PAB) na-mur-tu2 gimru(PAB) LÚsukkallu(LÚ[SUKKAL) dan-nu] 21.10 MA.NA kaspu(KUG.UD) 10 
TÚGSad-din 5 TÚGkitE(TÚGGADA.MEŠ) ma-da-tu2 

LÚtur-tan-nu 22.3 MA.NA kaspu(KUG.UD) 3 TÚGSad-din 3 
TÚGkitE(TÚGGADA.MEŠ) LÚsar-tin-nu 23.[x MA].NA kaspu(KUG.[{UD}) x TÚGSad-din ma-da-tu2 x 
TÚGkitE(TÚGGADA].MEŠ) LÚsukkallu(LÚ[{SUKKAL}) SanU(2-u]) 
 
rev.`19. MA.NA kaspu(KUG.UD) 1 TÚGSad-din 2 ki-ir-ki ni-a-ri LÚTupSar-ekalli(LÚA.BA-KUR) 
 
Lójelentések 
Nabú-suma-iddin levelei Assur-aha-iddinának 
Forrás: 80-7-19,26 
Kiadás: Cole-Machinist, SAA XIII, No.86. 
Kópia: Harper, ABL No.372. 
 
obv.1. a-na Sarri(LUGAL) be-li2-ia 2.waradka(ARAD-ka) mdNabU(dAG)-Suma(MU)-iddin(AŠ) 3.lu Sulmu(DI-mu) a-

na Sarri(LUGAL) 4.be-li2-ia a-dan-niS a-dan-niS 5.dNabU(dAG) dMarduk(dAMAR.UTU) a-na Sarri(LUGAL)  
6.be-li2-ia lik-ru-bu 7.13 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) KURku-sa-a-a 8.3 sisE(KUR.MEŠ) ci-ib-te 9.Sa KURku-sa-a-a 
10. naphar(PAB) 16 sisE(KUR.MEŠ) Sa ni-i-ri 11.14 sisE(KUR.MEŠ) pet2-hal-li 12.naphar(PAB) 30 
sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 13.9 ANŠEku-dinMEŠ 14.naphar(PAB) 39 URUqar-ne2-e rev.1.6 sisE(KUR.MEŠ) KURku-sa-

a-a 2.3 ci-ib-tu Sa sisE(KUR.MEŠ) 3.[KUR]ku-sa-a-a 4.naphar([PAB]) 9 Sa ni-i-ri 5.14 sisE(KUR.MEŠ) Sa pet2-hal-li 
6. naphar(PAB) 23 sisE(KUR.MEŠ) 7.ANŠEku-dinMEŠ 8.naphar(PAB) 28 URUda-a-na 9.19 sisE(KUR.MEŠ) ku-sa-a-a 
10. 38 sisE(KUR.MEŠ) Sa pethalli(BAD.HAL) 11.naphar(PAB) 57 URUkul-la-ni-a 12.25 sisE(KUR.MEŠ) Sa pet2-

hal-li 3 ANŠEku-dinMEŠ 13.naphar(PAB) 31 URUar-pad-da 14.la-gam-ma-ru-ni 15.13 sisE(KUR.MEŠ) Sa pet2-hal-li 
16. 10 ANŠEku-dinMEŠ 17.naphar(PAB) 23 URUi-ca-na szél.1.naphar([PAB) 45] sisE(KUR.MEŠ) ku-sa-a-a 104 (1 ME 
4) sisE(KUR.MEŠ) Sa pet2-hal-li 2.naphar([PAB]) 148 (1 ME 48) sisE(KUR.MEŠ) 30 ANŠEku-dinMEŠ 
naphar(PAB) 178 e-tar-bu-u-ni 3.ITISiwan(ITISIG4) úm(UD) 2KÁM 
 
Forrás: K 487 
Kiadás: Cole-Machinist, SAA XIII, No.90. 
Kópia: Harper, ABL No.60. 
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obv.1.a-na Sarri(LUGAL) be-li2-ia 2.waradka(ARAD-ka) mdNabU(dMUATI)-Suma(MU)-iddina(AŠ) 
3.lu Sulmu(DI-mu) a-na Sarri(LUGAL) 4.be-li2-ia a-dan-niS a-dan-niS 5.dNabU(dAG) dMarduk(dAMAR.UTU) a-na 

Sarri(LUGAL) 6.be-li2-ia lik-ru-bu 7.12 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 8.KURku-sa-a-a 9.Sa LÚSákin-máti(LÚGAR-
KUR) 10.e-tar-bu-ni rev.1.úm(UD) 11KÁM 
 
Forrás: 82-5-22,99 
Kiadás: Cole-Machinist, SAA XIII, No.97. 
Kópia: Harper, ABL No.373. 
 
obv.1.a-na Sarri(LUGAL) be-li2-ia 2.waradka(ARAD-ka) mdNabU(dAG)-Suma(MU)-iddina(AŠ) 3.lu Sulmu(DI-mu) 
a-na Sarri(LUGAL) 4.be-li2-ia a-dan-niS a-dan-niS 5.dNabU(dAG) dMarduk(dAMAR.UTU) a-na Sarri(LUGAL) 
6.be-li2-ia lik-ru-bu 7.104 (1 ME 4) sisE(KUR.MEŠ) ku-sa-a-a 8.Sa LÚtur-tan-ni 9.72 sisE(KUR.MEŠ) ku-sa-a-a 
10.Sa LÚnágir-ékalli(LÚNIMGIR-E2.GAL) 11.69 sisE(KUR.MEŠ) ku-sa-a-a 12.Sa LÚrab-Saqé(LÚGAL-KAŠ.LUL) 
13.1 KURku-sa-a-a 14.[Sa x x]x 2-u rev.1.[x x x x x]x-u 2.[naphar(PAB) 246 (2 ME 46]) sisE(KUR.MEŠ) 
3.[ku-sa-a]-a u4-mu 4.[an-ni-u] e-tar-bu-ni 5. im-ma-at sisE(KUR.MEŠ) 6.Sa ni-i-ri ina pa-an Sarri(LUGAL) 
7.be-li2-ia er-rab-u-ni 8.Sarri(LUGAL) be-li2 liS-pu-ra 9.ba-si lu et-ka-ka 10.sisE(KUR.MEŠ) a-na ba-a-di 
11.lu-Sa2-aq-bi sisE(KUR.MEŠ) 12.lu-Sa2-ac-bi-tu 
 

Forrás: 80-7-19,25 
Kiadás: Cole-Machinist, SAA XIII, No.108. 
Kópia: Harper, ABL No.393. 
 
obv.1.a-na Sarri(LUGAL) be-li2-ia 2.waradka(ARAD-ka) mna-di-nu 3.lu Sulmu(DI-mu) a-na Sarri(LUGAL) 
4.be-li2-ia a-dan-niS a-dan-niS 5.dNabU(dAG) dMarduk(dAMAR.UTU) 6.a-na Sarri(LUGAL) be-li2-ia 
7.lik-ru-bu 8.8 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 9.ku-sa-a-a 10.LÚmasenni(LÚAGRIG) 11.ekalloti(MI2-E2.GAL) 
rev.1.12 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 2.ku-sa-a-a 3.LÚmasenni(LÚAGRIG) ummi(AMA) Sarri(LUGAL) 
4.11 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) ku-sa-a-a 5.49 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 6.Sa pet2-hal-li 7.naphar(PAB) 
sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 8.Sa LÚtur-ta-nu 9.la gam-mar-u-ni 10.naphar(PAB) 31 ku-sa-a-a 11.[49] 
sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 12.[Sa] pet2-hal-li 13.naphar(PAB) 80 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 
s.1.u4-mu an-ni-u e-tar-bu-ni 
 
Forrás: 81-2-4,57 
Kiadás: Cole-Machinist, SAA XIII, No.109. 
Kópia: Harper, ABL No.394. 
 
obv.1.a-na Sarri(LUGAL) be-li2-ia 2.waradka(ARAD-ka) mna-di-nu 3.lu Sulmu(DI-mu) a-na Sarri(LUGAL) be-li2-ia 
4.a-dan-niS a-dan-niS 5.dNabU(dAG) dMarduk(dAMAR.UTU) 6.a-na Sarri(LUGAL) be-li2-ia lik-ru-bu 7.111 (1 ME 
11) KURku-sa-a-a 8.11 KURme-sa-a-a 9.naphar(PAB) 121 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 10.Sa ni-i-ri 11.Sa KURbar-hal-za 
12.11 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) KURku-sa-a-a 13.Sa URUarrap-ha 14.17 KURku-sa-a-a 15.10 KURme-sa-a-a 
rev.1.naphar(PAB) 27 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 2.Sa ni-i-ri Sa URUkal-ha 3.la gam-mar-u-ni 4.naphar(PAB) 139 (1 
ME 39) KURku-sa-a-a 5.KURme-sa-a-a 6.naphari(PAB) 160 sisE(ANŠE.KUR.RA.MEŠ) 7.Sa ni-i-ri u4-mu 
8.an-ni-u e-tar-bu-ni 
 
Jogi szövegek 
Ëilli-ASSur házat vesz – 692, Szín-ahhé-eriba uralkodása, részlet 
Kiadás: Kwasman-Parpola, SAA VI No.142. 
Kópia: Jones, ADD No.324. 
 
obv.11mËilli(GIŠ.MI)-aS+Sur LÚTupSarru(LÚA.BA) 12.LÚmu-cu-ra-a-a 13.ina libbi(ŠA3) 1 MA.NA kaspu(KUG.UD) Sa 

Sarri(LUGAL) rev.1.iStu(TA) pán(IGI) mŠarru(LUGAL)-lu-da3-ri 
2.iStu(TA) pán(IGI) MÍa-tar-su-ru 3.iStu(TA) 

pán(IGI) MÍa-mat-su-û-la aSSatoSu(MI2-Su2) Sa mBél(EN)-dúri(BAD3) 
4.il-qi kas-pu gam-mar tad-din 5.botu(E2) 

Su2-a-tu2 za-rip laqi(TI) 6.tu-a-ru de-e-ni u dabábu(DUG4.DUG4) 
7.la-aS2-Su man-nu Sa ina ur-kiS 8.ina ma-te-ma lu 

awolúti (LU2.MEŠ-e) an-nu-ti 9.Sa de-ni u dabábu(DUG4.DUG4) itti(TA) mcil-aS+Sur ub-ta-û-u-ni 10.10 MA.NA 
kaspu(KUG.UD) liddan(SUM-an) 12.pán(IGI) mSu-sa-an-qu ha-at-na Sarri(MAN)… 
 
Szilli-Assur, egyiptomi írnok 1 mina királyi ezüstért megvette a házat Sarru-lu-dáritól, Atar-szurutól és Amat-
szuʼlától, Bél-dúri feleségétől.  Az ezüst teljesen ki lett fizetve. 5.Azt a házat megvették és megszerezték. 
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Visszavonásnak, peres eljárásak nincsen helye. 7Bárki, bármikor a jövőben, a fent nevezettek vagy bárki más 
pert akart indítani Szilli-Assur ellen, 10 mian ezüst kell fizetnie. 12.Tanú: Suszanku, a király sógora. 
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