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Egy különös ország

Képzeljenek el egy olyan országot, amely egyetlen folyó partján 
fekszik. Igaz, ehhez hasonlók ma is akad nak, főleg Afrikában, de 
azok kicsik, és a világ szem pontjából jelentéktelenek. Ám Egyip-
tom – mert róla van szó – a maga idejében a Föld egyik legjelen-
tékenyebb állama volt. Mégis, egész létezését, alakját, szerepét, és 
jelentőségét is, csak és kizárólag egy folyónak köszön hette: a Ní-
lusnak.

Igaz, a Nílus akkoriban, és még sok ezer évig, az egyik legfonto-
sabb folyó volt – no és hitték, hogy a leghosszabb is. Még a husza-
dik század elején is meg voltak győződve a tudósok, hogy a Nílus 
a Föld nevű bolygó leghosszabban kanyargó folyóvize. Csak ké-
sőbb, már a pontosabb mérőműszerek bevezetésével derülhetett 
és derült ki, hogy kénytelen átengedni az elsőséget a Dél-Ameri-
kában folyó Amazonasnak. En nek ellenére a Nílus egy végelátha-
tatlan, hatalmas fo lyam, amely Afrika számos népének létezését 
meghatá rozta a múltban és a jelenben. Bár tudjuk ma már, hogy 
nem a  leghosszabb, ez persze semmit sem von le egyéb értéke-
iből. A  Nílus Afrika közép-keleti részén, magas hegyek között 
ered, majd elindul észak felé. Forrása nincs messze a vízválasztó-
tól, azaz, ha valamivel dé lebbre indul meg a föld mélyéből, akkor 
nem is északra, hanem délre veszi az irányát. Ebben az esetben 
egyetlen szót sem szólhatnánk Egyiptom történetéről, főleg azért, 
mert Egyiptom, mint olyan, létre sem jön! Ha nincs ez a  folyó, 
amely hatalmas területeket öntözött és látott el élettel, tett emberi 
létre alkalmassá, nem folyik a Föld közi-tengerbe, és így mellette 
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ki sem alakulhat az a civilizáció, amely a legelső ilyen volt az em-
beriség történetében.

(Most szándékosan nem ejtünk még szót arról az elméletről – 
amelynek mellesleg egyre több bizonyítéka van – amely szerint 
nem az általunk ismert emberiség az első a  Föld történetében. 
Éppen Egyiptom előtörténe te is rejt számos bizonyítékot, és vet 
fel egyelőre meg válaszolhatatlan kérdéseket ezzel az előző civili-
zációval kapcsolatban.)

Ennek a könyvnek nem célja azt boncolgatni, kik, mikor, ho-
gyan és miért hozták létre az egyiptomi civili zációt (megtettem 
ezt már a hatkötetes „Az ókori Egyip tom története” c. munkám 
elején). Főleg azért nem, mert a  mű két nagyon híres és rend-
kívül érdekes fáraó életének körülményeit boncolgatja. Ennek 
során szóba kerül majd ezeknek az uralkodóknak a  magánéle-
te, de minden egyéb is, ami velük kapcsolatos. Ám mindjárt itt 
kell bejelentenünk, hogy bár igyekeztünk a lehető legmodernebb 
eredményekről is beszámolni, a tudo mány mai gyors fejlődése és 
a média sebes hírközlései miatt esetleg „lemaradunk” valamilyen 
újabb eredményről, hírről, ami egy egyiptológiával és a két, szó-
ban forgó fáraóval kapcsolatos lehet.

Ennek ellenére nem kezdhetjük el mindjárt mesélni a két fáraó 
életét, mert el kell helyeznünk őket egy törté neti egységben. A fá-
nak is van gyökere, másképpen nem élhet. Mit sem ér a törzs és 
az ágak, a lomb, ha nincs gyökér – e nélkül értelemszerűen létre 
sem jöhet a többi.

Így volt, így van ezzel Egyiptom is. Mielőtt tehát elérkezünk az 
első olyan fáraóhoz, akinek titokzatos életé ről beszámolunk, egy-
általán magyarázzuk el: mi volt Egyiptom, kik voltak a fára ók, és 
mivégre, hogyan élt egy nép a folyó partján?



9

Tíz-tizenkétezer évvel korábban, a nagy jégkorszak idején nem-
csak Afrika, de az egész Föld is másképpen nézett ki, mint most. 
Minket azonban elsősorban Észak-Kelet-Afrika és a  mediterrán 
vidék, azaz a  Földközi- tenger keleti medencéje és a  Közel- Kelet 
érdekel. Ezek azok a földrajzi területek, amelyek szervesen össze-
füg genek a későbbi Egyiptommal.

Sokkal kevesebb víz volt a tengerekben, és ez vonat kozik nem 
csak a  Földközi-tengerre, de a  világtengerek re, azaz a  bolygó 
minden óceánjára és beltengerére is. A tavakban is kevesebb víz 
állt. A  tengerek szintje egyes utólagos, de tudományos igényű 
meg állapítások szerint minimum 80-100, mások szerint akár 120 
méterrel is alacsonyabban volt, mint a  jelenlegi szint. Ha most 
be hunyjuk a  szemünket, próbáljuk meg elképzelni, mennyivel 
kisebb lehetett a tenger és mennyivel nagyobbak voltak a száraz-
földek!

Ha pedig valamivel „pontosabb” adatokra vágyunk, nyissunk 
ki egy-egy földrajzi atlaszt, és nézzük csak meg tüzetesen. Mond-
juk a Földközi-tengert (a Fekete-tenger akkoriban még egy nagy 
tó volt csupán, és ott, ahol ma Isztambul városa látható, giganti-
kus földgát zárta el egymástól a két említett tengert). Ahol a par-
tok közelében látjuk a tengervízre írott két-, de inkább há rom-, 
sőt négyjegyű számokat, az a  tengerfenék mély ségét jelzi. Ahol 
a partok közelében csak 120-150 mé tert jelölnek manapság, azt 
nyugodtan odacsatolhatjuk a  szárazföldhöz – képzeletben. És 
ezer más ilyen területet is a  partok közelében. De gondoljunk 
bele: a szigetek, amelyek ma kicsik, akkoriban sokkal nagyobbak 
voltak, hiszen lefelé szélesedő talapzatukból több állt ki a víz ből. 
Egy-egy sziget, amely ma szerény kis dombnak látszik, tízezer év-
vel ezelőtt hegyként magasodott ki a vízből!
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Nagyobbak voltak a kontinensek is, alakjuk pedig ta lán csak 
nagyvonalakban emlékeztetett a mai formájuk ra. Számos olyan 
nagy, akár több száz kilométeres ten geröböl, amely ma ismerő-
sen simul a szemünk elé, ha térképeket nézünk, vagy éppenséggel 
a partján lakunk – annak idején vagy egyáltalán nem is létezett, 
vagy sok kal kisebb volt, és az alakja is másféle volt. Azt hiszem, 
ma nagyon csodálkoznánk látva a  tízezer évvel ezelőtti Adriát: 
milyen kicsi volt, a partvonala pedig mennyire más! Vagy a gö-
rög szigetvilág! Ott, ahol ma pár száz sziget sorakozik az európai 
szárazföld és a kis-ázsiai partok között, akkoriban lehetett akár 
ezer vagy még annál is több sziget. A nagyobbak – Szícília, Szar-
dínia, Málta, Kréta, Korzika stb. – alakjukkal nem is emlékez-
tettek a maira.

Ehhez képest valóságos felüdülést jelentene látni az akkori Ní-
lust, amely méltóságteljesen hömpölygött dél ről északra, mindig 
megtalálta a maga útját. Lehet per sze, sőt bizonyos, hogy a Del-
tavidék, azaz a  Nílus fo lyásának legalsó szakasza, ahol a  folyó 
sok ágra sza kadva ömlik bele a Földközi-tengerbe – akkoriban 
hos szabb volt, messzebbre nyúlt északra. Hiszen maga a tenger is 
jóval messzebb lehetett, mint ahol a mai part vonal húzódik. Ha 
valaki összevetné a mai térképeket és az akkoriakat, talán egy-két 
apró és persze jelentéktelen részleten kívül semmit sem találna, 
amely hasonlítana a másikhoz, sőt azóta sem változott volna meg.

Körülbelül itt tartott a világ, és így nézett ki a termé szeti erők 
harcának eredményeképpen akkortájt kiala kult helyzet, ami-
kor erőteljes klímaváltozás indult meg. A  jég olvadni kezdett. 
Ma csak feltételezhetjük, hogy sokkal több jég volt a két Sarkon, 
északon és délen, és több volt a  jég a magas hegyeken, főleg az 
északi félte kén. Ne feledjük, hogy a jégkorszaki jéghatár nagyon 
alacsonyan volt. Európában például a mai Németország nagyobb 
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részét fedte jég, és hasonló volt a helyzet a brit szigeteken, a len-
gyel alföldön, a mai balti államok terü letén. Lehet, hogy itt a mi 
környékünkön a jég délre vándorlását csak a Kárpátok állították 
meg, és csak az Alpoktól délre volt igazán jégmentes – de ekkor és 
ott sem túlságosan meleg – Európa. Könnyen lehet, hogy állandó, 
sok évezredes jégpáncél borította addig a mai Oroszország euró-
pai területeinek északi részét, talán le egészen Moszkva vonaláig, 
nem is szólva Szibériáról, amely már akkor sem a „trópusi” ég-
hajlatáról volt híres.

De amint elkezdődött a  javulás, vagyis egyre mele gebb lett, 
a  jegek pedig olvadásnak indultak, hihetetlen mennyiségű víz 
szabadult fel. A fagyott állapotból fo lyékonyra való áttérés főleg 
ismét az északi féltekén száz és száz éven keresztül olvasztotta 
a jeget. Mind több lett a víz, amely értelemszerűen lefolyást kere-
sett és talált magának. Erek siettek patakokba, patakok fo lyókba, 
folyók folyamokba, majd mindez a tengerekbe.
Amelyek szintje a következő egy-két ezer évben erőtel jesen és ál-
landóan emelkedett, mígnem elérte (megkö zelítőleg) a mai szin-
tet.

Ezzel ismét gyökeres változások álltak be, már ami a szárazföl-
dek méretét és alakját illeti. De a partvonalak kal együtt változott 
persze a  tengerek, óceánok kiterje dése is. A víz több tíz méter-
rel megemelkedett minden felé. Hegyek közé szorult tengerparti 
völgyek, amelye ken addig növények termettek vadon, és állatok 
legel tek, évről évre mindinkább víz alá kerültek, és egyszer csak 
tengeröblök, fjordok lettek belőlük. Parti alföldek kerültek telje-
sen a víz alá – ma ezek ott vannak számos tengerszinten található 
nagy kikötőváros előtt. Képzel jük el, akkoriban a tenger ezektől 
a  városoktól – Marseille, Amszterdam, Rotterdam, Stockholm, 
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Trieszt, és még több százat sorolhatnék fel! – több kilométerre 
vagy akár több tíz kilométerre csapdosta a partokat.

Csak egy bizonyos magasságszint fölötti szárazföl dek ma-
radtak azok, amik voltak. Minden mást, ami mélyebben feküdt, 
elfoglaltak a  tengerek. A  tavak terje delme is megnőtt, megvál-
tozott az alakjuk, régi terüle tük többszörösére duzzadtak, és el-
mélyültek. Ezért sok felé áttörték az addig gátként létező közbülső 
szárazföl deket, egyesültek, megnőttek, vagy éppen a valamikori 
tavak így összeköttetést találtak a tengerekkel, és attól kezdve a 
vizük sós lett.

Rengeteg olyan hegy vált láthatóvá, amelyek addig „örök” hó 
és jég alatt rejtőztek. Csak a  csúcsokon ma radt jégsapka, vagy 
ott sem minden évszakban volt hó. A felszabaduló új területek, 
a  sok nedvesség és a  mind melegebb időjárás együttesen a  nö-
vényvilág elképzelhe tetlen burjánzását idézte elő. Az állatvilág 
is teret nyert, hát elszaporodtak a  földi, égi és vízi állatok, ezek 
sok színűsége, biológiai gazdagsága szinte aranykori viszo nyokat 
tükrözött. A képlet egyszerű volt: ahol sok a növény, pár évtized 
alatt megszaporodik a növényevő állatok állománya, ezt követő-
en a belőlük élő ragadozók is megsokasodnak, az élővilág tehát 
kiteljesedik, és a  természet által olyannyira kedvelt sokrétűség 
(diverzifi káció) végre méltó teret nyer az egész bolygón vagy leg-
alábbis annak majdnem egész felületén.

Észak-Afrikában akkor még nem volt sivatag. Gyö nyörű zöld 
mezők húzódtak mindenfelé. Pontosan olyan volt a táj, mint ma-
napság számos kelet-afrikai és dél- afrikai vadrezervátumban: 
zöld szavannák, ritkás lige tek, amelyeken rengeteg vad legelt, és 
vadászott. Embe rek akkor még igen kevesen éltek arrafelé (mel-
lesleg másutt sem sokan…), és a  paradicsomi állapotok a  jég-
korszak utáni pár ezer évben zavartalanul tartottak. De ahogyan 



13

az lenni szokott, az időjárás nagy ingája ismét fordult, és ha már 
messze nem olyan globális méretek ben, de lokálisan itt-ott oko-
zott még meglepetéseket. Észak-Afrikában például szárazság 
szárazságot követett, a  szavanna pusztulni kezdett. Az állatok 
lassan elvándo roltak, vagy fokozatosan kihaltak, ahogy a termé-
szeti körülmények egyre mostohábbra fordultak. A terület lassan 
elsivatagosodott. Az sem segített – ahogyan máig nem segít –, 
hogy a  később Szaharának nevezett sivatag alatt hatalmas víz-
készletek rejtőztek-rejtőznek.

Mindeközben persze emberek is fel-felbukkantak ezen a tájon. 
Kis csoportokban vándoroltak, vadásztak a  legelésző állatokra. 
Később itt-ott le is telepedtek, előbb csak néhány kunyhót állí-
tottak az időjárás viszontagsá gai ellen, később a kunyhók száma 
egy-egy jó vízforrás mellett megszaporodott, falvakká bővültek. 
De még mindig csak pár ezer ember élt azon a hatalmas terüle-
ten, amit ma sárga homoksivatagként látunk a  térképe ken és 
a valóságban. Akkor viszont még élhető, lakható, esőtől öntözött 
táj volt. Mint említettük, ez a boldog állapot pár ezer évig eltar-
tott, aztán vagy hat-hétezer évvel ezelőtt mindinkább ritkultak 
az esők, a növényzet előbb elszáradt, aztán kipusztult, a fű helyét 
a föld, a homok vette át.

A Nílusnak akkor természetesen még nem ez volt a neve, sőt, 
minden valószínűség szerint egyáltalán nem volt neve. Mivel sem 
közel, sem távol nem volt semmi lyen egyéb folyó, de még patak 
sem, nem volt szükség arra, hogy külön névvel illessék – nem kel-
lett megkü lönböztetni más folyóktól. Ezért a Nílust azokban az 
időkben, és még jóval később is, egyszerűen Folyónak mondták. 
Később az egyiptomiak Hapinak nevezték, de ez egyben a folyó 
istenének neve is volt. Akik a partján éltek bármilyen korban is, 
azok maguk között egyszerű en mint a Folyót emlegették.
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A Nílus partján letelepedett egykori vándorokat nem nagyon 
rázta meg az elsivatagosodás. Bár régebben az őseik is kijártak 
a  szavannákra vadászni, erről most már majdnem teljesen le 
kellett mondaniok. Vadászható nagy állatok továbbra is marad-
tak – a Folyóban. Vízilo vakra, krokodilokra vadászni az akkori 
kezdetleges lán dzsákkal éppenséggel életveszélyes foglalatosság 
volt. Aki szerette a veszélyt, az kiélhette efféle szenvedélyeit. De 
a nagy többség számára a földművelés, az állatte nyésztés maradt. 
A Nílus partján élő, semmiféle „nem zethez” nem tartozó egykori 
nomádok letelepült utódai azt a  keskeny földsávot művelték és 
művelhették, ame lyet a Nílusból merített vízzel tudtak öntözni. 
Egy elmés szerkezettel, vödrökkel emelték ki a vizet a  folyóból, 
pár méterrel feljebb a  part szintjén kiöntötték kicsi, alig arasz-
nyi széles csatornákba, és terelgették-vezetgették a vizet kicsiny 
parcelláik felé. Mivel a  folyó vize sohasem száradt ki, nem pá-
rolgott el, mindig számíthattak rá, hát az élelmiszer-termelés is 
aránylag egyenletesen folyt egész évben. Évente legalább kétszer, 
de előfordult, hogy háromszor vetettek és arattak, főleg gabonát, 
de termeltek zöldségeket is. A Folyó nádasaiban millió számra élt 
a bíbic és más madár, ezek tojásait gyűjtöt ték, a Folyóból kihalá-
szott halakkal tették változatossá étrendjüket. Mígnem aztán egy 
napon arra ébredtek, hogy valakik, valahol a Folyó partján, és ta-
lán nem csak ott, valamiféle törzsbe szervezték őket. Az egy nem-
zetségből eredő, egyazon nyelven beszélő törzsek összefogtak De 
ez még mindig nem volt állam, bár a hozzá tartozó emberek már 
úton voltak a földkerekség első államszervezetének megalakítása 
felé – csak még nem tudtak róla.

Hogy kik alapították az egyiptomi államot, arról a  kulisszák 
mögött még ma is hatalmas viták zajlanak. Egyfelől a „hivatalos” 
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(tehát elfogadott, akadémiai, egyetemi, tudományos kutatóinté-
zeti, publikációs stb. szinten elismertnek tekintett) egyiptológia, 
az egyiptomi régészet és antropológia és segédtudományaik ku-
tatói között is zajlik ez a harc. Érdekes módon mindez össze füg-
gés ben van az akkori nagy éghajlati változásokkal (is).

Van azonban még egy frontvonal, amelyről kevés szó esik. Mert 
ezzel szemben összefog az amúgy veszekedő egyiptológia összes 
szárnya, és közös erővel igyekeznek ezt az irányzatot elhallgattat-
ni. Eret nek tudósok kicsiny csoportja azt állítja, hogy az egyip-
tomi civilizáció kezdeteit nem az időszámításunk előtti 3000. év 
körüli dátumra kell helyeznünk, hanem sokkal korábbra. Az ér-
dekesség kedvéért jegyezzük meg, hogy vannak, szintén kutatók, 
tudósok, akik meg ennél ko rábbi időpont mellett kardoskodnak.

A zűrzavar tehát teljes… lenne, ha ezek a viták a nyilvánosság 
előtt zajlanának. Nagyritkán persze megjelenik egy-egy könyv 
vagy szakmai dolgo zat, netán cikk, amelyek ezeket a vitákat bon-
colgatják, és a szemben álló felek érveit ismertetik (e sorok írója 
már számos alkalommal publikált efféléket), de ezeket nem ol-
vassa a  szakma, csak a  nagyközönség. Ezért az ilyen ismertető 
jellegű műveket a „hivatalos”, tehát a tudományos intézmények, 
főleg az akadémiák által elfogadott egyiptológia szakemberei bul-
váranyagoknak tartják, és ennek megfelelően nem is vesznek ró-
luk tu domást. Így aztán nehéz tudományos érveket ütköztetni.

De ismétlem, nem ennek a  könyvnek a  feladata is mertetni 
mindazt a kiáltó ellentmondást, ami sokszor felmerül az egyipto-
lógia, az akadémikus tudósok, vala mint a hétköznapi logika meg 
a leletek között. Most legyen elég annyi: az eretneknek kikiáltott 
egyiptológu sok és más kutatók szerint az egyiptomi civilizációt 
egy, már jóval korábban keletkezett és kifejlődött emberi civili-
záció segítette világra jönni, pátyolgatta a kezde tektől fogva sok 
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száz éven át. Mivel az akadémikus tudomány egy előző emberi-
ség létezését semmiképpen sem fogadja el (az erről szóló bizonyí-
tékokat nem haj landó figyelembe venni, dogmaként ragaszkodik 
a  régen felállított történeti időrendhez, és attól jottányira sem 
hajlandó eltérni), az ő  számukra tehát Egyiptom története i. e. 
3000 körül veszi kezdetét. Amikor is né hány törzsfő összefogott, 
és a Nílus mentén élő embercsoportokból meg a távolabbi termé-
keny oázisok lakóiból alakítottak ki egy laza „állam”-szövetséget. 
Ez lett volna a későbbi egyip tomi állam bölcsője.

Mivel mi egynémely fáraó titokzatos életéről aka runk beszá-
molni, nyugodtan átléphetjük ezt az egész korszakot. Mindent, 
amit erről érdemes tudni, megírtak mások, és megírtam én is kü-
lönböző műveimben. De azért el kell jutnunk az első „titokzatos” 
hősünkhöz, és addig több mint ezer éves út állt még az egyiptomi 
fára ók előtt. Nem is szólva a népről.

Apropó, nép. Ugorjunk előre az időben legalább ezer évet. Már 
rég túl vagyunk az állam megalakításán, az istenkirályokon, az 
első fáraókon, és már régen állnak a piramisok és az olyannyi-
ra ellentmondásos Szfinx is (amely önmagában bizonyíték arra, 
hogy azon a terüle ten évezredekkel korábban is működött vala-
milyen „ál lam”-szervezet…), és kialakultak a  viszonyok. Azt is 
mondhatnánk, hogy konszolidálódott az állam, amely túl volt 
első nagy megrázkódtatásain, háborúin is.

Az egyiptomi társadalom piramis-elven rendezkedett be – így 
alakult ki, és ez az ókorban, különösen annak korai szakaszában 
így volt aztán másutt is. A legszéle sebb réteget azok képviselték, 
akik munkájukkal fenn tartották az egész állami berendezkedést, 
mondhatni: a társadalmat. Persze az a korai egyiptomi állam még 
nagyon „karcsú” priamist eredményezett, hiszen közép rétegek 
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alig voltak, még nagyon is hiányzott az, amit a későbbi korokban 
„középosztálynak” neveztek el.

A népet a parasztok jelentették. Akik egy több ezer kilométer 
hosszú, délről északra nyúló, keskeny „sza lag” mentén éltek. Az 
egész állam ilyen volt földrajzi értelemben. Oldalsó kiterjedése 
csak elméletben volt. Ha lettek volna már térképek, akkor Egyip-
tom körülbe lül úgy nézett volna ki, mint ma: középen függőlege-
sen húzódik a Folyó, attól jobbra és balra kilométerek szá zain át 
nincs más, csak a nagy, végtelennek tetsző, forró homoksivatag, 
majd keleten egy rész a Vörös-tengerből, északon pedig a Földkö-
zi-tenger partvidéke, ahová a Nílus-delta folyamágai belefolynak. 
De a tengerpart sincsen kihasználva, egy-két kikötő van csupán. 
Min den, ami Egyiptomban fontos volt, vagy annak ítéltetett, 
múlt és jelen és jövő – a Nílushoz kapcsolódott. Nem véletlenül 
írták jóval később a görögök, hogy „Egyip tom a Nílus ajándéka”. 
Amit úgy is lefordíthatunk, logi kusan: ha nem lett volna ez a fo-
lyó, az a civilizáció sem alakul ki. Vagy nem ott, és ezért nem úgy.

De hát megvolt a Nílus, hozta a vizet az afrikai he gyekből. Éven-
te ki is áradt rendesen, amikor ott a he gyekben megindult az ol-
vadás, és egyszerre sok vizet kellett lehoznia a síkságra. Ilyenkor 
magával hozta és lerakta termékeny iszapját, ami ott a trágyázás 
szerepét töltötte be – a termőföld így gyakorta megújult. Ez, és a 
rendszeres, kitartó öntözés megtette a magáét: több mil lió embert 
tartott el a folyóparti földművelés.

Tehát: a parasztok, azaz a „nép”. Több millióan vol tak, bár a 
pontos lakosságszámot felbecsülni sem tud juk. Az mindenképpen 
biztos, hogy az ő munkájuk tar totta el az államot. Szabadnapjuk 
nem volt, szabadságra nem mentek, a fizetett (!) betegszabadság 
intézményét sem ismerték, ahogyan orvosokra sem tellett nekik.


