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664-663-ban1 Assur-bán-apli, Asszíria királyának seregei elfoglalták és kifosztották
Thébát, az ókori Egyiptom egyik legfontosabb központját, Amon szent városát. A hadjárat azonban nem szokványos, területszerzõ hadjárat volt; célja sokkal inkább az volt,
hogy az asszír uralkodó véget vessen egy közel hat évtizedes politikai problémának.
Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy milyen hatást gyakorolt Asszíria
nyugati expanziója az egyiptomi belpolitika változásaira, és hogy milyen lehetõségei
voltak a kusita Egyiptomnak az asszírellenes küzdelmek során a Földközi-tenger keleti partvidékén 720 és 664/663 között.

Egyiptom az 1. évezred elején
Egyiptom a Harmadik Átmeneti Kor (1070–664) elejére gyakorlatilag elveszítette maradék befolyását is Szíria-Palesztinában, azon a területen, amely az Amarna-korban és
a 19. dinasztia fáraóinak politikájában nagyon fontos szerepet játszott. Bár a 22. (líbiai) dinasztia (945–712) alapítója, I. Sesonk (945–924) uralkodása vége felé látványos
hadjáratot vezetett Izrael és Júda ellen (925 körül), kihasználva a zsidó állam kettéválásával járó zûrzavart Salamon halála után, utódai ezt a tettet már nem tudták megismételni. Néhány évtized múlva pedig II. Oszorkon (874–850), I. Sesonk dédunokája már
Áháb (873–851), az Izraelt a térség egyik legjelentõsebb államává tevõ Omri-dinasztia
királyának szövetségeseként vett részt a karkari csatában (853), ahol a tizenkét király
koalíciója III. Sulmánu-asarédu (859–824) asszír uralkodó elõrenyomulását igyekezett feltartóztatni. Az,
hogy Egyiptom (az asszír forrásokban: Muszri)2 mindössze 1000 gyalogos katonával képviselte magát a koalícióban, arról árulkodott, hogy a líbiai uralkodók
nem tudták kiaknázni a még egységes ország tartalékait, és emiatt képtelenek voltak nemcsak az amarna-kori Egyiptom tekintélyének visszaállítására, de
még arra is, hogy I. Sesonk hadjáratának sikerét megismételjék. Ennek oka egyrészt a központi hatalom folyamatos gyengülése, másrészt pedig az egyiptomi társadalom befelé fordulása, valamint a hadsereg technikai elmaradottsága volt.3 Nem csoda, hogy nem sokkal
késõbb, a karkari koalíció felbomlása (844) után II.
Oszorkon utóda, II. Takelót (850–825) az új izraeli
uralkodódinasztia alapítójával, Jéhuval (843–816)
együtt már asszír adófizetõként jelenik meg III. Sulmánu-asarédu Fekete-obeliszkjén.4
A 22. dinasztia fáraóinak legsúlyosabb belpolitikai
problémáját a thébai körzet feletti hatalom kiépítése
jelentette, amelynek birtoklása elengedhetetlen volt a
I. Sesonk gyõzelmi jelente az Izrael és Júda ellen vezett hadjárata után;
Karnak, Bubasztiszi kapu (a szerzõ felvétele)
királyi legitimációhoz. A terület feletti politikai elle-
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kiteljesítéséhez Egyiptomból csupán a motívumokat
és a nyelvet kölcsönözték. Erre alapozva a 8. század
elsõ felének és közepének kusita uralkodói a thébai
Amon-körzet védelmezõiként és az istenség egyedüli
méltó képviselõiként jelentek meg az egyiptomi belpolitikai küzdelmekben. Legalábbis a külsõ szemlélõ
számára így tûnhet, mivel a kusiták eredeti céljairól
gyakorlatilag semmit sem tudunk. Politikai térnyerésükre vonatkozóan az elsõ konkrét tény az, hogy a
750-es évek közepén I. Sepenwepet, III. Oszorkon lánya, aki Thébában az Amon Isteni Felesége hivatalt
töltötte be, örökbe fogadta Amenirdiszt, Kasta, a kusita uralkodó lányát, Piankhi testvérét.6 Mivel az Isteni
Feleség igazgatta Amon birtokát – Felsõ-Egyiptomot
–, ez a hivatal biztosította a legitimációt és a tényleges
hatalmat Thébában. Politikailag a lépés tehát kulcsfontosságú volt, de mégsem elsõsorban ezért érdekes.
A kusita uralkodók piramisai az el kurrui királyi temetõben
Sem régészeti, sem írott forrás nem támasztja alá,
hogy a kusita uralkodók a 8. század elsõ felében bárnõrzést úgy próbálták megoldani, hogy I. Sesonktól kezdõdõen milyen katonai offenzívát vezettek volna Felsõ-Egyiptom
a királyi család valamelyik tagját, többnyire az egyik herceget (vagyis a Thébai körzet) ellen, más szóval nincs semmilyen bitették meg Amon elsõ prófétájának, aki egyben felsõ-egyipto- zonyíték arra, hogy a kusiták hatalmuk kiépítésében katonai
mi hadseregparancsnok is volt. Ennek ellenére II. Oszorkon erõre támaszkodtak volna. Emiatt igen nagy a valószínûsége
uralkodásának idejére jelentõs mértékben meggyengült a di- annak, hogy éppen a 23. dinasztia fáraói, jelen esetben III.
nasztia tekintélye Thébában, és így lényegében egész Fel- Oszorkon volt az, aki nyitott Kasta, Kus királya felé, olyan kasõ-Egyiptomban. Nem sokkal késõbb a 9. század második felé- tonai potenciált látva a déli szomszédban, amelyre támaszkodben a thébai körzet folyamatos függetlenedési törekvései soro- ni lehetett egy Alsó-Egyiptom felõl érkezõ esetleges katonai
zatos polgárháborúkhoz vezettek. A dinasztia helyzetét tovább támadással szemben. Nem arról volt tehát szó, hogy a kusita
súlyosbította, hogy 818-ban újabb szereplõ tûnt fel az egyipto- uralkodók fokozatosan érdekszférájukba vonták Felsõ-Egyiptomot, s e politikai folyamat végén megmi belpolitikai hadszíntéren, a szintén líszereztek egy nagy jelentõséggel bíró hibiai származású 23. dinasztia (818–712),
vatalt. Éppen ellenkezõleg: Kasta azáltal
amelynek alapítója I. Petubasztisz
vált az egyiptomi belpolitikai küzdelmek
(818–793) volt. Mivel a thébai politikai
egyik meghatározó személyiségévé, hogy
elit a 23. dinasztia fáraóit ismerte el
III. Oszorkon kezdeményezésére lánya,
Egyiptom legitim uraiként, az ország elSepenwepet örökösének az Amon Isteni
merült a 8. század elejére teljessé váló poFelesége hivatalban a kusita uralkodó lálitikai káoszban. Ez pedig lehetõvé tette,
nyát, Amenirdiszt választotta. Az ekkor
hogy kiváltképp Alsó-Egyiptomban egymég feltehetõleg gyermekkorú kusita hermás után jelenjenek meg a helyi dinaszticegnõ a hivatala révén biztosította elõbb
ák, amelyeknek vezetõi mind királyi cíapja, majd késõbb leginkább bátyja számeket vettek fel.5
mára azt a legitimációt, amely FelsõFél évszázaddal késõbb tisztulni kezEgyiptom tényleges urává tette azt, aki
dett a kép, mivel Felsõ-Egyiptomot egéKus trónján ült. A következõ közel egy
szen a thébai körzet északi határáig a
évszázadban ez a séma vált az egyiptomi
fennhatósága alá vonta a núbiai (etióp) el
belpolitika egyik meghatározó elemévé.
Kurru fejedelemségbõl kinõtt kusita diA soros Amon Isteni Feleség Thébában
nasztia. A dinasztia eredetérõl, valamint
mindig kusita hercegnõt választott örököarról, hogy milyen ütemben terjesztette ki
séül, aki így hivatala révén biztosította a
a hatalmát Egyiptom déli részére, szinte
legitimációt és a tényleges politikai hatalsemmit nem tudunk. Núbiát, amely a
mat Felsõ-Egyiptomban az aktuális kusita
Földközi-tenger keleti partvidéke mellett
uralkodó számára.
szintén a fáraók érdekszférájába tartozott,
Nagyjából egyidõben a Felsõ-Egyipa 18. és a 19. dinasztia uralma idején jetomban végbement kusita hatalomátvélentõs kulturális hatások érték Egyiptom
tellel a Nílus-Deltában is fontos politikai
felõl, ami késõbb az Amon-kultusz látváváltozások kezdtek körvonalazódni. A válnyos napatai kiépülésében is testet öltött.
tozások központjában Szaisz állt, a Delta
Fontos azonban megemlíteni, hogy a nanyugati felében, amelynek királyai szinpatai Amon-kultusz sajátosan núbiai jelI. Amenirdisz szobra, Kairói Múzeum
tén líbiai eredetûek voltak. A szaiszi urallegû volt, amelynek megfogalmazásához,
(a szerzõ felvétele)
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kodók térnyerésének pontos menetérõl még annyit sem tudunk,
amennyit a kusitákéról Felsõ-Egyiptomban, de az majdnem
biztosnak látszik, hogy a 8. század közepétõl kezdõdõen Szaisz
és a köréje szervezõdõ Nyugati Fejedelemség már a Delta
egyetlen valódi politikailag meghatározó tömbjét jelentette.
A szaiszi uralkodó, aki ugyancsak az Oszorkon nevet viselte,
és Tefnakht elõdje volt, a 740-es évek elejétõl kezdõdõen fokozatosan terjesztette ki hatalmát dél felé, és hamarosan próbára
is tette a nem sokkal korábban kötött kusita-thébai szövetséget.
A núbiai Napatából elõkerült egy gránit sztélé, amely Piankhi
uralkodásának 4. évébõl származik, és valószínûleg a kusita
uralkodó egyik thébai látogatásának alkalmából készítették,
amely látogatásra a serege is vele tartott. Bár a sztélén olvasható felirat nagyon töredékes, a szövegben egyértelmû utalás történik az Észak Seregére. Nem elképzelhetetlen, hogy Piankhinak egy a thébai körzet ellen irányuló támadás elhárítása miatt
kellett Felsõ-Egyiptomba mennie. Ezt a feltételezést alátámaszthatják azok a hadászati jeleneteket tartalmazó reliefek is,
amelyek a napatai Amon-templom belsõ udvarát díszítették, és
amelyek szintén Piankhi uralkodásának elejére datálhatóak.7

Asszíria nyugati terjeszkedése
III. Tukulti-apil-Esarra uralkodása idején
Asszíria felemelkedése és a késõ asszír birodalom alapjainak
lefektetése III. Tukulti-apil-Esarra (744–727) nevéhez fûzõdik.
Az asszír uralkodó, aki egy Kalhuban 746-ban kitört lázadás
során foglalta el a trónt, hatalomra jutása után rögtön jelentõs
állam- és hadászati reformokat hajtott végre. A korábbi nagy
területû provinciákat kisebb egységekre osztotta, hogy ne összpontosulhasson akkora hatalom a tartományi kormányzók kezében, mint korábban, és ne veszélyeztethessék a központi hatalmat. Megnövelte a harcikocsizók és a gyalogság, így lényegében az egész hadsereg létszámát, létrehozva ezzel a korszak
legütõképesebb és leghatékonyabb hadseregét. A reformok
végrehajtása után az asszír uralkodó hozzálátott, hogy a nagynevû elõdök, elsõsorban I. Tukulti-apil-Esarra nyomdokain haladva Asszíriát újra kivezesse a Földközi-tenger keleti partvidékére.
Ehhez az elsõ akadályt egy észak-szíriai város, Arpad és a
köré csoportosuló koalíció jelentette, amelynek élén a város királya, Mati-ilu és az urartui uralkodó, II. Szarduri állt. Urartu a
III. Sulmánu-asarédu halálát követõ évtizedekben Asszíria
visszahúzódását kihasználva kiterjesztette hatalmát az Asszíriától északkeletre és északnyugatra elterülõ területekre, és elzárta az utakat a Földközi-tenger partvidéke felé. Arpadon és
Urartun kívül az asszírellenes szövetséghez tartozott még többek között Kummuh és Gurgum, két jelentõs észak-szíriai, illetve délkelet-anatóliai állam is. Bár az urartui sereget már a
hadjárat elején sikerült legyõzni (743), Arpadot csak két évvel
késõbb (741-ben) foglalták el az asszírok. A város elfoglalásával megnyílt az út Észak-Szíria és a tengerpart felé. III. Tukulti-apil-Esarra következõ nyugati hadjáratára 738-ban került sor.
A hadjáratot kiváltó okokról és annak lefolyásáról az asszír
uralkodó töredékes királyfeliratai miatt szinte semmit nem tudunk, de a cél minden bizonnyal az volt, hogy kiterjessze az
asszír fennhatóságot Észak-Szíriára, de még inkább a föníciai
kereskedõvárosok fölé. A hadjárat sikerrel zárult, legalábbis ezt

Amenirdisz, Amon Isteni Felesége temetkezési kápolnájának
részlete Medinet Habuban, III. Ramszesz halotti templomának
körzetében

támasztja alá, hogy az uralkodó több királyfeliratában is megjelenik egy hosszú lista, amely felsorolja az összes fontosabb
észak-szíriai és föníciai városállamot, amelyek ekkor adót fizettek III. Tukulti-apil-Esarrának.8 Ezek között néhány korábbi
adófizetõ vazallus, például Kummuh vagy Gurgum mellett
most már megjelenik Karkemis, Meliddu, Que, Türosz, Büblosz, sõt Damaszkusz és Izrael is. Az asszír uralkodó a következõ éveket Urartu hatalmának a visszaszorításával töltötte, és
csak négy évvel késõbb tudott újra a Földközi-tenger felé
fordulni.
734-ben III. Tukulti-apil-Esarra már közvetlenül a filiszteus
városok ellen, a Földközi-tenger keleti partvidékének a déli részére vezetett hadjáratot. A nagy sikerrel záruló urartui hadjárat
után (735) az asszír sereg akadály nélkül vonult végig a Via
Marison, és elfoglalta az annak kiindulópontjánál fekvõ és emiatt az egyik legfontosabb filiszteus várost, Gázát. Ezt követõen
az asszír uralkodó a várostól feltehetõleg kicsit délebbre létrehozott egy kereskedelmi telepet, egy ún. bít-kárit, ami feltehetõen a hadjárat valódi célja volt. Gázának kereskedelmi szempontból kettõs jelentõsége volt, mivel mind Arábia, mind
Egyiptom (és így Afrika) felõl ide futottak be a fõ szárazföldi
kereskedelmi útvonalak, és indultak tovább a Via Marison a
többi filiszteus város és Fönícia felé. A bít-kári felállításával
III. Tukulti-apil-Esarra közvetlen ellenõrzése alá vonta azoknak
az áruknak a kereskedelmét, amelyek szárazföldi útvonalon ér-
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keztek Arábia és elsõsorban Egyiptom felõl. 734-re teljessé vált
az asszír kereskedelmi fennhatóság a levantei partvidéken: III.
Tukulti-apil-Esarra 738-ban a legfontosabb kikötõvárosokra,
734-ben pedig az egész partvidéken áthaladó fõútvonalra is kiterjesztette uralmát.
Az asszír kereskedelmi telep létrejötte végérvényesen világossá tette Asszíria célját: a Via Maris mentén haladva politikai
és kereskedelmi ellenõrzés alá vonni a partvidék államait. Hamarosan lázadás bontakozott ki az asszír fennhatóság ellen,
amelynek élén III. Tukulti-apil-Esarra két korábbi adófizetõje,
Damaszkusz és Izrael állt. A két ország uralkodója, a damaszkuszi Rahianu (a bibliai Recin) és a Szamáriában lázadással
trónra kerülõ Pekah9 be akarták vonni a szövetségbe Júda királyát, Áházt is, aki az ajánlatra nemet mondott. Erre válaszul a
damaszkuszi-izraeli hadsereg megtámadta Júdát, és ostrom alá
vette Jeruzsálemet. Ez volt az ún. szír-efraimita háború (733–
732). Áház, nem bírván egyedül megküzdeni a túlerõben lévõ
ellenséges hadsereggel, kénytelen volt III. Tukulti-apil-Esarrától segítséget kérni. Az asszír uralkodó a kért támogatást már
csak azért is megadta, mert ez kiváló alkalmat jelentett számára
arra, hogy a partvidéken már meglévõ asszír fennhatóságot a
szárazföld belsejének elfoglalásával tegye biztosabbá. 733ban az asszír sereg megtámadta Arámot, és ostrom alá vette
fõvárosát, Damaszkuszt, amelyet 732-re sikerült elfoglalnia.
Az elhúzódó ostromnak valószínûleg az lehetett az oka, hogy
az asszírok csak körülvették a várost, és megvárták, amíg a védõk megadják magukat. A város elfoglalása után az asszír
uralkodó kivégeztette Rahianut, és Arám egész területébõl
asszír provinciát szervezett, amelynek Damaszkusz lett a központja. Izrael csak úgy tudta elkerülni ezt a sorsot, hogy Hóseás
meggyilkoltatta Pekahot, és elfoglalta Szamária trónját. Az
országnak azonban mint korábbi asszír adófizetõnek bûnhõdnie kellett. III. Tukulti-apil-Esarra leválasztotta Izrael északi
részét, amelyen a Via Marist Transzjordániával összekötõ útvonal haladt át, és három kisebb provinciát hozott létre ezen a területen.
A háború lezárása után III. Tukulti-apil-Esarra visszatérhetett eredeti tervéhez, és megerõsítette az asszír fennhatóságot az
egyiptomi határon. Ezért miután legyõzte az arabok királynõjét, Szamszit és néhány más arab törzset, akik talán Damaszkusz és Izrael szövetségesei voltak az asszírellenes koalícióban,
egy szövetséges arab törzset, az Idi-bi’ilit tette meg „Egyiptom
kapujának õrévé”.10 Az asszír uralkodók a késõbbiekben is az
arab törzsekre támaszkodtak a térségben, amelyekre az asszír
uralom kiépítésében elengedhetetlenül szükség volt, mivel a
sivatagi utakat és itatóhelyeket csak õk ismerték.

Asszíria, Egyiptom és Kus kapcsolata
a 8. század második felének elején
Mint általában az egész korszakra vonatkozóan, azzal kapcsolatban is csak nagyon kevés adattal rendelkezünk, hogy a Nílus-völgy urai miként reagáltak a Földközi-tenger keleti partvidékén a 730-as években végbement változásokra. Rendelkezésünkre áll azonban néhány ékírásos asszír forrás – adminisztratív szövegek, egy levél és néhány töredékes királyfelirat –, amelyek közvetve segítséget nyújtanak abban, hogy leg-

alább némi fogalmunk legyen arról, hogy Egyiptom milyen
külkapcsolatokkal rendelkezett, milyen diplomáciai tevékenységet folytatott ebben az idõszakban.
1973-ban, majd 1985-ben publikálásra került az egyik asszír
királyi fõváros, Kalhu (ma: Nimrud) levéltárának adminisztratív anyaga, a bor-11 illetve a lólisták.12 Ezek a szövegek III. Tukulti-apil-Esarra, valamint II. Sarrukín (721–705) uralkodásának az idejébõl származnak, és értékes adatokat szolgáltatnak
Asszíria és Kus viszonyáról. Ezekbõl az adminisztratív listákból egyértelmûen kiderül, hogy már a 730-as évek közepén kusita hivatalnokok tartózkodtak az asszír királyi udvarban, aminek oka elsõsorban az volt, hogy az asszír hadsereg harcikocsizó alakulatai számára III. Tukulti-apli-Esarra uralkodásától
kezdõdõen kusita tenyésztésû, erõs, robosztus testalkatú lovakat13 kezdtek importálni az asszírok. Ez természetesen azt is jelentette, hogy a lovakon kívül olyan kusita szakemberek is
Asszíriába kerültek, aki jártasak voltak a lovak tenyésztésében,
nevelésében, edzésében, valamint a fogatolási technikákban.
A Kalhuból elõkerült adminisztratív szövegek és az asszír
uralkodóknak küldött levelek egyértelmûen bizonyítják, hogy a
kusita tenyésztésû lovak az egész Közel-Keleten elterjedtek
voltak, és nagyon értékes árunak számítottak.
Nagyjából egy idõben a kalhui borlisták keletkezésével tûnik fel újra Egyiptom is az ékírásos forrásokban, amelynek
utolsó említése III. Sulmánu-asarédu uralkodásának idejére tehetõ.14 Valamikor 738 és 734 közé keltezhetõ az a levél, amelyet az egyik föníciai kereskedõváros, a Szidón melletti Szimirra asszír megbízottja, Qurdi-Assur-lamur küldött III. Tukulti-apil-Esarrának.15 A levélbõl többek között az is kiderül, hogy
az asszírok megtiltották a szidóniaknak, hogy a Libanon-hegységben kitermelt, építkezésekhez felhasznált fákat továbbadják
a filiszteus városoknak és Egyiptomnak.16 A város lakói a fákat
csak kivághatták, de õk már nem kereskedhettek velük. A szabad kereskedelem joga csak a türosziakat illette meg, ám e tevékenységük után nekik is adót kellett fizetniük.17 A levélbõl még
azt is megtudhatjuk, hogy a 730-as évek közepére az asszírok a
734-ben Gázánál felállított bít-kárihoz hasonló kereskedelmi
telepek egész sorát létesítették a Libanon-hegységben.18 A telepek segítségével ellenõrizték a térség egyik legfontosabb
nyersanyagkincsének, az építõfának (cédrus, ében és ciprus) a
kereskedelmét. Ennek a kereskedelemnek az egyik legfontosabb célállomása Egyiptom volt. Egyiptom tehát politikai széttagoltsága ellenére továbbra is rendelkezett azokkal a gazdasági tartalékokkal, amelyek lehetõvé tették számára, hogy
megfelelõ külkereskedelmi partner legyen. Nem sokkal késõbb
az országot már sokkal közvetlenebbül is elérték Asszíria nyugati hódításai.
734-ben, amikor az asszír sereg elfoglalta Gázát, a város
uralkodója, Hanunu Egyiptomba menekült, talán azért, hogy
katonai-politikai támogatást szerezzen Asszíriával szemben.19
III. Tukulti-apil-Esarra királyfeliratai, mint általában, ennél a
résznél is nagyon töredékesek, és ezért csak az derül ki belõlük,
hogy Hanunu rövid idõn belül visszatért Egyiptomból, és asszír
vazallusként újra elfoglalta Gáza trónját. Az eredeti célján kívül még azt sem tudjuk, hogy pontosan hová, melyik dinasztiához menekült, de a célállomása valószínûleg Tanisz lehetett,
ahol V. Sesonk, a 22. diansztia fáraója uralkodott. Az a tény,
hogy Hanunu Gázába visszatérve újra elfoglalhatta a város
trónját, sejtetni engedi, hogy dolgavégezetlenül kellett Egyip-
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tomból eljönnie, hiszen ha sikerül megszereznie a támogatást,
és netán egy egyiptomi sereget is hoz magával, akkor az asszír
uralkodó minden bizonnyal súlyos büntetésben részesítette volna. Az egyiptomi fáraó, aki eleve nem is rendelkezett a megfelelõ katonai erõvel, nyilván igyekezett elkerülni, hogy Hanunu
politikai támogatásával magára vonjon egy asszír támadást.
Nagy valószínûséggel ehhez az epizódhoz kapcsolódik a
734-32-es hadjárat egy nagyon érdekes része, amelyrõl sajnos
csak az asszír uralkodó két, szintén töredékes feliratában szerepel leírás.20 Ebben a néhány sorban arról van szó, hogy egy bizonyos ország uralkodója lényegében elismeri III. Tukulti-apil-Esarra fennhatóságát. Az ország neve kitörött a szövegbõl, mivel azonban ez az epizód közvetlenül a gázai Hanunu
Egyiptomba menekülését és visszatérését leíró rész után21 és az
arabok elleni hadjárat leírása22 elõtt kap helyet, feltehetõ, hogy
valamelyik Delta-béli uralkodó volt az, aki követeinek elküldésével felvette a diplomáciai kapcsolatot Asszíriával. Ha ez a feltevés helyes, akkor ez az uralkodó talán V. Sesonk volt, aki
miután Gáza királyát eltanácsolta, megpróbálta elkerülni, hogy
Hanunu kísérlete miatt kellemetlen helyzetbe kerüljön.

Kus és Szaisz elsõ háborúja
Számítani lehetett arra, hogy az egyiptomi határon tartóssá váló
asszír katonai jelenlét Egyiptomban is olyan változásokat fog
elindítani, mint amilyenek a Földközi-tenger keleti partvidékén
mentek végbe a 730-as évek közepén. Ezek a belpolitikai változások eredményezték Kus és Szaisz elsõ háborúját, valamint
egy kétségbeesett izraeli szövetségi kísérletet. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk – ami általában nem mondható el a
harmadik átmeneti kori Egyiptom fontosabb történelmi eseményeivel kapcsolatban –, hogy a háború lefolyásának szinte teljes menetét ismerjük a végül gyõztesként kikerülõ kusita uralkodó, Piankhi Nagy Gyõzelmi Sztéléjén23 fennmaradt királyfeliratból.
Jelenlegi ismereteink szerint a 720-as évek elején, véleményem szerint 727-ben24 a szaiszi Tefnakht, miután a Delta egészére kiterjesztette a hatalmát, szövetségeseivel déli irányú terjeszkedésbe kezdett, és hamarosan olyan városokat vett ostrom
alá, amelyek már kusita érdekszférába tartoztak. Piankhi nem
reagált azonnal ellenfele hódítási törekvéseire, aminek több
oka is lehetett. A sztélé egyik sorából világosan kiderül, hogy a
kusita uralkodó csak az után indult el Napatából észak felé,
hogy a 20. uralkodási évét megnyitó újévi ünnepségek lezajlottak.25 Az ókori kelet más területeirõl tudjuk, például Asszíria
vagy Babilónia kapcsán, hogy az uralkodónak részt kellett vennie az újévi ünnepségeken, és könnyen lehet, hogy Piankhit is
ez akadályozta meg abban, hogy azonnal ellenfele ellen vonuljon. Akárhogyan is történt, Tefnakht és az északi koalíció már
Hérakleopoliszt ostromolta, amikor Piankhi az elsõ sereget Napatából északra küldte. Mire a felmentõ sereg elérte Hérakleopoliszt, a város már megadta magát, de az érkezõ kusita csapatok visszafoglalták. A vereség után Tefnakht és szövetségesei
kénytelenek voltak észak felé visszavonulni, és a támadó núbiai
sereg hamarosan már Hermupoliszt, Szaisz egyik legfontosabb
szövetségesét zárta körül. Már javában tartott az ostrom, amikor Théba érintésével megérkezett Piankhi, hogy átvegye seregének irányítását. A város rövid idõ elteltével elesett, és az

újabb sikeres ostromot követõen az összes fontosabb város és
erõdítés harc nélkül adta meg magát a kusita uralkodónak.
Memfisznél azonban Piankhi újabb komoly ellenállásba ütközött. A stratégiai és legitimációs szempontból egyaránt jelentõs
város védelmét személyesen Tefnakht vezette. Megemelték az
erõdítéseket, megerõsítették a falakat, és jelentõs mértékben
megnövelték a védõk létszámát. Mindez azonban kevésnek bizonyult, és a várost, ha nem is könnyen, de elfoglalták a támadók. Memfisz elfoglalása döntõ jelentõségû sikernek bizonyult,
és a kusita uralkodó nem sokkal késõbb már fogadta Tefnakht
korábbi szövetségeseinek személyes hódolatát. A hódolatukat
kifejezõk között ott volt IV. Oszorkon, a 22. dinasztia utolsó
fáraója is. A szaiszi uralkodónak még a város eleste elõtt
sikerült a Delta mocsaraiba menekülnie, és csak követek útján
volt hajlandó behódolni, amelyet õ így nyilván formálisnak
vélt.
Annak ellenére, hogy a sztélén olvasható történeti szöveg
nagyon részletes leírása egy majd két éven keresztül tartó eseménysorozatnak, két alapvetõ kérdés mégis felmerül. 1. A mi
idõszámításunk szerint pontosan mikor történtek a sztélén szereplõ események? 2. Mi állhatott Tefnakht hódítási törekvéseinek a hátterében? Véleményem szerint mind a két kérdésre választ kaphatunk, ha Kus és Szaisz elsõ háborúját Asszíria nyugati expanziójával párhuzamosan vizsgáljuk. Mivel az elsõ
kérdésre egy korábbi tanulmányomban26 a bibliai Szua által felvetett problémákkal kapcsolatban már igyekeztem választ adni,
jelen munka Tefnakht politikájának és tetteinek lehetséges motivációival foglalkozik.
Ahogyan azt már fentebb jeleztem, 732-re állandóvá vált az
asszír katonai jelenlét az egyiptomi határon. A korszak vezetõ
politikusai számára nyilvánvaló volt, hogy egy következõ nyugatra indított asszír hadjárat már esetleg Alsó-Egyiptomot is
érintheti. Szükségessé vált tehát, hogy valaki felkészítse az országot egy komolyabb külsõ támadásra, amelyet csak egy egységes állam lett volna képes visszaverni. A rendelkezésünkre
álló források alapján úgy tûnik, hogy erre a feladatra a szaiszi
uralkodó vállalkozott. Felmerül persze a kérdés, hogy miért éppen Tefnakht, és miért nem valamelyik másik líbiai dinasztia
uralkodója állt az egyesítési törekvések élére. Erre egyértelmû
választ egyelõre nem lehet adni. Minden bizonnyal õ volt a legkarizmatikusabb a Delta felett uralkodó királyok között, és valószínû, hogy õ volt az egyetlen, aki rendelkezett a megfelelõ politikai felelõsséggel is. A 8. század utolsó harmadára a 22. és a 23.
dinasztia minden maradék befolyását elvesztette, és mindössze
saját fõvárosaiban és azok környékén rendelkezett valamennyi
hatalommal. Ezzel szemben a szaiszi uralkodócsalád tagjai a 8.
század közepétõl folyamatosan kiterjesztették hatalmukat a Delta teljes nyugati részére, és ez megfelelõ bázist biztosított Tefnakhtnak törekvései végrehajtásához. Kihasználhatta azt is,
hogy 731-ben és 730-ban a 22. dinasztiában és a 23. dinasztiában
is trónváltás történt. A Piankhi-sztélé elején rövid leírást olvashatunk Tefnakht hódításairól, amelyeket déli hadjáratának elindítása elõtt vitt véghez. Valószínûleg ez azoknak az éveknek az
összefoglalása, amelyek az uralkodó trónra lépése és a déli irányú terjeszkedés megindítása között teltek el. A felsorolt városok és nomoszok között szerepel Memfisz is, amely Théba mellett szintén nélkülözhetetlen volt az egész Egyiptom feletti királyi legitimáció biztosításához. Azt is mondhatjuk, hogy Tefnakht Memfisz elfoglalásával világosan megfogalmazta céljait.
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Arról azonban, hogy milyen módon terjesztette ki a befoA rafiai csata (720)
lyását Alsó-Egyiptomra, mennyiben használt ehhez katonai,
vagy csupán diplomáciai eszközöket, gyakorlatilag semmit Szinte semmit nem tudunk arról, hogy a Piankhi gyõzelmét könem tudunk.
vetõ években Egyiptomban milyen politikai folyamatok játTettei végrehajtásához a 730-as évek legvégén a nemzetközi szódtak le, ám valószínûnek tûnik, hogy mindenkinek megfeviszonyok is megfelelõen alakultak. 732-ben Babilónban meg- lelt a kialakult status quo. Ezzel szemben a Közel-Kelet más
buktatták az asszírbarát dinasztiát, és III. Tukulti-apil-Esarra a részein sok meghatározó és fontos esemény történt. V. Sulmákövetkezõ éveket (731–729) a babilóni kérdés megoldásával nu-asarédu 725-ben ostrom alá vette Szamáriát, aminek kiváltó
töltötte. Az asszír uralkodó figyelme tehát elterelõdött az oka Hóseás szövetségkötési próbálkozása volt Egyiptommal az
egyiptomi határról. Ez azért lehetett nagyon fontos, mert nem asszír fennhatóság lerázására. A város védõi végül 723-ban28
biztos, hogy az asszír uralkodó hagyta volna, hogy Alsó-Egyip- adták meg magukat, és ezzel Izraelbõl teljes egészében asszír
tomban, az asszír érdekszféra közvetlen határán felemelkedjen provincia lett. A következõ évben aztán valódi fordulat követés megerõsödjön egy olyan központ, amely késõbb veszélyt je- kezett be. 722-ben, egészen pontosan Tebétu hónap elején V.
lenthet az asszír uralomra Szíria-Palesztinában. Az sem elkép- Sulmánu-asarédut megbuktatta egy palotaforradalom, és II.
zelhetetlen, még ha egyértelmûen nem is bizonyítható, hogy Sarrukínt juttatta Asszíria trónjára. Az új asszír uralkodó nem
III. Tukulti-apil-Esarra diplomáciai kapcsolatban állt a 22. éppen legitim trónra kerülése kiváló alkalmat teremtett arra,
és/vagy a 23. dinasztiával, mindenesetre Hanunu gyors vissza- hogy a Közel-Kelet államai szabadulni próbáljanak az asszír
térése Egyiptomból és III. Tukulti-apil-Esarra egyik, már idé- uralom alól. Babilónia, valamint Szíria-Palesztina államai szinzett királyfelirata ezt sejteti. A valamelyik dinasztia elleni hatá- te azonnal el is szakadtak Asszíriától. A lázadók helyzetét a
rozottabb katonai fellépés okot adhatott volna arra, hogy földközi-tengeri partvidéken két tényezõ is megkönnyítette.
Asszíria beleavatkozzon Egyiptom belügyeibe, és legalább a Egyrészt a trónváltás polgárháborút robbantott ki Asszíriában,
másrészt Babilóniában, a zûrzavaros helyzetet kihasználva (II.)
Delta egy részét a fennhatósága alá vonja.
Elképzelhetõ, hogy az Egyiptomban a 720-as évek elsõ felé- Marduk-apla-iddina, III. Tukulti-apil-Esarra korábbi adófizetõben végbement változások, Tefnakht és Piankhi hadjáratának je elfoglalta a trónt, mi több, szövetkezett az asszírok ellen
közvetlen következménye volt 726-ban Hóseás, az utolsó izrae- Elám uralkodójával, Humban-nikással. Az elámi seregnek sili uralkodó kétségbeesett kísérlete, aki megpróbált a gyõztes Pi- került is a 721-ben a babilóni trón visszaszerzésére felvonuló
ankhitól segítséget kérni egy Asszíria elleni lázadáshoz.27 727 asszír uralkodót nem messze Dértõl megállítania, ám a stratégivégén, III. Tukulti-apil-Esarra halálát kihasználva próbált meg ailag kulcsfontosságú város Asszíria kezén maradt. Az új babiHóseás elõször elszakadni Asszíriától, de akkor az új
uralkodó, V. Sulmánu-asarédu (726–722) rövid idõ
alatt újra vazallusi státuszba kényszerítette Izrael királyát. Egy sikertelen függetlenedési próbálkozás után
mi más késztethette a követség Egyiptomba küldésére
Hóseást, ha nem az, hogy megjelent Alsó-Egyiptomban egy olyan hatalmi tényezõ, amely elég erõsnek
mutatkozott ahhoz, hogy újra egységessé tegye Egyiptomot, és adott esetben támogasson egy asszírellenes
felkelést? Ezzel összefüggésben mégis érdemes különbséget tennünk Tefnakht és Piankhi hadjárata között, mert míg Tefnakht hadjáratának a végsõ célja valószínûleg a kusiták kiûzése és Egyiptom egyesítése volt,
addig Piankhi elsõsorban csak a korábbi politikai helyzetet igyekezett visszaállítani, és nem törekedett arra,
hogy Egyiptomot teljes egészében kusita fennhatóság alá
vonja. Erre utal, hogy a háború végeztével megelégedett
a Delta urainak hûségesküjével, valamint az, hogy a gyõzelem után szinte azonnal visszatért délre, és a központját
nem helyezte át északra. Piankhinak tehát nem állt szándékában a széttagolt állam egységesítése. A Biblia nem
tesz említést arról, hogy csapatok érkeztek volna Egyiptomból Hóseás megsegítésére. Ennek egyik oka az lehetett, hogy az asszír hadsereg számára nélkülözhetetlen
kusita tenyésztésû lovak miatt ekkor még jó volt Asszíria
és Kus között a diplomáciai kapcsolat, és így Piankhi
visszautasított egy olyan szövetséget, amely Asszíria ellen irányult. Akármi is történt pontosan, Kus és Szaisz
elsõ összecsapása végül közvetlenül Szamária elestéhez
Dombormûvek II. Sarrukín horszábádi palotájának V. termébõl
(723) és Izrael maradék önállóságának a megszûnésé(Botta, P. E. – Flaudin, E., Monument de Ninive II. Pl. 86 és 88 nyomán)
hez vezetett.
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lóni uralkodó késése miatt az elámi csapatok egymaguk nem
tudták sikerrel megostromolni a várost. Az asszír polgárháború
és a babilóni hadjárat miatt II. Sarrukín csak 720-ban tudott a
nyugati lázadók ellen vonulni.
A hadjárat pontos lefolyásáról nagyon keveset tudunk, lényegében csak a legelejének és a legvégének az eseményeit ismerjük a források töredékessége miatt. Ettõl függetlenül azt
szinte biztosan lehet tudni, hogy 720-ban már a hadjárat elején
sikerült II. Sarrukínnak döntõ gyõzelmet aratnia a koalíciós sereg felett a sok csatát látott Karkarnál. Ezt követõen a felkelésben részt vevõk jó része valószínûleg harc nélkül behódolt, ám
a fegyveres küzdelem nem ért véget. A hadjárat leírásának legvégébõl kiderül, hogy az asszír uralkodó az egyiptomi határon
álló Rafiánál gyõztes csatát vívott egy egyiptomi sereggel
szemben, majd ezt követõen el is foglalta a várost, amelynek lakói közül 9033 embert deportált.29 Bár részben ránk maradt annak a hadvezérnek a neve – bizonyos Ré’ –, aki az egyiptomi sereget vezette a rafiai csatában, a királyfeliratok töredékessége
miatt nem tudjuk, ki volt az egyiptomi uralkodó, aki a sereget
Rafiához küldte. A hadjárat utolsó fázisával kapcsolatban
azonban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy néhány
eseményérõl képi ábrázolások is maradtak ránk. A II. Sarrukín
Dúr-Sarrukínban (ma: Horszábád) álló palotájának V-ös termébõl elõkerült dombormûvekrõl mára bizonyossá vált, hogy egy
részük a 720. évi hadjárat eseményeit örökíti meg.30 Ezen reliefek alapján több olyan, a hadjárattal kapcsolatos eseményrõl tudomást szerezhetünk, amelyek a királyfeliratokon nem maradtak fenn. A dombormûveken világosan látszik, hogy Gibbeton
ostrománál,31 a rafiai csatában,32 valamint Rafia ostrománál33
negroid vonású, tehát kusita származású katonákat ábrázoltak
az asszírok ellenfeleiként.

A horszábádi dombormûvek alapján nagy bizonyossággal
megállapíthatjuk, hogy Piankhi volt az, aki a 722-ben a Levantén kitört asszírellenes felkelést támogatta, és nem pedig Tefnakht vagy egy másik Delta-béli kusita vazallus.34 Azonban
még így is kérdéses, hogy milyen mértékben támogatta Piankhi
a felkelõket. Úgy tûnik, hogy Izraelnek már nem jutott a kusita
uralkodó támogatásából, legalábbis erre következtethetünk abból, hogy Szamária ostrománál az asszír mûvészek nem ábrázoltak kusita katonákat. De olyan fontos filiszteus városok,
mint Asdód vagy Ekron ostrománál sem jelennek meg kusita
harcosok a dombormûveken. Ez már csak azért is zavaró, mert
Gibbeton, amelyet egészen biztosan kusiták is védtek, a legészakibb filiszteus város, nem messze az izraeli-júdai határtól.
De nem ez az egyetlen megválaszolatlan kérdés Kus részvételével kapcsolatban a 720. évi lázadásban. Az egyik legalapvetõbb
kérdés az, hogy mi késztette Piankhit arra, hogy legalább néhány filiszteus várost támogasson. Ennek oka talán az volt,
hogy a Babilóniára és a Földközi-tenger keleti partvidékére kiterjedõ asszírellenes lázadás jó alkalmat teremtett számára,
hogy a kusita-egyiptomi érdekszféra határait a Via Maris mentén észak felé kitolja. Az indítékot pedig szolgáltathatta az is,
hogy II. Sarrukín egy olyan dinasztiának az uralkodóját fosztotta meg az asszír tróntól, amellyel Piankhi és a kusita dinasztia jó diplomáciai kapcsolatban állt, és amelynek fennhatóságát
a kusita uralkodó elismerte a Földközi-tenger keleti partvidéke
felett. Mivel azonban egyetlen korabeli egyiptomi vagy kusita
forrás sem került elõ, amely beszámolna ennek az évnek az eseményeirõl, az asszír királyfeliratok pedig éppen ennek az évnek
a leírásnál töredékesek, Piankhi elképzeléseivel kapcsolatban
egyelõre csak találgatni tudunk.
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