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[6]

TEHÁT EGYIPTOMBA SZERETNÉNK

utazni? Talán már hallottunk né-
hány pletykát az országról: a kultúra ki-
bogozhatatlanul sokrétű, a nyelv döb-
benetesen nehéz, a helyiek minden ide-
genre gyanakvással néznek, a turisták
semmilyen kiszolgálásra nem számít-
hatnak és a birodalomban egy agresszív,
egocentrikus fáraó uralkodik. Mind  ez
sajnos igaz. Az egyiptomiak úgy vélik,
országuk a világmindenség közép pont -
ja, uralkodójuk pedig földre szállt isten.

De hallhatunk másfajta szóbeszédet
is egy gazdag és zöldellő országról, mely
eddig ismeretlen magasságokba jutott a
művészetek és a technikai fejlettség te-
rületén, valamint hatalmas emlék mű -
ve ket állít isteneinek és uralkodóinak.
Ez is igaz. Egyiptom zsúfolásig tömött
éléskamra, ahol a Nílus öntözi a végte-
len zöld mezőket, ellátja élelem mel az
embereket, és meg  számlálha tat lan ma-
dárnak és halnak ad otthont. Egyip  tom
semmihez sem fogható civi lizációja már
legalább két ezer éves múltra tekinthet
vissza, vagyis kultúrájának volt ideje fej -
lődni és gyarapodni. Az egyip tomi mo-
numentális építészettel semmi sem ve-
télkedhet Mezopotámiában, Kréta szi -
getén vagy Mükénében. Az egyip  tomiak
– legalábbis azok, akiknek elviselhető
munkájuk van – annyira élvezik az éle -

tet, hogy szeretnék a másvilágon is foly-
tatni, amit itt csinálnak, ezért a haláluk
utáni időkre konzerváltatják a testüket.

Egyiptom a látványok országa. Cso-
dái bőven kárpótolnak a fáradságért,
amelybe a bátor és kalandvágyó utazó-
nak az ország felfedezése kerül. Jelen
pillanatban, II. Ramszesz uralkodásá-
nak idején Egyiptom gazdag, energiá-
tól duzzadó és merész terveket szövö-
gető ország, amely szívesebben látja az
idegeneket, mint ezelőtt bármikor (ezt
azonban még most sem viszik túl-
zásba…). Nem is időzíthetnénk jobban
látogatásunkat.

MIT KELL TUDNI 
AZ EGYIPTOMIAKRÓL?

AZ IDEGEN UTAZÓNAK ÚGY TŰNHET,
az egyiptomiak meglehetősen hű -

vösen fogadják a külföldieket, sőt egye -
nesen gyűlölik őket, érdemes tehát
megismerkednünk xenofób érzéseik
hátterével. Az egyiptomiak szerint ők
az istenek jótéteményeinek legfőbb
kedvezményezettei. Az istenek nekik
ajándékozták a földet, amit ők Kemet-
nek, vagyis Fekete Földnek hívnak. Ez-
zel arra a sötét színű folyami horda-
lékra utalnak, amit a Nílus terít szét, és
ami lehetővé teszi, hogy a mezőgazda-

előkészületek 
Mit kell tudni az egyiptomiakról? ◆ Mikor utazzunk? 

Pénzügyek  ◆ Mivel utazzunk?  
Mit vigyünk magunkkal?  ◆ Szálláskeresés
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ság által biztosított jólétre alapozva fej-
lett kultúrát hozzanak létre. Egyiptom
másik neve Ta-meri, vagyis „a szeretett
ország”. Az egyiptomiak tényleg szere-
tik a hazájukat, és erős érzelmi szálak
kötik őket az országhoz. Egyiptominak
lenni ezt jelenti, hogy az embernek har-
móniában kell élnie a földdel és a világ-
egyetem erőivel. A történelem során a
nem egyiptomiakra mindig úgy tekin-
tettek, mint akik bármikor rászabadít-
hatják az országra a káoszt, megzavar-
ják a mindenség szilárd rendjét, és csak
bajt okoznak. Nem szabad tehát a szí-
vünkre vennünk, ha órákon át vallat-
nak a határon, és az őr nem hajlandó a
szemünkbe nézni. Ő csak állampolgári
kötelességének tesz eleget, és megpró-
bálja megóvni Egyiptomot a tűzvésztől,
a jégveréstől és a sáskáktól.

Az idegenekkel szemben mutatkozó
bizalmatlanság még érthetőbbé válik,
ha tudjuk, hogy az egyiptomiak még
ma is a nemrég pusztító katonai invázió
okozta sokk hatása alatt állnak. Egyip-
tomot évszázadokon keresztül elké-
nyeztette a történelem: nyugatról és
 keletről áthatolhatatlan és félelmetes
 sivatag övezi, délről a Nílus vízesései,
északról pedig a hatalmas Földközi-
tenger védi az országot mindenféle
külső fenyegetéstől. Néhány évszázad-
dal ezelőtt azonban egy keleti népnek,
a hükszószoknak sikerült elfoglalniuk
az ország egy részét, és történetében
először Egyiptom egy részét idegenek
uralták. Ezt persze az egyiptomiak nem
tudták elviselni, száz év megaláztatás
után sikerült kiűzniük a betolakodókat.

ELŐKÉSZÜLETEK

[7]

Nem sokkal később az ország agresszív
terjeszkedésbe és birodalomépítésbe
kez     dett, különösen kelet felé. A hábo -
rúk ban saját javukra fordították a hük -
szó   szok tól átvett új technológiákat, pél  -
dául a harci szekeret és a görbe kardot.

A hódító hadjáratok következtében a
Földközi-tenger keleti partvidékén so-
kan láttak már egyiptomit. Az elmúlt
néhány száz év harcos fáraóinak seregei
végigsöpörtek a tőlük keletre eső terü-
leteken, egészen Kánaán földjéig és még
tovább. Minden várost megtámadtak,
ami az útjukba esett, adót szedtek a
meghódított területekről és fegyveres
helyőrségeket hagytak maguk után,
hogy fenntartsák az egyiptomiak ural-
mát és a rendet. A fáraók földje hihetet-
len gazdagságra tett szert a birodalom-
építés során – erről mi is meggyőződ-
hetünk, ha meglátogatjuk Ramszesz
fényűző emlékműveit, palotáit és meg-
nézzük az állami építkezéseket.

EGY ISMERT TÖRTÉNET

Egy közismert egyiptomi történet
főszereplője a hivatalnok Szinuhe,

aki félelmében elmenekült szeretett
hazájából, miután ura, a fáraó meg-

halt. Új hazájában sikeresen beil-
leszkedett, de szenvedélyesen vá-
gyott haza Kemetbe, mert otthon
szeretett volna meghalni, miután
megöregedett. Története happy

enddel végződött: kitörő örömmel
fogadták, amikor visszatért hazá-

jába, elhagyott kultúrájához.
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Mivel nem vagyunk egyiptomiak,
mindig kívülállóként fognak ránk te-
kinteni. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy magunkra maradunk az ország-
ban. II. Ramszesz idején Egyiptomban
nagyon sok idegen él, annak ellenére,
hogy hagyományosan elég bizalmatla-
nok velük. Itt vannak például a núbiai
és más országból toborzott zsoldoska-
tonák, valamint a távoli földeken vívott
háborúk során ejtett hadifoglyok, aki-

ELŐKÉSZÜLETEK

[8]

ket szívesen alkalmaznak mindenféle
állami és egyházi feladatokra, igaz, álta-
lában rabszolgaként dolgoznak. A tá-
voli földekről származó kereskedők 
és követek szabadon jönnek-mennek
az országban, egyesek üzleti ügyeiket
 intézik, mások üzeneteket hoznak-
visznek, vagy hazájuk adóját róják le,
esetleg tiszteletüket teszik a fáraónál.
Az országban találunk idegen – de tel-
jesen beilleszkedett – kolóniákat is,

Vannak, akik nem jószántukból utaznak Egyiptomba 
– mint például ezek a rabszíjra fűzött hadifoglyok
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ezek közül néhányat a hazájukban dúló
éhínség elől menekülők alapítottak.
Sok fáraó hozott idegen földről felesé-
get magának, vagy tartott idegeneket
a háztartásában, részint a béke záloga-
ként, részint mert ezzel erősítették a
diplomáciai szövetségeket. (II. Ram-
szesznek két hettita felesége és több szí-
riai pohárnoka is van.)

Láthatjuk tehát, hogy idegenként is
meg tudunk lenni Egyiptomban, de
minél kevésbé áruljuk el magunkról,
hogy idegenek vagyunk, annál jobban

ELŐKÉSZÜLETEK

[9]

érezhetjük magunkat az országban.
Próbáljunk beilleszkedni az egyiptomi
társadalom rendjébe, tiszteljük a leg-
furcsább szokásokat is. Azt nem vár-
hatjuk el, hogy mindenütt tárt karokkal
fogadjanak minket, de ha tiszteljük a
kultúrájukat, jó benyomást kelthetünk
egyiptomi vendéglátóinkban.

MIKOR UTAZZUNK?

VÉGTELENÜL FONTOS, HOGY A MEG-
felelő időben látogassuk meg az

országot. Az egyiptomiak három év-
szakra osztják az évet, mindegyik év-
szakban négy hónap van, és minden
évszak egy bizonyos mezőgazdasági
munkálat ideje. Az ahet (nálunk július
közepétől november közepéig) az éves
áradások ideje, ilyenkor önt ki a Nílus.
A peret (november közepétől március
közepéig) folyamán kel ki és érik be a
termés, míg a semu (március közepétől
július közepéig) az aratás ideje.

Mindent egybevetve legjobb, ha pe-
ret végére és semu elejére időzítjük lá-

AZ EGYIPTOMIAK

Az egyiptomiak szerint négyféle
ember létezik: egyiptomiak, nyu-

gaton líbiaiak, délen núbiaiak,
északon és keleten pedig ázsiaiak.

Nem probléma, ha egyik cso-
portba sem tartozunk, mert meg-
találják a módját, hogy besorolja-

nak minket valamelyikbe.

Idegenként ne számítsunk meleg fogadtatásra a határon

Egyiptom_001_016.qxd:t&h-guides  5/7/12  3:55 PM  Page 9



togatásunkat (bár, ha tengeren érke-
zünk, más tényezőket is figyelembe kell
venni – lásd 11. oldal). A Nílus áradása
minden évben különböző nagyságú te-
rületeket érint, ezért lehet, hogy ahet
folyamán nem tudunk szabadon utaz -
gatni az országban. Ezenkívül ahet ele-
jén és semu végén nagyon meleg van,
így legjobb, ha peret idején látogatjuk
meg Egyiptomot. Ilyenkor gyönyörű idő
és buja, zöld tájak fogadnak minket.

PÉNZÜGYEK

HA EGYIPTOMBA UTAZUNK, NAGYON

fontos, hogy tudjuk, hogyan fi-
zethetünk az árukért és a szolgáltatáso-
kért. Az országban egyfajta cserekeres-
kedelem működik. A különböző áru-
cikkek értékét alapegységekben fejezik
ki, ez legtöbbször a deben, ami 0,91
gramm réznek felel meg. Egy debenért
például egy zsák tönkölybúzát lehet
kapni. Mivel Egyiptom agrár  ország,
aligha csodálkozhatunk azon, hogy a
munkások bérét az ország emble ma ti -

ELŐKÉSZÜLETEK

[10]

kus termékének számító sör  ben és ga-
bonában határozzák meg. Egy munkás
napi átlagbére tíz vekni kenyér és akár
két korsó sör. Ezeket az áru cikkeket el
lehet cserélni más ter mékekre, ruhákra
vagy szer szá mokra, melyeket szintén el
lehet cserélni minden félére.

Ha mi is szeretnénk részt venni a
 cserekereskedelemben, jó, ha megfelelő
jártasságra teszünk szert az árak és az
értékek területén, és nem árt, ha útköz-
ben minden adandó alkalmat megra-
gadunk, hogy gyakoroljuk az alkudo-
zás művészetét. A rugalmasság elen-
gedhetetlen, mivel a termékek ára
városról városra változik, de azért le-
gyünk résen, hogy észrevehessük, ha
egy rossz indulatú kereskedő éppen a

UTUNK SORÁN

Utunk során felfigyelhetünk a tájat
pöttyöző, méhkas formájú építmé-
nyekre. Ezek gabonasilók, itt tárol-
ják az ország bőséges gabonakészle-

teit. Az agyagtéglából épült silók
különböző méretűek, és két célt

szolgálnak: egyrészt innét fizetik a
munkások bérét, másrészt éhínség
idején ezekből osztják a gabonát.

ÁRAK

Íme, néhány cikk ára:
◆ ◆ ◆

1 zsák vagy véka árpa 1–2 deben
1 szamár 25–40 deben, 

minőségtől 
függően

1 tehén 50 deben
1 kacsa ½ deben
1 nagy edény sör 
(25 liter) 1–2 deben
1 korsó bor 2 deben
1 korsó szezámolaj 1 deben
1 csokor zöldség ½ deben
1 tunika 4–5 deben
1 szoknya 15 deben
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VIII. Ízisz istennő és néhai férje, Ozirisz, végtelenül büszkék sólyomfejű gyermekükre, Hóruszra, 
aki mindig az aktuális fáraóban ölt testet
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IX. A thébai Karnak templomának lenyűgöző pülónjai, obeliszkjei és belső udvarai mind 
Amon-Ré tiszteletét hirdetik
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XII. Ha nem próbálták volna kitörölni az emlékét, Hatsepszut templomát a mai napig is hűséges
papok serege vigyázná. Bár a komplexum teljesen elhagyatott, egyedülálló építészeti remekmű 
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