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Kambüszész és Dareiosz  
Egyiptom-politikája Hérodotosz alapján

Bevezetés

Az Achaimenida Birodalmat1 Nagy Kürosz alapította, s határait utódai, 
Kambüszész (Kr. e. 525–522)2 és Dareiosz (Kr. e. 524–486) terjesztették ki. 
Ez a hatalmas birodalom három kontinensen feküdt: Indiától Kis-Ázsiáig ter-
jedt, magába foglalta Görögország bizonyos részeit, Afrika északi területeit és 
Szudánt, Etiópiát is. Kr. e. 558-ban a perzsák megdöntik a médek uralmát, majd 
Lüdia is megszűnik önálló államként létezni, 539-ben pedig elesik Babilónia. 
Ebben az igen kaotikus időszakban a döntő hatalmakat a világban a perzsák, 
Egyiptom és a görög világ jelentik.

A 26. dinasztiabeli fáraó, Amaszisz (Kr. e. 570–526) uralkodása alatt nőtt 
meg a perzsák birodalma, majd utóda, III. Pszammetik (Kr. e. 526–525) nézett 
szembe velük. A perzsák esetében egy olyan multikulturális állam népéről van 
szó, amelynek már nem Egyiptom szépsége és múltja az elsődleges, hanem 
a birodalom lakói ugyanolyan meghódított területként tekintenek rá, mint 
bármelyik másikra. A perzsáknak nem volt jellegzetes monumentális építé-
szeti stílusa; a megismert és leigázott népek művészeti megoldásait vették át, 
kialakítva így egy sajátos „perzsa stílust”.

Nagy Küroszról pozitívabb kép maradt fent, mint utódáról. Jó kapcsolatot 
alakított ki a babiloni zsidó közösséggel és a különböző források is dicsérik 
alakját. A Kambüszészről fennmaradt kép azonban inkább negatív, az antik 
auktorok mint dühöngő őrült gyilkost örökítik meg, aki megölte rokonait és 

1 Az Achaimenida, azaz Óperzsa Birodalom az ókori Közel-Kelet egyik legnagyobb állama 
(Kr. e. 550–330).

2 A királyok uralkodási ideje Aidan Dodson – Dylan Hilton, The Complete Royal Families of 
Ancient Egypt, Thames & Hudson, 2010. alapján.
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a perzsa elöljárókat is.3 Kambüszész nagy veszélyt jelentett az egyiptomi ha-
tárra és Kr. e. 525-ben a peluszioni csatában legyőzte III. Pszammetiket. Így 
Egyiptom (Ciprussal és Föníciával együtt) a Perzsa Birodalom szatrapiája lett, 
Kambüszésszel pedig kezdetét veszi az első perzsa megszállás és az egyiptomi 
27. dinasztia.4

Ahhoz, hogy megértsük, mennyiben tér el Hérodotosz véleménye 
Kambüszészről, meg kell ismernünk a perzsák által megszállt Egyiptom kora-
beli helyzetét. Az achaimenidák uralkodása alatt is Memphisz maradt a főváros, 
csakúgy, mint az előző dinasztiák idején, s hamar a perzsa szatrapa reziden-
ciájának székhelyévé vált, aki Egyiptom teljes adminisztrációját irányította. 
Számos hivatalnokot és írnokot alkalmaztak, közülük az egyiptomiak a saját 
nyelvükön számolhattak be és jelenthettek, míg a birodalom hivatalos nyelve 
az arámi volt.

Kambüszész és Egyiptom

Kambüszész harc nélkül tört be Egyiptomba Kr. e. 525-ben, ennek magyará-
zata szintén Hérodotosznál olvasható.5 Az egyiptomi sereg görög zsoldosa, 
Phanesz elárulta az egyiptomi védőrendszer gyengeségét és a perzsák beduin 
(arab) segítséggel betörtek Memphiszbe. Ebben az időszakban az arabok el-
lenőrizték a sivatagi régiót Gáza és az egyiptomi határ között; jelenlétüknek, 
valamint a perzsák hódításának köszönhető a teve megjelenése és elterjedése 
Egyiptomban.

Kambüszész egyiptomi bevonulása után kezdetét veszi a Hérodotosznál 
is olvasható pusztítások és kegyetlenségek kora. Az antik auktorok szerint 
templomokat gyalázott és fosztott ki, megcsúfolta az isteneket, Théba nagy 
részét pedig megrongálta. Az uralkodásának első évéből származó egyiptomi 
jogi és adminisztrációs szövegek azonban azt mutatják, hogy a perzsa hódítás 
nem járt kiemelkedő gazdasági károkkal az országban. Kambüszész nevéhez 
három sikertelen expedíció is kötődik: egy Karthago ellen, egy nyugatra, az oá-
zis vidékre, valamint egy Núbiába (Etiópia).6 Kambüszész ezzel a szaisziak 
politikáját vette át és próbálta továbbvinni: I. Pszammetik óta folyamatosan 
indultak expedíciók dél felé és az oázisvidékre, az egyiptomi határig a hatalom 

3 Pierre Briant, From Cyros to Alexander. A History of the Persian Empire, Winona Lake, 
Eisenbrauns, 2002, 56.

4 27. dinasztia (Kr. e. 525–405)
5 Hérodotosz, A görög-perzsa háború, Bp., Európa, 1989, [a továbbiakban HDT.], III: 8–9.
6 HDT. III: 17.
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megszilárdítása érdekében. A nagykirály ezen expedíciók céljából Egyiptomban 
marad, s erre az időszakra tehetők a Hérodotosz által leírt vádak.

Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy Kambüszész betör Szaisz városába 
és Amaszisz múmiáját elégeti.7 E tettnek azért tulajdonítanak nagy jelentősé-
get, mert mind a perzsáknak, mind az egyiptomiaknak a tűz általi halál számít 
a legrosszabbnak. A perzsák a tüzet istenként tisztelik és szerintük istentelenség 
emberi holttestet egy istennek ajánlani. Az egyiptomiak számára a tűz egyet 
jelent a megsemmisüléssel, a túlvilági élet lehetősége válik így semmissé, hi-
szen nincsen porhüvely, amelybe a lélek visszaszállna. Ezen állításokat (és majd 
a későbbieket is) megkérdőjelezheti Udzsahorresznet saját szobrán olvasható 
önéletrajzi felirata.8 Megtudjuk, hogy Udzsahorresznet szolgált már a szaiszi 
időszakban is, valamint később, a perzsa hódoltság idején egyaránt, amiből 
arra következtethetünk, hogy a késő szaiszi adminisztráció hivatalban maradt 
a perzsa hódoltság éveiben. Udzsahorresznet legfontosabb címei a követke-
zők: flottaparancsnok, „az egyetlen barát”, a külföldi kereskedelem felügyelője, 
jogász-írnok. A feliratából megtudjuk azt is, hogy ő alkotta meg Kambüszész 
fáraói címét, titulatúráját, amely által mint legitim egyiptomi uralkodó kor-
mányozta a birodalmat. A király továbbá Udzsahorresznetet bízza meg azzal, 
hogy alapítson Szaiszban orvosi képzést, s a feliratban további pozitív tettek 
kapcsolódnak a király nevéhez. Ezek alapján úgy tűnik, a Hérodotosz által 
az utókorra hagyott kép nem teljesen valós.

A második vád Kambüszész ellen, hogy délről visszatérve megszentségtele-
níti a memphiszi Ptah-templomot, valamint leszúrja az Ápiszt.9 Az Ápisz bika 
az ókori egyiptomiak istenként tisztelt szent állatainak egyike, így megölésén 
ismét Kambüszész tettének kegyetlensége érezhető. Annyi bizonyos, hogy 
Kambüszész járt Memphiszben és Kr. e. 524-ben volt egy Ápisz-temetkezés, 
amelyet ő rendelt el; a sírból Kambüszész cartouche-ával ellátott tárgyak is elő-
kerültek.10 Továbbá, a perzsák támogatták az állatkultuszt, a híres közép-egyip-
tomi nekropolisz, Tuna el Gebel, ahol a kutatók számos állatmúmiát találtak, 
szintén ebben az időben épült ki.

Hérodotosz harmadik vádja a klérust érinti: véleménye szerint Kambüszész 
háttérbe szorította az egyiptomi papságot. Ennek az állításnak a legjobb cá-
folata szintén Udzsahorresznetnél olvasható. Mint láthattuk, az egyiptomi 

7 HDT. III: 16.
8 Harmatta János (szerk.), Ókori keleti történeti chrestomathia, Bp., Osiris, 2003, 335.
9 HDT. III: 27–29.
10 Nicholas Reeves, Az ókori Egyiptom felfedezésének krónikája, Bp., Cartaphilis, 2002, 44.
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arisztok rácia nagy része együttműködött a perzsákkal (ők voltak a kolla-
boránsok) és a késő szaiszi adminisztráció is hivatalban maradt. Ráadásul 
Udzsahorresznet szobrát halála után 200 évvel a Ptolemaiosz korban restau-
rálták és a Ptah templomban állt, ami azt bizonyítja, hogy a történelmi emlé-
kezetben pozitív kép élt róla.

Dareiosz és Egyiptom

Kambüszész halála után viszonylagos béke uralkodott, s ellenállás nélkül ismer-
ték el Dareiosz uralmát. Dareiosszal új korszak veszi kezdetét Egyiptomban és 
az egyiptomi-perzsa kapcsolatokban egyaránt. Kambüszész kísérőjeként járt 
először a fáraók országában, s uralkodása alatt igyekezett szem előtt tartani 
az ország hagyományait, vallását, közigazgatását. Hérodotosznál pozitívabb 
vélemény olvasható róla, mint elődjéről. A Démotikus Krónika törvényho-
zóként beszél Dareioszról, és Diodórosz is a nagy törvényhozó fáraók közé 
sorolja.11

Egyik legjelentősebb, Hérodotosznál is megtalálható tette a II. Nékó ide-
jén elkezdett csatorna (antik szuezi csatorna) befejezése volt.12 A csatorna 
az Egyiptom és Perzsia közötti rendszeres vízi közlekedést segítette, s ez kö-
tötte össze a Nílust a Vörös-tengerrel a Vádi Tumiláton keresztül. Az építkezés 
emlékét három sztélé őrzi, amelyeken négynyelvű – óperzsa, akkád, egyiptomi 
és elámi – feliratok olvashatók. Dareiosz uralkodása alatt több városban is 
építkezett Egyiptom területén. Ez egyrészt új templomok építését jelentette, 
valamint a régi emlékművek, templomok felújítását a deltabeli Buzirisztől 
a Felső-Egyiptom déli részén található El-Kabig.13 Elrendelte a szaiszi orvosi 
iskola felújítását (Szaisz városa kiváltságokban részesül ebben a korban), va-
lamint megépítteti a Khargah-oázisban található hibiszi Amon-templomot. 
Ez a templom az oázis legnagyobb és legjobb állapotban megmaradt templo-
ma. Bár alapítása a 25. dinasztia idejére nyúlik vissza, a falakat a perzsa király 
díszíttette, akit az építtetőnek is tartanak. A díszítéseken Dareioszt fáraóként 
ábrázolva, áldozat bemutatása közben láthatjuk, a képek topográfiai csopor-
tosításban mutatják be az egyiptomi isteneket, valamint két Amon-himnusz is 
található a templomban.14 Az épület kialakítása nagyrészt követi az egyiptomi 
templomok jellegzetességeit: szfinxekkel szegélyezett út vezetett a kapu kon át 
11 Briant, i.m., 474.
12 Hdt. II: 158–159.
13 Richard H. Wilkinson, Az ókori Egyiptom templomai, Pécs, Alexandra, 2006, 27.
14 Briant, i.m., 475.
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egy oszlopsorhoz, perisztüludvarhoz, hüposztilcsarnokhoz és végül a szentély-
hez.15 Ezen a templomon kívül még egy Amon-szentély épült ebben az oázis-
ban, Qaszr el-Ghueidában.

Több sztélé is előkerült Egyiptomból, amelyek Dareiosz nevét említik, pél-
dául a szakkarai Szerápeumból, mivel több Ápisz temetkezést is ismerünk 
uralkodása éveiből.16 Az eddig elmondottakból egy szinte teljesen ellentétes 
Kambüszész-kép tárul a szemünk elé.

E korban számos egyiptomi kézművest vittek a Perzsa Birodalomba, hogy 
részt vegyenek a helyi építkezésekben. 1972-ben találták meg Dareiosz hatal-
mas, fej nélküli szobrát Szúszában.17 Nagy valószínűséggel egyiptomi művészek 
készítették – mint már utaltam rá, a perzsáknak nem volt sajátos monumen-
tális építészeti stílusuk – s egykoron a héliopoliszi naptemplomban állhatott. 
A szobron megtaláljuk Dareiosz cartouche-ba foglalt nevét, valamint egy 
perzsa titulatúrát: „Én vagyok Dareiosz, a nagy király, minden népek királya, 
egy akhaimenida.”18 Az ábrázolások és díszítések tekintetében a megszokott 
perzsa-egyiptomi dualitás figyelhető meg. Az uralkodó egyrészt hagyományos 
perzsa ünnepi ruhában látható,19 másrészt a szobor bizonyos részein az egyip-
tomi ikonográfia jellegzetes elemei jelennek meg, mint például a Nílus isten, 
a papirusz és a lótusz. A talapzaton a birodalomhoz tartozó tartományok hie-
roglifákkal leírt nevei is olvashatók. Ezen kettősségeken kívül az egyik szöveg-
rész kiemeli Dareiosz perzsaságát: „Ez a kő szobra Dareiosz királynak, rendelve 
és elkészítve Egyiptomban; annak érdekében, hogy ha valaki látja ezt a jövőben, 
tudni fogja, hogy perzsa ember uralkodott Egyiptom felett.”20 Ennek ellenére 
számos ábrázolás került elő, amelyeken Dareioszt hagyományos egyiptomi 
viseletben, fáraóként láthatjuk, s a szövegekben is úgy szerepel, mint Alsó- és 
Felső-Egyiptom királya. 

Konklúzió

Mint láthatjuk, az első perzsa uralom vegyes színezetű volt az egyiptomiak 
és a „külvilág” számára egyaránt. A mai kutatások, mint például a francia 
ásatások az oázisok vidékén, megdöntötték a korábban teljesen negatívnak 

15 Wilkinson, i.m., 236.
16 Reeves, i.m., 44.
17 Briant, i.m., 476.
18 Uo., 478.
19 Uo.
20 Uo.
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beállított kor szak képét. Ezeken a területeken a perzsák jelentős fejlesztéseket 
vittek véghez, amelyekről számos feliratos emlék is tanúskodik. Egyiptom te-
kintetében a 27. dinasztia választóvonalat jelent, hisz újra egy idegen, külföldi 
uralkodókból álló dinasztia foglalja el a fáraói trónt, valamint ebben az idő-
szakban zárul le a nagy festett sírok korszaka is. Az első perzsa uralom végén 
több lázadás tört ki, melyek során a lázadók folyamatosan a görög világgal 
keresik a kapcsolatot, de a valódi „szabadító” csak később, Makedóniából 
érkezik majd meg.

Képek21

1. kép Udzsahoresznet szobra (Vatikán)
21 A szerző saját fotói – A szerk.
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2. kép A Hibisz-templom

3. kép A Hibisz-templom és a Khargah-oázis
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