
Kövi Franciska

Augustus és Egyiptom
A római kor kezdete

A római principátus rendszere Augustus nevéhez köthető, akinek uralkodása 

alatt a birodalom hatalmas terjeszkedésbe kezdett. Ez az időszak látszóla-

gos köztársaság, valójában azonban burkolt egyeduralom: megmaradt szinte 

minden fontos köztársasági hivatal, de ezek mindegyikét Augustus töltötte 

be. Ebben a korszakban virágzott a művészet, aminek egyik oka az volt, hogy 

Augustus felhasználta a korabeli propaganda minden eszközét.

Egyiptom fontos szerepet töltött be Róma életében főként a természeti adott-

ságai miatt; ez az ország a legfőképpen említendő a birodalom által meghódított 

területek között. Utolsó királynőjét, VII. Kleopátra Thea Philopatort két római 

férfihez is szoros kapcsolat fűzte: Julius Caesarhoz és Marcus Antoniushoz. 

Kleopátra (XIII. Ptolemaiosz mellett) Kr. e. 51-ben foglalta el Egyiptom trón-

ját, s uralkodását folytatta egészen az actiumi csatáig (Kr. e. 31.). Kr. e. 30-ra 

Augustus meghódította Egyiptomot, flottája legyőzte a ptolemaioszi flottát. 

Ezáltal Egyiptom a Római Birodalom provinciájává vált és ez az időszak a ke-

leti típusú hellenisztikus királyságok végét jelenti.

Ha meg kell nevezni egy etnikumot, amelyről a legtöbb negatív kép készült 

a római történelem folyamán, az első helyet az egyiptomiak foglalják el. A ró-

maiak mindig kritikus szemmel tekintettek az úgynevezett barbár népekre, 

de a valódi dühöt, az érzelmi ellenállást az egyiptomiak váltották ki, és az or-

szág mindig gyűlölet tárgya volt Augustus kora előtt és után is. Ahhoz, hogy 

megértsük álláspontját Egyiptommal kapcsolatban, az előtte és utána lévő 

időszakot is figyelembe kell vennünk.

A későbbi időkben legtöbbször Egyiptom vallását és isteneit gúnyolták, példa 

erre Lukianosz jól ismert részlete: 

Hanem te kutyaképű, lenvászonba bújtatott egyiptomi, te ki vagy, drágasá-

gom, és hogyan egyezteted össze isteni voltodat az ugatással? És mit jelent 

az, hogy ez a tarkafoltos memphiszi bika imádat tárgya, jóslatokat ad és 
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prófétái vannak? Az ibiszeket, majmokat, bakkecskéket és a többi sokkalta 

nevetségesebb lényt már említeni is szégyellem-fel nem foghatom, hogyan 

keveredhettek Egyiptomból az égbe! Miért nézitek ölbe tett kézzel, istenek, 

hogy őket éppúgy, netán még jobban tisztelik, mint benneteket? És tűrheted 

te, Zeusz, hogy kosszarvakat növesszenek neked?1

Az egyiptomi istenek már a rómaiak előtt, a hellenisztikus korban is jelentős 

szerephez jutottak, majd fokozatosan a legelterjedtebb nem görög istenekké 

váltak.2 Egyfajta kettősség figyelhető meg az egyiptomi istenekkel kapcsolatban: 

egyszerre voltak elterjedt és kedvelt, illetve lenézett és kigúnyolt istenek, főképp 

a rómaiak körében. Ezáltal az egyiptomi vallás egyszerre volt a legalávalóbb 

és a legmagasabb szintű: Egyiptom egyrészt az ősi bölcsességek, tudományok 

hazája volt és úgy vélték, a görögök tőlük tanulták a filozófiát. Másrészről 

viszont egy teljesen antropomorf istenképpel rendelkező vallás nem tudott 

megbarátkozni az egyiptomi istenek sokféleségével, az állatalakokkal, a kevert 

lényekkel, s egy bizonyos szinten alulinak számított a rómaiak szemében.3

Augustus mint Nagy Sándor multikulturális világbirodalmának örököse 

lépett be a fáraók országába. Bár mindketten fáraóként uralkodtak, Augustus 

szerepe és hozzáállása mégis más volt. Nem volt hajlandó látogatást tenni 

az Ápisz bikánál, a királyi hatalom védőistenénél és nem kérte az egyiptomi 

papság szentesítését sem.4

Augustus különválasztotta Egyiptomot, a saját háztartásához számította 

(saját kezelésébe vette), úgy funkcionált mint a császár külön birtoka, azaz 

csak a császárnak tartozott elszámolási kötelezettséggel és nem a szenátus-

nak, valamint más tisztviselő nem mehetett be az országba engedély nélkül.5 

Utóbbi lépése a császári hatalom függetlenítését és megerősítését segítette. 

A kisebb városoknak meghagyta önkormányzatukat, Alexandria viszont ha-

talmas volt, népessége vegyes, az egyiptomin kívül főként görögök és zsi-

dók lakták. Augustus itt nem engedte önálló városi tanácsuk visszaállítását. 

Több légiót is állomásoztatott Egyiptomban, a déli határnál fekvő városokban 

(Szüéné, Philae, Elephantiné) helyőrséget állíttatott fel. Új hivatalokat hozott 

1 Az istenek gyűlése 10–11. (Tar Ibolya fordítása, Lukianosz összes művei, II, Budapest, 1974, 

617–618.)
2 Everett Ferguson,  A kereszténység bölcsője. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 224.
3 Ebben az esetben sem szabad elfelejteni a görögök nézeteit, amelyek hatottak a rómaikra, illetve 

azzal együtt formálódtak
4 Kákosy László, „Augustus és Egyiptom”, Az alexandriai időisten: Válogatott tanulmányok 

(1957–1998), Osiris Kiadó, Budapest,  2001, 103.
5 A.H.M. Jones, Augustus, Gondolat, Budapest, 1976, 152.
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létre például az Egyiptomért felelős praefectus Aegyptit, vagy a Róma gabona-

ellátásáért felelős praefectus annonaet (a tisztség nem új, csak az egyiptomi 

megbízatása).6

Vallási szempontból is igen érdekes Augustus és Egyiptom kapcsolata. Ennek 

megértéséért ki kell emelni Róma vallásának és vallásosságának jelentősségét. 

Róma a hódítások folyamán átvett kulturális és vallási elemeket a meghódí-

tott népektől, ezeket beolvasztotta saját vallási világába és egyedi vonásokkal 

gazdagította azokat. Átformálta először az etruszk, majd a görög kultúrát és 

ez a folyamat érintette a keleti vallásokat is. Hogy mennyire fontos Rómában 

a vallás szerepe, azt legérzékletesebben az evocatio szertartásával lehet szem-

léltetni: Róma a leigázandó város isteneit kéri fel, hogy a harc során álljanak 

át a rómaiak oldalára, sőt megígérik az isteneknek, hogy még jobban fogják 

őket szolgálni, mint a jelenlegi népük.7

Róma vallásosságának tekintetében röviden ki kell térni a császárkultuszra 

is. Augustus saját kultuszával is sokat foglalkozott; a provinciák görög lakóinak 

nem volt újdonság, hogy istenítsék uralkodóikat, s a Római Birodalom hódítása 

után is folytatták hagyományukat. Erősítette ezt a felfogást az is, hogy Augustus 

nem titkolta, sőt hirdette isteni mivoltát. Ezt mutatják a korszak művészeti 

újításai; Augustus a híres prima portai szobrán (1.kép) mezítláb szerepel, ami 

addig csak az istenek attribútuma volt, ezzel is utalva egy új korszak kezdetére. 

Már Nagy Sándor elindította a hellenisztikus királyok istenítését – sőt előtte, 

a faraonikus korban, valamint a keleti birodalmakban is kedvelt volt az ural-

kodók kultusza és isteni szintre emelése. Augustus tiszteletére a provinciákban 

templomokat, oltárokat állítottak, de fontos volt, hogy vele együtt Róma is ré-

szesüljön a kultuszban, később pedig bevezette az uralkodó és Róma kultuszát 

a nyugati provinciákban.8

Mind a görögök, mind a rómaiak megfeleltették isteneiket egymással, va-

lamint az egyiptomi istenekkel is. Nagy Sándor után kialakult a hellenizmus, 

a hellenisztikus világ, amelyben kapcsolatba kerültek egymással az addig egy-

mástól elzárt kultúrák, vallások, népek. A görög kultúra Egyiptomban is ország-

szerte elterjedt; a görögök megtalálták saját isteneiket az egyiptomi panteonban 

(Amon–Zeusz, Hathor–Aphrodite) és a rómaiak idején is folytatódtak az át-

vételek, megfeleltetések. A vallási élet ilyen átformálása a vallási művészetben is 

megmutatkozik; a templomok esetében a korábbi – főként ptolemaioszi – épí-

6 Jones, i. m, 114.
7 Ferguson, i. m, 39.
8 Ferguson, i. m, 178.
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tészeti megoldásokat alkalmazták. A „rómaiság” hang súlyozása ismét előtérbe 

került, s ez egy bizonyos szinten az idegen kultuszok elnyomását eredményezte. 

Természetesen nem a provinciák lakóinak körében, ők saját „barbár” isteneiket 

imádhatták. Augustusnak megvolt a maga véleménye, kedveltjei és nem ked-

veltjei a külföldi vallásokban és azok istenek között. Az egyiptomiak vallását 

a birodalmon belül nem kedvelte, ennek ellenére a városokban titkos Ízisz 

szentélyek is működtek (a Campus Martius Iseuma ekkor már állt, Ízisznek 

tehát nem csak titkos templomai voltak), amelyekben egyiptomi és egyiptomi 

stílust követő tárgyak keveredtek. Itáliában Egyiptom elfoglalása után Augustus 

megkísérelte az Ízisz-kultusz korlátok közé szorítását.9 Ez a próbálkozása siker-

telennek bizonyult és a későbbi császárok is próbálkoztak a kultusz betiltásával. 

Az istenek és a kultúra felkeltette a vezető rétegek figyelmét is. Voltak császá-

rok, akik felkeresték Egyiptomot, kultuszhelyeket látogattak és különböző 

műemlékeket, sőt a császár családjának házában sem volt idegen az egyiptomi 

jellegű díszítés: például „Augustus házában” (a Palatinuson) egyiptomi témájú 

jeleneteket látunk.10 Rómában a számos emlék között ma is találunk egyiptomi 

alkotásokat, sokat szállítottak ide Egyiptomból, sőt művészek és kézművesek 

is érkeztek római megrendelők hívására Itáliába. A római uralom alatt foly-

tatódott a templomépítészet és díszítés. Az ókori templomokban végzett régi 

egyiptomi kultuszokban Augustus mint fáraó volt jelen. Több városban álltak 

szobrai, esetleg templomai, de számos épületet díszítettek, egészítettek ki vagy 

fejeztek be az ő uralkodása alatt. Ezeket fogom a következőkben említeni.

A korai római császárok jelentős templomépítők voltak; épültek templo-

mok a külső kerületekben és a pomoeriumon (a város szent határa) kívül, így 

Alexandriában is. A későbbi időkben katonai tábornak és igazgatási központok-

nak használták a rómaiak a régi templomokat, esetleg belső részeket lezárták és 

római mintákhoz igazodva szegélyező oszlopokkal és fülkékkel látták el őket. 

Augustus egyiptomi építkezéseit tekintve folytatja az előző uralkodók prog-

ramját; a főbb fejlesztési területek Alsó-Núbia, Théba és Koptosz környéke, 

a nyugati sivatag és a déli oázisok. A görög-római kori templomépítészetben 

megtartják az előző korok építészeti megoldásait, de ekkor kezdődik bizonyos 

elemek szabályszerű alkalmazása, sőt újítások is megfigyelhetők. A templomok 

legfontosabb része ekkor is a szentély, amit az épület legmélyén helyeznek el; 

az út a világosságból a félhomályba vezet, miközben az alapzat és a mennyezet 

közti magasságkülönbség fokozatosan csökken. Az út végén, a templom mélyén 

9  Kákosy, i. m, 116.
10  http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/lexikon.php?id=224
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található a szentély, benne egy szekrényben az isten kultuszszobra. A görög-ró-

mai templomok kinézetükben is hasonlítanak egymásra: hatalmas, masszív 

épületek, pülonokkal, zárt és nyitott udvarokkal, oszlopcsarnokokkal. E korszak 

templomépítészeti újításainak tekinthető továbbá az, hogy a templom szakrális 

tere bővül; az épület tetejét és a földalatti tereket is kihasználták: kisebb-na-

gyobb kápolnákkal, kamrákkal egészítették ki. A templomok díszítését tekintve 

fontos kiemelni a szobrászati és festett reliefek kedvelt alkalmazását.11

Egyiptom déli részén található (núbiai) Kalabsha-templom a napistennek, 

Mandulisnak épült, aki Hórusz núbiai megfelelője. A templom építése főleg 

Augustus uralma alatt folyt, akit egyiptomi mintáknak megfelelően fáraóként 

ábrázolták: a tipikus szoknya-szerű ruhadarabot viseli, áldozati edénnyel a ke-

zében, fején pedig a kettős tollkorona, amely az egyiptomi ábrázolásban az isten 

(Amon) attribútuma.12 Augustus Karnakban talált szobra pedig nemesz kendőt 

viselve, fáraóként ábrázolja a császárt.

A teljes görög-római korban épültek mammiszik, az úgynevezett szüle-

tésházak/kápolnák. A mammiszi a templomok különálló része volt, amiben 

valamely isten gyermekének születésével kapcsolatos szertartások zajlottak 

le. Bár ezekben az épületekben az új isten születése volt a középpontban, 

sokszor az uralkodó és az istenek közötti kapcsolatot is hangsúlyozták. A csá-

szárkultusznak fontos szerepe volt a római művészetben, hiszen ezt hasz-

nálták az önreprezentáció és propaganda eszközeként. A denderai Hathor 

templom születésháza a legismertebb és legteljesebb. Ezt Augustus szentelte 

Ihinek (Hathor és Hórusz fiának), díszítésekkel pedig Traianus idején látták 

el. A templom naosza még XII. Ptolemaiosz alatt kezdett épülni és Augustus 

alatt fejeződött be.13 Philae szigetén is történtek építkezések, amik közül a leg-

fontosabbak a görög-római korban mentek végbe. Augustusnak itt is áll egy 

kisebb temploma, valamint a főtemplom külső udvara is az ő nevéhez köthető.14 

A templom vonzotta a görög és római zarándokokat, akik imádkozni jöttek 

ide, és hogy gyógyítást kérjenek az istennőtől, Ízisztől. A mammiszi falainak 

és oszlopainak reliefjei és feliratai főleg XII. Ptolemaiosz, Augustus és Tiberius 

11 http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/lexikon.php?s=Ptolemaios-kori%20templomok%20

Egyiptomban
12 Richard H. Wilkinson, Az ókori Egyiptom templomai, Alexandra, Pécs, 2006. 217–219.
13 Joseph Grafton Milne,  A history of Egypt Under Roman Rule, Cambridge University Press, 

Cambridge , 2013, 17.
14 Richard Alston, The city in Roman and Byzantine Egypt, Routledge, London – New York, 

2002, 199.
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idejére tehetők.15 Karnak és Luxor területén is épültek templomok. Itt találha-

tó az Opet-templom, mely egy görög-római kori templomocska, és amelyet 

többek között Augustus császár díszíttetett.

Délen, Elephantiné szigetén található Khnum, valamint Szatisz temploma. 

Ezek mögött helyezkedik el egy ptolemaiosz-kori kápolna, melyet szintén 

a rómaiak fejeztek be. Az Asszuáni gáttól nem messze található Dabod szi-

getén egy kis Amon-templom állt, melyet ptolemaiosz-királyok bővítettek és 

szenteltek újra Ízisznek. Augustus és Tiberius nevéhez köthetők a díszítések 

és a szobrok, de ezek befejezetlenek maradtak. 

Dendur temploma rekonstruálva ma a Metropolitan Museum of Art-ban áll. 

Ezt a három helyiségből álló templomot Augustus építtette két fivér, Peteésze és 

Pihór tiszteletére, akik a térségben szinte isteni rangra emelkedtek. A templom 

díszítésein a császárt ábrázolták különböző istenek társaságában.

A templomokon kívül egyéb fontos építkezéseit is meg kell említeni. Az első 

komoly építkezési programja mauzóleuma volt. Elhelyezése két közeli épít-

ménnyel volt kapcsolatban; az egyik a Horologium Augusti (2.kép), amely 

Augustus napórája volt, a másik az Ara Pacis, az augustusi békeoltár. A napóra 

nagyon fontos az egyiptomi kapcsolatokat illetően, mert közepén egy obeliszk 

állt, amelyet Egyiptomból hoztak Rómába és ez szolgált a napóra mutatójaként. 

A tetejére egy gömböt és egy tüskét helyeztek; ez utalt Róma fennhatóságára 

és az akkori világ feletti uralmára. Már Görögország meghódítása után szisz-

tematikus műtárgyimport zajlott Rómába, amely a későbbi időszakokban is 

folytatódott.

Az egyik legkedveltebb tárgycsoportnak az obeliszkek tekinthetők, amelyek-

kel ma is találkozunk Rómában a város közterein. Augustus e tárgyakkal hang-

súlyozni akarta, hogy legyőzte a barbár Keletet (ezen Egyiptomot kell érteni), 

valamint kultikus rendeltetésük is volt: a rómaiak tisztában voltak az obeliszkek 

vallási jelentőségével; Rének, a napistennek az Óbirodalom óta szent tárgya 

az obeliszk, amelynek napjelkép jellege a római korban is ismert volt.16 Ezáltal 

az adott épülethez helyezett obeliszk biztosította az épület napisten(ek) általi 

védelmét, legyen az a régi itáliai Sol vagy a görög Héliosz által.

Augustus mauzóleumának kertjeit (3–4.kép) Kr. e. 28-ban nyitották meg.17 

Ez tehát azt jelenti, hogy az ekkor még igen fiatal császár nem a halálra ké szült, 

15 Judith McKenzie, The architecture of Alexandria and Egypt, Yale University Press, New Haven-

London, 2007, 138.
16 Kákosy, i. m, 114.
17 http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/lexikon.php?id=505
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hanem sokkal inkább propagandisztikus elképzelés vezérelte. Augustus kihasz-

nálta az alkalmat, hogy maga mellé állítsa a politikai elit nagy részét, mely tagjai 

közül sokan Antoniust támogatták. A propagandájának oka az volt, hogy elő-

került Antonius végrendelete a Vesta-templomból, melyben leírta, hogy ő sze-

relmével a fáraók országában akar nyugodni. Augustus tehát rejtetten a világ 

tudtára akarta adni, hogy ő marad Rómában, hű marad az Örök Városhoz. Így 

épülete Antonius alexandriai síremlékének ellenpárja, valamint a felette aratott 

győzelem szimbóluma és Augustus nagyságának kifejezője is.

Egyiptom elfoglalása után Augustus két obeliszket helyezett el a bejárat mellett, 

ami szintén egy egyiptomi művészeti és vallási sajátosság: az obeliszkeket pár-

ban volt szokás elhelyezni az adott épületeknél. Már ebben a korszakban is (sőt, 

a hellenizmus kezdete óta) fellángolt az érdeklődés az egyiptomi tárgyak iránt, 

s ez a „mánia” a reneszánsz időszakában ismét elindult, majd később a napóleoni 

háborúk következményeként a XIX. században divatként folytatódott. 

Az Augustusszal kezdetét vevő római kori Egyiptomban ugyan folytatódtak 

az építkezések és fejlesztések, de sosem nyerte vissza régi fényét és dicsőségét. 

Számos épület, műtárgy került ki ekkor az országból és ez a folyamat az előbb 

említett modern időkben is megfigyelhető. Jó példái e koroknak az obelisz-

kek, amelyekkel ma Párizsban, Rómában, Isztambulban és a világ különböző 

pontjain találkozhatunk.

Az obeliszk, amely most Párizsban van, a jobb oldali pülon mellett állt – hogy 

unatkozhat, piedesztálra emelve a Concorde-téren, s mennyire vágyódhat 

a Nílus után!18
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Képek
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