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eglepő hír járta be nemrég az egész művelt világot. A hír különösen a régészettel s főleg az egyiptológiával foglalkozók körében
indokolt feltűnést, sőt izgalmat keltett. Azt jelentette, hogy Lord
Carnarvon angol egyiptológusnak sikerült a mult év november havában
Luxor és Karnak közelében egy még teljesen érintetlen, régi egyiptomi
király-sírt, — Tut-Ench-Amon király, — vagy amint ma általánosan mondani szokás: fáraó —, sírját megtalálnia.
Ennek a leletnek annál nagyobb a hordereje, mert eltekintve attól,
hogy a sírban a legkülönbözőbb tárgyak és drágaságok is voltak eltemetve,
amelyek élénken világítják meg az egykori Egyiptom kultúráját, — a
tudománynak nyilvánvalólag értékes adatok is jutnak a birtokába, arról
a korról, amelyben Tut-Ench-Amon élt és amely zavaros időkről egyébként mindeddig még elég hiányosak az értesüléseink.
Az a kor, amelyben Tut-Ench-Amon uralkodott, a kialakulatlan viszonyoknak, mondhatni az anarchiának volt a kora, amelybe az országot
Tut-Ench-Amon egyik előde, — aki mellesleg az apósa is volt —, IV. Amenhotep döntötte, vallási reform-eszméivel oly áldatlan helyzetet teremtve,
amely az akkor még hatalmas birodalmat a szó szoros értelmében véve:
alapjaiban rendítette meg.
Az egyiptomi monarchia megalapításának időpontját bajos volna pontosan meghatározni.
Kr. előtt 6000 és 3000 év között váltakozva, — jóformán ahány tudós,
történész —, annyiféle kulcs szerint számítja ki.
Az egyiptomiaknak ugyanis nem volt meghatározott fix időponthoz
kötött és ehhez alkalmazkodó időszámításuk, mint pl. minekünk: Krisztus
születése, — vagy a mohamedánoknak: Mohamed futása,
vagy a régi
rómaiaknak: Kóma alapítása. Az egyiptomiak időszámítása a mindenkori
uralkodó uralkodási évéhez igazodott s ez a körülmény valamely időpont
meghatározását, azaz a mai időszámításunkra való átszámítását szerfölött
megnehezíti.
Az egyiptomi papság vezetett ugyan följegyzéseket arról, hogy
melyik uralkodó melyik előde után következett és hány évig ült a trónon,
— de ez csak támpontokat nyujt, nem pedig hiteles adatokat —, dacára
annak, hogy az időszámítás tekintetében az egyiptomiak óriási léptekkel
előzték meg a későbbi görögöket és rómaiakat, akik egészen Julius
Caesarig még a hold járásához igazították a hónapjaikat —, holott Egyiptomban már évezredekkel előbb ezt a nap járása után irányították, az évet
12 hónapra osztva fel, melyeknek mindegyike 30—30 napból állt és mindegyik nap 12—12 órára oszlott. Az így nyert 360 napot aztán az év végén
még öt nappal megtoldták, sőt gondoskodtak arról is, hogy az évente
még mindig mutatkozó negyed-napi különbözet is eloszlattassék.
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A XII. dinasztia után azonban már pontosabban lehet megállapítanunk az éveket és pedig egy meghatározott időszakonkint visszatérő csillagászati jelenség nyomán, amely egy régi papirusz-tekercsen följegyezve
maradt reánk.
Egészen pontos és hiteles időbeli adatokkal a X X V I . dinasztia, jelesül
Pszametik kora óta rendelkezünk, — Kr. előtt 663-tól.
Egyiptom trónján a királyság megalapításától Kleopátrának, — mint
az utolsó uralkodónak haláláig számítva —, 31 dinasztia ült, amelyek a
következőrendben követték egymást.
Őskor: Kr. előtt körülbelül 3315—2895. I—II.
Ókor vagy a piramisok kora: Kr. előtt körülbelül 2895—2360. III—VI.
Közbeeső kor: Kr. előtt körülbelül 2360—2000. VII—XI.
Középkor: Kr. előtt 2000—1550. XII—XVII.
Újkor: Kr. előtt 1550—1100. XVIII—XX.
Idegen uralkodók kora: Kr. előtt 1100—663. X X I — X X V .
Késői kor: Kr. előtt 663-332. X X V I — X X X .
Ptolomeuszok kora: Kr. előtt 332—30. X X X I .
Herodotosz — egyiptomi papok előadása alapján —, úgy írja — és
ezt megerősítik más kútforrások is —, hogy Egyiptom első uralkodója
Mena — vagy görögösen: Menesz —, volt, aki a jelek után ítélve katonai
forradalom útján szerezte meg uralmát Egyiptom felett. Lehet, hogy erre
a közvetlen mozgató erőt valamely szerencsésen befejezett háború
adta meg.
Mena volt, aki az addig külön-különálló, független és törzs-szerkezeti
alapokon nyugvó Alsó- és Felső-Egyiptomot egyesítette, s mint első viselte
a fején az ország kettős koronáját, — a déli fehéret, vagyis Felső-Egyiptomét és az északi vöröset, vagyis Alsó-Egyiptomét. És érdekes: politikailag Felső-Egyiptom mindig „fehér", — Alsó-Egyiptom ellenben mindig
inkább „vörös" volt.
Ugyancsak Mena volt, aki a Nilus alsó folyásánál, a mai Cairótól
mintegy 15 kilométernyire délfelé, „Mannover" vagy „Mennefer" vagy
„Menfe" —, „jó hely" —, néven székvárost építtetett magának. A várost
utóbb a zsidók „Nóf" vagy „Móf" néven nevezték, — a görögök pedig
„Memphisz"-nek.
Ennek a városnak a mellékneve — tekintettel arra, hogy Ptah istennek volt szentelve —, „Ha-Ka-Ptah" volt, ami annyit jelent, mint „Ptah
isten lakása". Ebből a névből képezték volna — egyes tudósok szerint —;
a görögök az országnak „Aigüptosz" nevét —, azaz a mai, általában használt „Egyiptom"-ot, holott az egyiptomiak az országukat annak idején
„Khemet"-nek, „fekete föld"-nek hívták.
S ha Menáról és közvetlen utódairól csak kétes bizonyosságú hagyományok útján tudunk is egyet s mást, — a II. és következő dinasztiákról
s azután folytatólag a többiekről már egykori följegyzések, faragványok
maradtak reánk.
Az egyiptomi állami szervezet Egyiptomnak már az ókorában jóformán teljesen kialakult volt.
Az állam élén a mindenható, abszolut uralkodó állt. Mint ma általánosan nevezik: a fáraó, — amely szó a „Per-Ao" egyiptomi szavakból származik és „nagy (vagy előkelő) házból (vagy családból) való"-t jelent.
Az egyiptomi ugyanis oly tisztelettel viseltetett uralkodója iránt,
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hogy azt sohasem nevezte a nevén, hanem csak körülírással jelölte meg.
„Őfelsége", „Őszentsége", „A jó isten" voltak a leghasználatosabb formák.
A zsidók részéről a leggyakoribb megjelölés a „Per-Ao" volt és a „fáraó"
név az ő útjukon, a Biblia útján jutott a köztudatba, a közhasználatba.
A sirok vagy a templomok falain talált festmények, vésések, domborművek és föliratokból, nemkülönben régi papirusz-tekercsek megfejtett
írásaiból ma már tudjuk és ismerjük az uralkodó jogait, egész közjogi
helyzetét, munkakörét, sőt napi időbeosztását, — udvartartásának, — a
spanyol etikettre emlékeztető udvari szertartásoknak minden részletét. Tudjuk és ismerjük az állami adminisztráció bonyolult gépezetét.
A legelső állami tisztviselő a Vezér vagy Nagyvezér volt, egyúttal
rendszerint a főváros katonai parancsnoka s legtöbbször az igazságszolgáltatás feje is. Minden közigazgatási ügy átment az ő kezén. Igen gyakran
ő volt megbízva a közmunkák felügyeletével is.
Kiváló gonddal volt megszervezve a pénzügyi igazgatás. Ennek feje
rangban közvetlenül a Vezér után következett.
Az egyiptomiaknál pénz, — mai értelemben —, ismeretlen fogalom
volt. A vásárlásokat, az adókat természetben eszközölték, illetőleg szolgáltatták be. Adót kellett fizetni minden hajó, pálma, barom, szőllőskert
stb. után.
A pénzügyi igazgatás hatáskörébe tartoztak a készletek gazdag raktárai, melyeknek adminisztrációját nagyszámú hivatalnok és tisztviselő
látta el.
Ugyanígy szervezve volt a közigazgatás minden többi ágazata. Egyebek között pl. a postaforgalom. Állandó futárszolgálatot rendszeresítettek,
amely az uralkodó parancsait és intézkedéseit haladéktalanul és a leggyorsabban közvetítette az ország legtávolabb fekvő részeibe is. Krisztus előtt
több ezer évvel!
Az országot közigazgatásilag 44 megyére vagy kerületre osztották
fel, melyeknek élén kezdetben többé-kevésbbé önálló fejedelmek álltak.
Csupán a későbbi időkben vált rendszerré, hogy a megyék élére a király a
központból küldött kormányzót vagy főnököt.
Az összes állami hivataloknak és hivatalnokoknak működését az uralkodó egységes akarata irányította s a fegyelem és az engedelmesség tartotta a rendes kerékvágásban, — akkor, amikor Európa lakói még a kőkorszakban éltek és Ázsia későbbi kultúrnépei előtt sem derengett még a
művelődés hajnalhasadása.
Csodálatos részletes pontossággal állapították meg a közigazgatáson
kívül az egyházi vagy a hadiszervezetet is.
Meglepő továbbá az a magaslat, amelyen az egyiptomi művelődés már
azokban a régi időkben a csillagászati, az orvosi, a mérnöki, az építészeti,
a bölcsészeti, az erkölcstani, vagy a hit- és a vallástudományok terén állt.
A kutatások ma már kétségtelenné teszik, hogy az egyiptomi vallás,
melyet az istenségnek sok különféle alakkal való ábrázolása következtében sokáig sok isten-imádatnak tartottak, — oly mély erkölcs-bölcseleti
alapon nyugodott, amelyet a nyilvánvalólag a hatása alatt vagy talán
egyenesen a belőle keletkezett zsidó vagy keresztény vallásban találhatunk fel.
Sok momentum, — jelesül a Genezis könyvének 28. rész 18—22. ver-
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sei —, 31. rész 30—35. s különösen 45—54. versei —, 35. rész 20. verse arra
enged következtetést, hogy a zsidók ősi vallása a kő-, illetőleg a bálványimádás, a fetisizmus lehetett.
Az egyiptomi vallás lényegileg véve egy-isten-imádat volt és pedig
a Szentháromság — Atya, Anya, Fiú —, alapján.
A sólyomfejű Hór, — a vizilófejű Szet, — az oroszlánfejű Szekhet, —
az ibiszfejű Thot képes ábrázolatai vagy a skarabeusz-bogár: az örökkévalóság és a feltámadás jelképe, — az Ápisz-bika: Ptah isten első kinyilatkoztatása, — mindenesetre kicsinylően megmosolyogtatónak tűnik elő, ha
ezeket isteneknek képzeljük el, akiket személyük szerint imádtak.
Ezen az „állatkultusz"-on főleg a régi görög írók élcelődtek, gúnyolódtak, pedig az állatoknak az istenekkel való kapcsolatos elképzelése a régi
görög vallásban sem volt ismeretlen.
Minden istennek, istennőnek megvolt a maga szent állatja. AthénéMinervának: a bagoly, — Zeüsz-Jupiternek: a sas, — Phoibosz-Apollónak :
a farkas, — Arthémisz-Diánának: a medve, — Héré-Junónak: a tehén, —
Afrodité-Vénusznak: a galamb.
Tökéletesen hasonló jellegűek voltak az egyiptomiak megjelölései
amelyek mindig találóan jelképezték azt a helyet vagy körülményt, ahol
vagy amely között az az illető isten jelentkezni szokott.
Anubisz-t, a sivatag istenét sakálfejjel jelképezték, — Szobek viziistent: krokodilfejjel.
Az egyiptomi vallásban szereplő állatfejű alakok és állatok nem voltak szó szerint veendő istenek s maguk az egyiptomi hittudósok sem
tartották ezeket isteneknek, hanem csupán oly lényeknek, amelyekben az.
Isten szikrája lakozik, amelyek az egy-isten különböző tulajdonságainak
vagy jelentkezéseinek megtestesülései, megnyilvánulásai.
Hogy a nép, a be nem avatottak nagy tömege előtt a vallás esetleg
sok-isten-imádattá vagy éppen bálvány-imádássá fajult, — a vallás lényegén nem változtat.
Amon: a teremtő-, Ptah: a rendező-, Ozirisz: a fenntartó és éltetőIzisz: a tápláló-erejét jelképezte az egy-istenségnek s valamennyi sokisten valójában mind ugyanaz az egy-isten volt.
A régi vallásokban a nép alacsonyabb kultúrfoka miatt és a könnyebb
megértés és elképzelés céljából hemzsegtek az allegóriák.
Az egyiptomi Ozirisz isten mithosza vagy legendája, — ha figyelemmel tekintjük —, jelképesen a napnak naponkint, örökké visszatérő reggeli
születését és estil lenyugvását, halálát szimbolizálja csupán. Épp úgy,
mint ahogy a görög-római mitológiában is számos példát találunk, amelyekben csak a természet egyes, különböző tüneteinek allegorikus kifejezését kell látnunk.
Itt van pl. Persephoné elrablása, az év felerészében anyjánál, a felvilágon, — a másik felerészében a Hádeszben, az Alvilágban való tartózkodása —, amely a természetnek, a termékenységnek téli pihenését szim'bolizálja.
Vagy vegyük pl. Heraklesz és Antheüsz küzdelmének mondáját.
Antheüsz a Föld gyermeke volt és valahányszor őt Heraklesz a küzdelem hevében a földre terítette, — szülő-anyjától új erőt nyerve —, újult
erővel szökött talpra megint. Heraklesz végre is csak úgy tudta legyőzni,
hogy a levegőbe emelve megfojtotta. Mi más ez, mint jelképes kifejezése
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annak, hogy az erő, a hatalom az anyaföldben gyökerezik, amelytől a nép
az ő erejét kapja, de amelytől elszakasztva, könnyű zsákmányává válik
megtámadójának.
Minthogy Egyiptom az ő történelmének kezdetén nem volt egységes
ország és az első uralkodó: Mena alatt is csak névleg egyesült és véglegesen csupán a XVI. dinasztia alatt lett tartósan egységes, a régi tartományok s ezeken belül az egyes megyék vagy kerületek, sőt még ezeken is
belül az egyes városok, falvak évezredeken át fenntartották autonómiájukat.
És ez az autonómia megnyilvánult a vallásban is.
Mindegyik kerületnek, mondhatni: minden egyes városnak, sőt falunak külön-külön véd-istene volt, helyesebben: az egy-istenség egyik vagy
másik, — náluk éppen aktuális —, alakját tartották véd-istenüknek és elsősorban ezt részesítették tiszteletben.
Így volt pl. véd-istene Memfisz-nek: Ptah, — Thébé-nek: Amon, —
Abydosz-nak: Ozirisz, — Heliopolisz-nak: Rha.
Mindezek az istenek, — hogy úgy mondjam: helyi istenek —, egymástól többé-kevésbbé függetlenül uralkodtak a maguk területén, — miközben
papjaik és híveik nem egyszer vetélkedtek azon, hogy az igazi hegemóniát
melyik isten vigye közülök
?
Minthogy Egyiptomnak a déli, a felső része képezte a politikai súlypontját s az ország igazi fővárosa is a csak másodsorban szereplő, alsóegyiptomi Memfisz mellett a délen fekvő Thébe, a régi Felső-Egyiptom
fővárosa volt, és minthogy itt az uralkodó véd-istenként Amon-t tisztelték, — az uralkodók s következéskép az ország előkelőségei —, elsősorban
Amon-nak hódoltak leginkább.
Ezért is nevezték a görögök Thébét másként „Dioszpolisz"-nak, —
„az isten városá"-nak. A zsidók a várost ugyanebből az okból „No-Amon"
vagy csak röviden „No" néven nevezték. Egyiptomi neve „Veszet" volt.
És Amon-isten elsősége ellen hiába küzdöttek a többi istenek papjai
és hívei. A többi isten nem tudta elérni azt az általános tiszteletet, amelyben Amon részesült. Nem tudta felülmúlni Amon felsőbbségét.
A XVIII. dinasztia uralma alatt, jelesül III. Thutmesz trónralépésétől
III. Amenhotep haláláig tartott Egyiptom fénykora.
Sem azelőtt, sem azután nem volt oly nagy és hatalmas és boldog
Egyiptom, — nem virult benne a jóllét, a gazdagság annyira, mint ez alatt
az idő alatt.
A barbár hikszoszok bitorló uralma, — Egyiptom ú. n. „középkor"-ának
ez a legjelentősebb eseménye —, már csak az emlékezetben, a történelemben élt és Egyiptom a diadalmas szabadságharc után, az újra uralomra
jutott nemzeti dinasztia alatt, a nemzeti irányzat jegyében újjászületve
oly világhatalommá vált, aminőt az emberiség addig még nem látott.
Fölfedező, kutató tengeri és szárazföldi expedíciók indultak útnak, —
hódító, dicsőséges hadjáratok vették kezdetüket s az addig többé-kevésbbé
elzárkózott Egyiptom politikailag és gazdaságilag kapcsolatba lépett a külfölddel és vezető-szerepet ragadott a kezébe.
A külfölddel való érintkezés, — igen természetesen —, nem maradt
hatás nélkül Egyiptomra. Sokban átalakította, módosította a régi szokásokat, erkölcsöket. A világlátás számos új, ismeretlen világnézetet honosított meg a Nilus partján. És ezeknek nem mindegyike volt üdvös hatású.
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A túlságos jóllét azt eredményezte, hogy külföldi, keleti mintájú fényűzés kezdett lábrakapni.
A művészetben új gondolatok, új eszmék termelődtek. Az egyiptomi
művészeti tipusba számos nem egyiptomi motívum keverődött.
S amint a külfölddel való érintkezés kapcsán az egyiptomi fogalomkör, gondolatvilág sok új, ismeretlen fogalommal, gondolattal gazdagodott,
úgy a nyelv is, — kifejezésükre törekedve —, gazdagabb lett. Szavakat
keresett, amelyek az egyiptomi nyelvben addig nem léteztek. Csakhogy ezeket a szavakat, ezeket a kifejezéseket az egyiptomiak az idegenből egyszerűen, változtatás nélkül átvették. Ezért van a régi egyiptomi nyelvben
oly sok, — legnagyobbrészt sémi eredetű szó.
A külföld hatása bizonyos tekintetben még a vallás szempontjából is
észlelhető.
E tekintetben ugyan az egyiptomiak sokkal hithűbbek voltak, semhogy eredeti, ősi vallásukat tudatosan idegen motivumokkal szaturálták
volna —, de az idegen kultusz hatása mégis elvitázhatatlan és szerves
összefüggésben állt az idegen bevándorlásokkal, amelyeknek az egyiptomiak sohasem vetettek gátat.
Ez a bevándorlás, sőt betelepítés különösen a későbbi, a X I X . dinasztia alatt öltött nagyobb mérveket. Az uralkodók eleinte könnyelmű elővigyázatlanságból, fölsemvevésből, — mondjuk: rövidlátó „liberálizmus"ból —, utóbb politikai okok külső hatása alatt, eltértek a szigorúan keresztülvitt nemzeti és vallási irányzattól. Az idegenek mind több és több
befolyást ragadtak a kezükbe.
Az idegenszármazású királynékkal velük jött a kíséretük s azoknak
bizalma, faj szeretete természetesen pozicióhoz juttatta velük fajrokon
híveiket. És ezzel az idegen, — elsősorban: sémi —, befolyás lassankint
mind mégjobban elhatalmasodott az országban.
Utóbb egész városok jutottak a sémi-törzsek birtokába.
És ezek a bevándorlottak, — habár Egyiptom alattvalói voltak —,
sohasem idomultak át, sohasem tették a magukévá teljesen az egyiptomi
szokásokat, erkölcsöket, az egyiptomi felfogást.
Lehet mondani: külön államot, külön szervezetet alkottak az államban, külön szokások, külön erkölcsök szerint éltek, melyekhez ragaszkodtak, — vallásukat, nyelvüket féltékeny gonddal őrizték meg.
Egyiptom eleinte az őt jellemző vendégszeretettel tüntette ki a jövevényeket s a türelmesség jelszava alatt nem akarta, — utóbb már nem
bírta —, lerázni magáról azoknak a befolyását, amely végül annyira összevissza hálózta, aláaknázta, megőrölte, hogy Egyiptom ereje velük szemben egészen megbénult.
Nem az ősi, civilizált Egyiptom alakította át magához az idegeneket,
de ezek ütötték egyik rést a másik után Egyiptom nemzeti irányzatán, ősi
hitén. A sémi istenek: Baál, Asztarte, Szutek, — bevonultak Egyiptom
földjére.
A sémi nyelv elrontotta az egyiptomi nyelvet. Az írók kezdték
átvenni, — talán öntudatlanul, talán divatból —, a közhasználatú sémiszavakat, sémi kifejezéseket.
A nyelvben, a közéletben, a művészetben háttérbe szorult a több ezer
éves Egyiptom minden nemzeti sajátsága, úgyhogy Kr. előtt a X. század-
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ban, a XXII. dinasztiával kétségenkívüli sémi származású család jutott
Egyiptom trónjára.
Az idegenek természetesen közönyösek voltak az ország nemzeti és
vallási irányzatával szemben, — sőt ellenségesen tekintették ezt, mert
semmiesetre sem kedvezett az ő érvényesülési érdekeiknek.
Ebből aztán az következett, hogy befolyásukkal, szereplésükkel nemcsak nem vitték előre az ország fejlődését, de véglegesen lejtőre juttatva
Egyiptomot, a végfeloszlásba, az elbukásba sodorták bele. Így az
ország, melynek hatalma jóformán az egész akkor ismert világra kiterjedt,
könnyű zsákmányává vált a későbbi idők nagy hódító népeinek: az asszíroknak, perzsáknak, görögöknek s végezetül a rómaiaknak.
Alárendeltségi, függőségi helyzetbe került. Tönkrement.
És amikor mindennek, akkor még csak fenyegető veszedelmére ráeszmélt: már késő volt.
Már a X I X . dinasztia alatt ideges kapkodással próbálta, hogy fáradt
szervezetét fölfrissítse.
És itt ismét végzetes hibába esett bele.
Erőtlenségének talán túlzottan pesszimisztikus megítélésével újjászületését nem önmagában a nemzeti és vallási irányzatban kereste, hanem
újból az idegenekben, — ez alkalommal a görögökben.
És a görögök be is telepedtek — és kitűnő üzleteket csináltak Egyiptomban. De nem olvadtak be ők sem. Sőt lelkük mélyén megvetették a
halódó Egyiptomot. Még azt a kevés életerőt is kiszívták belőle, ami még
megmaradt volt benne, — nem hagyva neki egyebet, mint a mult emlékein
való keserű rágódást.
Krisztus születése előtt az 1400-as évek eleje és az 1300-as évek utolsó
esztendői alatt történt, hogy a XVIII. dinasztiából származott III. Amenliotep király megtért őseihez és a trónon fia, IV. Amenhotep követte.
III. Amenhotep, — görögösen: „Amenóphisz" vagy „Amenóthesz" —,
36 éves uralkodása kezdetén házasodott meg. Bizonyos Teja, Tai vagy Thi
nevű nőt vett feleségül, — kétségenkívül a szépsége miatt. A nő nyilvánvalólag nem volt „vérbeli" származású. Szülei egyszerű közemberek voltak.
Atyjának: Jee, — anyjának: Tue volt a neve. A Delta-közből származtak.
Az bizonyos, hogy a királynénak és szüleinek neve, egész jellegük, sőt a
magukkal hozott környezetük is, — semmi esetre sem volt egyiptomi. Idegen fajbeliek voltak. A királyné tipusa, — arcképei után ítélve, kétségkívül sémi, — talán éppen zsidó származásra vall.
A régi egyiptomi: általában véve magas volt, nyulánk termetű és
sovány. Széles, erős vállal, domború mellel. Karjai izmosak voltak és
hosszú kézfejben végződtek. Csípői szélesek, lábai vékonyak, de izmosak
voltak. Lábfeje kicsiny, hosszúkás és lapos volt. Feje aránylag nagy volt,
homloka alacsony és széles. Szögletes arca rövid. Szemei nagyok, orcái teltek, ajkai vastagok, szája széles, mely rendesen valami sajátszerű, fájdalmas jellegű mosolyt tüntetett fel.
Dacára a „vérbeli" különbségnek a királyné megkapta a „nagy királyi
feleség" címet, — tehát hivatalosan is királynévá lett. Ami mindenesetre
a királyi hatalom és uralkodói akarat korlátlan voltát s egyúttal a király
nagy szerelmét igazolja. Hágasságkötésükről több „emlék-skarabeusz"
maradt reánk, amelyek azokban az időkben azt a szerepet töltötték be, mint
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amit mai napság az emlék-érmek. Azokat akkor amuletteknek, pecsétnyomóknak használták.
Férjének iránta érzett nagyfokú
szeretetét jellemzi az a körülmény is, hogy III. Amenhotep Zeruche város mellett, — alkalmasint a
keleti Deltában —, egy 1374 méter hosszú és 700 méter széles mesterséges
tavat készíttetett a felesége kedvéért és pedig hihetetlenül rövid idő, — 14
nap —, alatt. S amikor a munka elkészült, azt a király maga avatta fel
ünnepélyesen, nem mulasztván el, hogy ez alkalomból új „emlék-skarabeusz"-okat osztogassan szét hívei között.
A más ünnepélyes alkalmakkor kiosztott „emlék-skarabeusz" darabok
is mindig viselik az ő nevét és az emlékeken mindenkor a férje mellett
ábrázolva látható.
Ez a nyilvános szereplése mindenesetre szokatlan jelenség, mert az
egyptomi királynék mindaddig nem igen szoktak volt kilépni hagyományos visszavonultságukból, hogy a nyilvános életben résztvegyenek.
A királynénak politikai szempontból is gyakorolt befolyása annyira
köztudomású volt, hogy III. Amenhotep halála után Dusrata mitániai
király levélben fordúlt hozzá, gazdag ajándékokkal kisérve sorait és kérve,
hogy fiánál, az új királynál közbenjárva, ennek jóindulatú hajlandóságát
az ő részére eszközölje ki.
III. Amenhotepnek és feleségének egyetlen fiúgyermeke, a trónörökös — akinek hasonlókép Amenhotep volt a neve, — a későbbi IV. Amenhotep király, — külsőleg nem volt szép. Hegyes volt az álla és arccsontjai
feltűnő élességgel álltak elő. Nyaka szokatlanúl vékony és hosszú volt. Termete karcsú, lábikrái pedig még az általános egyiptomi jellegzetességhez
képest is vékonyak voltak, — csodálatos ellentétben szerfelett kifejlett felsőlábszáraival és szinte felfuvódottnak látszó testével.
Mindenesetre igen érdekes, különös egyéniségnek kellett lennie.
Gyenge fizikum, behatásokra, befolyásokra fogékony jellem, aki azonban, ha magát valamiben megkötötte, amellett makacsúl kitartott s igyekezett azt keresztűlerőszakolni a legfanatikusabb csökönyösséggel, mellőzve minden melléktekintetet.
Vallási szempontból rajongó, exaltált volt, — családi életében azonban
gyöngéd és bensőséggel teljes.
Nevelését, — alkalmasint deltaközi származású anyjának befolyása
következtében a heliopoliszi papoktól nyerte és így természetes, hogy az
ottani vallási iskola elveit szívta magába, amelyek szerint minden isten
között a legelsőrendű és rangú: a heliopoliszi véd-isten, Rha, — aki nem
más, mint a Nap-isten, — sokak szerint maga a nap, mint égitest.
Éppen erre vonatkozással nevezték a várost a görögök „Heliopolisz"nak, ami annyit jelent, mint „a nap városa".
Ez a vallási iskola a thébei Amon istent, aki már sok évszázad óta
az egyiptomi vallásban vezérszerepet vitt, csak lokális istenségnek minősítette és nem lehet csodálni, hogy a heliopoliszi papság az ifjú trónörököst
mindenáron igyekezett a tanainak megnyerni és ezzel kapcsolatban serényen iparkodott azon is, hogy az ifjút lehetőleg mennél sikeresebben elidegenítse az ősi Amon istentől, akinek országszerte, hallgatólagosan elismert
elsősége méltán keltette fel a heliopoliszi papság féltékenységét.
És a trónörökös csakugyan teljesen el is hidegült őseinek istenétől és
szívvel-lélekkel a heliopoliszi vallás hivévé vált.
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Ennek okát a heliopoliszi papságnak és ezenkívül az idegen fajbeli
királynénak kétségtelen személyes befolyásán kívül még más momentumokban is lehet keresni.
Egyiptomban ugyanis a trónhoz való jog megállapításánál és elismerésénél nagy szerepet játszott a „vérbeli" születés és III. Amenhotep előtt
már számos uralkodónak voltak súlyos küzdelmei amiatt, hogy egyik vagy
másik szülőjük nem származott egyenrangú családból.
A cselszövények, udvari intrikák legelkeseredettebb küzdelmét kellett
pl. I. Thutmesz király legidősebb — ugyancsak Thutmesz nevű gyermekének, a későbbi III. Thutmesznek, — görögösen: Thutmószisz-nak, — végigküzdenie, mert édesanyja — Izisz, — nem származott királyi vérből, hanem
csak egyszerű nő volt, — talán éppen háremhölgy.
20 évig küzdött változó szerencsével, nyiltan és titokban, amig le tudta
győzni az akadályokat, hogy Egyiptom egész történelmének, mint legkiválóbb uralkodója, örökéletűvé tehesse a nevét és emlékét s Egyiptomra
nézve a legdicsőségesebbé azt a kort, amelyben élt.
Amenhotep trónörökösnél hasonló eset állt fenn.
Anyja egyszerű emberek, idegenfajú emberek gyermeke volt. Anyai
ágon tehát nem volt „vérbeli" születésű. És jóllehet, az uralkodói abszolút
akarat azokban az időkben mindenható volt, az ifjú Amenhotep joggal
aggódhatott, hogy az Amon-papok, mint a belpolitikai élet irányítói, súlyosan írják a terhére a születésénél mutatkozó kettős fogyatkozást, a „vérbeli" származás hiányát és az idegen — tehát nem a nemzeti — befolyás
érvényesülésének veszedelmét.
Nem lehet tehát csodálni, ha benne eleinte idegenkedés, majd ellenszenv, utóbb gyűlölet nyilvánult meg az Amon-papok és közvetve Amon
isten ellen, amit a heliopoliszi papság kétségkívül buzgóan szított benne.
A heliopoliszi papságnak kézenfekvő érdeke volt, hogy Amenhotep
reájuk támaszkodva, kerüljön a trónra, mert ezáltal saját befolyásuk erősbödésére lehetett kilátásuk.
És az erre vonatkozó törekvés nem is maradt meddő.
Amenhotep náluk keresett oltalmat, vagy legalább is támaszt a thébei
konzervatív párt ellenében és természetes, hogy a heliopoliszi papság iránt
érzett bizalmát és rokonszenvét átvitte az ottani istenségre is.
Az ifjú Amenhotep, mihelyt a trónra jutott, azonnal a tettek terére
lépett.
Kifejezetten az új isten: a nap-csillagzat — egyiptomi nyelven: Aten —
hívének vallotta magát és templomot kezdett neki építtetni, tüntetőleg a
thébei Anion-templom szomszédságában.
Egyúttal Thébén kívül is, másutt szintén megkezdette az építkezéseket Aten isten tiszteletére, akinek ily körülmények között, hogy kultusza
teljesen megszilárdulhasson, csak egy hiányzott még: a terület.
Az új király mindenesetre ezt legszívesebben Thébében létesítette
volna, de Thébe Amon istené volt és ahhoz, hogy Amont onnan száműzze,
ekkor talán még nem volt elegendő bátorsága.
Ezért más tájat szemelt ki Aten isten részére: az El-Amarna beduin
törzs után elnevezett síkságot, amely a Nilus mellett, körülbelül a feleúton fekszik Thébe és Memphisz között. Itt fényes templomot emeltetett
Atennek és megvetette Khunaten (Eszutaton) város alapjait.
A király környezete, az előkelőségek, az udvari népek hódolattal
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hajoltak meg a mindenható király akarata előtt és követték őt a hitében,
ha nem is mindnyájan hajlamaik szerint Mindössze — igen természetesen
— az Amon-papok között mutatkozott nagyobb arányú ellenkezés, de
Amenhotep ezzel nem sokat törődött.
Az Aten-kultusz kimélyítésére azonban Thébe és vidéke nem nyújtott
elég alkalmas teret, mert itt minden Amon istennel volt összefüggésben.
Ezért a király uralkodásának hatodik évében elhatározta — lehet:
külső, kényszerítő okok befolyása következtében, talán zavargások, lázongások miatt, — hogy egész udvartartásával együtt otthagyja Thébét és
Khunatenben telepedik meg, ezt jelentvén ki székvárosának, Thébe és Memphisz tökéletes mellőzésével.
Vissza is vonúlt ide és hivatalos díszkocsiján bejárta az egész kerületet s a tündöklő nap — Aten — felé fordulva, ünnepélyesen megesküdött,
hogy a kerület határát soha életében átlépni nem fogja. Itt, az Isten hivatalos területén fogja őt szolgálni, mindhalálig.
És ezt az esküjét meg is tartotta.
Újszékhelyén nagy fénnyel, pompával vette magát körül és teljes
lelkesedettséggel fogott hozzá az új hit általánosításához.
Mindenekelőtt is Aten istentiszteletét hivatalos állami vallássá tette.
Csak ennek az egyetlen istennek a tiszteletét engedte meg. A többi istenek templomait bezáratta. Az isten-szobrokat elpusztíttatta, képesábrázolataikat a falakról lekapartatta, sőt nevüket is száműzte.
Gyűlölete különösen Amon isten ellen nyilvánult meg. Ebben a tekintetben még a régi sírokat sem kímélte meg. Ahol ennek az istennek a neve,
képe, szobra előfordúlt, ezt irgalmat nem ismerve, elpusztíttatta, megsemmisítette. Sőt azokat a személyeket, akiknek a nevében Amon isten
neve szerepelt, kényszerítette, hogy nevüket változtassák meg.
Ebben a tekintetben maga is példával járt elől. Nevét „Amenhotep"
helyett — amelynek jelentése: „Amon megelégedett" — „Khunaten"-re
(,Ech-en-Aton"-ra) változtatta, ami annyit jelent, mint „a nap lelke". Az
Amon nevet még a családjának, a szüleinek neveiből is kivakartatta, ahol
ezek felvésve vagy felfestve voltak s azt az illetőknek más címével helyettesittette.
Azt, hogy az új vallás miben állt, egy himnuszból tudjuk meg, amelynek szerzője valószínüleg maga IV. Amenhotep volt.
Ez a himnusz Atent, mint az egyetlen istent, az életnek és általában
mindennek a teremtőjét, rendezőjét, megtartóját és igazgatóját dicsőíti,
mint olyan istent, aki nemcsak Egyiptomé, de az egész világé.
Olyan tan ez a hit, amely nemcsak lényegileg, de formailag is teljesen
kiküszöböli a sok-isten-imádatot és a nyers egyiptomi hit formáját, az
egy-isten-imádatot mutatja, csakhogy a Szent-Háromság nélkül és azzal
a különbséggel, hogy ez az egy-isten: a nap.
Az új isten ábrázolása is a nap korongja volt, a sugarakkal.
Egyes tudósok — így többek között Lenormant — Aten isten nevében
a sémi „Adonáj" szót vélik felismerni és feltalálni és ennek lehetőségére
nézve némi nyomot látnak abban a kétségtelen tényben, hogy Aten istennek az új városban és a zsidóknak utóbb a pusztában gyakorolt istentisztelete között bizonyos hasonlóság el nem vitatható.
Az új vallás a művészetben is új irányt teremtett.
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Eddig a sírokban, a feliratokon, képeken, domborműveken az elhaltak élettörténete részletesen volt leírva, megörökítve a legaprólékosabb
vonatkozásokban, pl. a hivatalos életben, a vadászaton, az illető foglalkozása körében, vagy otthonában. Most a képek csak a hódolatot adják
vissza az új isten és a király előtt és ezekben a képekben most már nem
a régi sablonos, kötött stílus uralkodott, de valami modernebb felfogás,
ujabb iskolai irány érvényesült.
Arra nézve, hogy az államvallás átalakítása járt-e nagyobb rázkódásokkal, találkozott-e különösebb ellenkezésekkel, esetleg nem támasztott-e
forrongásokat? — adatok még nem nagyon jutottak a tudomány birtokába.
A látszat az, mintha a királynak, a királyságnak még elég csorbítatlan lett volna a tekintélye ahhoz, hogy az oppozició még csak fel se üssfc
fejét. A főurak, a főhivatalnokok talán követték IV. Amenhotepet, vagy
pedig önként visszavonúltak, nem várva be, amíg a király őket eltávolítja,
esetleg kivégezteti. A nép meg — lehet nem is sokat törődött az egész
valláskérdéssel. Imádta tovább a saját helyi istenét.
De a hamu alatt azért okvetlenül izzott a parázs, mint ezt a IV. Amenhotep halála után bekövetkezett események bizonyítják.
A király vakbuzgalma és egyoldalúlag lekötött, lelkesült tevékenysége
azonban ha a belföldön látszólag, egyelőre nem éreztette is a hatását, a
külpolitika terén annál súlyosabb eredményeket vont maga után.
A meghódított tartományokban nagyon is észrevehető volt a király
erős kezének hiánya. Az Egyiptom elleni lázadásokat nem torolták meg
— mint a múltban — azonnal, véresen.
Észak-Sziria hatalmas dinasztiája: Aziru, az amori fejedelem már
III. Amenhotep uralma alatt bizonyos függetlenségi törekvéseket árult el,
amelyeket támogattak a szomszédai, a hethiták, a kabirok törzséből való
beduinok, sőt titkon még Babylon és Assziria királya is.
Más tartományokban szintén súlyos volt a helyzet.
A szorongatottak hasztalan kértek sürgős segélyt, támogatást a
királytól. Ő nem törődött mással, mint az új vallás népszerűsítésével, terjesztésével, kultiválásával. Az államügyek intézésével nem is foglalkozott.
Ezeket kegyencei végezték helyette, sokszor elég lelkiismeretlenül, felületesen.
Az is lehet ugyan, hogy ezek a kegyencek belátták annak szükségét és
horderejét, hogy Egyiptomnak hadsereggel kellene fordúlnia a felkelők
ellen és megvédenie megtámadott tartományait. Azonban aggályosnak
mutatkozott, hogy a haderő az országból külső hadjáratra kivonúljon.
Nagyon el lehet képzelni, hogy ez esetben alapos lehetett az aggodalom,
vajjon nem támad-e valami belső forrongás, a vallás miatt, amelyet meggyöngített karhatalom mellett semmi esetre sem lehetett volna leverni,
Így a segélyt-kérők támasz nélkül maradtak és az illető tartomány
Egyiptomra nézve elveszett.
IV. Amenhotepnek és feleségének, Nefretétének, házasságukból hat
leánygyermekük született. Fiúk azonban egy sem.
A legidősebb királyleányt — Meritatont — Szakéré, a király egyik
kegyence vette nőül, a másik hercegnőt pedig, névszerint: Enchesz-n-Patont, Tut-Ench-Aton, egy másik kegyenc nyerte el feleségül.
IV. Amenhotep 18 esztendeig ült a trónon.
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Uralkodásának vége felé Szakérét uralkodótársul vette maga mellé,
hogy minden idejét és erejét kizárólag a vallási ügyeknek szentelhesse.
Haláláról közelebbi részleteket nem tudunk. Természetes halállal
halt-e meg vagy pedig erőszakos módon — esetleg méreggel tették-e el a
láb alul? — hiába kutatjuk.
A fővárosához közelfekvő egyik völgyben temették el, már korábban
elhalt Meket-Aton nevű leánya mellé.
Halálával aztán tökéletes felfordulás következett be az országban.
Megindultak a vallási- és a polgárháborúk.
A régi hit háttérbe szorított, vagy elnyomott hivei fellázadtak az új
vallás ellen. Az Amon-papok álltak a mozgalom élére. Ők lettek a forradalom szóvivői, apostolai.
Az új király: Szakéré, teljesen IV. Amenhotep nyomdokain haladva,
megkisérelte az ellenállást. És a közhangúlat elkeseredettségét semmi sem
bizonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy a dinasztikus érzelmű egyiptomi nép Szakérét elűzte.
Utóda és sógora — Tut-Ench-Aton, — akinek a sírját Lord Carnarvon
most megtalálta, óvatosabb volt és engedett a közhangúlatnak. Magát és
családját Amon isten hívének vallotta s mint egykor Amenhotep megváltoztatta a nevét, ő is elhagyta a nevéből az ellenszenves „Aton" nevet és
helyette a jobbhangzású és népszerűbb „Amon" nevet vette fel.
Így lett belőle Tut-Ench-Amon.
Tartózkodási helyét is, mint király, Khunatenből Thébébe, tehát az
Amon-kultusz gócpontjába helyezte át és visszaállította a régi isten —
Amon — kultuszát.
Ezzel a IV. Amenhotep-féle vallás sorsa meg volt pecsételve.
Az udvari főméltóságok, az előkelőségek egymás után tértek vissza
Amon tiszteletéhez és a khunateni paloták, villák, templomok, az egész
város és vidék, mihamarább elhagyatottakká váltak.
Egy-két kereskedő és iparos — nem tudván, hogy mit hozhat a jövő —
még megmaradt ugyan ott, egy ideig, hogy folytassa mesterségét, de
a rövidéletű főváros jelentősége megszünt.
Tut-Ench-Amon iparkodott, hogy jó, vallásos egyiptominak, Amonhívőnek mutatkozzék, habár neki ez a hit idegen lehetett s talán titkon
még hódolt is az elhagyott, megtagadott Istenének. De a papság gyanakvását, idegenkedését nem tudta eloszlatni, rokonszenvét nem volt képes
megnyerni sohasem.
Egyetlen erőssége, támasza az egyiptomiak páratlan konzervativizmusában, dinasztikus hűségében, felesége jogában gyökerezett.
A trónutódlás joga ugyanis az egyiptomiaknál abban az esetben, ha
a király fiutód nélkül halt el, a leányutódra szállt. Minthogy azonban nő
rendszerint nem lehetett király — mely elv alól az egyiptomiak többezer
éves történelmükben talán csupán 2—3 esetben tettek kivételt, — a koronát az illető legitimörökös hercegnő férje birtokolta, mint törvényes király.
Ha azonban a „nagy királyi feleség" még férje életében elhalt, ennek, feleség-e jogán szerzett uralma természetszerűleg megszűnt és tovább szállt a
kettőjük gyermekére. Ha ilyen nem volt: a legközelebbi legitim nőutód
férjére, vagy leszármazottjára.
Tut-Ench-Amon halálakor azok a hullámok, amelyeket az apósa felkavart, még nem csillapodtak le teljesen.
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Uralkodása szakadatlan láncolata volt bizonyos politikai „tojástánc”-nak és elgondolható, hogy ha egyébként meg voltak is benne a jóindulatú, népének, országának érdekeit szívén viselő uralkodó minden előfeltételei, valami nevezetes alkotás, vagy emlékezetes esemény, valami
különösebb eredmény nem ékesíti az emlékét, mint az, hogy ő volt, aki
alatt Egyiptom hivatalos formában szakított az új vallással és visszatért
az ősi vallás kultuszára és ezzel megtette az első lépést, hogy fölemelkedjék
és elfoglalja újra azt a fényes poziciót az akkori világban, amelyről, ha
nem komoly történelmi munkákban összegyűjtött adatokat összegeznék,
hanem történelmi regényt írnék, azt mondanám: egy idegen szép asszony
befolyása nehány évtizedre letaszította.
De ennek az újjászületésnek végleges megvalósulását Tut-Ench-Amon
már nem élte meg.
Közvetlen utóda, Eye, aki mint IV. Amenhotep egyik kegyence, magas
katonai rangja miatt is nagy tekintélynek örvendett az egykori khunateni udvarnál, és Tut-Ench-Amon halála után nem tudni mily módon, mily
jogon, mily előzmények után és mily körülmények között foglalta el a
trónt, a még mindég le nem csillapodott általános viszonyok közben nem
volt képes megtalálni az igazi helyét. Ö sem tudta végleg lecsendesíteni a
felizgatott kedélyeket, ő sem tudta kiegyenlíteni a vallási ellentéteket a
régi és az új vallás hívei között.
Ingadozva tétovázott. Nem merte erélyesen és végleg letiporni, elpusztítani az Aten-tisztelet hitét — sem pedig mint IV. Amenhotep vagy Szakéré, — nem mert véglegesen szakítani a régi vallással.
Lehetetlenné vált helyzetéből a halál szabadította meg és ekkor,
amikor már-már újból teljes anarchia ütötte fel a fejét, amikor az ország
teljes összeomlása fenyegetett: bátor, elszánt szabadító lépett elő, aki erélyes kézzel ragadta meg az állam kormányrúdját.
Haremheb — vagy görögösen: Harmaisz — volt ez, IV. Amenhotep
alatt Memphisz katonai parancsnoka és egyben a közmunkák minisztere,
majd az egyiptomi hadak fővezére és Núbia, valamint Sziria kormányzója.
Az egyetlen, aki a szerepetvivő egyiptomi főurak között sohasem
tagadta meg ősi hitét, sohasem hódolt meg az új isten, Aten előtt és akit
több, egyidejüleg betöltött vezetőállása révén élvezett tekintélye, megközelíthetetlenségének köztudomású volta, megalkuvást nem ismerő
egyénisége miatt maga a vallási tekintetben erőszakos, sőt gyakran kíméletlen, kegyetlen IV. Amenhotep sem mert hitében befolyásolni, még
kevésbbé presszionálni.
Az egyiptomiaknál nem tartozott a ritkaságok közé, hogy magas
katonai rangot betöltő férfiak — uralkodójuk bizalmából — egyúttal magasabb polgári alkalmazást is nyerjenek.
Így pl. III. Amenhotepnek egyik tábornoka, H-Amen-Heb („Amon
nyájának pásztora") katonai rangja mellett „Amon isten építkezéseinek
vezetője volt, ezenkívül főnöke a felső- és alsó-egyiptomi papságnak s
végül vezetője a földmivelési ügyeknek. Tehát mai modern meghatározással: közmunka-, vallásügyi- és földmivelésügyi miniszter.
Eye halála után Haremheb a fejére tette Egyiptom kettős koronáját.
Lehet, hogy saját elhatározásából, hazafias becsületből, érezve, tudva, hogy
ő az egyetlen, aki a hazáját a bukás lejtőjéről még visszarántani képes, de
valószínűbb, hogy az Amon-papok kérésére, ösztönzésére és azok támogaNapkelet.
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tása mellett, akik joggal félhettek az új zavaroktól, az új vallásnak esetleg
újra való feltámadásától.
Hogy a trónöröklési szabályok követelményeinek is eleget tegyen —
nehogy bitorlónak tekintsék —, aki a régi királyi családdal semmiféle kapcsolatban sem áll és így a trónra semmi jogot sem formálhat: nőül vette
III. Amenhotep királynak még életben lévő, Mntnotmet nevű leányát s
ennek leszármazási jogán erősítette meg magát a trónon.
Ezntán eréllyel ment neki IV. Amenhotep vallásának. Elpusztította az
új vallás templomait, ezeknek köveit egy új, fényes Amon-templom építéséhez használva föl. Leromboltatta Khunaten városát s a régi vallási szertartásokat visszaállította. Aten isten tiszteletét véglegesen beszüntetteAten isten nevét, képeit eltüntette mindenhonnan. Egyszóval, amit
IV. Amenhotep Amonnal tett, ugyanazt cselekedte Harenheb Atennel.
A gyűlölet Aten isten és az ő főapostola IV. Amenhotep iránt annyira
ment az országban, hogy az „eretnek király"-t még a sírjában sem engedték pihenni és még az emlékét is száműzték az egyiptomi történelemből.
Merész történelem-hamisítással úgy vették, mint hogyha III. Amenhotep
után a trónon közvetlenül Haremheb következett volna.
IV. Amenhotepre és az ő hitújító mozgalmára csupán a legújabb kutatások derítettek világosságot.
Lehet — sőt valószínű —, hogy a most napvilágra került leletek szintén több érdekes, eddig ismeretlen adattal gazdagítják majd ennek a kornak sokban hiányos és homályos ismeretét.
Haremheb erélyes kormányzása közben Egyiptom visszatérve régi
hagyományaihoz, föllélekzett és mihamarább talpraállt.
Haremhebnek mindenesetre kétségtelen érdeme, hogy újból megerősítette a királyság és az ország tekintélyét, egységes voltát.
És habár Egyiptom ő alatta még nem érte el azt a virágzást, amelyet
III. Thutmesz és közvetlen utódai alatt élvezett, óriási módon föllendült
újólag.
Annak idején a hikszosz-iga lerázása a belföldi dinasztia, a nemzeti
irányzat küzdelme és diadala volt az idegen, bitorló uralommal szemben,
amely az országnak nemzeti alapon való föllendülését vonta maga után.
IV. Amenhotep hitújítási mozgalmának megbuktatása pedig a régi, az
ősi vallás diadalát jelenti, amely az országnak a hit, a vallás jegyében való
újjászületését alapozta meg.
Haremheb hazafias munkájának kiépítése, valamint a IV. Amenhotep
alatt történt külpolitikai csorbulások kiköszörülése és a veszteségek visszaszerzése a következő harcias nemzedéknek, a X I X . dinasztiának, — jelesül
I. Szétinek s különösen II. Rhamzesznek a nevéhez fűződik.
Harmatzy-Simon Lóránt.

