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B I B II I A T / I  INI IU L/W A N /
Abraham Maiamat

Engedd el az én népemet!
Egyiptomi feljegyzések alátámasztják a száz éven át tartó kivonulást

Sémiták Egyiptomban

A kepén a felirat Hyksos nevét viseli, van egy alak, 
akinek neve Abisha (egy kőszáli kecskebak fölé hajolva), 
aki a sémi törzsfőnököt vezeti Egyiptomba üzleti 
ügyeinek lebonyolítására. Ez a jelenet kb. Kr. e. 1890-ből 
való és Betti Hasan fedezte fel félúton Kairó és Luxor 
között. Hyksos görög kifejezés, „külföldi uralkodót” vagy 
„pásztor királyt” jelent. Ezek lehettek kánaániták, akik 
durván számítva két és fél évszázadig uralkodtak Egyip
tomban. Kr. e. a 18. században kezdtek el uralkodni. Ide
gen csoportok gyakran vándoroltak Egyiptomba 
kereskedés céljából, vagy szárazság elől menekülve -  ezt 
a tényt a Biblia is visszhangozza Ábrahámmal és Jákobbal 
kapcsolatban.

Míg bőven van bizonyíték az egyiptomi irodalom
ban arra, hogy sémiták mentek Egyiptomba, amivel iga
zolható, hogy a sémiták, különösen az ősi Ábrahám Maia
mat, ennek a cikknek az írója a kísérő szövegben bemu
tatja, hogy noha kevés a hiteles direkt bizonyíték a 
kivonulással kapcsolatban, de elég sok indirekt 
bizonyíték van az egyiptomi feljegyzésekben ennek iga
zolására, bár nem egy hirtelen végbemenő kivonulásról, 
hanem egy fokozatosan végbemenő eseményről van sző, 
amely a Kr. előtti 12. században érte el csúcspontját.

Az Egyiptomra vonatkozó régészeti feljegyzésekben 
nincs egyetlen direkt utalás sem a Bibliában leírt 
kivonulási történetre. Mégis megfontolandó az a nagy 
mennyiségű anyag, ami alapul szolgál és szoros kapcso
latban van a bibliai híradással, és indirekt módon igazolja 
Izráel történetének eseményét.

Egyetlen más epizód 
sincs úgy kiemelve a Bib
liában, mint ez, ami tulaj
donképpen Izráel hitének az 
alapja. A Biblia sokkal több
ször utal a kivonulásra, mint 
Izráel történetének bármely 
más eseményére. Beszélnek 
róla a próféták, sőt még a 
Zsoltárok és az Újszövetség is.

Lehetséges lenne, hogy a 
kivonulás története csupán 
egy később keletkezett, 
főként teológiai irányzatú 
elmélkedés, vagy valóban 
megtörtént esemény? Ennek 
eldöntéséhez először is fel 
kell ismerni, hogy a kivonulás 
története a nép ajkán maradt 
fenn, tehát népi elbeszélési 
fonna. Ez viszont semmit sem 

von le történeti hitelességéből, de minket arra késztet, 
hogy ne az elbeszélés formáinak részleteire összpontosít
sunk, hanem ahogy Goethe mondja: „söpörjünk be széles 
körben mindent az események körül” . Izráel népe 
valóban bevándorolt Egyiptomba, ahol rabszolgaként élt, 
ahogy ezt a Biblia is fogalmazza Beth Avadim, szolgaság 
háza (egy egész sor pénzérme jellemző erre a történelmi 
korszakra, ami a rabszolgaságot tükrözi), ahonnan 
kimenekültek, mikor kijöttek Egyiptomból a Sínai pusztá
ba, majd végül elfoglalták Kánaánt? Valóban történelmi 
igazság testesült meg ebben, vagy csupán későbbi írók 
fantáziájának szüleménye az egész?

Pusztán az, hogy az egyiptomi irodalomban erre az 
eseményre nincs közvetlen utalás, még nem bizonyítja, 
hogy ez nem történt meg. Az egyiptomi forrásmunkák 
egyszerűen közömbösek voltak a kivonulást és Kánaán 
elfoglalását illetően, mert ez nem rázta meg alapjaiban a 
napi politikai és katonai helyzetet. Az epizód Izráel 
zavaros történelmének lett középponti eseménye.

A múltban azon vitatkoztak az exodus-szal 
(kivonulással) kapcsolatban, hogy mikor történhetett. 
Ezek a viták sajnos figyelmen kívül hagyták azt, amit én 
„teleszkóp folyamatnak” nevezek -  egy sor történelmi 
esemény összehasonlítása a Biblia történelmi anyagának 
rövid, leegyszerűsített tudósításával -  különös tekintettel 
Izráel előtörténetére.

Összetett események lettek összesűrítve rövid idő
tartamra későbbi kiadásokban, mikor az eseményeket 
már visszapillantva szemlélték. A Biblia aránylag rövid, 
nagyvonalakban megrajzolt tudósítást ad a kivonulásról. 
Egy „pontos” eseményt ír le, amely ellentéte az időrendi
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történésnek, amely magában foglalhat két vagy több 
kivonulást is Egyiptomból, amely egy évszázadon át tar
tott.

Ha a kivonulás időrendi esemény volt, ami nagyon 
valószínű, akkor hiábavaló az időpontot kutatni, mert ez 
bámiikor történhetett a Krisztus előtti 15. 
és 12. században. De még ebben az eset
ben is volt egy csúcsidőpont, amikor a 
legtöbb izráeli kivonult Egyiptomból -  és 
ez az, amit iMózes mozgalmának 
nevezünk, -  és ezt már pontosabban meg 
lehet határozni. Ahhoz, hogy ezt a csúcs- 
időpontot be tudjuk azonosítani az 
időrendben történt eseményekbe, meg kell 
vizsgálnunk Egyiptom történelmének 
összefüggéseit a kortárs történetírók fel
jegyzéseiből.

A Krisztus előtti 13. században volt az 
egyiptomiak híres csatája Kadeshben a 
hettiták ellen, az akkori idők másik nagy
hatalma ellen. A harctér Kadesh on The 
Orontes (Kadesh-Bamea, ahol az izraeliták 
sátoroztak a Sínai pusztában egy másik), 
az arctér Damaszkusztól északra 70 mér
földre volt a mai Libanonban. Ennek a 
csatának a leírása megmaradt mind Egyip
tomban, mind pedig a hettiták 
tudósításában. A hettita beszámoló szerint 
a csata az egyiptomiak bukását jelentette, 
bár az egyiptomi híradásból ez nem ilyen 
világos. Már a csata előtt, amit most már 
biztosan tudunk datálni Kr. előtt 1273-ra, 
néhány év eltéréssel, elkezdődött az. 
egyiptomi egyeduralom hanyatlása 
különösen Kánaánban, ahol a helyi 
uralkodók fellázadtak. A kadeshi csata 
kirobbanása olyan helyzetet teremtett, 
ahol adva volt, hogy széles körben beszél
jenek az izráeli kivonulásról. Valamikor 
magam is erre az időre datáltam a csúcski
vonulást, amit Mózes vezetett, csakúgy, mint többi 
tudóstársaim.

Most viszont már hajlok arra, hogy lejjebb szállítsam 
ezt az időpontot a Kr. előtti 12. század elejére. Ebben az 
időben hanyatlott meg mind az egyiptomi, mind a hettita 
birodalom. Modem kifejezéssel szólva a két szuperhata
lom politikai módszere csődöt mondott. A két előzőleg 
uralkodó nagyhatalomnak ez a párhuzamos hanyatlása 
ritka jó történelmi lehetőséget nyújtott az elnyomottaknak 
Machiavelli megfogalmazásában -  a kis népeknek, az 
etnikai kisebbségnek a megmozdulásra, Anatóliától alsó 
Egyiptomig. Ez lehetett a legmegfelelőbb időszak Izrael
nek is az Egyiptomból való kiszabadulásra és Kánaán 
elfoglalására.

Figyelemre méltó, hogy az egyiptomi forrásmunka 
indirekt módon igazolja azt a körülményt, amely időszak
ra Mózes megmozdulása datálható, és ezáltal még jobban 
alátámasztja a bibliai híradás hitelességét. Nézzünk meg 
egy néhányat a bizonyítékok közül!

A 348-as Leiden Papirusz és Pi-Ramszesz. Az egyip
tomi feljegyzések szerint II. Ramszesz (Kr. e. 1279-1212) 
épített egy új kapitóliumot, amit Pi-Ramszesznek nevezett

el (Ramszesz Háza) a delta keleti részén (ahol az 
izráeliták telepedtek le). 2Mózes 1:11-ben arról tudósít, 
hogy a gabonatároló városokat, Pithomot és Ramszeszt az 
izráeli rabszolgákkal építtették. Ez lenne az, amire a for
rásmunkák utalnak?

A 348-as Leiden Papirusz II. Ram
szesz által kiadott hivatalos végzés, 
amely egy építkezésre vonatkozik az új 
fővárosban, Pi-Ramszeszben, és ebben 
ez áll: „Osszatok gabonafejadagot a 
katonáknak és az Apiruknak, akik 
köveket szállítanak a nagy építkezéshez 
Ramszeszben!” Bár ez még vitatott, de 
néhány tudós összefüggésbe hozza az 
Apiru (és Habira) megnevezést, amire itt 
utalás van, több más egyiptomi doku
mentumban használt, zsidókra 
vonatkozó (Ib ri) kifejezéssel mind 
nyelvi, mind pedig etnikai értelemben. 
Az összefüggésből, ahogyan az Apirura 
utal, arra lehet következtetni, hogy nyil
vánvalóan hitehagyott vagy lenézett 
egyénekről van szó, akik törvényen 
kívüliek vagy bérencek.1 Ha az Apiru 
valóban összefüggött a héberekkel, 
akkor nyilvánvaló, hogy a hébereket 
kényszerítették Ramszesz fővárosának 
megépítésére.- Ha a körülményeket néz
zük, ez a legjobb bizonyíték, amivel egy 
történész érvelhet.

A M erneptab em lékoszlop. Bár 
nincs közvetlen kapcsolódás a 
kivonulással, ez a híres Merneptah 
emlékoszlop, amely Kr. e. 1208-ban 
készült, megemlít egy népet, amelyet 
Izraelnek hívnak és Kánaánban él.

Az egyiptomi hadak útja észak 
Sínaiban volt, és erről a 2Mózes 13:17 így 
ír: „Amikor elbocsátotta a fá raó a népet, 

nem vezette őket Isten a filisztensok országa felé, bár az 
közelvolt, mertúgvgondoltaLsten, hogy hátba megbánja 
a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba ”.

Krisztus előtt a korai 13. században I. Seti fáraó 
szoros hálózatot és erődítményeket épített ki a Sínai észa
ki határvonalán, s valószínű erre találunk utalást a 2Mózes 
13:17-ben, amikor a filiszteusok földjéről beszél. Ez a 
katonai hadi út az egyiptomiak szigora ellenőrzése alatt 
volt abban az évszázadban.' Könnyen csapda lehetett 
volna Izraelnek, és innen ered a parancs, amit Isten 
utasításának tulajdonítanak, hogy ezt az utat kerüljék el.

Mózes azt is mondta Izráel népének, hogy sátoroz
zanak le azon a helyen, hogy így félrevezessék fáraót. Ha 
egyszer itt lesátoroznak, a fáraó majd azt fogja mondani 
(Mózes szerint), hogy az izráeliták eltévedtek a pusztában 
(vagyis Sínai pusztájában), „körülvette őket a vadon” 
(2Móz 14:3). ez a szakasz kimondottan érzékelteti az 
egyiptomi szemléletet, ami abban az időben gyakori 
lehetett. Az északi part mentén húzódó erődítményeket 
figyelembe véve bárki, aki szökni akart Egyiptomból, 
kénytelen volt kerülőt tenni a puszta déli részén, ahol 
könnyen el is pusztulhatott.

A Merneptah 
emlékoszlop
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Az Anasztdzipapirusz. Az egyiptomi frontszol
gálatos tisztek, akiknek állomáshelye az Egyiptom és 
Sínai között húzódó határ mentén volt, az Anasztázi 
papirusz néven ismert anyagon küldték tudósításaikat, s 
ezek különleges jelentőségűek. Ezekben feltárul a szigorú 
ellenőrzés, amit az egyiptomi hatalom gyakorolt a keleti 
frontvonal felett egészen a Kr. e. 13. sz. végéig. Ezek 
közül a papiruszok közül néhány egész korai keltezésű, 
Kr. e. 1839-ből való, és azt mutatja, hogy sem egyiptomi
ak, sem idegenek nem járhattak ki-be Egyiptomból, csak 
az egyiptomi hatóságok külön engedélyével.

A Járaó hatalmas paripája ágaskodik fenyegetően 
ebben a jelenetbeti a kép bal oldalán, amely a Kadesh 
csatát ábrázolja és az egyiptomi Luxorban lem Ramasse- 
nm fa la i őrizték meg az utókor számára. A csata kb. Kr. 
e. 1273-ban zajlott le Omnites határán, a mai Libanon
ban, ahol mindkét nagyhatalom vereséget szenvedett -  az 
egyiptomi és a hettita akik egymás ellen harcoltak. LL. 
Ramszesz megpróbálta a lehető leg/óbb hősi jelenet ábrá
zolását, amint az itt is látható, de a hettiták beszámolója 
szerint a fá ra ó  serege vereséget szenvedett. A csata 
kitörésekor már hanyatlóban volt Egyiptom egyeduralma 
Kánaán felett; és számos helyi uralkodó fellázadt és 
elszakadt a birodalomtól. Némely tudós /így véli, hogy 
Egyiptom hanyatlásának, ez az időszaka volt a legalkal
masabb Lzráel kivonulására.

A III. Anasztazi papirusz* arról tudósít, hogy milyen 
személyek kaptak engedélyt az egyiptomi hatóságoktól 
határátkelésre Merneptah fáraó uralkodása idején (Kr. e. a 
13. sz. végén). A VI. Anasztázi papirusz egy teljes 
fejezetben arról számol be, hogy Edomból egy egész 
törzs ment Egyiptomba a szárazság idején.' A papirusz 
arról is hírt ad, hogy némely utas számára létfontosságú 
volt a bevándorlás Egyiptomba, hogy „életben maradhas
son ő és állatai is". Ezek a híradások emlékeztetnek min
ket néhány bibliai eseményre Ábrahámmal és Jákobbal 
kapcsolatban, akik szintén lementek Egyiptomba, hogy 
meneküljenek a nagy szárazságtól.

Erős határőrizet nélkül kisebb népcsoportok vagy 
egész nagy csoport egyiptomi is elmenekült volna a 
Nílus-delta vidékéről a Sínai pusztába és Palesztinába. 
Nem csoda tehát, hogy Mózes és Áron ismételten kér
lelték a fáraót: „Engedd el az én népemet”.

Valóban, az V. Anasztázi papirusz (amely szintén Kr. 
e. a 13. században keletkezett) utal egy szökésre, amikor 
két rabszolga vagy szolgák Pi-Ramszesz királyi udvarából 
megszökött. A szökevények átjutottak a határmenti 
erődítményeken a Sínai pusztaságba. Egy magas rangú 
egyiptomi katonatiszt utasítást kapott az egyiptomi 
hatóságtól, hogy vegye üldözőbe és biztosítsa a 
szökevények elfogását és visszatérését Egyiptomba. Ez a 
tiszt írta meg a jelentést is. Ő a következőket írja Ka-Kem- 
wer-nek, az íjászok főnökének Tjekuba, az Ani íjászok 
főnökének és a Bak-en Ptah-i íjászok főnökének.

Az életben jó előmenetelt és egészséget! A kegyes 
Amon-Re istenek Királya és a Felső és Alsó Egyiptom 
királyának megbízásából... Egy másik dolog. Előreküldtek 
esti időben a két szolgát követően... (Most) mikor az 
erődítménybe érkeztem, azt mondták nekem, hogy a 
cserkészek megérkeztek a pusztából (és azt mondták) 
elmentek a fal mellett Migdoltól északra, Seti Mer-ne 
Ptah-nál... ha levelem hozzátok érkezik, írjátok meg 
mindazt, ami velük történt. Ki talált rá a nyomra? Melyik 
őrség találta meg a nyomokat? Kik azok az emberek, akik 
üldözték őket? írjatok meg mindent, ami ezzel kapcsolat
ban történt, azt is, hogy hány embert küldtetek utánuk!

Maradjatok jó egészségben!1
Ez a történet legalább négy olyan történettel 

párhuzamos, ami a ¿Mózesben is megvan. I . Rabszolgák 
vagy félrabszolgák menekültek el Ramszesz város 
környékéről, szabadságot keresve; 2. az egyiptomi kato
nai hatalom kényszerítette őket az Egyiptomba való visz- 
szatérésre; 3. a menekülők a szökés idején ugyanazt az 
útvonalat használták a Sínai pusztában, ami azonos a Bib
liában leírt útvonallal; 4. a szökés rendszerint éjjel történt, 
ahogy erre az üldöző egyiptomi tiszt is céloz, hogy ő 
„este”, nem sokkal a szökés után eredt a menekülők 
nyomába. Ehhez hasonlóan „éjfél körül” történt Izrael 
népének kivonulása is (2Móz 11:4).

Az Elefánt-szigeti emlékoszlop. A végső indirekt 
bizonyítékot az Elefánt-szigeten talált emlékoszlop szol
gáltatja, amit a Nílus első vízeséséhez közel találtak meg.

Hírek a fron tról

Ez 1972-ben jelent meg először nyomtatásban, de még 
mindig alapos tanulmányozást igényel. Sethnakht fáraó 
(vagy Setnakth) uralkodásának második évében, a Kr. e. 
12. sz. 2. évtizedében keltezett.' Az emlékoszlop felirata 
szerint Egyiptom egy része fellázadt a fáraó ellen, és harc
ba keveredett azokkal, akik hűek maradtak az
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uralkodóhoz. A lázadók felbéreltek néhány Egyiptomban 
élő ázsiait, hogy segítsék őket a koronáért való 
összeesküvésben. Arany-, ezüst- és rézpénzben fizettek 
„egyiptomi pénzben". A fáraó felgöngyölítette az 
összeesküvést, és kiűzte Egyiptomból az ázsiaiakat. 
Valószínű, hogy karhatalommal kellett kivonulniuk 
Kánaán déli részének irányába.

Az egyiptomi hatóságok gondosan ellenőrizték a 
határokat Egyiptom és a Sínai között egészen a Krisztus 
előtti 13. sz. végéig. A III. Anasztázi papimsz (jobbra) egy 
egyiplomi történelmi archívum maradványa, Anastasi 
Papyri néven ismert, és napi jelentéseket tartalmaz a 
határátkelésekről. Bár senki sem léphette át a határt 
engedély nélkül, az V. Anastasi papyrus arról tudósít, 
hogy két rabszolga (vagy szolgák) Pi-Ramszeszből 
megszökött. A tudósításból kitűnik, hogy a határőr tisztek 
fel voltak készülve az üldözésre, és az is, hogy a rabszol
gák Sínaiba menekültek. A rabszolgák éjszakai szökése és 
az egyiptomi hatóság üldöző hadjárata párhuzamba von
ható a Bibliában leírt kivonulási történettel.

A Mózes 2. könyvében említett rejtélyes epizód a 
kivonulási történetben leírt történeti eseményt tükrözi." 
Az általános fordítás szerint az izráeliták kivonulási 
történetének leírásánál arrót tudósít, hogy az izráeliták 
„kölcsönvettek", vagy „kértek" (sha’al) az egyiptomiaktól 
„ezüstöt, aranyat és ruhákat", amit aztán az izráeliták 
magukkal vittek a meneküléskor (2Móz 3:21-22, 11:2, 
12:35-36; Zsolt 105:37).

Pi-Ramszesz, a termékeny síkság Teli el-Daba (fenti 
kép), amely a régészek szerint azonos az ősi gabonatáro
ló Ramszesz városával. Az ásatások megoszlanak az 
osztrák és német csapatok között. Az eddig feltárt leletek 
között a kép alján látható kerek oszlopszerű tároló
alapzat, amilyen a jobb oldalon látható nyolcszögletű 
oszlop alatt is van. Az oszlop eredetileg a Sety I. címet 
viselte, de fiának, II. Ramszesznek a parancsára átírták 
Ramszesz Il-re, aki saját nevét vésette apja neve fölé. A 
legtöbb tudós úgy véli, hogy II. Ramszesz uralkodása alatt 
történt Izráel kivonulása, de Maiamat szerint nemcsak egy 
ilyen drámai kivonulás volt, hanem folyamatosan vonul
tak ki a sémita népek, és a kivándorlás Kr. e. kb. a 12. 
században érte el csúcspontját, közvetlenül II. Ramszesz 
uralkodása után.

Ebben az összefüggésben a sha’al szó inkább erede
ti jelentésének felel meg: „eltulajdonítani", „lopni”, mint 
kölcsön venni vagy kérni. Mindkét esetre nézve igaz, az 
ázsiaiak is azonos tárgyakat vittek el az egyiptomiaktól. 
Meglehet, hogy ez egyszerűen csak két párhuzamos iro
dalmi példa azonos okokból. De a 2Mózes 1:10-ben nyil
vánvaló, hogy a fáraó ezt mondta: „Jertek, bánjunk 
okosan velük (az izraelitákkal)... nehogy bábom esetén 
az ellenségünkhöz csatlakozzon és ellenünk harcoljon és 
megszökjön földünkről". Az egyiptomiak határozottan fél
tek attól, hogy ezek az ázsiaiak, izráeliták Egyiptom ellen
ségéhez csatlakoznak és fellázadnak. Ez pontosan meg is 
történt és ezt örökítette meg az Elefánt-emlékoszlopon 
feljegyzett epizód.

Mindent összegezve, noha az egyiptomi forrás
munkák nem tesznek említést Izráel népének 
kivonulásáról, mégis számos hasonló fontos dolog nyil
vánvaló. Ezek visszanyúlnak Hyksos idejébe a Kr. e. 
17-16. századba, amikor az ázsiai nép meghódította 
Egyiptomot még a 15. és 16. egyiptomi dinasztia alatt. 
Ezek a hasonlóságok tömörebben jelentek meg a Kr. előt
ti 13. és 12. században, és így alátámasztják Izráel 
népének kivonulását és annak csúcsidőpontját.1'

Ford.: GerőSándomé
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Jegyzetek:

1. Ha az Apini, ahogy feltételeztük, összefüggésben 
van a héber kifejezéssel, akkor nincs jelentősége a Shasu 
vonatkozásnak, ami egy másik csoport, amit olykor a 
héber/izraelivel hoztak kapcsolatba.

2. Noha minden izráelita héber, így valószínű Apiru, 
nem minden héber vagy Apini feltétlenül izráelita is.

3- Alen H. Gardiner „Az ősi hadi út Egyiptom és 
Palesztina között" -  egyiptomi régészeti folyóirat 6. (1920) 
99-116. old. Eliezer d. Oren „Homs útjai Észak Sínain” 
Egyiptom, Izráel és Sínai, Anson F. Rainey kiadó (Tel 
Aviv; Danyan Intézet, Tel Aviv University 1987) 69-119- 
old.

4. John A. Wilson in James B. Pritschard kiad. ősi 
Közel-Kelet ószövetségi vonatkozású textusok 3. kiadás 
(Princeton, NJ; Princeton University Press 1969/258. old.

5. Wilson Texts 259. old.
6. Wilson Texts 259. old.
7. Lásd R. Drenkhahn, Die Elephantine Stele des 

Sethnakht (Wiesbaden, 1980)
8. M. Görg, utalások Kairos 20 (1978) 279. old. és n.

28.
9. Egy még későbbre datált, a Kr. e. 12. századra, 

lásd M. B. Rowton „A kivonulás problémája" Palestin 
Exploration Quarterly 85. (1953) 46-60. old., és Gary A. 
Rendsberg „A kivonulás időpontja" Vetus Testamentum 
42. (1992) 510-527. old.


