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35. fejezet
Jáván, Elisa, Thársis, Kittim, Dodánim, Thirász, Galaták
1. Rész

Ezek a jelképek Bibliát olvasók számára többnyire ismertek, de sorozatunkba beleillenek.
Jáfetnek fia volt Jáván (erjedni, felgerjedni; fiú, ifjú; a jóniak)1 (1 Móz. 10,2; Krón. 1,5) aki a
Szentírás szerint minden görögnek az ősatyja volt. (Jáván testvérei nem a görögöket, hanem
más népeket jelölnek. Jáván atyja Jáfet pedig sok népnek az ősapja volt, nem kizárólag csak a
görögöké.) Ezért a Bibliából a görög népeket csak Jáván leszármazottaiként lehet értelmezni,
máshogy nem. Jávánnak fia volt Elisah, Thársis, Kittim, és Dodánim (vagy Rodánim) is (1
Móz. 10,4).*1 „Ezekből váltak ki a szigetlakó népek az ő országaikban” 1 Móz. 10,5 Jáván az
özönvíz utáni első, fiai pedig a második nemzedékhez tartoztak. A Szentírás nem nyújt
adatokat életkorukkal kapcsolatban, de Sém azon ágáról, amelyhez Ábrahám is tartozott
pontos adatokat vezet (1 Móz. 11,10-32). Így összevethetjük ezzel az első nemzedékeket. Az
özönvíz utáni első 3 nemzedékre még az volt a jellemző, hogy több mint 400 évet éltek meg,
és egy nemzedékváltás harmincegynéhány évet tett ki. Az első nemzedékek (amelyhez
tartozott, Jáván és fiai is) még magas életkorúk miatt kortársai voltak Ábrahámnak is, sőt
közülük többen még túl is élték őt (lásd pl. Sém utódai közül Sélah, Héber). Ezek az emberek
még jóval nagyobbak és erősebbek voltak, mint a mai emberek. Pauszaniasz geográfus
megjegyzi, hogy Görögországban Aszóposz (Lakónia) városnál, ahol a császárok tiszteletére
emelt szentély és a várostól északra Aszklépiosz Philolaosz temploma található: „A
gümnaszionban csontokat tisztelnek, amelyek rendkívüli nagyságuk ellenére emberi
eredetűek.”2 A fizikai kondíció a görög népeknél egyébként mindig egy nagyon fontos
tényező volt. Jáván „a kisázsiai tengerparton elterülő hatalmas jón kereskedővárosokat
képviseli; Iz 66,19; Ez 27,13 szintén ilyen értelemben szerepelteti. Tágabb értelemben
Görögországot*2 jelöli és a helléneket (Zak 9,13; Dán 8,21; 10,20; 11,2; Joel 3,6), akik a
népek tábláján ~ fiaiként szerepelnek.”3 „Kürosszal a görögök számára nagyot fordult a
világ. Városaikat vagy harccal vették be a perzsák, vagy nem egy megadta magát. S hogy a
nagykirály számára mit jelentett ez a nép, mi sem mutatja jobban a következő történetnél. A
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A halikarnasszoszi Hérodotosz szintén 4 személyt említ meg Ión fiaiként („az Ión négy fiától
Geleóntól, Aigikorésztól, Argadésztól és Hoplésztól”) akik talán megfelelnek a Bibliában is felsorolt
személyeknek. (Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 368. o.) Mások szerint viszont
ezek nem személynevek, hanem foglalkozási ágak. „A ión phylék eredetéről Plutarchos (Solón 23) a
következőket írja: „Némelyek szerint a négy athéni phylé nem Ión fiaitól, hanem a különböző
foglalkozási ágakról kapta a nevét. A harcosok voltak a Hoplétes, a mesteremberek az Ergadeis, a két
másik osztály közül Geleontesnek nevezték a földműveseket és Aigikoreisnek a gulyásokat és
juhászokat.” Hasonlóan vélekedik Strabón is, aki az iónok négy társadalmi csoportjáról (bios) beszél s
szerinte ezek a következők: földművelők, kézművesek, papok és katonák (VIII. 7, 1 C 383).” (Hegyi
Dolores: Az iónok Kisázsiában Akadémia Kiadó 1981. 51. o.)
*2
„A régi görögök az ország előttük élt lakosságát a pelasgoi, kares vagy leleges néven emlegették.”
(Világtörténet I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 400. o.) A pelaszgokat Hérodotosz „barbár nép” –
nek tartja, akik nem görögül hanem „barbár nyelven” beszéltek. Titkos szertartásokat űztek. Kihívó
erotikus ábrázolásaik voltak. (Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 32/132. o.)
„Görögország legkorábbi földművesei – akiknek maradványait kiásták Thesszáliában a Volosz
melletti Szeszklo – domb aljából, valamint Argisszában és Szuphliban Larissza mellett – sokfajta
gabonafélét termesztettek, közöttük kétszemű búzát és árpát, amely valószínűleg Délnyugat Ázsiából
származott, és olyan juhot tartottak, amely aligha lehetett görög eredetű faj.” (Grahame Clark: A világ
őstörténete Gondolat Bp. 1975. 166. o.)
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spártaiak követséget menesztettek az iónok érdekében Küroszhoz a következő üzenettel: -Ne
merj egy görög várost se fosztogatni, mert a spártaiak nem fogják tétlenül nézni!”4 „Az ión
városok közül egyedül Milétosz*3 állt a perzsák oldalára s ezzel elérte, hogy barátsági és
szövetségi szerződést kötöttek vele.”5 „Arisztagorasz tehát ezzel a térképpel felfegyverkezve
érkezett meg Spártába. Azonnal felkereste Kleomenész királyt, és azután, egy görög
történetíró szerint, így szólt hozzá: - Ne csodálkozz Kleomenész, hogy ilyen sietve jövök
hozzád, de a körülmények ezt parancsolják. Az iónok (jónok) elveszítették szabadságukat. Így
hát a görögök legkiválóbbjaihoz a spártaiakhoz fordulok: szabadítsátok ki vérrokonaitokat a
rabszolgaságból!”6

Milétosz maradványai – a város neve a Szentírásban (Milétus, Milétum) többször szerepel (Apcsel.
20,15;17; 2 Tim. 4,20). A régi időkben jelentős kikötőváros volt az Égei – tenger partja mentén mára
azonban már a parttól távol fekszik. (Fotók: SG)

*3

a város híres volt finom gyapjújáról: „Meghallotta szavát habi hajlékában az anyja, Lent, ahol
éppen üveg-fényes mílétusi gyapjú Méregzöld szövetét szőtték körülötte a nimfák:” (Vergilius)
(Vergilius összes művei (Fordította: Lakatos István) http://mek.niif.hu/06500/06540/06540.htm)
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A milétoszi színház a kikötő – öböl szélén helyezkedett el. A hellenisztikus színház kb. 5300
férőhelyes volt, ami a római idő alatt egy monumentális színház lett 3 karzattal és kb. 15000
férőhellyel (Fotó: SG)

A milétoszi kapu (Berlin, Pergamon Museum) (Fotó: SG)
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„A korai görög jónok Attika félszigetén Euboia szigetén szorultak össze, illetve egy részük a
kis ázsiai partvidék déli részére költözött, az északi Szporádokat és Kükládokat is jónok
telepítették be.”7 Ezék 27,13 szerint Tírusszal kereskedtek rabszolgákkal és rézedényekkel.
„Jáván, Tubál és Mések, ezek a te kalmáraid; rabszolgákat és rézedényeket adtak cserébe
árúidért.” Ezék. 27,13 Rabszolgatartók is voltak „És a Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok
a Jávánok fiainak, hogy messze vessétek őket határaiktól:*4 Ímé, kiindítom őket a helyből, a
hova eladtátok őket, és fejetekre fordítom vissza bosszútokat.” Jóel. 3,6-7 – mondja a
Tírusziakról, Szidóniakról és Filiszteusokról. (A Földközi – tenger partja mentén és a
szigeteken számos ión, dór és akháj és egyéb gyarmatváros volt.) (Józsefhez hasonlóan az
igaz Isten ismeretét néhány szerencsétlenül járt Istenfélő ember így elvihette a távoli
országokba is. Isten megígérte ezeknek a szerencsétlenül járt embereknek azt is, hogy
megszabadítja őket rabságuk helyéből.) „Az iónok az összes hellének között a
leglobbanékonyabb, legérzékiesebb, de egyszersmind szellemileg a legfogékonyabb, s ezen
kívül a legtevékenyebb törzset képezték. Költészet, bölcsészet és történetírás tőlük ered…”8 A
Nagy Sándori Görögországot a Szentírás Dániel könyvében ’kecskebak’-ként (Dán. 8,5; 8) ill.
’szőrös kecskebak’-ként (Dán. 8,21) mutatja be. A kecske szoros kapcsolatban állt a makedón
néppel. A korábbi makedón főváros Aigai nevét is a tudósok kapcsolatba hozzák a kecskével.
„A főváros elnevezése és az aix (birtokos eset: aigos), „kecske” jelentésű szó között a
tudósok etimológiai kapcsolatot tételeznek fel. Valóban, a városalapítás történetét feldolgozó
ókori szövegek mindegyike olyan jóslattal hozta kapcsolatba az eseményt, amely jóslat szerint
kecskelegeltetésre igen alkalmas helyen kell a várost felépíteni. Ez a körülmény – éppúgy,
mint az a tény, hogy a kecske a makedón királyok címerállata és pénzeik állandó díszítőeleme
volt – arra utal, hogy a kecsketenyésztés alapvető gazdasági jelentőségű volt e nép életében.
Aigai egészen I. Archaleos (kb. Kr.e. 413-399) uralmának második szakaszáig Makedónia
fővárosa volt. Ezután Pella vált a királyság központjává, de a régi főváros megmaradt a
királyok temetkezőhelyének.”9

Korinthusi háromlábú tárolóedény
(Rodoszi Régészeti Múzeum) (Fotó: SG)

A Bibliában Jáván prófétikusan is szerepel. A végső nagy evangéliumhirdetés idején, „a
messze szigetekbe” „Jávánhoz” is eljut majd a tiszta evangélium híre. A végső maradék
(szent nép) akik Isten dicsőségét hirdetik, eljuttatják az Igét a legtávolabbi szigetekig is ahol a
tiszta evangéliumot még nem volt alkalmuk az embereknek hallani. Az utolsó nagy
evangéliumhirdetésben megnyilvánuló legyőzhetetlen erőről mondja az írás, amely a maradék
népet kíséri,- „és olyanná teszlek mint a hős fegyvere”. „És teszek köztök jelt, és küldök
közülök megszabadultakat a népekhez, Tarsisba, Pulba és Ludba, az íjjászokhoz, Tubálhoz és
*4

„Ti, akik Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok Jáván fiainak, hogy távol kerüljenek hazájuktól!”
Jo 4,6 (Kat. ford.) „Júda és Jeruzsálem fiait eladtátok a görögöknek, hogy messze kerüljenek
hazájuktól.” Jóel. 4,6 (MBT ford.) „Júda fiait meg Jeruzsálem fiait eladtátok a görögök fiainak, hogy
messzire vigyétek õket határaiktól.” Jo 4,6 (Káldi Neovulgáta)
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Jávánhoz; a messze szigetekbe, a melyek rólam nem hallottak, és nem látták dicsőségemet, és
hirdetik dicsőségemet a népek között.” Ésa. 66,19 „Mert kifeszítem Júdát magamnak mintegy
kézívet és megtöltöm Efraimot; és felindítom fiaidat, oh Sion, a te fiaid ellen, oh Jáván, és
olyanná teszlek, mint a hős fegyvere.” Zak. 9,13
Thirászt (görög Tyrsenoi,Tyrrhenoi; latin etrusci, tusci) az etruszkokkal hozzák kapcsolatba,
akik magukat rasennáknak nevezték.10 A rasna szó ’etruszkot’ jelent.11 Sztrabón írja, hogy
„A tyrrhénieket a rómaiak etruskoknak és tuskoknak nevezik. A hellének Atys fiáról,
Tyrrhénosról nevezték így őket, aki állítólag gyarmatosokat küldött ide Lydiából. Éhínség és
terméketlenség idején Atys, Héraklésnek és Omphalének egyik leszármazottja, két fia közül
sorshúzás útján Lydost magánál tartotta, Tyrrhénost pedig a nép nagyobbik felével elküldte.
Ideérkezése után ezt a vidéket önmagáról Tyrrhéniának nevezte el, és 12 várost alapított, s az
építés vezetésével Tarkónt bízta meg, akiről Tarquinia városa kapta a nevét,…”12 - ezt állítja
tehát a hagyomány. „A héber forrásokban gyakran szerepel a Yawan név. A Yawan névvel a
Jáphettől való népek felsorolásában találkozunk, egyéb kisázsiai népek társaságában. Az itt
szereplő Tyrs- Tyras népnév minden valószínűség szerint a tyrsénekre vonatkozik…Az i.e.
VIII. és VII. században feltehető tyrsén népcsoportok jelenléte Nyugat – Anatóliában.”13
„Az etruszk nép nevéből és egy venetus – etruszk kikötőváros, Adria nevéből származik a két
nagy itáliai tenger: a tirréni és az adriai*5 elnvezése.”14 Az etruszkok Hérodotosz szerint
Itália előtt Kis-Ázsia északnyugati részén laktak, s ezt a legújabb kutatások is megerősítik.15
Az Appennin-félszigetre pedig marhacsordáikkal együtt költöztek.16 Hérodotosz azt írta, hogy
„Kr.e. 800-nál korábban törtek be Anatóliából Etruriába, és leigázták az ott élő, vaskori
kultúrájú őslakókat”17 Továbbá „az etruszkok anyagi kultúrájának számos emléke keleti
jellegű, s a leölt áldozati állatok zsigereiből való jóslás szokása szintén keleti eredetre
vall.”18A májból való jóslás babiloni eredetű (Ezék. 21,21). „Terrakottából készült
májmodelleket találtak a Tigris és Eufrátesz völgyében, Babilonban, Mariban és a hettita
főváros Hattusas ásatásainál is.”19 Az etruszkok az egyiptomiakhoz hasonlóan hittek a
túlvilági életben. „Az etruszk városépítés sajátossága a kelet - nyugati, észak - déli utak
kereszteződésénél a mélyen fekvő kőzetbe ékelődő akna (mundus) létesítése. Hitük szerint
ezzel összekötetést teremtettek a túlvilág és az élők között, hogy az elhunytak ezen keresztül
látogathassák élő hozzátartozóikat. Hatalmas, nehéz kőlap, a „szellemek köve” (lapis
manalis) fedte az aknát. Évente egyszer, három napra, az alvilágiaknak hozott áldozatok és
ünnep keretében a fedőlapot eltávolították…Mundusokat találtak Rómában a Palatinuson a
Tullianum ókori börtönében…Marsabottóban, Bologna közelében, jellegzetes mundus
található a fenéken kiszélesedő építménnyel. Mundusok etruszk sírokban is
előfordulnak…Mundusra bukkantak Timna (Dél Arábia) nekropoliszában is, és mundusokat
talált ásatásai során H. Schliemann az égei világ területén. Ez a „túlvilággal összekötő
építmény”, akárcsak a májból való jóslás szokása, Kelet kultuszai felé mutat.”20 „Arnobius*6
(Adv. gentes, VII, 26) Etruriát a babonák szülőanyjának (genetrix et mater superstitionum)
kiáltja ki.”21 A régi időkben a rómaiak főleg az etruszkokat, sabinusokat és marsusokat
tartották varázslóknak.22 Az etruszkoknál nagyon elterjedt volt a villámokból való jóslás.
Seneca a villámokkal kapcsolatban ezt mondta: „(Köztünk vagyis a görög-római világ] és az
etruszkok között az a különbség, hogy mi azt tarjuk: a villámok azért keletkeznek, mert a
felhők összeütköztek, ők pedig úgy vélik, a felhők azért ütköznek össze, hogy villámok
keletkezzenek; minthogy ugyanis mindent az istenségre vezetnek vissza, az a felfogásuk, hogy
nem azért jelentenek valamit, mert létrejöttek, hanem azért jöttek létre, hogy jelentsenek
valamit.)”23 Etruszk „fülbevalók, fibulák, övcsatok, gyűrűk,..Keletre utaló technikával
*5

Az Adriai – tengert szegélyező szárazföldeken sokféle nép élt. Erre utal az Adria név jelentése is:
népességben gazdag. (Bibliai nevek és fogalmak – Adria; virtuális)
*6
keresztény egyházatya
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készültek. Nemcsak a forma emlékeztet Kisázsia és az égei világ ősi, ismert motívumaira,
hanem a kivitel is.”24 Egy etruszkológus megállapítja, hogy „Az etruszk ábrázolóművészet
viszont, úgy látszik, a keleti népek elbeszélő jellegű előadásmódjához kapcsolódik, és szereti a
háttér valószerű ábrázolását.”25 A tarquiniai sírok technikájához hasonló sírfestéseket tártak
fel, a kisázsiai Kappadókiában is.26

Festett sírkamra a Tarquiniai necropolisban (Fotó: SG)

Birkózók (Tarquiniai necropolis) (Fotó: SG)
Az etruszkok kedvelték a különböző sportokat.
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Kocsiverseny (Etruszk síremlék talapzat egyik oldala) (Clusium, Kr. e. 480 körül; Budapest,
Szépművészeti Múzeum) (Fotó: SG)

Lemnosz szigetén is etruszkok élhettek. A sziget Vulcanusznak (a kovácsok és ötvösök
bálványistenének) volt szentelve. Két városa volt. Keleten Hephaestia, nyugaton Myrina.
Földje termékeny híres gabonájáról, mézéről és olajáról.27 Az égei – tengeri Lemnosz szigetén
„megfejtetlen feliratokon olyan szavak és jelek vannak, melyek hasonlítanak az etruszk
feliratokhoz.”28 Pallattino szerint: „Valóban, igen szorosak az etruszk nyelv kapcsolatai a
praehellén nyelvjárással – amelyet Lémnoson beszéltek, mielőtt az i.e. VI. században
Miltiadés Athén számára meghódította a szigetet…”29 A „nyelvi tényezők egyezése, és ez
valóban figyelemreméltó, legalábbis ami az etruszk és a lémnosi közti hasonlóságokat illeti;
ezek sajátosan összefüggenek az etruszkok lémnosi eredetéről szóló legendákkal.”30 DNS
vizsgálatok is rokoni kapcsolatokat mutatnak Itália és Lemnosz szigete között (Alberto Piazza
(genetikus) Torinoi Egyetem), bár ezek valamikor ellentmondásosak is. Thuküdidész szintén
azt állítja, hogy az etruszkok éltek Lémnoszon és még azt is, hogy a pelaszgok is türrhén
vagyis etruszk eredetűek. „…a lakosság közt van néhány khalkidikéi eredetű is, többségükben
azonban pelaszgok a türrhének törzséből, amely korábban Lémnoszt és Athént is
benépesítette…”31 „Főleg a kisázsiai partvidék északi részére helyezi a görög hagyomány a
pelazgokat, akiket Thukydidés a tyrrhénekkel hoz kapcsolatba (IV. 109,4 vö.: Sophoklés fr.
249 Nauck).”32 „A klasszikus források megegyeznek abban, hogy az etruszkok őshazáját az
Égei – tenger vagy Anatólia partvidékére helyezik.”33 „A Populónia körzetében levő, VIII-VII.
századból halmos temetkezések sírboltjai hasonlítanak az Égei-tenger vidékén és Kisázsiában
feltárt sírkamrákhoz.”34
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Halomsírok Populónia körzetében

(Fotók: SG)
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Sziklasír Populónia körzetében (Fotók: SG)

Sírhelyek Orvietoban (Volsinii) (Crocifisso del Tufo) (Fotók: SG)
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Halomsír a Vulci régészeti parkban (Tumulo della Cuccumella) (Fotó: SG)
Halomsírok Cerveteriben (Necropoli della Banditaccia) (Fotók: SG)
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(Fotók: SG)
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(Fotók: SG)

A Kükládokon dolgozó mesterek az ott bőségben található fehér márványból sokféle szobrot
készítettek úgymint ülő hárfás figurát, kettős sípon játszót, zsámolyon ülő alakokat.35 A kettős
síp vagy fuvola egy nagyon népszerű hangszer volt az etruszkoknál. „Nem lehet figyelmen
kívül hagyni, milyen nyomatékosan beszélnek az antik írók a kettős fuvola használatáról az
etruszkoknál, mintha nemzeti hangszerükről volna szó (vö. Athénaios, IV, 154a) amelyet
Lydiából vettek át majd továbbadták a rómaiaknak; a fuvolást Rómában az etruszkból
származó subulo szóval jelölték. Igaz, hogy a fuvolajáték Görögországban széles körben
elterjedt, de eredetét a phrygekre és lydekre vezették vissza; olyan ízlésre vall amely a
szenvedélyes és organisztikus hatásokat kedveli. Ebben az esetben is, mint a művészeti kultúra
más megnyilvánulásaiban, az etruszkok a görögök sokrétű tapasztalataiból egyes, a saját
művészi érzékükhöz közelebb álló elemeket vettek át, különösen a kisázsiai keleti görög
városokban kialakított formák felé fordítva figyelmüket. Következésképpen fel kell tételeznünk,
hogy az etruszk zene jobban szerette azokat a hangnemeket, amelyeket a görög elméleti írók
lyd, hypolyd, phryg, és hypophryg néven tartottak számon, a megfelelő hangskálákkal,
ellentétben a komoly és ünnepélyes dór zenével. Másrészt a régi és egybehangzó görög
hagyomány (Aischylos, Eumen., 567 sk.; Sophoklés, Aias, 17; Euripidés, Phoen. 1377 sk. stb.)
az etruszkoknak tulajdonítja a trombitát (salpinx). Ha ez nem jelenti is azt, hogy ezt a régi
hangszert valóban Etruriában találták fel, mindenesetre arra utal, hogy használata az etruszk
katonai és talán vallási szokásoknak szerves tartozéka volt…(a képzőművészeti alkotások
azonban inkább a hajlított trombitát, vagyis kürtöt vagy pedig az egyenes, végén hajlított
kürtöt, lituust mutatják.”36 Meg kell jegyeznem, hogy a Szentírás szerint bizonyos
zeneszerszámok (sípok és fajtái, továbbá lantok) és a szórakoztató zene már az özönvíz előtti
időből ered. Kain egyik leszármazottja Jubál volt az „atyja minden lantosnak és síposnak” 1
Móz. 4,21.
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Etruszkok táncolnak fuvolakísérettel (Chiusi Kr. e. 490-470; British Museum) (Fotó: SG)

„A Kisázsia szerte tisztelt viharistent a hettiták és Tell Halaf népe egyaránt Tesupnak hívta.
Urartuban Teisebának nevezték, a későbbi etruszkok Tinia néven tisztelték.”37 Egy etruszkok
után kutató hölgy a következőképpen fejtette ki véleményét az etruszkok eredetével
kapcsolatban: „Pericle Ducati ír arról, hogy a Babilonban és a hetitta területen talált
májmodellek feliratai kissé derékszögű, de hasonló ékírással vannak bevésve. Több mint
negyven tanulmány jelent meg a világ különböző pontján a piacenzai májról, és egyik sem
vonja kétségbe a Disciplina Etrusca kultuszának, a májból való jóslásnak keleti rokonságát. A
babiloni, mari, hattusasi és a piacenzai májlelet tisztán megrajzolja a kultusz vándorlásának
útvonalát. Végiggondolva, hogy ehhez az útvonalhoz kapcsolható a viharisten (a hettita
Tesup, a tell Halaf-i Tesup, az urartui Teiseba és az etruszk Tinia) tisztelete, ismét
megerősödik bennem az a meggyőződés, hogy az etruszkok egy része a Tigris és Eufrátesz
völgyéből kiinduló, Kisázsián keresztül vonuló kultuszok hordozója.”38

Piacenzai májmodell
(Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma) (Fotó: SG)
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Májat fürkésző etruszk pap Kr. e. 5. sz. (Fotó: SG)
(Dán Nemzeti Múzeum, Koppenhága; Schaffhausen, Svájc - külön kiállítás)

Az Egyiptomra támadó „tengeri népek” között szerepeltek a turusa nevű törzsek is. Őket
azonosítják a kutatók a tyrrsénekkel: etruszkokkal.39 „A hagyomány szerint az etruszkoknak
már i. e. XI. században voltak településeik Itáliában.”40 „Az etruszk kereskedelem hosszú
ideig kalózjellegű volt. Az etruszk (tyrrhén) kalózokat a Földközi – tenger egész vidékén
ismerték.”41 „Éppen a tengermelléki Etruria fejlődésének legrégibb szakaszához fűződik az
etruszk-szárd viszony kérdése. Szigetekről jött emberek etruriai tartózkodásáról tudósít
Populonia korzikai alapításának mondája (Servius, ad Aen., X, 172). Strabón (V,2,7)
kifejezetten említi szárd kalózok betöréseit Toscana partjaira, és Szardínia őslakóinak tirrén
eredetére is céloz.”42 Egy római a következőt mondta: „Nagy a hatalma az etruszkoknak a
szárazföldön és még nagyobb a tengeren.”43
„Az etruszkok fejlett hajózási technikáját, amiről a Dionysios beszél (I,25) igazolja a hajók
fémmel bevont orrának feltalálásáról szóló legendás hagyomány (Plinius, Nat. Hist., VII, 56,
209)”.44 „A hadsereg élén az előkelők álltak, s a harciszekér–osztagokat is belőlük állították
össze. Görög mintára szervezett nehézfegyverzetű gyalogságuk és számos hadihajójuk is
volt…Hódításokra rendszerint csak egyes városok, sőt néha csak egyes csapatvezérek
vállalkoztak.”45 A Thirász név jelentése: rettenetes, romboló.46 A kutatók szerint: „Az
etruszkok voltak azok, akik Itáliában tovább adták a görög kulturális befolyást...”47 A kutatók
szerint magát Rómát is etruszkok alapították.
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Etruszk harcosokat ábrázoló vázajelenet (Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia) (Fotó: SG)

Egy sírhely Cerveteriben (Banditaccia Necropolis) amelyben különböző etruszk fegyverek láthatóak
többek között lábvértek, kardok, pajzsok, sisakok és balták. (Fotó: SG)
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Etruszk gyalogos, szekeres és lovas katonák (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma) (Fotó:
SG)

Etruszk kereskedelmi utak (Schaffhausen Museum, Svájc - külön kiállítás) (Fotó: SG)

Thársist a kutatók az Itália mellett lévő Tirrén – tengerhez Szardíniába helyezik, ill.
Spanyolországba. A Thársis név jelentései: erősség, megerősített előörs; kemény, jól
megalapozott; szigorú; leigázás.48 Thársis jelentései arra vallanak, hogy egy erős és hódító
görög (Jáván 2. fia) népről van szó. A „megerősített előörs” jelentés úttörő, felfedező felderítő csoportra is utalhat. Hadászati funkciója volt háború idején a váratlan támadások
elhárítása, a tábor körüli terep biztosítása az ellenséges erők figyelése és nyomon követése.
Thársis is a „messzi szigetek” közé tartozott (Ésa. 66,19). Thársis területét a Biblia úgy
jellemzi Ezék. 27,12-ben, hogy sokféle ércben volt gazdag. Itt Tírusszal való kereskedését
említi az Ige. „Tarsis volt a te kereskedőtársad, sok különféle gazdagsága miatt: ezüstöt,
vasat, ónt és ólmot adtak ők árúidért.” Szardínia délnyugati részén termékeny viszont nagyon
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mocsaras síkság terült el. A mocsarak miatt éghajlata egészségtelen volt, és éppen emiatt a
hírneve is rossz volt. Gabonája, déligyümölcse sok volt, emellett számos keserűfüve is volt, és
jelentős volt a halászat is.49 A rómaiak jelentős gabonaexportja ellenére nem túl sokra
becsülték, mert gyakran száműzetési helyül jelölték ki a Rómában kellemetlen elemek
számára. Tibériusz pl. egyszer 4000 zsidót és egyiptomit deportáltatott ide, feltehetően azzal a
szándékkal, hogy a sziget egészségtelen klímája minél hamarabb végez velük.50 „A hegyek
nagyon gazdagok voltak ásványokban (ezüst, ólom, vas, kén)” és valószínűleg ez vonzotta oda
az etruszk, a görög és karthágói hajósokat és gyarmatosítókat is.51

Pun – római templom maradványai Szardínián (Fluminimaggiore) (Fotók: SG)
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A sziget északnyugati részén található mezopotámiai stílusban épült lépcsős piramis (Monte
d’Accodi) ékesen szóló bizonyítéka annak, hogy az egykori bábeli építők, illetve utódaik
Szardíniára is eljutottak. (Ezt az építményt a régészek legalább 4000 évesnek tartják.)

Monte d’Accodi (Sássari) (Fotó: SG)

A lépcsős piramis hátulnézetből (Fotók: SG)
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és oldalnézetből

A sziget őslakói a szárdok (Sardi, Sardienses) egyiptomi feliratokon »Sardana« (Szardana)
néven szerepelnek.52 A görög kereskedők, akik a szigetre hajón érkeztek az Ikhnussza nevet
adták a szigetnek, annak emberi lábnyomhoz (ikhnosz) hasonló alakja miatt.53 Pauszaniasz
szerint a szigeten libüéi (líbiai; észak afrikai) hajósok kötöttek ki Szardosz vezetésével s róla
nevezték el a szigetet. A libüéi bevándorlók nem űzték el a korábbi őslakókat, azok pedig
kényszerűségből befogadták a jövevényeket.54 Sztrabón először etruszkokat (tyrrhénieket)
említ, utánuk pedig a karthágói föníciaiakat nevezi meg szigetfoglalóként.55 „Szardínián a
helyi márványból készített bálványok kykladi hatásokat tükröznek.”56 A hagyomány szerint
Szardínián Nóra ősi városát a szigetre bevándorolt ibérek alapították. Pauszaniasz a
következőt mondja: „Arisztaiosz után Nórax vezetésével ibérek keltek át Szardíniába, és ők
alapították a Nóra nevű várost. A hagyomány szerint ez volt az első város a szigeten.”57

Nora városa a tengerbe nyúló földnyelvek találkozási pontjánál terült el (Fotók: SG)
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(Fotók: SG)
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Szardínia szigetén számos köralapú kőépület úgynevezett „nuraghe” (ejtsd: nurági) található
mind a mai napig. A nuraghe tornyoknak nyilvánvalóan volt védelmi szerepük. Ezt mutatja az
is, hogy stratégiailag fontos helyekre építették őket. A masszív tornyok vastag falai védelmet
jelenthettek a nemkívánatos betolakodók ellen. A nuraghe falvakat időnként kőből épült
kerítés vette körül.

Kőkerítés - Nuraghe Santa Cristina (Paulilátino) (Fotó: SG)
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Nuraghe Losa (Abbasanta) (Fotó: SG)

Nuraghe Santa Cristina (Paulilátino) (Fotó: SG)
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Régi korokból származó szardíniai embereket, harcosokat számos kis bronzszobor ábrázol,
amelyek a szigetről kerültek elő. A harcosokat gyakran szarvakat viselő sisakban íjjal vagy
kerek pajzzsal és kétélű karddal néha lábszárvédővel ábrázolják.

Szardíniai harcos, íjjal és szarvas sisakkal (bronz szobor) Kr. e. 8-7. sz.
(Karlsruhe, Badisches Landesmuseum) (Fotó: SG)

A bronzból készült hajómodellek marhafejekkel vagy szarvas fejekkel voltak díszítve. A
szardanák (sardanák) már III. Amenhotep uralkodása idején feltűnnek. Egyiptomi
feljegyzésekben kalózokként emlegetik őket. A XVIII. dinasztiától kezdve zsoldosokként
szolgáltak az egyiptomi seregben.58 II. Ramszesz seregében pedig a híres kádesi csatát
ábrázoló jelenetekben szintén zsoldosokként szerepelnek. Merneptah Fáraó uralokodásának 5.
évében líbiai törzsekkel egyesülve a szardanák és más tengeri népek (sekelesek, lúkák, tursák,
akhaiwasák) személyes javaikkal, jószágaikkal és családtagjaikkal együtt próbáltak betörni
Egyiptomba, de vereséget szenvedtek Merneptahtól és hadseregétől.59 III. Ramszesz idején az
Egyiptomra támadó ’tengeri népek’ között, a kutatók a szardanákat is azonosítják. Merneptah
és III. Ramszesz ellen vívott csatában előfordult, hogy a ’tengeri népek’ - ugyanazon törzs
tagjai mindkét oldalon küzdöttek.60
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Rajz a Medinet Habu-i templom domborművéről

Józsué 19,10-ben és 19,12-ben olvashatunk egy Szárid nevű helységről, amely sors által
Zebulon törzsének jutott osztályrészül észak Izraelben. Az olasz keletkutató Giovanni Garbini
azonosította a területet (ahol a falu feküdt) a Szardanák által elfoglalt és benépesítettként.61 A
Szárid név jelentése: aki megmaradt, túlélõ, megmenekült.62 (A jelentések egy
meghatározatlan súlyos esemény (amely lehetett éhség, háború vagy más) ’maradék
népesség’-ére utalnak.) Avraham (Adam) Zertal professzor szintén azt feltételezte, hogy
Izráelben szardanák telepedtek le. Katzir közelében a kutatók egy ősi városra bukkantak,
amelynek „erődítményrendszere, a falak átjárói, ahogy a szokatlan kerek házai is elütöttek a
kánaánita környezettől. Az ásatást irányító Avraham Zertal professzor a város sajátságos
építészeti jellegéből kiindulva, felvetette, hogy ez a tengeri népekhez tartozó sardana törzs
székhelye lehetett, amely némely kutatók szerint Sziszera fővárosában, Haróset-Gójimban
vetette meg a lábát.”63 A település helyét (Katzir mellett) ezek a tudósok a Bibliából ismert
Haróset-Gójimmal azonosítják. Észak Izraelben a Katzir – Harish közelében lévő El-Ahwat
régészeti lelőhely, amelyet konkrétan Haróset-Gójimmal azonosítanak nincs messze Száridtól.
(50 km –es körzeten belül van a két hely távolsága.)
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Spanyolország: „Valahány ókori szerző leírja Hispaniát, mind kiemeli erdőkben való
gazdagságát. Mindenütt elterjedt az olajfa- és a szőlőkultúra; a félsziget gazdasági életében
jelentős szerepet játszott a gabonafélék termesztése is, különösen a fennsíkon. Hispania
rendkívül gazdag volt ásványi kincsekben. Bányásztak itt aranyat, vasat, rezet, ónt, de a
félsziget legfőbb kincse mégis a rengeteg ezüstérclelőhely volt.”64

Szarkofág elülső része olajbogyószürettel Kr. után 3. század (márvány)
(Museo de Cordoba; Cementerio de Ntra) (Fotó: SG)

Szőlőszüret, falfestmény 1.-2. sz. (Museo de Malaga; Finca el Secretario, Fuengirola) (Fotó: SG)

„Kastalóntól nem messze van egy hegy – állítólag onnan ered a Baitis -, s ezt a benne lévő
ezüstbányák miatt ezüsthegynek* nevezik.”65–írja Sztrabón. (*A mai Sierra de Cazorlaban
táján.)66 Az ezüst állandó kísérője az ólom, de a réz is kedveli az ezüst társaságát.
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Hispánia őslakói az ibérek voltak, akiknek egy részét Igletes névvel is nevezik. 67 A görög
földrajztudósok valószínűleg az Ebro (Iberosz) folyóról nevezték el a délkeleti partvidéken
élő törzseket ibérnek,- ibéreknek, Hérodotosz korában (Kr. e. V. sz. közepén) már az Ebro és
a Huelva folyók között élő összes népet ezen a néven ismerték.68 „A klasszikus szerzőknél
említett ibér törzsek közül a basztetánok foglalták el a legnagyobb területet, Almerfa
környékét és Granada hegyes vidékét. A tőlük nyugatra élő törzseket közösen
tartesszosziaknak nevezték, mert a görögök a Tartesszosz nevet adták ennek a területnek.

Tejada la Vieja ősi romjait már csaknem belepték a gyomok
(A várost a tudósok a tartessosi kultúrához sorolják) (Fotók: SG)
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A Guadalquivir völgyében élő turdetán volt a leghatalmasabb törzs e népcsoportban. Az
északkeleti rész és a valenciai tengerpart törzseire erősen hatottak az Emporion (ma
Ampurias) és az Alicante környéki görög települések, a délkeletiekre viszont a Malacában
(ma Málaga), Sexiben (Almunéca) és Abderában (Adra) létesült föníciai kereskedőkolóniák;
ezek később karthágói uralom alá kerültek.”69 „Az ibérek gyakran építették házaikat égetett
téglából, kőalapzaton, bár széltében el voltak terjedve (például a lusitanoknál) az
agyagtapaszos fonadékfalú, kerek kunyhók is…Az ibér törzseket és városi közösségeket a
görög forrásokban gyakran „királyoknak” nevezett vezérek kormányozták.”70 Tartésszosz
(Tartessus - héberül Tharsis)71 vidéke Dél – Hispania ércben gazdag és termékeny területén a
görög - római történeti hagyomány szerint az i.e. I. évezred első felében virágzott.72 A vidék
„lakosai nagy városokban éltek, fejlett írásrendszert használtak, s élénk kapcsolatban álltak a
Földközi – tenger többi országával, sőt a Brit szigetekkel is. A régészeti adatok igazolják,
hogy Dél Hispániának a Cádizi – öböllel szomszédos részén - ahol a hagyomány szerint
Tartéssos városa állt – valóban létezett egy ilyen ibériai kúltúrközpont.”73 (Cádiztól északra;
lásd a város elhelyezkedését a Tírusz és Szidón anyagban - térképen)

Egyiptomi függő Kr. e. 6. sz. (Museo de Malaga)
Ezt az egyiptomi függőt a benne található Szekhmet (háborús istennő) szimbólummal Spanyolország
déli részén egy Málaga-i sírban találták. Föníciai közvetítéssel érkezhetett ide. (Fotó: SG)
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A régi tartessusi öböl (Sinus Tartessicus) jelentős része ma már a Donana Nemzeti Parkhoz tartozik,
melynek területén keresik a kutatók Tartessos eltűnt városát. (Képek - Museo de Sevilla) (Fotók: SG)
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Tartessos feltételezett helye (piros felirattal)

„Az ókori hagyomány Hispania partjain Gadest, majd Malacát, Sexit, és Abderát tartja az első
föníciai gyarmattelepüléseknek.”74Plinius mondja hogy, „Türosz volt az, mely valamikor a
világ másik végén fekvő Gadest alapította; ma már csak arról nevezetes, hogy itt halásszák a
bíborcsigát…”75 Görög írók szerint a Baetis vizét Hispániában Tartésszosznak nevezték és a
folyó két torkolata közt alapított várost, - Tartésszoszt a folyóról nevezték el, a turdulusok
vidékét pedig Tartessisnek hívták.76 „Az i.e. VIII. században megkezdődött Hispania föníciai
gyarmatosítása; akkoriban alapította meg Tyros föníciai városállam Gades (a mai Cádiz)
városát. Ezután más kolóniák is alakultak. Az i.e. VII. században megkezdődött a karthágói,
majd az i.e. VI. században a görög gyarmatosítás. Ez arról tanúskodik, hogy az aranyban,
ezüstben, rézben, vasban és ónban gazdag Hispania egyre nagyobb szerephez jutott a
Földközi – tenger országainak gazdasági életében.”77 „A földközi – tengeri országok
gazdagok ásványkincsekben, melyek kiaknázása már igen régen megkezdődött: Ciprusban,
Szardíniában és a Pireneusi-félszigeten (Hispania) rézércet, Kisázsiában, Elba szigetén és
Hispaniában vasércet, Kisázsiában, Görögországban és Hispaniában pedig ezüstöt bányásztak.
A bronz készítéséhez oly fontos ónt Hispaniában bányászták, vagy a Brit – szigetekről vitték
oda. Görögország és Itália híres volt gyönyörű márványáról. Sok helyen kitűnő minőségű
agyagot találtak, ami kedvezett a fazekasmesterség felvirágzásának.”78 Thársis mint nép a
phókai görögöket jelentheti. A phókaiaiak Pauszaniasz szerint eredetileg a görögországi
Phókiszból a Parnasszosz-hegy alatt lévő szintén Phókisz nevű területről származtak, és az
athéni Philogenész és Damón vezetésével Kisázsiába költöztek.79 Itt Phókaia városában laktak
amely Pauszaniasz szerint korábban nem volt lakott város.80 A hagyomány szerint a görögök
közül ők voltak azok, akik legkorábban ellátogattak Ibériába (a mai Spanyolország területére)
és a sziget lakóival elsőként kapcsolatot létesítettek ahol később gyarmatokat is alapítottak.
Hérodotosz írja, hogy „A hellének közül a phókiaiak vállakoztak elsőként nagy utakra, ők
fedezték fel az Adriai – tengert, Türszéniát, Ibériát és Tartésszoszt. Nem kerek, hanem
ötvenevezős hajókon utaztak. Tartésszoszban nagyon megkedvelte őket a tartésszosziak
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királya, Arganthóniosz, aki nyolcvan évig uralkodott, és összesen százhúsz évet ért meg.
Először arra biztatta őket, hogy költözzenek el Ióniából, és telepedjenek le az ő országában.
Később belátta, hogy a phókaiakat erre nem tudja rávenni, amikor viszont megtudta tőlük,
hogy milyen rohamosan nő a médek hatalma, pénzt adott nekik, hogy építsenek falat városuk
köré. Adománya pedig igen bőkezű lehetett, mert a fal hossza nem kevés sztadionra rúg, s az
egészet hatalmas kövekből emelték nagy szakértelemmel.”81

Phókai (Focea) kereskedelem (Museo de Huelva)
(A pirossal a jelzett pontok a phókai koloniák, a fehér alapon piros körrel jelzett pontok pedig a phókai
érdekképviseleti területeket jelzik.) (Fotó: SG)

A Huelvában jelen lévő görög kerámiák fő műhelyei (Museo de Huelva) (Fotó: SG)
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Az El Carombolo-i kincslelet elképzelt viselőjével (Museo de Seville) (Fotók: SG)

„Kedvezően befolyásolták a fémművesség fejlődését a Hispania felé irányuló
hajósvállalkozások, hiszen az ezekben részt vevő merész felfedezők építették ki a
kapcsolatokat az északnyugati részeken fekvő ónbányákkal és a délnyugati területeken
elhelyezkedő gazdag réz- és ezüstlelőhelyekkel.”82 „A távolabbi területek felé irányuló
kolonizációs tevékenység kezdeményezői valószínűleg a phókiaiak voltak. Bár a hagyomány
szerint részt vállaltak Antheia, Amisos, Lampsakos és Abarnos alapításában is, fő
tevékenységük mégis nyugat felé, Dél-Itália, Hispánia és Dél – Gallia felé irányult. Phókaia
gyarmatai: Elea Lucania nyugati partvidékén, Lagaria Thurioi mellett, Alaila Korsika
szigetén és Massilia*7 Dél – Gallia területén. Bár a hispaniai kapcsolatok korábbiak Massilia
alapításánál (i. e. 600 táján), a hagyomány a hispániai kolóniákat, Emporiont (ma
Ampurias), Hemeroskopeiont és Mainakét massiliai kolóniákként tartja számon. Massilia
ezen kívül, számos kisebb kolóniát is alapított Dél- Galliában és a szomszédos szigeteken. A
gyarmatositási mozgalom tengeri úton történt, tehát a hajózási ismeretek igen magas fokát
feltételezi.”83
(Fotók: SG)

*7

a mai Marseille Franciaország déli részén; phókiaiak alapították (Thuküdidész I, 13; Pauszaniasz X.
8, 6)
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Kübelé hajó emlékmű Foca-ban (Phokaia; ma Törökország) a régi phókaiak tiszteletére közel ahhoz a
helyhez, ahol egy Kübelé templom alapjaira is bukkantak. A város fő istennőjének Athénát tartották
(Kr. e. 600-ban).

Hérodotosz tudósítása szerint számoszi görögök is eljutottak a spanyolországi Tartésszoszba.
„Ekkor azonban Plateához vetődött egy Egyiptom felé tartó szamoszi hajó, amelynek Kólaiosz
volt a kapitánya. A szamosziak amikor Koróbiosz elpanaszolta, hogy mi történt vele, egy évre
való élelmet hagytak ott nála. A szigetről elindulva Egyiptomba akartak ugyan hajózni, de a
keleti szél elragadta őket, s a nem csillapuló viharban keresztülszáguldottak Héraklész
Oszlopain, majd az istenek akaratából eljutottak Tartésszoszba. Ez a kikötő akkoriban még kis
forgalmú kereskedőhely volt, ők azonban úgy indultak haza innen – legalábbis amennyire
tudom -, hogy jobban adták el árujukat az összes hellénnél, kivéve persze az aiginai
Szósztratoszt, Laodamasz fiát, akivel senki sem vetekedhet.”84

Korintuszi harci bronz sisak Málaga-i ásatásból Kr. e. 6. sz. (Museo de Malaga) (Fotók: SG)

„Gyarmatváros csak olyan területeken létesülhetett, ahol korábban már bátor vállalkozók,
felfedezők, kereskedők megfordultak és megismerkedtek a vidék viszonyaival. Ilyen
vállalkozások emlékét őrzik az Odysseia jelenetei, a phókaiai (Hérod. I. 162)* és samosi
(Hérod. IV. 152) felfedező utakról szóló híradások. Ezek az úttörő hajósok választották ki a jó
kikötők létesítésére alkalmas helyeket, a szárazföld belseje felé nyíló kedvező bejáratokat:
folyók torkolatait, ahol az első emporionok*8 létesültek. Az emporion körül létesült azután a
nagyobb gyarmatváros, az apoikia.*9”85 (*a feltüntetett forrásban →Hérod. I. 163-nál
található) A görögök akárcsak a föníciaiak kiaknázták a Pireneusi-félsziget ásványkincseit.
„A nyugati kolóniák révén ugyancsak fontos nyersanyagokhoz férhettek hozzá az ión
kereskedők. Massilia és kolóniái, főleg a hispaniai Emporion elsősorban arany-, ezüst, és
ónszükséglet egy részének kielégítését szolgálták, Szícilia és Dél – Itália viszont gabonával
látta el az iónokat.”86
A görögök és föníciaiak után a rómaiak is megvetették a lábukat Spanyolországban. Ahol
számos nyomot hagytak maguk után. Ennek egy ékes példája pl. Baelo Claudia városa, amely
közvetlenül az óceán mellett épült fel.
*8
*9

görög kereskedő telepek, a nagykereskedők találkozóhelye
az anyavárostól politikailag független görög gyarmatváros
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(Fotók: SG)
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(Fotók: SG)
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