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34. fejezet
Társis, Séba és Dédán a Bibliában
Társis
Társis nevének jelentése a SDA1 Bible Dictionary szerint: olvasztó (fém) – üzemi berendezés,
fémolvasztó- üzem/gyáregység, finomító. Hasonlóképpen fordítja az Anchor Bible Dictionary
is: tűzbe hoz- forróság, elolvaszt-megolvaszt, fémet olvaszt. A Bibliában szereplő Salamon
király kereskedelmi kapcsolatban állt Társisszal. „És hajókat is csináltata Salamon király
Esiongáberben,2 a mely Elót mellett van a Veres tenger partján, az Edom földén.” 1 Kir.
9,26 Innen indultak útnak a hajók Társis felé. Salamon a Tíruszi Hírámmal együtt kereskedett.
„Mert a király Társis hajója, a mely a tengeren Hírám hajójával járt,” 1 Kir. 10,22 „Mert
hajói voltak a királynak, a melyek Társisba jártak a Hirám szolgáival együtt. Minden három
esztendőben egyszer menének a hajók Társisba, honnan aranyat, ezüstöt, elefántcsontot,
majmokat és pávákat hoznak vala.” 2 Krón. 9,21 Útjuk végeztével, gazdag kincsekkel tértek
vissza. Társisból hoztak aranyat, ezüstöt és egzotikus állatokat. Salamon az Esiongáber-i és az
Elót-i kikötőket használta célja eléréséhez (2 Krón. 8,17). Innét a Vörös tengeren hajózva
Dél-Arábia nyugati és Afrika keleti partjait lehetett megközelíteni.

Kagyló a Vörös tengerben (Fotó: SG)
Ami a Vörös – tengert illeti élővilága még ma is gazdagabb, mint más tengereké.
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Seventh Day Adventist
Esiongaber, Ecjón – Geber: Település az Akabai öböl É-i végénél Elat közelében
„A II. világháború előtt Nelson Glueck Edomban végzett ásatásai feltárták Salamon rézbányáit és egy
nagy rézfeldolgozó központot Esiongáberben, a Vörös – tenger északnyugati csücskében. A város
feltárásakor számos, mai modern berendezésekre emlékeztető, kürtőkkel felszerelt olvasztót fedeztek
fel. Salamon vagyonának nagy részét feltehetően a rézeszközök, -fegyverek, eladásából, a szomszéd
népekkel folytatott kereskedelme révén szerezte. Ezeket a réztárgyakat ebben a nagyipari központban,
„Salamon Pittsburgjében” – ahogy Nelson Glueck Esiongábert nevezte – állították elő.” (Siegfried
Horn: A bibliai régészet XX. század eleji feltárásai Bibliaiskolák Közössége 1990. 19. o.)
2
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A Vörös – tenger nehezen járható víz volt mivel a tenger tükre alatt rejtőző korallszigetek
állandó veszéllyel fenyegették a hajósokat.1 Később Jósafát, Salamon után a 3. király Judában
(Roboám és Asa után) szintén Esiongáberből Társisba igyekezett, de nem mehetett el, mert a
hajói, amiket készítetett Esiongáberben, összetörtek. „Azután Jósafát, a Júda királya
megbarátkozék Akháziával, az Izráel királyával, a ki gonoszul cselekedett vala; Mindazáltal
vele megbarátkozék, hogy hajókat készítenének, melyeken Társisba mennének; és a hajókat
Esiongáberben készíték. Jövendöle azért Eliézer, a Maresából való Dódava fia Jósafát ellen,
mondván: Minthogy megbarátkozál Akháziával, az Úr megsemmisíti a te munkádat. És a
hajók mind összetörének, és nem mehetének Társisba.” 2 Krón. 20,35-37 „Dávid és Jóáb
halála után Salamon már nem tudta megakadályozni Edóm elszakadását és önállósulását.
Edóm újból önálló királyság lett (1Kir 11,14-22.25b). Azonban Edóm függetlensége nem volt
teljes, mert az Akabai tengeröböl É-i részén levő fontos kikötőváros, Ecjón-Geber Salamon
birtokában maradt (1Kir 9,26-28; 10,11k.22). Ez a tengeri kereskedelem szempontjából igen
fontos volt. Hasonlóképpen Salamon használta az Ecjón-Geberben levő réz- és vaskohókat is,
a hozzájuk tartozó kovácsműhelyekkel együtt, ahol a rezet és a vasat megmunkálták. Ez a
felemás helyzet még kb. egy évszázadon át tartott: bár Edómban király uralkodott, az ország
függő viszonyban maradt Júdával. Különös esetet ír le 1Kir 22,48-50 Jósáfát júdai király
idejéből (Kr. e. 870/69-848). Edómban éppen nem volt király, csak királyi helytartó. EcjónGeber és a hozzá vezető út Júdához tartozott. Jósáfát hajókat készíttetett, melyekkel tengeri
kereskedést akart folytatni. De a hajók még Ecjón-Geberben hajótörést szenvedtek (az LXX
csak egy hajóról beszél).”2
Jónás viszont Jáfó (görögül Joppé) Jeruzsálem tengeri kikötőjéből a Földközi tengerről indult
Társisba. Ninivével éppen ellenkező irányba, amikor nem akarta teljesíteni a reá bízott
küldetést. „És felkele Jónás, hogy Tarsisba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és
talála ott egy hajót, a mely méne Tarsisba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy
Tarsisba menne velök az Úr színe elől.” Jón. 1,3 Salamon és Jósafát királyok útjait a Biblia
másik megvilágításból is elmondja mintegy megerősítve az egyszer már elmondottakat. A kis
különbség abban áll, hogy most Társis helyett Ofirt mond. Persze mindez nem is különbség,
ha megértjük, hogy egy és ugyanarról a helyről van szó. „És hajókat is csináltata Salamon
király Esiongáberben, a mely Elót mellett van a Veres tenger partján, az Edom földén. És
elküldé Hírám az ő szolgáit a hajókon, a kik jó hajósok és a tengeren jártasak valának, a
Salamon szolgáival. És egész Ofirig menének, és hozának onnét négyszázhúsz tálentom
aranyat, és vivék azt Salamon királyhoz.” 1 Kir. 9,26-28 Ofir messzi távolságára utal az „és
egész Ofirig menének” és egyben rámutat arra is, hogy Ofir vidéke vagy közvetlen a tenger
mellett volt, vagy pedig ez a vidék lenyúlt a tengerpartig és annak egy része is hozzá tartozott.
„És külde Hirám az ő szolgái által néki hajókat és szolgákat, a kik a tengeren jártasok
valának, a kik menének a Salamon szolgáival együtt Ofirba, honnan négyszázötven tálentom
aranyat hozának és vivék Salamon királynak.” 2 Krón. 8,18 „És Josafát Társis hajókat
csináltatott, hogy aranyért mennének Ofirba, de nem mehettek el; mert a hajók összetörtek
Esiongáberben.” 1 Kir. 22,49 (Vö. 2 Krón. 20,35-37!) (A Társis-hajók talán külön
hajóosztályt vagy típust is képviseltek.) Jer. 10,9 említi együtt Társist és Ofírt. Társist mint a
jó minőségű ezüst helyét, Ofirt pedig mint aranylelőhelyet említi. „Társisból hozott lapított
ezüst és Ofirból való arany;” Jer. 10,9 (A leggazdagabb aranybányák rendszerint ezüstben is
nagyon gazdagok.) Továbbá beszámol nekünk az Írás arról is, hogy Ofir vidékén értékes fák
voltak és drágakövek. „És Hirám szolgái is és Salamon szolgái is, a kik hoztak vala aranyat
Ofirból; hoztak ébenfát és drágaköveket is.” 2 Krón. 9,10 (Lásd még 1 Kir. 10,11) Méghozzá
nem is akármilyen ébenfákat hoztak Ofirból! „nem hoztak soha többé olyan ébenfákat, és nem
is láttak olyanokat mind e mai napig.” 1 Kir. 10,12 Salamon ezeket a különlegesen szép
ébenfákat felhasználta a templomépítésnél. „Az ébenfa erős, tartós és gyönyörű faanyag
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(kívül fekete, belül pedig rubinvörös). Salamon ebből készítette el a templom lépcsőit (vö.
2Krón 9:11) és az itt fölsorolt egyéb dolgokat.” (KIA)
De vajon merre lehetett mindez? Az Éden kertet,3 valamikor négy folyó öntözte, később az
első folyó a Havilah földjét kerülte meg. „Az elsőnek neve Pison, ez az, a mely megkerüli
Havilah egész földét, a hol az arany terem. És annak a földnek aranya igen jó; ott van a
Bdelliom és az Onix-kő.” 1 Móz. 2,11-12 Itt volt a legjobb minőségű arany (az Ofiri) itt voltak
a gyönyörű drágakövek és az illatos tömjén is. A „bdellium: egy D-Arábiában honos
cserjének jó illatú, sárgás, áttetsző gyantája.”3 4 Móz. 11,7 hasonlítja a mannához. Plinius
szerint a bdelliumot termő fa nő Arábiában, a Commiphora mukul–ból (arab muql) való
gyanta máig egy Jemen-i termék.4

Tömjén égetők bevésve a tömjén nevekkel (5-4. század) (Jemen; British Museum) (Fotó: SG)

Az „Ónix (h. sóham, g. onüksz). Féldrágakőként használt agát-fajta. Az ÓSZ emberei igen
értékesnek tartották. Sötét és fehér rétegek váltakoznak benne, így sötét alapon fehér, fehér
alapon sötét betűk véshetők rá.”5 Az Ónix kő lávák gázüregeiben található. Ónixot (arabul
gaz) minden időben különböző helyeken találtak Jemenben. A fajtákat általában a lelőhely
után nevezték el, ezek között található a Jemenből származó „Haulanita ónix”.6 Ofir
jelentése: vörös; gazdag, zsíros; termékeny vidék; a gazdagság földje.7 „Egy, a Kr. e. 9. sz.ból való osztrakonon, amelyet Tell kasilében (Izráel) találtak, ez áll: „ofiri arany Bet-Horon
számára”.8 Számos Igehely tájékoztat még bennünket a híres ofiri aranyról (Zsolt. 45,15; Ésa.
13,12; Jób. 22,24; 28,16). Idáig tehát láthattuk, hogy Salamon a Tíruszi Hírámmal és később
Jósafát is Esiongáberből az Edom területén lévő kikötőből akart elindulni a Vörös tengeren
dél felé hajózva Társisba – Ofirba. Salamon és Hírám utjai sikeresek voltak. Megállapítottuk
azt is, hogy azok a kincsek, amelyeket Salamon és a Tíruszi Hírám hozott messze délről
3

Az Éden kertje az özönvíz után már nem volt a földön. (Lásd. E. G. White: Pátriárkák és Próféták
44 - 45. o.)
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Társisból – Ofirból, ezek a Havilá földjénél voltak találhatóak. Fel kell tehát most tennünk a
kérdést. Vajon hová helyezi a Biblia Havilá földjét? Havilát az Ismaeliták (arabok) és
Amelekíták (Ézsau – (Edom) utódai 1 Móz. 36,10;12) határaként említi az Írás. Délnyugati
határuk az Ismaelitáknak (araboknak) és észak-nyugati határuk az Amálekitáknak
Egyiptomtól keletre volt, Súr.4 „Lakoztak pedig Havilától fogva Súrig, a mely Égyiptom
átellenében van, a merre Assiriába mennek. Minden atyjafiával szemben esett az ő lakása.” 1
Móz. 25,18 – szól az Ismaelitákról. Északkeleten már Gileádtól fogva is találkozunk
Ismaelitákkal (1 Krón. 5,10-11; 1 Krón. 5,19-22). De ettől északabbra is éltek leszármazottaik
Jetur (1 Móz. 25,15) leszármazottai összekeveredtek az arámokkal. „Saul királynak idejében
pedig támasztának hadat a Hágárénusok ellen, és elhullának azok az ő kezeik által, és
lakának azoknak sátoraikban, Gileádnak napkelet felé való egész részében. A Gád fiai pedig
velök szemben a Básán földén laktak Szalkáig.” 1 Krón. 5,10-11 „Hadakozának a
Hágárénusok ellen, Jétúr, Náfis és Nódáb ellen. És győzedelmesek levének azokon, és
kezekbe adatának a Hágárénusok és mindazok, a kik ezekkel valának; mert az Istenhez
kiáltának harcz közben, és ő meghallgatá őket, mert ő benne bíztak. És elvivék az ő
barmaikat, ötvenezer tevét, kétszázötvenezer juhot, kétezer szamarat és százezer embert. A seb
miatt pedig sokan elhullának; mert Istentől vala az a harcz; és azok helyén lakának a
fogságig.” 1 Krón. 5,19-22 (Lásd. még 1 Móz. 25,13;15)
JETUR (nomád falu). Terület Palesztinától északkeletre; »Itureá«-nak is nevezik; lakossága
Jeturtól (2), Izmáel (1) fiától származik (1Móz 25,15). Itt volt negyedes fejedelem Fülöp (3), Nagy
Heródes (1) fia (Lk 3,1). 2.) Izmáel (1) fia (1Móz 25,15; 1Krón 1,31). (B.N.F)
NÁFIS (felüdülés, fellélegzés; illat; kiterjedés, számos). Izmáel (1) fia, hasonló nevű törzs, a náfisiták
ősatyja (1Móz 25,15; 1Krón 1,31; 5,19). (B.N.F.)
NÓDÁB (nemesség; készséges, önként). Arab törzs, valószínűleg izmáeliták, akik a Jordántól keletre
éltek (1Krón 5,19). (B.N.F.)
Kedma (kelet, kelet felé, eredet) (B.N.F.)
Kadmóniak Nomád életmódot élő nép. Nevük a h. kedem (»elöl«, »Kelet«) kifejezésből ered.
Jelentése: »a Kelet fiai«. Hozzájuk tartozott Izmáel 12 fia is. A törzs névadó őse Kedma. A Jordán Ki partjának É-i, sivatagos részén és a szíriai pusztában éltek…(K.B.L) (1 Krón. 1,31; 1 Móz. 25,15)

Délkeleten szintén éltek Ismaeliták ezek közé tartozott Dúma, Téma, Masszá (1 Móz. 25,1415). „Ezek az Ismáel fiainak nevei, nevök s nemzetségök szerint: …És Misma, Dúmah és
Massza. Hadar, Théma, Jetúr, Náfis és Kedmah.” 1 Móz. 25,13 - 15
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Súr: A név jelentése: »fal« (talán ama fal miatt, amelyet az egyiptomiak a nomád sémi pásztorok
sorozatos betörései ellen emeltek). Puszta vidék, Egyiptom K-i határrészén (1Móz 25,18; 1Sám 15,7)
Kádés közelében (1Móz 20,1). (Keresztyén Bibliai Lexikon)
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(Rajz: SG)

Izmaelita arabok laktak a „pusztában” a Szír – arab sivatagban is (Jer. 9,26; 1 Krón. 5,9
említi a szíriai sivatagot; Jer. 25,24 említi az arábiai sivatagot; Zsolt. 107,4; Jer. 17,6).
Az 1 Móz. 25,18–ban még hozzáteszi, hogy az Izmaeliták egészen addig lakoztak „a merre
Asszíriába mennek” régebbi fordítás szerint „Lakoztanak pedig Haviláhtól fogva mind Súrig,
melly Egyiptus ellenébe vagyon, mind az útig a’ mellyen Assiriába mennek,..” 1 Móz. 25.18
Az út Asszíria felé a szíriai Aleppónál ágazott ketté. Az egyik út, az északi, Kárkemisen,
Háránon Gózánon keresztül Ninivébe vitt, innen pedig Assurba. A másik út, a déli, Káldeába
vezetett Tiphsahon, Márin, Akkádon keresztül Babilonba majd tovább Urba lehetett eljutni.
Tehát Izmáeliek lakoztak észak felé egészen a szíriai Aleppóig. Vagyis az Izmaelitáktól
keletre lévő részek mind Havilához tartoznak, mivel az Izmaeliták számítottak Havila
nyugati határának (1 Móz. 25,18).
Haladjunk tovább és nézzünk meg egy másik Igehelyet is, ezzel a témával kapcsolatban.
„Saul pedig megveré Amáleket Havilától fogva egészen addig, a merre Súrba mennek, mely
Égyiptom átellenében van.” 1 Sám. 15,7 Edomban is laktak Amálekiták (1 Móz. 36,12; 1516; 1 Krón. 1,35-36). Saul tehát megverte az Amálekitákat Edóm területén túl. Havilá tehát az
Amálekitáknak keleti-délkeleti határa volt. Észak – Arábia nyugati széle közepe már Havilá
földjéhez tartozhatott. De Dél - Arábia egy részét is Havilá földjéhez kell sorolnunk mivel itt
sokféle illatos gyanta volt (1 Móz. 2,12). Némely kutató szerint Szomália is ide tartozott.
Havila földje egészen pontos kiterjedése nem ismert, de nagy kiterjedésű lehetett, az egyik
Édeni folyó öntözte körül. Ezt a folyamot PISON-nak (áramlás, folyam, túláradó, szabadon
áramló, bőven folyó, féktelen)9 hívták (1 Móz. 2,10-11). A második folyó a GIHON (előtör,
előbuggyan, áttörés; folyam) amely megkerülte az egész Khús (szerecsenek) földjét (1 Móz.
2,13). A harmadik a HIDDEKEL (olyan sebes, mint a nyíl) más néven Tigris Asszíria
hosszában folyt (1 Móz. 2,14). A negyedik pedig az EUFRÁTESZ (görög alakja a héber
Frátnak; édes, kellemes víz; nagyon széles, túláradó; termékenység folyója) amely szintén
nagy területeket, országokat kötött össze (1 Móz. 2,14). Havila földje összefüggő terület volt,
mert a Biblia szerint több ponton meg lehet határozni, és a Pison is körüljárta. Havila földjét
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az Írás, csak egyes számban használja, mint pl. a Pison megkerülte „Havila földjét” és nem
Havila földjeit. A Khámtól való Khústól és a Sém ágán való Joktántól is származott Havila
nevű fiú. Mindkét fiú neve összefüggésben állhat Havila földjével. A Joktántól származó
Havila nevű fiút (1 Móz. 10,26-29) a Perzsa – öböl mellé helyezik a tudósok. A Khústól
származó Havila nevű fiút (1 Móz. 10,7) pedig a mai Dzsibuti területére és a dél eritreai
partokhoz helyezik. Havilá jelentése: „homokföld” (KIA) fordítják még körzet, terület,
kerület; aranyhomok, futóhomok -nak is.10 A jelentésből ítélve valószínű, hogy a Biblia az
egész Szír – Arab sivatagot Havilának vagyis »homokföld« - nek nevezi. Ismaeliták laktak a
sivatagban és annak peremén utánuk már csak a Havilá „homokföld” következett. 1 Móz.
25,18 szószerinti fordításban így hangzik: »Lakoztak pedig a »homokföldtől« fogva a »falig,«
amely Egyiptommal szemben van…« (Ismaeliták). A másik Igehely szószerinti fordításban:
»Saul pedig megverte Amáleket a »homokföldtől« fogva egészen a »fal« felé vezető útig,
amely Egyiptommal szemben van« 1 Sám. 15,7
Most nézzük meg mi is volt a Bibliában Társis szerepe! Társis és a Társisi nagy hajók élénk
kiszolgálói voltak Tírusznak. „Tarsis volt a te kereskedőtársad, sok különféle gazdagsága
miatt: ezüstöt, vasat, ónt és ólmot adtak ők árúidért.” Ezék. 27,12 „Tarsis hajói hordozták
árúidat, és megtelél, és felette igen híressé levél a tengerek szívében.”. - mondja Tíruszról
Ezék. 27,25. Tírusz pusztulása a Társisi kereskedelem végét jelentette. „A keleti széllel
összezúzod Tarsis hajóit.” Zsolt. 48,8 „Jajgassatok Tarsis hajói, mert erősségtek
elpusztíttatott!” Ésa. 23,14 - mondja Tíruszról. „Hagyjátok el az országot, mint a Nílus, ti
Tarsís-hajók, nincs többé kikötő!” - mondja Tíruszról Ézs. 23,10 (MBT ford). „Jövendölés
Tírus ellen. Jajgassatok Tarsis hajói, mert elpusztíttatott, úgy hogy nincs benne ház és abba
bemenet! A Kitteusok földéről jelentetett meg nékik.” Ésa. 23,1
Végül meg kell jegyeznünk, azonban azt, hogy a Bibliában Jáfet leszármazottai között is
találkozunk Thársis nevű fiúval. „Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és
Dodánim” 1 Móz. 10,4 „Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.” 1 Krón.
1,7 A Jáfetiták pedig északon, észak-keleten, ill. észak-nyugat felé terjeszkedtek el. Ez
lehetőséget ad arra, hogy még egy Társissal számoljunk észak – nyugaton. A Biblia
megemlíti, hogy a Földközi tengeren visszatérő hajók utolsó állomáshelyükön Ciprus (Kittim)
szigeténél tartózkodtak mielőtt Tíruszba jutottak volna (Ézsa. 23,1). Itt lehetőség van arra,
hogy ezek a hajók Egyiptom (dél) felől vagy a távoli észak – nyugat felől közelítették meg
Ciprust. Egyiptom felől ez azonban kitérő utat jelent, mert Ciprus (Kittim) szigete feljebb van,
mint Tírusz. Tehát, hogy Egyiptom felől mentek hajók Ciprusba ez csak akkor valószínű, ha
ezeknek a kereskedő – hajóknak valamilyen dolguk volt Cipruson is. Ésa. 60,9 –ben ezt
olvassuk: „Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy elhozzák fiaidat
messziről, és ezüstjöket és aranyokat…” A szigetvilág lakói, Jáfet fiaira való utalás (Lásd. 1
Móz. 10,4-5). Hacsak nem az Arábiai félszigetet tekintjük itt szigetnek. Innen ezüstöt és
aranyat hoztak. Ezék. 27,12 kiemeli Társis sokféle gazdagsága közül az ezüstöt, vasat, ónt és
ólmot úgymint Társis legjelentősebb áruit. „Tarsis volt a te kereskedőtársad, sok különféle
gazdagsága miatt: ezüstöt, vasat, ónt és ólmot adtak ők árúidért.” Ezék. 27,12 Az Ésa 66,19et még szintén meg kell említenünk, ahol a Biblia különböző főleg északi népeket említ, és
ezek között említi Társist is „a messze szigetekbe” Ésa. 66,19. Ezt a Társist legtöbben a
Spanyolország-i Tartésszosszal azonosítják. “Sok tudós a délnyugat-spanyolországi
Tartessusszal azonosítja Tarsíst.” (KIA) „Szardínia szigetének déli csücskén található Nora
főniciai kereskedőtelepen felfedeztek egy állítólag az i.e. 9. századra datálható feliratot
amelyen Tarsisba menő hajókat említenek. Az 1960 –as évektől megélénkülő spanyol régészeti
kutatások Huelva környékén tárták fel a tarsisi kultúra központját. (Tarsis városát a modern
település alatt sejtik.) A város környékén mintegy 15 millió tonna ezüstsalakot találtak a
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rómaiak előtti korból. De a nyomok szerint termeltek itt ólmot, rezet, ónt és aranyat is. A
tarsisi kultúra emlékeinek kilencven százalékát Andalúziában (Huelva, Sevilla, Cádiz,
Córdoba), Extremadurában (Badajoz, Cáceres) és Dél – Portugáliában (Baixo Alemtejo,
Algarve) találták meg.”11 (Mások szerint a tartesszoszi királyság központja inkább a mai
Donana Nemzeti Parkban lehetett. „A szakemberek szerint a település a Guadalquivir folyó
atlanti torkolata mellett állhatott. Ezt igazolja, hogy a tartesszoszi kultúra nyomait a folyó
túlpartján már több ponton is sikerrel azonosították. Sebastian Celeno, a kutatást vezető
régész az El País című spanyol napilapnak arról beszélt, hogy ha a túloldalon létezett a
civilizáció, akkor léteznie kellett a Donanában is. Szerinte a korban több földrengés is
pusztított a térségben, és ezek közül a legnagyobb akkor érte a királyságot, amikor a város
hatalma fénypontján lehetett.”)12

Társis értékes árui a föníciai Tíruszba érkeznek (Rajz: SG)

Salamon és Jósafát azonban Társisba dél felé indult el. Salamon elsősorban a déli – Vörös
tengeri kereskedelmet akarta kiaknázni. Már eleve a hajókat is az Edomita kikötőkben délen
építették. Salamonnak ezek a hajók tulajdon hajói voltak. „Mert hajói voltak a királynak a
melyek Társisba jártak” 2 Krón. 9,21 „Mert a király Társis hajója” 1 Kir. 10,22 de a Tíruszi
Hírám is adott hajókat Salamonnak „És külde Hirám az ő szolgái által néki hajókat”, hogy
Ofirba menjenek (2 Krón. 8,18). Salamon a kapott hajókkal tehát dél felé ment Ofirba.
Azokat a hajókat pedig, amiket csináltak a déli Edomita kikötőkben szintén dél felé való
hajózásra használták. Salamon szoros kapcsolatban állt a Tíruszi Hírámmal a föníciai
királlyal, akivel együtt is bonyolította le a kereskedelmi utakat. Hajókat Föníciában is
csináltathatott volna, ha nyugat felé akar menni Társisba. Salamonnak a tengeri
kereskedelemhez rendelkezésére állt a saját Földközi tengeri kikötője is az Izraeli Joppé (Jáfó)
is. Amiképpen használta is a templomépítésnél (2 Krón. 2,15; 1 Kir. 5,9). Ekkor Hírám
Libanoni czédrusokat küldött Salamonnak a tengeren a Jáfói (Joppé) kikötőbe. (Később
Zorobábel idejében is használták ezt a vízi útvonalat (Ezsdr. 3,7)). Az Írás azonban mégsem
említi, hogy innét hajók indultak volna Társisba Salamon idejében. Jónás viszont innen akart
Társisba szaladni. Jósafát hajóiról pedig a Biblia azt mondja, hogy összetörtek Esiongáberben
melyről egyszer azt mondja az Írás, hogy „Társisba mennének” 2 Krón. 20,36 máskor pedig

8
ugyanerről mondja, hogy „aranyért mennének Ofírba” „de nem mehettek el” (Ofirba) „mert
a hajók összetörtek Esiongáberben” 1 Kir. 22,49 „És a hajók mind összetörének és nem
mehettek Társisba” 2 Krón. 20,37 Tehát láthatjuk, hogy Salamon és Jósafát Társisa ugyanott
van, ahol Ofir is. Társisból aranyat, ezüstöt és különböző egzotikus állatokat hoztak. (A pávát
a kutatók Indiából, Kínából származtatják). Ofirról elsősorban, mint aranylelőhelyről tudósít
bennünket az Ige, de vannak ott erdők (ébenfa) és drágakövek is. Az is lehetséges tehát, hogy
Ofir egy konkrétabb hely volt Társisszon belül. Mindenesetre Társis jelképének megértésén
ez nem változtat semmit. Társis mint Tírusz kiszolgálója jelenik meg a Bibliában. Tírusz,
Róma előképe volt, Társis pedig Róma kiszolgálóit szimbolizálja.

Séba (Sába)
Jézus Krisztus azonosítása szerint: „A Délnek királynéasszonya” Luk. 11,31 Salamon
idejében. Így Noé próféciája után (1 Móz. 9,25) kimondhatjuk, hogy nem Joktántól hanem
elsősorban Khústól valók. Tehát egy Khámita népről van szó. Ezt erősíti az a tény is, hogy
Sébát és Raemát együtt említi az írás Ez. 27,22-ben „Séba és Raema kalmárai a te
kalmáraid;” mint akik együtt kereskedtek Tírusszal. Rahmának a fia volt Séba (1 Móz. 10,7).
„A kusiták (Kús leszármazottai) Dél-Arábiában telepedtek le, valamint a mai DélEgyiptomban, Szudánban és Észak-Etiópiában. Összekeveredtek ott lakó sémi törzsekkel,
innen ered bizonyos nevek ismétlődése a nemzetségekben.” (KIA) Khusnak fiait (1Móz. 10,7)
Rahmát, Sébát, Szabtát és Szabtékát Dél – Arábiába helyezik a tudósok. Főleg Arábia
délnyugati részére. Az SDA Bible Dictionary szerint Szebát5(nem azonos Sébával) Khus fiát
és leszármazottait Josephus is említi néhányszor írásaiban és a Meroe-i Nubia királysággal
azonosítja. Szebát a tudósok helyezik még a Vörös-tenger mellé is a mai Eritreába. Sztrabón
itt említ egy ’Saba’ nevű kikötőt. „Azután az Elaia nevű kikötő és Stratón szigete, majd Saba
kikötője, és a vele azonos nevű elefántvadászó hely.”13 Havilát, Khusnak másik fiát és
leszármazottait a délnyugat Arábiával szemközti területre a mai Eritrea és Etiópia területére
helyezik. Sztrabón itt ’Sabai’ nevű várost is említ. „továbbá Bereniké városa Sabai mellett, és
Sabai; jó nagy város, azután Eumenés ligete.”14 Szerecsenország folyóin túl terült el a
Sábeusok birodalma, a „szárnysuhogás országa” (Ésa. 18, 1-2).6 A „szárny” a Bibliában az
oltalom (Lásd. 2 Móz 19,4; 5 Móz 32,11; Zsolt 17,8; 36,8; 57,2; 91,4; Mal. 4,2 Máté 23,37)
és a hatalom jelképe (Dán. 9,27; Ézs. 8,8;10,14 Jer. 48,40; 49,22) – akár erre a vidékre is
készülhetett Jónás, amikor az Úr elől menekült (Jón. 1,3; 4,2). Habár Jónás esetében sokkal
valószínűbb a másik irány, amelyen a Földközi tengeren nyugat felé hajózva lehetett Társisba
eljutni. (Jónás esetében ugyanis a Szentírás úgy adja meg az úticélt ’Társis’-t, hogy azt magán
a Földközi – tengeren keresztül lehetett elérni!) (Jón. 1,3)
Salamon és Hírám kereskedelmi hajói egészen Ofirig mentek így jutott el a hír Salamon
bölcsességéről a távoli Sébába. „A Séba királynéasszonya pedig hallván Salamonnak hírét és
az Úr nevét,” 1 Kir. 10,1 A királynő hallott Salamon bölcsességéről és a nagyszerű
templomról, amit a király épített, melyben az „Úr neve” volt. „Most választottam és
megszenteltem e házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én
5

Ésa. 45,14 és 43,3-4 a Szabeusok birodalmát dél felé haladva Egyiptom és Kús után szerepelteti
Afrikában; a Szabeusokra jellemző „nagy termet” Khámita jellemző is. Délnek nagy királyai elesnek,
fogságra mennek, de Isten népe megszabadul fogságából (Ésa. 45,13). „adtam váltságodba
Egyiptomot, Kúst és Sébát helyetted” „embereket adok helyetted, életedért nemzeteket.” Ézs. 43,4
„Mert én, az Úr vagyok, a te Istened, Izrael Szentje, a Megváltód. Váltságodul odaadom Egyiptomot,
Kust és Szebát cserébe érted.” Iz 43,3 (Kat. Ford.)
6 Ésa. 18,1-2-ben a Sábeusok figyelmeztetik a Szerecseneket a Vörös tengeren keresztül
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szemeim és az én szívem mindenkor.” 2 Krón. 7,16 – szólt az Úr egy éjjel Salamonnak. Ofir
Séba fennhatósága alá tartozott vagy szomszédos volt vele. Zsoltárok 72 amely Salamoné
együtt említi Tarsist, Sébát és Szebát. Ezeket a déli helyeket. „Tarsis és a szigetek királyai
hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.” Zsolt. 72,10 A
Séba-i királynő saját országában hallott Salamon bölcsességéről. „És monda a királynak:
Mind igaz volt, a mit hallottam volt az én lakóföldemben a te dolgaidról és bölcseségedről.”
2 Krón. 9,5 „Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről,” 1Kir.
10,6 (MBT. ford.) Valószínűleg népétől halotta a hírt, akik kapcsolatba kerültek Salamon
hajóival. Zsolt. 72,15 amely szintén Salamoné, megerősíti, hogy Ofír Séba fennhatósága alá
tartozott. Salamon Istent dicsérve, dicsőítve kijelenti: „És éljen ő és adjanak néki Seba
aranyából;” „Éljen ő, és adjanak neki sábai aranyat,” Zsolt. 72,15 (MBT) A Séba-i arany itt
a legjobb, legkiválóbb aranyat jelenti, mert csak ez illik az Úrhoz (éppen ilyen volt az Ofiri).
Séba királynéja tehát „eljött a földnek széléről” Máté 12,42 a korabeli világ legtávolabbi
részéből, hogy hallhassa Salamon bölcsességét. Jóel 3,8 is beszél arról, hogy a Sabeusok
„messze lakó népek voltak”. A királyné országa igen gazdag volt. Volt ott „Nárdus és
sáfrány, jóillatú nád és fahéj, mindenféle temjéntermő fákkal, mirha és áloes, minden
drága fűszerszámokkal.” Én. 4,14 A Biblia Sébát a tömjén hazájának »Tömjénország« – nak
is nevezi. „Minek nékem ez a tömjén, a mi Sébából kerül, és a messze földről való jóillatú
fahéj?” Jer. 6,20 Hérodotosz szerint: „Délen Arábia a lakott föld legszéle. Ez az egyetlen hely
a világon, ahol megterem a tömjén, a mirha, a kasziafa, a fahéj és a lédanon.” 15 „Különben
az egész arab föld csodálatos illatot áraszt.”16 „tömjénnel dúsgazdag a lomha sabaeus”
(Vergilius) „Mindig friss koszorúk, s ég rajtuk a sábai tömjén.”17 (Vergilius) Sztrabón így
nyilatkozik a Sabeusok földjéről: „Mellettük a legnagyobb népnek a sabaiosoknak áldott
földje terül el, ahol myrrha, tömjén és fahéj is terem, a parton pedig balzsam és egyéb jóillatú
növény is, de amely az illatát hamar el is veszti. Van ott továbbá jó illatú pálma és nád, de
vannak arasznyi hosszúságú, bíbor színű kígyók is, amelyek egészen a lágyékig felugranak s a
harapásuk gyógyíthatatlan. A termények bősége következtében az emberek lusták és
könnyelmű életmódot folytatnak.”18 Dél-Arábiában a „myrrha és tömjéntermő vidék” – en
„kassiát, fahéjat és nárdust is termelnek.”19 Sztrabón szerint a mai Dzsibuti és Szomáliai part
menti területeken a »Fűszervidéken« mirha, egyiptomi mandula és füge, tömjén és fahéj
termett. A mai Szomália egyik részét »tömjénföld« - nek másik részét pedig »fahéjföld« - nek
nevezi. Sok elefánt továbbá oroszlán, párduc, orrszarvú és zsiráf stb. is van ezeken a
vidékeken.20 Sztrabón szerint az akkori világ egyik végének tekintették ezeket a területeket.
„Tudjuk továbbá, hogy a Fahéjföld a legdélibb lakott vidék,...”21 Dél Arábiáról szólva az
idősebb Plinius is megjegyzi, hogy: „a minaeusok termékeny földjein sok pálma- és
gyümölcstermő fa található, állatokban is igen gazdagok [...] a sabaeusok rendkívül
gazdagok bőven termő aromatikus erdőkben, továbbá sok aranybányájuk, jól öntözött földjeik
vannak, sok mézet és viaszt termelnek.”22 Szintén Pliniusnál szerepel, hogy „A sabaeusok a
leghíresebbek az arabok között a tömjénjük miatt.”23 A Szomáliában honos tömjén kevesebb
illóolajat tartalmaz és az illata sem annyira kellemes, mint az arábiai tömjéné, ezért az
ókorban kisebb volt a jelentősége, mint az Arábiainak.24 A tömjén mellett a Sabeusok országa
gazdag volt drágakövekben és aranyban is. „Azt is mondják, hogy smaragd és beryll is
található az aranybányákban. Jó illatú só is van az araboknál, mint Poseidónios mondja.”25
(Sztrabón) Rahmá és Séba kalmárai vitték, vagy adták el a Tíruszi piacra ezeket a drága
portékákat. „Séba és Raema kalmárai a te kalmáraid; mindenféle drága fűszerszámokat és
mindenféle drágaköveket és aranyat adtak ők árúidért.” Ezék. 27,22 Amikor Séba
királynéasszonya látogatást tett Salamonnál a Tíruszi Hírámhoz7 és Jákóbhoz8 hasonlóan
7

„Hírám, Tírus királya adott volt ajándékban Salamonnak czédrusfákat, fenyőfákat, aranyat egész

kivánsága szerint:” 1 Kir. 9,11
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cselekedve, országa legjavából, válogatott kincseiből hozott ajándékot Salamonnak.
Fűszerszámokat (fűszerek, balzsam, tömjén), drágaköveket és aranyat. Mégpedig „igen sok
aranyat és drágakövet” 1 Kir. 10,2 és „igen sok fűszerszámot…Nem hoztak azután ilyen és
ennyi sokaságú fűszerszámot, a mennyit Séba királynéasszonya ada Salamon királynak”. 1
Kir. 10,10 Séba királynéjának látogatása Salamonnál, jól szemlélteti a királyné nagyságát,
országának gazdagságát és jelentős haderejét is „igen nagy sereggel” vagy más fordítás
szerint „igen tekintélyes kísérettel” (MBT ford.) (1 Kir. 10,2) érkezett Salamonhoz
Jeruzsálembe.

Séba királynőjének látogatása Salamonnál (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’,
1860)

A kereskedelem a karavánutakon is szüntelenül zajlott. Az Arábiabeli, Ismaelita és Midiánita
kereskedők mind Sébába jártak értékes áruikért, hogy aztán Egyiptomban, Babilonban,
Tíruszban vagy máshol eladják. „A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa9 tevecsikói, mind
8

„És monda nékik Izráel az ő atyjok: Ha csakugyan így kell lenni, akkor ezt cselekedjétek: Vegyetek
e föld válogatott gyümölcseiből a ti edényeitekbe, és vigyetek ajándékot annak a férfiúnak; egy kevés
balzsamot, egy kevés mézet, fűszerszámokat, mirhát, diót, mandulát.” 1 Móz. 43,11 – Jákób elengedi
fiait Józsefhez, az egyiptomi alkirályhoz.
9 Midján elsőszülött fia; 1 Móz. 25,4
„Az arab nomádok kereskedelmi kapcsolatokat is tartottak fenn Elő – Ázsiával; birkát, kecskét adtak
el a letelepedett lakosságnak. Emellett részt vettek a karavánkereskedelemben, többek között rabszolga
kereskedelemmel is foglalkoztak. Az i.e. I. évezred derekán különösen megnőtt az arab kereskedelem
jelentősége. Akkoriban vált jelentős várossá Thaima (görög névalak), mely Észak – Arábia
karavánutjai mentén feküdt. Nabuna’id babiloni király (i.e. VI. század közepe) egy időre ide tette át
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Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak,” Ésa. 60,6 (Lásd még Jób. 6,18-20) Sztrabón
pedig ezt írja Dél – Arábiáról: „Kattabania tömjént, Khatramótitis pedig myrrhát termel, s
mind ezeket, mind pedig egyéb fűszereiket kereskedők bocsátják áruba.”26 Mózes, amikor
megverte a Midiánitákat az elzsákmányolt javaik között találkozunk arannyal, ezüsttel, rézzel,
vassal, ónnal és ólommal (4 Móz. 31,22). A Midiánita kereskedők akár a déli Tarsisból is
beszerezhették ezeket. (Kánaánban is megtalálható volt a vas és a réz (5 Móz. 8,9)). Salamon
az Arábiai királyoktól, fejedelmektől aranyat és ezüstöt is kapott (2 Krón. 9,14). Sébában „A
néptömeg részint földműveléssel foglalkozik, részint a belföldi és az aithiopiai füszerekkel
való kereskedelemmel; azokért bőrcsónakokon hajóznak a szoroson át*…A sabaiosoknál
terem a larimnon is, a legillatosabb füstölőszer. A kereskedelem révén ezek is, meg a
gerrhaiosok is a leggazdagabbak valamennyi itteni nép közül, s igen nagy készletük van arany
és ezüst tárgyakból, ágyakból, háromlábakból, vegyítő-edényekből, serlegekkel és a házi
pompával együtt; az ajtók, a falak, a mennyezetek ugyanis elefántcsonttal, arannyal, ezüsttel,
drágakövekkel vannak kirakva.”27 (*Vö. Ésa. 18,1-2)
Séba délnyugat Arábiában volt. „Sába a négy ókori dél-arábiai állam (saba', macin, katabán,
hadramaut) egyike, az arab félsziget délnyugati részén.10 A sábeusok a Kr. e.-i 1. évezred
elején alapítottak államot, ami Kr. u. 525-ig fennmaradt. Ellenállt Asszíria terjeszkedésének,
majd egy időre adófizetője lett. Virágkorát Asszíria bukása után érte el. Meghódította a
környező országokat, s uralma a Vörös-tengeren át Egyiptomig, Etiópiáig ért. A Holdistent
imádták, aki az ország tulajdonképpeni ura volt ('almaká), földi helytartója a mukarrib (papi
fejedelem). Ezt kb. Kr. e. az 5. században váltotta fel a földi királyság….”28 „Vadd holdistent
Dél-Arábiában tisztelték a Kr.e. V-II. században. Nevének jelentése „szeretet” vagy
„barátság”. A Korán szerint Vadd volt az öt isten egyike, melyet Káin és utódai bálványként
imádtak. Vaddot az ókori Jemenben mindenütt imádták, mágikus jelét baj és szerencsétlenség
elhárítására használták…Szent állata a kígyó volt. A muzulmán hagyomány azok közé az
istenek közé sorolja, akiket Núh (Noé) nemzetségének fiai tiszteltek.”29
Sába fővárosa Marib volt (a klasszikus íróknál Mariaba néven említik). „A sabaiosok
városa, Mariaba egy fával borított hegyen fekszik”.30 „A dél – arábiai államok gazdasága az
öntözéses földművelésen alapult. Különösen híres volt a Marib - Saba’ fővárosa – körüli nagy
gát. A dombokon teraszos földművelés folyt. Az arisztokrácia gazdaságában nagy jelentősége
székhelyét. Ugyanitt találtak egy i. e. VI – V. századból származó arameus nyelvű feliratot, amely a
Mezopotámiaval való élénk kulturális kapcsolatokról tanúskodik.” (VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet
Kossuth Könyvkiadó 1962. 474. o.) (Thaima a bibliai Témával azonos (helye Észak – Arábia); Jób
könyve említi a Témai kereskedőket.; „Tema karavánja mind utána kutat, bennük bizakodnak Sába
kalmárai.” Jób. 6,19 (Kat. ford.))
10 „Ma’int és Saba’t különböző népek alapították: a feliratokban világosan megkülönböztethető a
ma’ini és a saba’i nyelv; a qatabáni a ma’inak egyik nyelvjárása volt. Ezek a nyelvek közel álltak az
arabhoz és a ge’ez nyelvhez (más néven az etióp nyelvhez – Abesszína régi irodalmi nyelvéhez), és
részben az akkád nyelvhez is.” (VILÁGTÖRTÉNET I. Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 472. o.)
 „Szaba valószínűleg a 8. század vége felé, Karib-II Vatár uralkodása alatt lett illatszer-kereskedő
nagyhatalom. A király neve sok szabai feliratban szerepel, két hosszabb szöveg leírja hadjáratait is: az
illatszer-út fölötti ellenőrzés megszerzését. A meghódított termékeny fennsíkokon és Márib oázisában
Szaba virágzó földművelő gazdálkodást hozott létre, öntözésre alapozva. Márib (Marjab) Dél-Arábia
legnagyobb városa volt. (ca. 120 ha), 1150 méter magasságban a tengerszint fölött, azon a ponton,
ahol a hegyekből lefolyó vizek a Vádi Dhana medrében összegyűlnek. Magát a várost kör alakú fal
vette körül, a falakon kívül két hatalmas kert terült el, ezek öntözőcsatornáit a várostól 7
kilométernyire a Vádi Dhana medrére épített hatalmas tározó látta el vízzel; a máribi gát az ókor
legnagyobb ilyen építményének számít” (Komoróczy Géza: Jób könyve K. G., Szúhu (jegyzet) (PDF)
ELTE/MTA 2005/06 I. (őszi) félév Héber szövegolvasás)
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volt az illatszer – növények termesztésének. Magas fokon állt a kő megmunkálása: az
épületköveket olyan pontosan illesztették egymáshoz, hogy az illeszkedés helyét alig lehetett
észrevenni. A későbbi araboknak azok az elbeszélései, amelyek szerint Saba’ban nagyszerű
épületek voltak, átlátszó kőből épült ablakokkal, alig túlozzák el a valóságot.”31 A Sábeusok
kereskedtek Szíria, Egyiptom, Babilon és India felé. Dél- Arábiát Arabia felix-nek azaz:
„termékeny (boldog) Arábiának” is nevezték nagy gazdagsága miatt. Ezt a gazdagságot a
Séba-i birodalom egyrészt annak köszönhette, hogy kedvező helyen terült el. A balzsammaltömjénnel12 való kereskedelem nagy hasznot hozott Sábának. „A kedvező közlekedési
viszonyok következtében az Indiából, Ceylonból és a fűszer- szigetekről jövő hajók a
délarábiai kikőtőkbe futottak be és áruikat itt rakták ki.”32 „Az i. e. I. évezred közepén
kezdődött a dél – arábiai államok virágkora. Ez nemcsak az öntözéses földművelés addig elért
magas fejlettsége, hanem az a szerep is magyarázza, amelyet a dél – arábiai államok –
különösen Saba’ – a nemzetközi kereskedelemben betöltöttek. Arábiából illatszereket vittek ki.
Ezenkívül a dél – arábiai kereskedők szerteágazó közvetítő kereskedelmet is folytattak az
Indiából és Afrika szomáli partvidékéről származó illatszerekkel, fűszerekkel, drágakövekkel.
Ezek az áruk Dél – Arábiába tengeri úton jutottak el, ott aztán tevékre rakták őket, és a régi
karavánutakon, a sivatagban fúrt kutak mentén eljutottak a Földközi – tenger partvidékére, a
filiszteus és föníciai városokba, onnan pedig egész Elő – Ázsiába és a Földközi – tenger
medencéjébe. A kereskedelem kizárólag luxuscikkekkel folyt. A saba’iak országáról csodákat
meséltek. Maguk a dél – arábiai kereskedők különféle képtelen históriákat terjesztettek, hogy
az árakat felverjék: arról meséltek például, hogy roppant nehéz ezekhez az árukhoz
hozzájutni, mert az illatszereket szárnyas kígyók őrzik stb. Ezek a mesék fennmaradtak az
arab folklórban.”33 (Ezek a történetek nem alaptalanok, mert Josephus és Hérodotosz is
szárnyas kígyókat említ Etiópiában, Egyiptomban-Arábiában, és a Biblia is említi a szárnyas
kígyót és Sztrabón is említette a kicsi, de veszélyes kígyókat. „A tömjénfákat ugyanis
rengeteg tarka testű, szárnyas, apró kígyó őrzi, amelyek olykor még Egyiptomba is
átvonulnak. És nincs semmi, ami elűzné ezeket a kígyócskákat csak a sztüraxcserje füstje.”34
Pauszaniasz szintén említ kígyókat Arábiában, harapásuk azonban szerinte gyógyítható.
„Azokról a viperákról, amelyek Arábiában a balzsamfák közelében tanyáznak, a következő
érdekességeket tudom elmondani. A balzsamfa nagyjából akkora, mint egy mirtuszbokor, a
levelei pedig olyanok, mint a majoranna-cserjéé. Az Arábiában élő viperák kisebb-nagyobb
csoportokban egy-egy fa körül tanyáznak, mert a balzsamfák nedve a legkedvesebb
táplálékuk, és egyébként is szeretnek ezen fák árnyékában meghúzódni. Mikor aztán elérkezik
az idő, hogy az arabok a balzsamfák nedvét összegyűjtsék, mindegyikük két botot visz
magával, és ezeknek az összeütögetésével igyekeznek a viperákat elriasztani. Elpusztítani nem
akarják a viperákat, mert a balzsamfák szent állatainak tartják őket. Ha valakit megmar egy
vipera, a harapás helye olyan, mint valami vassal ütött seb, de a méregtől nem kell félni, mert
nem halálos, hanem megenyhül a viperák jó illatú táplálékától.”35 Szintén Pauszaniasz írja,
hogy „Libüében például az áspiskígyók színe egészen más, mint Egyiptomban, míg
Aithiopiában a föld olyan áspiskígyókat terem, amelyek éppen olyan fekete színűek, mint az
ottani emberek. Ezért senkinek sem szabadna elhamarkodva véleményt alkotnia vagy
hitetlenkednie, ha ritkaságokról van szó. Én például még sohasem láttam szárnyas kígyókat,
de elhiszem, hogy léteznek, mert egyszer egy phrügiai ember olyan skorpiót hozott Ióniába,
amelynek éppen olyan szárnyai voltak, mint a sáskának.”36 A szárnyas skorpiót Sztrabón is
említi Afrikában. „Állítólag nagyon sok a skorpió is, mind a szárnyas, mind a
szárnyatlan…”.37) „Az i. e. VI. század végén a Perzsa – öböl déli partján felépült Gerra
12

a balzsam erősen illatozó gyantaféle, amelyet sebek gyógyítására használtak (B.N.F) a növény DArábiánál északabbra általában nem tenyészik, de a Jordán völgyében (Jerikó – En-Gedi környékén) is
megél (Haag Lex.) a tömjén a Boswellia Carteri nevű fának a kiszárított gyantája
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városa; ókori írók szerint khaldeusok alapították, akik a perzsa hódítás idején Babilóniából
menekültek arra a területre. A gerraiak voltak a kereskedelmi közvetítők Dél – Arábia és
Mezopotámia államai között. A gerraiak területéről karavánutak indultak ki Saba’ba és a
Földközi – tenger felé.”38

(VT-1962 I. Kötet 471. o.)

„Az ókori délarábiai államok közéletéről számos felirat tájékoztat bennünket. Az állam élén a
király állott, aki azonban nem uralkodott korlátlanul. Felismerhetőek egy bizonyos
teokráciának – „isten - uralomnak” – a maradványai, amelyben a papok tanítása szerint
törzsi isten uralkodik népe fölött, illetőleg helyette a papi fejedelem. Ennek a teokratikus
rendnek a nyomai mutatkoznak például abban, hogy a templomok maguk kormányozták
birtokaikat. Māinban, Qatabānban (Katabán), Hadramawtban, és Sábában a világi királyhoz
az út mindenütt a mukarribon, vagyis a papi fejedelmen keresztül vezetett. A király mellett
felsorakoztak a nemes törzsfők, a nagybirtokosok, a házak és megerősített udvarok urai, akik
eggyúttal a törzs hatalmi eszközeivel is rendelkeztek. A birodalomhoz több – részint ősi,
részint meghódított – törzs tartozott, amint ezt a fennmaradt dokumentumok kialakult formái
is visszatükrözik; „Sába és a törzsek”… Az állam katonai szükségletei szorosan összefüggtek
gazdasági – főleg mezőgazdasági – szükségleteivel.”39
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Bronz tábla (Kr. e. II. sz.) (Jemen, Amran; London, British Museum) (Fotó: SG)
Az ilyen írott táblákat a templomi falakra szegezték, mint az istenek iránti elkötelezettségek állandó
emlékeztetőit. Ez a tábla egy áldozatot ír le a Sába-i istennek Almaqah-nak, hálából a sikeres
gabonatermésért. A tábla tetején az Életnek-fája mindkét oldalán szfinxekkel és datolyapálmákkal van
körülvéve.

„Qatabānban a törzsi gyűlés a király mellett törvényhozó testületként működött. Az állam
vezető törzse a timnái volt. A nagybirtokosok mellett a birtokosok nagy tömege is képviselve
volt, a gyűlésben, viszont a szolgákat kizárták belőle. A társadalmilag és gazdaságilag
legalacsonyabb réteg tehát politikai szempontból teljesen jogfosztott volt…A lakosság egyes
rétegeit megillette ugyan bizonyos törvényhozói hatalom, de a király tekintélye mindenkire
kiterjedt. A gyűléseket a király hívta egybe. A határozatok csak akkor váltak érvényessé ha a
király is szentesítette. A törvények érvényre juttatása azután az államtanács feladata volt. A
jelek szerint Qatabān és Sába közigazgatása nagy vonásokban megegyezett
egymással…Adóbevételekre vételárból, a föld után fizetett járadékból és katonai célokra
szolgáló földadóból tettek szert. A beszolgáltatást a terméshez mérten állapították meg, de így
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az adófizetők jártak rosszul, amennyiben a termést nem aratás után, hanem még a lábon álló,
illetőleg a fán ígérkező mennyiség alapján becsülték fel…Az adó tehát mennyiségi adó volt,
melyet az egész törzsre vetettek ki, amennyiben előírták az aratásnál betakarítandó
mennyiséget; olyan adózási rendszer volt ez tehát, amelynél a növekvő állami szükségleteket
bármikor tekintetbe vehették, az egyes telepesek pedig teljes mértékben a becslést végző
adótisztviselők önkényétől függtek. Mint az ókori világ valamennyi rabszolgatartó államában,
a földbirtokos Dél-Arábiában is kizsákmányolta a dolgozó lakosságot.”40 A Biblia is
megemlíti Jóel 3,8–ban, hogy a Sabeusok rabszolgatartók voltak. „És adom a ti fiaitokat és
leányaitokat a Júda fiainak kezébe; azok pedig eladják őket a Sabeusoknak, a messze lakó
népnek; mert ezt végezte az Úr.” Jóel.3,8 Ez az ítélet a föníciaiak (Tírusz és Szidón) és a
Filiszteusok ellen szól (Jóel 3,4-8) amely pontosan be is teljesedett rajtuk. „…az északról
visszatérő karavánok rabszolgákat és rabszolganőket is hoztak magukkal; tudomásunk van
gazai (Palesztina) és yatribi (Yatrib: a későbbi Medina Nyugat – Arábiában)
rabszolganőkről.”41
A Sém ágán való Joktán leszármazottai között is találunk Séba nevezetű fiút. Joktán
leszármazottai főleg északkelet Arábiában és Dél-Arábiában éltek (1 Móz. 10,25-30).
„Hacarmavét (Joktán fia és leszármazottai) áloé – mirha és tömjénkereskedelemről volt
ismert az Indiai óceán mentén.”42 Szintén Joktán leszármazottja volt Úzál (1 Móz. 10,27; 1
Krón. 1,21) aki a Dél – Arábiai Sébából kereskedett Tírusszal. Piacaira kovácsolt vasat, (Vö.
Tarsis termékeivel Ezék. 27,12) fahéjat és illatos nádat vittek. „Vedán és Jáván13 Uzzálból
kovácsolt vasat, fahéjat és illatos nádat hozott piacodra; ezeket adták cserébe áruidért.” Ez.
27,19 (MBT. ford.) Joktán fiai között találkozunk Havila és Ofir nevű fiúval is. Az Északkelet
és Dél – Arábiai Sémita királyságokról és a Khámita népekkel való összekeveredésükkel
kapcsolatban a KIA kommentár megjegyzi: „Ezeknek az ősi királyságoknak egyes népei
Joktánig és Sémig vezették vissza eredetüket (1Móz 10:29). Tehát vegyesen telepedtek le.”
(KIA) Joktán egy másik fiáról, akit a tudósok Dél – Arábiába helyeznek, Sélefről és utódairól
pedig megtudjuk, hogy harcias nép volt. Sélef jelentése: fegyverhordó, felfegyverzett;
kihúzott; aki kihúzza [a kardot].43
De térjünk vissza még egy kicsit Ofir-hoz (ami a görög a-pür = tűz nélkül kapott színarany).
Jób könyve 28. fejezetében különösen érdekes leírással találkozhatunk. Jób összehasonlítja a
bölcsességet a korabeli világ leghíresebb és legjelentősebb kincseivel. Jób nem pusztán
általánosságban beszél, hanem az általánosságon belül egészen konkrét helyekre gondol, ahol
járhatott is. A leírás annyira életszerű, hogy egészen úgy hangzik, mint egy szemtanú
13

„Az Ez 27,19-ben egyes magyarázatok elírást vélnek látni, ill. az itt említett Jávánt az arab Jain
városával azonosítják, amely Medinától mintegy 24 arab mérföldre feküdt. Ennek a feltevésnek az az
indoka, hogy Jáván e helyen Vedánnal együtt van említve, amely város Mekka és Medina között
félúton található.” (K.B.L. – Jáván) Továbbá Sém fia Uzál és nem Jáfeté. A fahéj egy Dél - Ázsiai
fűszernövény belső héja. A Biblia szerint a fahéj a Dél – Arábiai Sébából érkezett (Jer. 6,20).
Dél Arábia felől vas is érkezett: „A 8. században Szúhu kormányzója az Euphratész középső
szakaszánál (Hindánu) rajtaütött egy Taima és Saba (Szaba) felől érkező karavánon:..”(…) országuk
messze van, követei soha nem jöttek el hozzám, ők soha nem kerestek fel engem…Elevenen foglyul
ejtettem közülük 100 (férfi)t, elkoboztam 200 tevéjüket, rakományukkal és minden árujukkal
együtt.”A kormányzó azt rója fel nekik, hogy megkerülték az ő igazgatása alatt álló területet, mert el
akarták kerülni a vámot. A létszám és az állatok száma jelzi, hogy a karaván – kereskedelem jelentős
gazdasági vállalkozás volt. A rakományban bíbor festésű kelme, vas, drágakövek is voltak. A kelme
biztosan nem dél –arab termék: a karaván hivatásos kereskedőkből állt, akik mások áruit is
szállították.” (Komoróczy Géza: Jób könyve K. G., Szúhu (jegyzet) (PDF) ELTE/MTA 2005/06 I.
(őszi) félév Héber szövegolvasás)
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bizonyság.14 Ha jól megfigyeljük, akkor észrevehetjük, hogy Jób Társis és Ofir vidékét írja
le. Azt a vidéket, ahol a legjobb minőségű ezüst és arany volt. Bányásztak itt ezüstöt, vasat,
rezet és itt mosták az aranyat is. A leírásból azt is megtudjuk, hogy a bányák nem a
lakóhelyek közelében voltak. „Az ezüstnek bányája van, az aranynak pedig helye, ahol
mossák. A vasat a földből hozzák elő, a rezet pedig kőzetből olvasztják. Véget vet az ember a
sötétségnek, sorra végigkutatja a sűrű homályban és sötétségben levő köveket. Aknát törnek
lakatlan helyen, a járókelők elfeledkeznek róluk, az emberektől messze függnek,
himbálóznak.” Jób. 28,1-4 (MBT. Ford.) A következőkben a leírás azzal folytatódik, hogy
kihangsúlyozza a vidék termékenységét, amely élelemben, drágakőben és aranyban gazdag.
„Van föld, a melyből kenyér terem, alant pedig fel van forgatva, mintegy tűz által; Köveiben
zafir található, göröngyeiben arany van.” Jób. 28,5-6 De ezek a kincsek nem mindenki
számára nyilvánvalóak. „Olyan ösvény ez, hogy keselyű nem látja, a héja szeme sem tudja
kifürkészni. A büszke vad sem veszi arrafelé útját, nem járt arra még soha oroszlán.” Jób
28,7-8 (MBT) Majd Jób rátér arra, hogy az igazi kincsekhez az ember csak kemény munkával,
kitartó kutatással juthat hozzá. „Ráveti kezét az ember a kovakőre, a hegyeket tövükből
kiforgatja. A sziklákban tárnákat hasít, és minden drága dolgot meglát a szeme. Elköti a
folyók szivárgását, az elrejtett dolgot pedig világosságra hozza.” Jób. 28,9-11 A fenti
leírásból is láthatjuk, hogy Társis – Ofir vidéke olyan vidék, amely hegyes (sziklás), dombos,
termékeny fennsík, tavakban, folyókban, patakokban gazdag. „Vesd a porba a nemes érczet,
és a patakok kavicsába az ofiri aranyat:” Jób. 22,24 – vagyis oda ahonnét vetted. Azonkívül
Ofir erdőkben is gazdag volt, amikképpen Salamon innen hozatta az ébenfákat „nagy
bőséggel”. (1 Kir. 10,11; 2 Krón. 9,10). A következőkben Jób egészen konkrétan ki is
mondja, hogy Ofír vidékét hasonlítja össze a bölcsességgel. „Nem mérhető össze Ofir
aranyával, nem drága onikszszal, sem zafirral.” Jób. 28,16 Ezek a kincsek Havila földjénél
találhatóak. (1 Móz. 2,12) (Zafírterületek előfordulhatnak folyóvölgyek mélyén hegyoldalak
alsó részén más drágakövekkel vagy aranyhordalékkal együtt.)
Jób ezeket a lelőhelyeket pontosan ismerte. Miután elmondta, hogy mit ismer, mit tud, azután
feltette a kérdést arról, amiről úgy érezte, hogy keveset ismer, ami sokkal megfoghatatlanabb
számára, és amiről sokkal többet szeretne tudni. „A bölcseség honnan jő tehát, és hol van
helye az értelemnek?” Jób. 28,20 „Honnan jön tehát a bölcsesség? Hol van az értelem
lelőhelye?” Jób. 28,20 (MBT. ford.)
Ha Ofir körülbelüli helyét keressük, akkor a fentiekhez még hozzá számíthatjuk, hogy
tengerparti rész is tartozott hozzá és a Séba-i birodalmon belül helyezkedhetett el. Ezen kívül
még egy támponttal számolhatunk Jób könyvében. Jób Ofir említése után Kúst vagyis
Szerecsenországot említi, tulajdonképpen Ofirral mivel a legjobb minőségű igazi színarany az
az ofiri arany volt. „Nem ér fel vele Kúsnak topáza, színaranynyal sem mérhető össze.” Jób.
28,19 „Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál.” Ésa.
13,12 (A topáz vulkáni kőzetekben és hordalékokban fordul elő.) Szerecsenország, ami
szintén drágakőben és aranyban gazdag volt Ofir szomszédságában lehetett. Séba és Rahmá
délnyugat Arábiában arannyal is kereskedett. „Az Ókorban Arábia aranya híres volt. Egy
sumir felirat tanúsága szerint már i. e. kb. 2600-ban* szállítottak Arábiából aranyat.” (Hertz
Kommentár) (*Az i.e. 2600 év a Szentírás szerint már az özönvíz előtti időbe vinne bennünket,
ezért inkább helyesebb lenne a 3. évezredet mondani.) Jemenben találtak ókori aranybányákat
14

A Biblia szerint Jób igen gazdag ember volt (Jób. 1,3). Pénztelenség nem gátolhatta abban, hogy
utazásokat tegyen más vidékekre vagy országokba. Jób az Uz földjén lakott (Jób. 1,1) amelyet Sir.
4,21 Edomhoz sorol. Leginkább Észak – Arábiában lehetett.
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az ország délnyugati részében. Meg kell még említenünk azt is, hogy Jemenben és Etiópiában
kiömléses kőzettel találkozhatunk, amely rendkívül jó termőtalaj. Erre utalhat Jób. 28,5 Ofir
vidékével kapcsolatban. „Van föld, a melyből kenyér terem, alant pedig fel van forgatva,
mintegy tűz által;” Az itt bemutatott kép vulkáni tevékenységet ábrázol. Alul a forró magma
(izzó kőzetolvadék) kavarog (áramlik), amikor pedig a vulkánkitörés által kijut, lávaként terül
szét a felszíni területeken. A láva kihűlésével keletkező kőzetek a kiömlési magmás kőzetek.

Ez a vulkáni talaj „melyből kenyér terem” kiemelkedően termékeny. A kiadós esőzések
hatására létrejövő patakok, folyók a vulkanikus anyagokat, hordalékként eljutathatják a közeli
mélyen fekvő területekre völgyekbe, síkságokra, ill. távolabbi területekre, így gazdagítva azok
talaját is. A Szentírás Jób. 28,5-6-ban arra hivatkozik, hogy a drágakőlelőhelyek és az
aranybányák közelében vagy körzetében vulkanikus tevékenység tapasztalható. „Van föld, a
melyből kenyér terem, alant pedig fel van forgatva, mintegy tűz által; Köveiben zafir
található, göröngyeiben arany van.”
Mielőtt továbbmennénk, tegyük fel a kérdést: vajon mi történt a vízözön előtti világ
kincseivel a vízözön után? Hová tüntek? A vízözön nagyban megváltoztatta a föld felszínét.
E. G. White így ír erről: „Ugyanakkor az ezüstöt és az aranyat, a nemes fákat és a
drágaköveket, amelyek a vízözön előtti világot gazdagították és díszítették, mivel a föld
lakóinak bálványaivá váltak, elrejtette az ember szemei és kezei elől.* A hullámok földet és
sziklákat halmoztak a kincsekre, sőt egyes helyeken hegyeket alkottak…Ahol egykor a föld
arany és ezüstkincseit, drágaköveit bányászták, ott voltak leginkább láthatóak az átok nyomai.
A korábban lakatlan területeken, és ott, ahol a legkisebb volt a gonoszság, az átok sem volt
annyira súlyos.”44 (*Isten)
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Dedán
Lakói származhattak Khámtól Khúson keresztül (1 Móz. 10,7) ill. Sémtől Joksánon keresztül
(1 Krón. 1,32). A Biblia szerint Edomita határváros volt, amely északnyugat Arábiában
helyezkedett el, az Edomiták déli határvárosa. „Azért, így szól az Úr Isten, kinyújtom az én
kezemet Edomra, és kivágok belőle embert és barmot, és teszem őt pusztasággá Temántól
fogva, és Dedánig fegyver miatt hulljanak el.” Ezék. 25,13 „Fussatok, forduljatok, rejtőzzetek
el mélyen Dédán lakosai, mert Ézsau veszedelmét hozom ő reá az ő megfenyíttetésének
idején.” Jer. 49,8 Jelentős karavánkereskedelmet folytattak (Ézs. 21,13-14). Salamonhoz
hasonlóan Társisból - Ofirból való elefántcsonttal és ébenfával kereskedtek (1 Kir. 10, 22; 2
Krón. 9,21; 1 Kir. 10,11-12; 2 Krón. 9,10). A Tírusszal való kereskedését említi az Ige.
„Dedán15 fiai a te kalmáraid, sok sziget kereskedése van hatalmad alatt, elefántcsontszarukat és ébenfát hoztak néked adóba.” Ezék. 27,15

Punt
Biblián kívüli források említenek egy mesésen gazdag vidéket, amelyet az egyiptomiak
Puntnak neveztek. „Már a palermói kő említi, hogy Szahuré király korában Punt országából
mirhát és fehéraranyat szereztek be. Az 5. dinasztia idején Isszi király alatt egy törpét hoztak
innen.”45 „Szahuré fáraó, az ötödik dinasztia egyik uralkodója… megindította a forgalmat a
messze délen fekvő Punt ország felé. Egyik expedíciója 80 000 mérő mirrhát, 6000
egyiptomi font arany-ezüst ötvözetet, 2660 nagy ébenfatörzset és egy törpét hozott magával.
A forgalom, úgy látszik, egy időre rendszeressé vált. A hatodik dinasztia korából fennmaradt
az eléphantinéi Knemhotep hajókormányos sírköve. Ezen lehetett olvasni, hogy ő
kapitányával együtt tizenegyszer járta meg Puntot.”46 Hatsepszut egyiptomi Fáraónő is
indított kereskedelmi expedíciót a legendás „Tömjénországba” Puntba. A Deir el-Bahariban
lévő sziklatemplom feliratai, képei tudósítanak bennünket az utazásról és annak részleteiről.
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A héber szövegben „Dedán” szerepel (d’dán), a Septuagintában viszont „Rodosz” (ródán). A
különbség a héber „d” (dalet) és „r” (rés) mássalhangzók között van. Az elefántcsont és az ébenfa
főleg dél felől Belső – Afrikából érkezhetett. „Az elefántcsont ugyancsak széles körben elterjedt
Egyiptomban már a Predinasztikus Kortól kezdődően. A vizilócsonthoz könnyen hozzá lehetett jutni,
mivel ez az állat ekkortájt őshonos volt Egyiptomban, az elefántcsontot viszont délről (Núbiából),
majd később Puntból és Ázsiából, Retjenu* földjéről importálták.” (Rosalie David: Élet az Ókori
Egyiptomban Gold Book 2003. 431. o.) „Az ébenfa forrása megint csak Núbia volt, ezt elegáns
bútorok berakásaihoz használták” (Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 175.
o.) *Szíria-Palesztina. Dedánt ma a kutatók azonosítják al – Ula -val északnyugat Arábiában. Dedán
fontos szerepet játszott a karavánkereskedelemben. Itt haladt át a Dél – Arábiát, Szíriával összekötő
„Tömjénút”. (DAS GROSSE BIBELLEXIKON (német nyelvű) (Brunnen Verlag Giessen) Dedan
263. oldal)
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A punti expedíció (VT-1962. I. Kötet 324. o.)

Utazás hajóval Puntba (Egyiptom, Deir el-Bahari) (Fotók: SG)

A részletes képek megörökítik a tenger élővilágát, a hajókat, az árukat és Puntban látott
embereket. A tengerbiológusok hamar ráismertek a megörökített halakból a Vörös – tenger
élővilágára. A szomáliai és dél – arábiai száraz partok cserjéi adták a kor két fontos
illatanyagát, a tömjént és a mirhát. A tömjént nagyon értékesnek tartották és drága árat
fizettek érte, mindenféle kultikus szertartáshoz, ünnepekhez és temetkezésekhez használták. A
mirhát gyógyszerként és a balzsamozáshoz adott adalékanyagként is használták. Az
expedíciót Szenmut vezír és építész vezette.47 „Az egyik kísérő felirat megfogalmazása szerint
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az egyiptomi követ sereg élén érkezett az „istenek országába”, a punti előkelőkhöz, és
ajándékokat hozott Hathor istennőnek, Punt úrnőjének – valójában a punti
fejedelemnek…Egyiptom uralkodója hivatalos megfogalmazás szerint nem küldhetett
csereárut, csupán „ajándékokat”, s ezért maga is csak ajándékokat fogadhatott el a hódolat
jeleként.”48

Punt-i uralkodónő (Egyiptom, Deir el-Bahari; Kairó, Egyiptomi Múzeum) (Fotók: SG)
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(Egyiptom, Deir el-Bahari) (Fotók: SG)
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Az egyiptomi „ábrázolásokból megtudjuk, hogy a puntiak folyó partján16 cölöpökre épített,
hegyes, kerek kunyhókban laktak, ahová létrán lehetett felmászni.” 49 „A szöveg szerint a
puntiak alázatosan „meghajolva” köszöntötték az egyiptomi expedíciót: „Miért jöttetek ide? –
ebbe az országba, melyet az emberek nem ismernek. Talán az ég útjairól szálltatok alá? Talán
vízen és szárazon utaztatok?” (Urk. IV.324.)…Az egyiptomi követ és katonái részére sátrat
állítottak fel a tengerparton, ide hozta Punt fejedelme a fizetség egy részét, az aranykarikákat.
Az egyiptomiaknak nemcsak árut kellett átvinniük Punt országába, kemény munka is várt
rájuk. Ébenfákat vágtak ki, és a helyi lakosokkal együtt mirhafákat ástak ki a földből, hogy
áttelepítsék őket Egyiptomba. Az egyik képen hat egyiptomi visz egy mirhafát a földkupacban.
„Gyere velünk te mirhafa isten országából, Amon templomába, ott lesz a te helyed…”50

Egyiptomiak mirhafát cipelnek (Egyiptom, Deir el-Bahari) (Fotók: SG)

16

„Punt valószínűleg egy folyó torkolatánál feküdt, mert az állatvilágát ábrázoló képeken édes- és
sósvízi halak is láthatóak.* Mivel odafelé 30-40 napot, visszafelé, széllel szemben csaknem 3 hónapot
kitett az út, Punt nem lehetett távolabb a Vörös-tenger legdélebbi pontjánál, a Guardafui-foknál…
Puntról kapta a nevét Szomália egyik régiója, Puntföld.” (Wikipedia – Punt) Mások szerint egy
expedíció 6-7 hónapot vehetett igénybe és „eszerint Punt a mai Etiópia vagy Jemen területén lehetett.”
(Lásd. - Középbirodalmi hajóépítők a Vörös tenger partján MTI 2006.03.13.) Az út időtartamát
befolyásolhatja, hogy melyik kikötőből indultak a hajók. *”A halak természetrajzával foglalkozó
tudóscsoport tanulmánya szerint a punti jelenetsorban szereplő vízi fauna egy része a Nílusban, másik
része pedig a Vörös – tengerben őshonos, de akad olyan is, amelyik az Indiai – óceánban.” (Rosanna
Pirelli: Az ókori Egyiptom királynői Gabo Könyvkiadó 2008. 165. o.)
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Mirha gyűjtése kosarakba

Mirha gyűjtése kosarakba

26

Mirhafák szállítása kézi erővel

Egy ember páviánt vezet maga előtt míg másoknál korsó, ételek és hosszú kés van

Punti táj kunyhóval, kutyával és fákkal
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Egy punti falu a folyóparton, a házakhoz létrák vezetnek fel a tömjénfák közül
(Egyiptom, Deir el-Bahari) (Fotók: SG)
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Tehenek legelés közben
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Pávián anya kölykével
„A legjobban dokumentált punti expedíció Hatsepszut királynő 9. uralkodási évében indult
útnak. Ez az út egy vörös – tengeri kikötőből Puntig körülbelül egy hónapot vehetett
igénybe…A puntiak minden bizonnyal a part mentén éltek, falvaikat részben pálmafák,
ébenfák és tömjénfák takarásában építették. Lakhelyeik – félbevágott kúp alakú kunyhók –
póznákon álltak, és létrákkal lehetett őket megközelíteni, feltehetően így próbáltak védekezni a
vadállatok és egyéb támadások ellen. A vidék állatai között megtalálhatóak voltak a
szarvasmarhák, a kutyák, a csimpánzok, a zsiráfok és a vízilovak, valamint a szamarak is.”51
Puntban „annyi tömjént szed az ember, amennyi kell, tetszés szerint megrakhatja hajóit. Ott
friss tömjénfák és sok más szép dolog van...”52 „A hajókat megrakták „Punt ország
csodáival”: elefántcsonttal, arannyal, gyantával, mirhafákkal, kutyákkal és értékes
fűszerekkel. A helyi lakosok közül is elszállítottak néhányat Egyiptomba…A Hathornak hozott
„ajándékok”, harci bárd, tőr, díszgallérok, láncok képezték az egyiptomiak fizetségét.”53 A
felsoroltakon kívül az egyiptomiak még hoztak Puntból „zöld és kék köveket”. „Pontosan
kimért, igazságos része volt az az ajándékoknak, melyet a királynő atyjának, Ámon istennek
aranyból és ezüstből, kék és zöld kövekből átadott. Új ajándékok, ezek Ámon thébai
istennek Puntból, a csodálatos országból, annak pompás kincseiből...”54 A templomban
lévő feliratokon ábrázolják a Punti uralkodót és féleségét is, akik Khámita típusúak
(vörösesbarna bőr, hegyes szakáll stb.). „A történetek és költemények némelyikében Punt pl.
kifejezetten egzotikus és romantikus helyszínként szerepel. Még a himnuszokban is vannak
Puntra vonatkozó utalások. Az egyikben Amon isten így szól a királyhoz: „Ide hozom neked
Punt földjeit, földjeinek összes illatos virágával.”55 Puntból elektrum is érkezett Egyiptomba,
ami egy természetes arany és ezüst ötvözet. „Az expedíció visszaérkezését, a hajók kikötését
Thébában ábrázolják, amiből arra lehet következtetni, hogy ebben az időben volt már egy
víziút, egy csatorna a Vörös – tenger és a Nílus között, melyről később a szaiszi és perzsa
korban hallunk újra…Hatsepszut kora után valószínűleg hamar tönkrement ez a vízi út, s 900
évvel később újra kellett kezdeni a munkálatokat. Az kevéssé valószínű, hogy a punti expedíció
hajóit a tengerről a sivatagon keresztül hozták volna át a Nílusra. A királynő fogadta az
expedíciót. Halomba rakták, megvizsgálták, összeírták a hozott árukat. Az egzotikus fákból
csodálatos délszaki paradicsomot telepítettek Deir –el Bahariban Amonnak.”56 Hatsepszut a
Punti áruk javát felajánlotta Amonnak, akinek mindig kész volt szolgálni: „Maga a Fáraó,
Felső – és Alsó –Egyiptom Ura, Maatkaré, átveszi Punt áruit, az isteni föld legértékesebb
darabjait, s átnyújtja a déli országok ajándékait, a vad Kus vidékének tiszteletét, a feketék
földjének arannyal és drágakövekkel megrakott ládáit Amon – Rének, a Két Ország Trónja
Urának. Maatkaré Fáraó, aki örökké él, örömmel telt, aki mint Ré az idők végezetéig
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uralkodik.”57 (a drágakő lazúrkő (kék), malachit (zöld színű rézérc ásvány)) „Hatsepsut
királynő expedíciója után III. Thutmosis korában ismert termékeikkel adóztak, s Horemheb
idejében „isten országa előkelői” maguk hozták el adóikat, hogy hódolattal nyújtsák át a
királynak: „Élj Egyiptom királya, a kilenc ív napja, ahogy a te lényed él, nem ismertük
Egyiptomot, s atyáink sem lépték át annak határát…”58
„III. Ramszesz uralkodása idején is indult egy nagyszabású expedíció Puntba, amit a Nagy
Harris Papiruszon fel is jegyeztek. Ezt a flottát- mely nehéz teherhajókból és kísérőhajókból
állt – nyilvánvalóan Mezopotámiában építették és bocsátották vízre, majd az Eufráteszen
lehajóztak vele a Perzsa öbölig. Ezt követően az Arab félszigetet megkerülve elhajóztak
Puntig, felpakolták az árut, majd végül felhajóztak a Vörös tengeren és kikötöttek
Kuszejrnél.17 Itt aztán az expedició partra szállt, és átkelt a sivatagon Koptoszig, ahol megint
hajókra rakodtak. Ezek aztán elvitték az embereket és a rakományt északra a deltabeli
fővárosba, Per- Ramszeszbe.”59 „Az úgynevezett Bübloszi hajókat csak part menti hajózásra
használták, és úgy tűnik, a Büblosz18 és Punt közötti hajóuton közlekedtek. A deltán
keresztül tették meg az utat a Nílus egyik ágán Bubasztiszig,19 majd onnan egy csatornán át
a Tumilat- vádihoz, és át a Keserű tavakon a Szuezi- öbölig. Elképzelhető, hogy egyes
esetekben szíriai (főniciai) és egyiptomi matrózokból álló vegyes legénység teljesített
szolgálatot rajtuk.”60 „A XI. dinasztia idején az egyik király egy Henenu nevű kincstárnokot
küldött, hogy állítsa helyre a kereskedelmi kapcsolatot Punttal, mely az Óbirodalom végén
megszakadt. E küldetés érdekes részletei egy feliraton maradtak meg a Hammamat- vádiban.
A felirat szerint Henenu királyi rendeletre útnak indult Punt felé, hogy friss tömjént hozzon
onnan, illetve előtte még fel kellett szerelni egy Bübloszi (főniciai) hajót az útra. Háromezer
embert vezetett át Koptoszból a Vörös tenger partjára, Kuszejr kikötőjébe egy olyan úton,
melyet a Közép és az Újbirodalom idején is rendszeresen használtak. Az út eseményeit nem
ismerjük, de az biztos, hogy remekül meg volt szervezve. Embereket küldtek előre a sivatagon
át, hogy megtisztítsanak egy 150 kilométeres útszakaszt, és távol tartsák a nomádokat, illetve
ásniuk kellett 15 kutat, hogy biztosítsák a víztartalékot. Az expedíció katonákból és
mesteremberekből állt, mindegyikük kapott egy botot és egy bőrkulacsot, illetve napi adagként
két korsó vizet és húsz kétszersültet. Egy szamárkaraván kísérte őket, melyen váltósaruk
voltak, hogy kicserélhessék elhasználódott lábbelijeiket. Az expedíció az egyik vízlelőhelytől a
másikig haladt, majd végül elérte a Vörös tengert, ahol addigra már megépült a Bübloszi
hajó, mely elvitte az embereket a part mentén Puntig.”61 „Korábban feltételezték (elsősorban
a Hatsepszut punti expedícióját ábrázoló Dejr el-Bahari-i reliefek alapján), hogy a
kereskedőfelek mindig tengeri úton közlekedtek, Kuszejr vagy Mersza Gavarisz kikötőjéből
indulva, de most már lehetségesnek tűnik, hogy az egyiptomi kereskedők – legalábbis egy
részük – a Níluson hajóztak felfelé, majd szárazföldi úton jutottak el Puntba, de az is lehet,
hogy az 5. katarakta környékén, Kurgusznál létesítettek kapcsolatot a puntiakkal.”62
Az egyiptomiak fogalmai szerint Punt volt az a tőlük délkeletre eső mesés vidék, ahonnan
eljutott hozzájuk az illatos füstölőszer a tömjén és a mirha. Puntot „Egy szentpétervári
papiruszon fennmaradt elbeszélés kígyók lakta országnak írja le.”63 A tudósok Puntot
helyezik Szomáliába, Eritreába és Szudánba és vannak, akik szerint Dél – Arábia is Punt
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Felső Egyiptomban lévő kikötő a Vörös tenger partján
a Bibliai Gebál (Gibli, Gubla); Föníciai város
19 a Bibliai Fibeset (Ezék. 30,17) vagy más néven Pi – Beszet (macskafejű istennő (városa))
egyiptomi város a Nílus delta keleti oldalán
18
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földjéhez tartozhatott.20 „Szíriának és a Vörös – tenger keleti partjának általánosságban
ismert neve Ta – Neter volt, azaz a „ntr fa” országa.”64 Mindkét helyen értékes fák voltak
(Föníciában és Puntban is). Az egyiptomiak és a főniciaiak Puntból hoztak aranyat- ezüstöt,
ébenfát, drágaköveket, elefántcsontot, értékes fűszereket, zsiráf és párducbőröket, páviánokat
és nem utolsósorban tömjént. Éppen azokat a kincseket, amelyeket Salamon és a Tíruszi
Hírám hozott Társisból–Ofirból (1 Kir. 10,22; 1 Kir. 9,26-28), ill. a Séba-i királyné vitt
Salamonnak. Vagyis Punt földje Társis és Ofir védéke volt és a Séba-i birodalomhoz a bibliai
Tömjén-országhoz tartozott, ill. még Kúshoz is tartozhatott. Társis és Séba a végső időkben is
szerepet kapnak, mint olyan helyek, amelyek a föld legtávolabbi pontján vannak. Jelentésük
természetesen jelképes, mégis gazdag mondanivalójuk a végső nagy evangéliumhirdetés
idején teljesedik be. Az utolsó nagy aratás idején, amikor Isten dicsősége nyilatkozik meg és
összegyűjti népét „Kús folyóvizein túlról hozzák imádóim, szétszórt népemnek leányai
ételáldozatomat nékem.” Sof. 3,10 (Ésa. 18,1-2) – a bibliai Sébából „a földnek széleiről”.
Jer,31,8 Akkor sokan elmondhatják majd Séba királynéasszonyának tapasztalatát Istenről
„ímé nékem a felét sem beszélték el: te meghaladtad bölcseséggel és jósággal a hírt, a
melyet hallottam felőled” 1 Kir. 10,7 A végső evangéliumhirdetés bőséges aratásáról szólnak
jelképesen a következő Igehelyek: „A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind
Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik.” Ésa. 60,6
„És teszek köztök jelt, és küldök közülök megszabadultakat a népekhez, Tarsisba, Pulba és
Ludba, az íjjászokhoz, Tubálhoz és Jávánhoz; a messze szigetekbe, a melyek rólam nem
hallottak, és nem látták dicsőségemet, és hirdetik dicsőségemet a népek között. És elhozzák
minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak, lovakon, szekereken,
hintókban, öszvéreken és tevéken szentségemnek hegyére Jeruzsálembe, így szól az Úr, a
mint hozzák Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az Úrnak házába.” Ésa. 66,19-20 A
nagy Társisi tengerjáró hajók »Tírusz kiszolgálói« is az utolsó nagy evangéliumhirdetés idején
Isten eszközei lesznek. „Igen, engem várnak a szigetek; és elől jönnek Társis hajói, hogy
elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjöket és aranyokat azokkal együtt, a te Urad és Istened
nevének és Izráel Szentjének, hogy téged megdicsőített.” Ésa. 60,9 A Szentírás az ősi világon
szemlélteti Isten gyermekeinek az összegyűjtését.
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„Az egyiptomiak a vallási rituálék során füstölőket is használtak. A legfontosabb a tömjén (az
olibánum) és mirha volt. A tömjén egy illatos gumigyanta, ami a Boswelia nemzetséghez tartozó
fákból származik – ezek főképp Szomáliában és Arábia déli részén nőnek -, illetve a Commiphora
pedunculata fából, mely Szudánban és Abesszíniában terem. Az egyiptomiak a tömjént Núbiából és
Puntból szerezték be. A mirhát - ami szintén egy illatos gumigyanta – különböző Balsamodendron és a
Comminphora fajokból vonják ki, melyek ugyancsak Szomália és Dél – Arábia területein nőnek.”
(Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003. 434. o.)
Punt „valahol a Nílus felső folyása és a szomáliai part között fekszik.” (Ian Shaw: Az ókori Egyiptom
története Gold Book 127. o.) „Punt pontos földrajzi helye – melyet a modern Szomália térségével
szoktak azonosítani – máig vita tárgya, bár mára már legalább abban egyetértés született, hogy valahol
Szudán déli részén vagy Etiópia eritreai területén kell keresnünk, mivel az itt őshonos állatok
hasonlítanak legjobban az egyiptomi relifeken és festményeken ábrázoltakra.” (Ian Shaw: Az ókori
Egyiptom története Gold Book 338. o.)
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A déli világ helyei, népei, kereskedelme (Rajz: SG)

„Ezenfölül, mivel nagy kedvem van az én Istenem házához, a mi kincsem, aranyam és ezüstöm
van, oda adom az én Istenem házának szükségére, azok mellett, a melyeket szereztem a
szentház számára. Háromezer tálentom aranyat Ofir aranyából és hétezer tálentom tiszta
ezüstöt, a házak falainak beborítására.” 1 Krón. 29,3-4 „Inkább szeretem azért a te
parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.” Zsolt. 119,127 A korabeli
időben a legjobb minőségű, legtisztább aranynak az Ofiri arany számított.
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A déli világkereskedelem Séba központtal (Rajz: SG)

Etióp régészek 2008-ban arról számoltak be, hogy Akszumban állítólag rábukkantak Sába
királynő palotájára.65 2012 februárjában pedig brit régészek jelentették be, hogy
megtalálhatták Sába királynőjének aranybányáját. A csoport a Geralta-fennsíkon végez
ásatásokat. „Az expedíciót, amely Louise Schofieldnek, a British Museum volt kurátorának
vezetésével Tigré-tartományban, Geralta-fennsíkon végez ásatásokat, egy csaknem hét méter
magas sztélé vezette nyomra, amelyre a Napot és a Hold sarlóját vésték - olvasható a Biblical
Archaeology című honlapon, valamint a The Guardian online kiadásában. A régészek a
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közelben Szabá (Sába) legfőbb istenségének, a Holdnak szentelt templom oszloptöredékeit
fedezték fel, a szentélyt egy ősi csatában aratott győzelem tiszteletére emelték. A közelben az
expedíció megtalálta az ősi csatateret is.”66 „A régészek most bámulatos maradványokra
bukkantak Etiópia északi részén, Gheralta fennsíkjának területén: a legújabb ásatások egy
hatalmas ókori aranybányát, egy templom romjait és egy csata helyszínét tárták fel. „Az egyik
dolog, amit mindig is szerettem a régészetben, az az, hogyan lehet összekötni a legendákkal és
a mítoszokkal. A tény, hogy talán megtaláltuk Sába királynőjének bányáit, rendkívüli” –
mondta a kutatás vezető régésze, Louise Schofield, a British Museum egykori kurátora. Az
első nyomot egy hat méter magas, lapos kövön találták – a sziklába egy nap és egy félhold
ábráját vésték. Schofield elmondása szerint rögtön tudta, hogy ráleltek Sába birodalmának
bejáratára. „Bemásztam a kő alá – óvatosan, mert figyelmeztettek az itt élő két méteres
kobrára – és szemtől szembe találtam magam egy sábai nyelven íródott felirattal.” A közelben
egy valaha volt templom oszlopmaradványaira, és finoman faragott alkotóköveire akadtak.
Úgy vélik, az építményt Sába fő istenségének, a hold istenének tiszteletére emelték. Nem
messze onnan egy – feltételezhetően – győztes összeütközés helyszínére bukkantak, ahol
Schofield ősi csontokat tárt fel. Bár a helyiek még mindig foglalkoznak aranymosással a
közeli folyónál, nem tudtak a bányáról.”67
© Sipos Gábor
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