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11. fejezet 

 

Ararát… 
 

A Szentírásban, Jer. 51,27-ben olvashatunk egy Babilon elleni jövendölésről: „gyűjtsétek 

össze ellene az Ararátnak, Menninek és Askenáznak országait,” – szól a rettenetes ítélet 

Babilon ellen. Vizsgáljuk most meg egyenként ezeket a népeket, országokat. Az Ez. 38. 

fejezetében említett Gómerrel, Tógarmával, Tubállal és Mesekkel együtt.  

 

Ararát (Urartu, Arménia) 

 
Törökország keleti részét és Örményországot az asszírok saját nyelvükön Urartunak hívták. 

Ez az Urartu azonos a bibliai Ararát fogalommal. A Szentírás kevés adattal szolgál számunkra 

az Araráttal kapcsolatban. Megjegyzi, hogy Noé bárkája az Ararát hegységben kötött ki a 

vízözön után (1 Móz. 8,4). Egy másik bibliai feljegyzés pedig arról tudósít bennünket, hogy 

az asszír király Szanhérib fiai Adramélek és Sarézer miután megölték apjukat az Ararát 

földjébe menekültek el (2 Kir. 19,37; Ésa. 37,38). 

 

„Az ország központja, melyet az asszírok Uruatrinak vagy Urartunak neveztek, a Van –tó 

körül helyezkedett el.” 1  Ezt a központi területet a bennszülött lakosság Biainilinek nevezte 

el. „A területet – tisztára alpesi környezetben – három nagyobb tó jellemzi. Legjelentősebb a 

Törökországban elterülő, sós vizű Van – tó. Kiterjedése 3400 négyzetkilométer, tehát több 

mint hatszor olyan nagy, mint a Bodeni – tó.  Az ugyancsak sós vizű Urmia – tó Iránban terül 

el; felülete még nagyobb; 7500 négyzetkilométer. A szovjet Transzkaukáziában levő, 1400 

négyzetkilométernyi nagyságú Gökcsa vagy Szevan – tó magas hegyek közé van 

beágyazva…Az örmény fennsík mintegy 1400-1800 méter magasságban síkságként illeszkedik 

a kisázsiai félsziget és az iráni fennsík közé. A területet számos hegyvonulat szeldesi át, 

amelyből itt-ott magas csúcsok emelkednek ki…A melegforrások valamint a magasba nyúló 

trachit – és bazaltcsúcsok a hajdanában működő tűzhányóknak a bizonyságai. A legmagasabb 

az – Ararát - több mint 5000 méter magas, és örök hókoronát hordoz. Az Eufrátesz és a 

Tigris, ez a két nagy folyam ebben a hegységben ered, amely még ma sem nagyon járható. A 

zord éghajlat már Belső – Ázsiára emlékeztet. A magas hegységekben alpesi növényzetet 

találunk, a fennsíkokon sztyeppe terjeszkedik, és a hegyeket csak részben borítja gazdagabb 

erdő. A réz, ón vas és vasérc – kincseket ősidők óta bányásszák. Közlekedni csak néhány, 

telente hóborította szoroson át lehet.”2 
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A Van-tó tiszta csúszós vize főként szódabikarbónát és sót tartalmaz és olyan érzést kelt mintha az 

ember folyékony szappanban fürdene (Fotó: SG) 

 

Asszír feljegyzések Urartu területét először I. Sulmanuasaridu asszír király idején említik, aki 

már mélyen behatolt az Örmény – fennsíkra. Az asszírok ekkor Urartu népeit Nairi 

országoknak nevezték. „Az urartui állam központja a Van-tó és az Urmia-tó vidékén feküdt. A 

főváros, Tuspa a Van-tó keleti partján épült fel. A területre jellemző, hogy szinte minden 

oldalról hegyek határolják, így aztán nehéz volt megközelíteni. Déli szomszédjával, 

Asszíriával vívott háborúi során mindig vagy nyugatról, Szíria felől, vagy keletről kerültek 

egymás oldalába a hadseregek.”3  „ A Van –tó körül elterülő vidékeken a nairi nép lakott, 

amelynek nyolc körzetét I. Sulmanasaredu az i. e. XIII. században három nap alatt végig dúlta 

és meghódította. A nép ellenállása azonban nem tört meg; ezért kellett Salmanasaredu 

utódainak később is még ellenük harcolniuk. A nairi törzsek i. e. 875 táján, I. Sarduri király 

fennhatósága alatt Urartu országává egyesültek. Az egyesült birodalom fővárosa, Tušpa 

vagy Turušpa, a mai Van – tó keleti partján épült. Az egyik legrégibb még asszír nyelven 

fogalmazott tušpai feliraton a következő szöveget olvassuk: „Felirata Sardurinak, Lutipri 

fiának, a nagy királynak, a hatalmas királynak, a mindenség királyának, a nairik 

királyának, akihez fogható nincsen….így szól: Ezeket a kőtömböket Alniunu városából én 

hordattam ide, és ezt a várat én építettem.” 4  

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Van-t%C3%B3&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Urmia-t%C3%B3&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuspa&action=edit
http://hu.wikipedia.org/wiki/SzÃria
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A Van-i várkastély (Tuspa) (Fotók: SG) 
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Kilátás a „Van tenger”-re a Van-i erődből (Fotók: SG) 
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„Ispuini, I Sarduri fia, folytatta apja politikáját, és nem talált komoly ellenállásra Asszíria 

részéről. Ispuini fia, Menua meglehetősen fiatalon apja uralkodótársa lett, bár apja életében 

még nem viselte a királyi címet.  Közös uralkodásuk alatt Urartu keleten tovább terjeszkedett, 

elfoglalta az Urmia – tó déli partján fekvő Mana országot, sőt az Urartui csapatok még ennél 
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messzebb nyomultak előre déli irányban…Menua nem sokkal i.e. 800 előtt már egyedül 

uralkodott, s uralkodása alatt Urartu tovább erősödött”.5 „A Kr. e. 9. - 8. század fordulóján 

uralkodó Menua király egészen az Eufráteszig tolta ki országa határait, és északi, valamint 

keleti irányban is hadjáratokat vezetett.”6  Urartu szövetségi rendszert épített ki a nagy 

riválisa az Újasszír Birodalom ellen.  

 

 
Urartui erőd részlete a Van–tó mellett (Ayanis Kalesi) 

a régészek ott jártunkkor (2016 július) éppen a Haldi (háborús istenség) templom feltárásán dolgoztak. 

(Fotó: SG) 

 

Menua jelentős építkezéseket vitt véghez pl. öntözőcsatornák építése országszerte köztük a 

„Semiram csatorna” amely Van városát látta el vízzel. Védelmi berendezések. A nagyarányú 

építkezésekhez felhasználták a sok rabszolga munkáját, akiket a hadjáratok folyamán 

szereztek. „I e. 780 körül Menua fia, I Argisti lépett a trónra” 7 I. Argisti nagy építkezéseket 

folytatott és átvette az asszírok deportálási gyakorlatát is.*1 „Argisti a hadjáratokban igen sok 

rabszolgát szerzett: volt olyan év, melyben majdnem 20 000 embert zsákmányolt”8 „Az 

urartuiak hadviselési módszere éppen olyan kegyetlen volt mint bármelyik más akkori államé. 

Tömegesen hajtották el a foglyul ejtett lakosságot, és feldúlták a meghódított területeket…Az 

urartui hadsereg felépítés és fegyverzet tekintetében (lemezpáncél, nyitott bronz sisak, nagy 

kerek pajzs stb.) valószínűleg hasonlított az asszír seregre. Az urartui rabszolgatartó 

társadalom etnikai szempontból nem volt egynemű, mert nem csak a szó szoros értelmében 

vett urartuiakból – vagyis a Van-tó környékén lakó biaiakból – állt. Mind az urartui 

lakosságot, mind a katonaságot különböző nyelveket beszélő sok törzs tagjai alkották.”9  

 

 
*1 „Tudjuk például, hogy Argisti 6600 foglyot telepített át Aracaniból és Kisázsiából.”      

(VILÁGTÖRTÉNET Kossuth Kiadó 1962 508. o.)  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kr._e._9._szÃ¡zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kr._e._8._szÃ¡zad
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Menua&action=edit
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Eufr%C3%A1tesz&action=edit
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Urartui bronzsisak díszítésének részlete Kr. e. 8. sz.  

(Karlsruhe, Badisches Landesmuseum) (Fotó: SG) 
 

„Menua fia: I. Argisti, aki i. e. kb. 785-től 760-ig uralkodott, hódító seregével messze északig 

a Kaszpi – tengerbe ömlő Araksz – folyón is túl hatolt, és egészen a Szeván – vagy Gökcsa- tó 

északnyugati csücskénél fekvő Ordakluig jutott.*2 Az urartuiaknak meg nem hódoló lakosság 

területét irgalmatlanul feldúlták. A király apjának hódító politikáját folytatta. Egyre újabb 

rabszolgák kellettek. I. Argistinak sikerült az Ararát tövében elterülő egész síkságot 

elfoglalnia.”10 „I. Argisti még vissza tudta verni az asszírokat, de fiának, II. Sardurinak 

(uralkodott kb. i. e. 760-733 –ig) ismét súlyos harcokat kellett velük vívnia. Az asszírokat 

nyilván gondolkodóba ejtette az a tény, hogy Urartu hatalma az Eufráteszen túli Qumaháig, 

azaz Kammagénéig terjedt, és még a Szíriai Halpa, a mai Haleb (Aleppo) is fennhatósága 

alá tartozott. Ugyanilyen sikereket könyvelhettek el az Urartuiak Transzkaukáziában is, 

ahol a Szeván- tótól nyugatra és keletre elterülő vidéket szilárdan a kezükben tartották.”11           

Az urartui birodalom I. Argisti és II. Sarduri idején volt a legkiterjedtebb.  

 

 
*2 még egy kicsit feljebb is – a szerző 
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II. Sarduri urartui király által épített erőd maradványai (Cavustepe)  

Az alapítóra utalva a helyet „Sardurihinili” – nek nevezték, amely azt jelenti  

„Sarduri városa”. (Fotó: SG) 
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(Fotók: SG) 
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(Fotók: SG) 
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Ékírásos felirat részlete II. Sarduri erődjében (Fotó: SG) 

 

II. Sarduri*3 és koalíciója vereséget szenvedett az asszír uralkodótól III. Tukulti-apal-Ésarrától 

(III. Tiglát Pileser) (egyesek szerint a kistani és a halpai csatában mások szerint Arpad alatt) 

melynek következményeként elvesztette területei egy részét. II. Sarduri halála után fia I. 

Rusza lépett az urartui trónra. Egy asszír forrás szerint I. Rusza a muszasziri templomban 

szobrot állítatott, melyen a következő felirat állt: „Kezem két lovammal és egy kocsimmal 

szerezte meg az urartui királyi hatalmat”. 12   

 

 
*3 „Az urartui hadjáratok óriási pusztítással jártak; a hódítók rendszerint elhajtották a jószágot a 

lakosságot pedig rabláncra fűzték. Az Aragac-hegy lábánál elterülő Eriahi országba vezetett 

hadjáratról II. Sarduri ezt mondja: 6436 ifjú embert elhurcoltam, 15 553 nőt elhajtottam, ez összesen 

21 989 ember, egyeseket megöltem, egyeseket elevenen hurcoltam el. 1613 lovat, 115 tevét, 16 529 

szarvasmarhát elhajtottam, 37 685 juhot elhajtottam”. Az országot amellett, hogy a hadsereg 

kifosztotta rendszeresen kizsákmányolták.” (VILÁGTÖRTÉNET Kossuth Kiadó 1962 518. o.) 
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Bronzöv díszítésének részlete harci kocsit ábrázol egy vadászjelenetből Kr. e. 8. sz. 

(Kelet Anatólia, Urartu; Ebnöther gyűjtemény, Schaffhausen, Svájc) (Fotó: SG) 

 

 
Övlemeztöredék vadászjelenettel Kr. e. 8.-7. sz. (bronz)  

(Kelet Anatólia, Urartu; Ebnöther gyűjtemény, Schaffhausen, Svájc) (Fotó: SG) 
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I. Rusza meghódította a stratégiailag jelentős Muszaszir királyságot, és új erődöket épített. 

Keleti hadjáratában legyőzte Manát.  Összeütközésbe került II. Sarrukínnal (II. Szargon) aki 

súlyos vereséget mért az urartui királyra. II. Sarrukín feldúlta Urartut és a bevette Muszaszirt 

az ország kultikus központját, ahol az urartui királyokat megkoronázták. Az asszírok 

kifosztották Haldi főisten templomát elvitték szobrát a templom temérdek kincse pedig asszír 

kézre került. „Urartu a presztízsveszteséget és a csapást sohasem heverte ki.”13 I. Rusza után 

II. Rusza következett, aki nagy építkezésekbe kezdett a fővárosban és egyik felirata szerint 

hadjáratot vezetett Phrygiába. „I.e. 640-es években III. Sarduri lépett Urartu trónjára….III. 

Sarduri a VII. század 30-as éveinek elején Assurbanaplu asszír királynak levelet írt, és ebben - 

Urartu történetében először - már nem az asszír király „testvérének”, hanem „fiának” nevezte 

magát. Ezzel, ha csak formailag is, de elismerte Asszíria felsőbbségét. Urartut kívülről a 

kimmerek, szkíták, médek fenyegették – belülről társadalmi ellentétek gyengítették. Urartu 

utolsó királya III. Rusza volt. Ekkor „Urartu Manával együtt belekerült azoknak az 

eseményeknek a forgatagába, melyek Asszíria pusztulását idézték elő. 610-ben vagy 609-ben a 

médek seregei annak a háborúnak a során, amelynek Asszíria megsemmisítése volt a célja 

elfoglalták Tuspát. A régi görög forrásokból azonban tudjuk, hogy Urartu, Mana és a szkíta 

királyság (Azerbajdzsánban) az i.e. VI. század 90-es éveiben még fennált, bár mindannyian 

Médiától függtek. 590 körül, amikor Kisázsiában háború tört ki Média és Lydia között, 

valószínűleg Urartu függetlenségének utolsó maradványai is megsemmisültek.”14 

„Az Urartuiak lótenyésztéséről ad hírt az a tanulságos kis sztélé, amely a Toprak – kale alatti 

síkság Sigkeh nevű falujának templomában van befalazva.”15 

„Az urartuiak más országokkal ápolt kereskedelmi kapcsolataira mutatnak a 

legkülönfélébb leletek. A karneol- és szardonix – gyöngyök, valamint a pecséthengerek 

asszír eredetűek. Üveggyöngyök és egy üvegfüggő, rajta az oroszlánfejű Sehmet istennő 

ábrázolásával, bizonyítják, hogy Egyiptommal is kereskedtek. Észak felé a kereskedelmi 

kapcsolatok a Kaukázuson túl egészen a szkítákig terjedtek.”16 

 

Babilon bukásának az idejére (i.e. 539) Ararátnak országai felett már a médek és 

perzsák gyakorolták hatalmukat.  

 

Urartu rövid összefoglalása: 

 

Az asszírok nevezték így az északi földet Törökország keleti részét és a mai 

Örményországot, melynek neve az ő nyelvükön Urartu volt. A magas hegységekben 

alpesi növényzettel találkozunk. A réz, ón, vasérc kincseket már ősidők óta bányásszák. 

A Nairi törzsek Urartu országává egyesültek. Lótenyésztéssel foglalkoztak. Az asszír 

királyokhoz hasonlóan a hatalmat bálványozták és rabszolgatartók voltak. Több 

királyuk hódító politikát folytatott (Menua, I Argisti, II Sarduri stb.) Sokáig az asszírok 

vetélytársainak számítottak, de a későbbiekben elismerték Asszíria felsőbbségét és 

előfordult az is, hogy az asszírok szövetségesei lettek. Kereskedtek Asszíriával és 

Egyiptommal. Az Urartui népesség kevert volt. I. e. 610-ben a médek elfoglalják Tuspát 

a fővárost és a Méd Birodalom részévé teszik.  A későbbiekben „Valószínű, hogy Urartu 

hajdani rabszolgatartói ezután maguk is rabszolgasorba süllyedtek. Urartu mint önálló 

állam megszűnt létezni. A következő évszázadok folyamán médek és perzsák vették át az 

uralmat az égbenyúló hegyek, sós tavak és mesterséges csatornák országában…”17 
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Ararát (Urartu) (Rajz: SG) 

 

A hegyvidéki Supriában sokféle ember keresett menedéket Asszíriából és Urartuból is. A félig 

független terület Asszíria északi határa és Urartu erős állama között feküdt. Supria egy kis 

hegyi királyság volt, ahol szökött rabszolgák és földművesek kerestek menedéket. „Ide 

menekültek a szökevények mindkét országból, hogy megszabaduljanak a kizsákmányolás 

terheitől. Assurahiddinnek sikerült leigáznia Supriát, és nem csak az asszír szökevényeket 

fogta el, hanem az urartui szökevényeket is kiadta II. Rusa királynak.”18 Lehet, hogy 

Adramélek és Sarézer is ide menekült miután megölték apjukat Szanhéribet. Assur-ah-idinna 

egyik levelében így írt: „aki nem figyelt Assurnak, az istenek királyának szavára, nem tisztelte 

hatalmamat…rablók, tolvajok vagy bárki, aki bűnt követett el és vért ontott…tisztviselők, 

kormányzók, felügyelők, vezetők, parancsnokok Supriába menekültek…Így írtam neki (ti. 

Supria uralkodójának): Hívasd ki egy hírnökkel ezeket az embereket országodban…gyűjtsd 

össze őket, ne hagyj egyet sem elmenekülni…küld őket a templomhoz Pirrigal nagy úrnő 

elé…bocsánatot (vagy amnesztiát?) számukra…küldöttemmel együtt útnak kell indulniuk 

Asszíriába…”19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Kelet törökországi utazásunk alkalmával kerültünk kapcsolatba az alábbi érdekes régészeti 

lelettel, melyről egy kicsit bővebben a 2. képnél írok róla.  

 

 
1. Kép: Felvétel vakuval az érdekes leletről. (Fotó: SG) 
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2. Kép: Ezt a különleges - feltételezhetően ősi leletet, nem egy nagy neves Múzeumban fotóztam 

le, hanem egy jelentéktelen kis eldugott falu egyik házának a pajtájában a Van – tó északi 

részén Ercis környékén. A falubeliek, akik megmutatták ezt a leletet számunkra, azt mondták, 

hogy a falu melletti régi temetőből került elő. A falu melletti sírhelyet is megmutatták nekünk. 

A sírkő, amely itt látható egy jól kivehető emberfejet ábrázol (profil oldalnézetből) szemmel, 

orral esetleg szakállal és talán koronával a feje felett. A faluhoz közeli dombokon még 

megvannak egy urartui erőd romjai. A Van – tó környékén valószínűleg a helyi eldugott kis 

falvakban akad még néhány értékes hasonló lelet, amelyet a helyi lakosok begyűjtöttek és nem 

szolgáltattak be a hatóságoknak. (Ez a felvétel a leletről vaku nélkül készült.) (Fotó: SG) 
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Tubál és Mesek 
(Tabal; Tibarénusok; Musku; Muski; Moschosok; Moszkhoi; Phrügia)  

 
Az I. Móz 10,2 szerint Tubál és Mesek Jáfetnek fiai, közeli rokon népek.  

Tubál (Tibarénusok) amely ékírásos feliratokban (akkád szövegben) Tabal néven szerepel. 

Hazájának Kappadokiát, Frígiát és Pontuszt tartják a Fekete – tenger mellett. „A Pharnakia és 

Trapezus fölött elterülő vidékeken a tibarénosok és a khaldaiosok* laknak egészen Kis – 

Armeniáig. Ez eléggé gazdag terület.”20 (*chalybok) „A tibarénosok és a khaldaiosok 

Kolkhisig, Pharnakiáig és Trapezusig Pythodóris uralma alatt vannak, aki józan 

gondolkodású és vezetésre alkalmas nő.”21 – írja Sztrabón a pontusban élő tibarénusokkal 

kapcsolatban. Tubál és Mesek is igen kegyetlen rabszolgartó nép volt, amely sokáig harcban 

állt Asszíriával a Fekete – tengertől délre eső területekért. A Szentírás főleg kegyetlen 

rabszolga kereskedőként említi őket és lakóhelyüket Kisázsia nyugati és középső részére 

helyezi.  „Jáván, Tubál és Mések, ezek a te kalmáraid; rabszolgákat és rézedényeket adtak 

cserébe árúidért.” Ezék. 27,13 „II. Sarrukin Kr. e. 705-ben az északnyugati határvidékre 

vonult, mivel egy számunkra kevésbé ismert, de komoly gazdasági és katonai erőt képviselő 

régió Tabal (nagyjából a későbbi Kappadócia területe) területén újra bizonytalanná vált a 

helyzet. Tabal számos kisebb királyságból tevődött össze, és stratégiai jelentősége abban állt, 

hogy itt volt az ütközőzóna a Midasz vezette Phrügia és az előretörő Asszíria között. A 

korábban már többször alávetett területet hiába próbálta meg II. Sarrukin stratégiai 

településekkel kordában tartani, hol az egyik királyságban, hol a másikban ütötte fel fejét egy 

lázadás.”22 III. Salmanasszár úgynevezett ’Fekete obeliszk’-je is említi Tabalt: „104b 22. 

uralkodási évemben 22. alkalommal keltem át az Euphratészen, (és) Tabal ország ellen 

ereszkedtem le (a hegyekből). Ott Tabal 24 királyának az ajándékát átvettem. A Tunni-hegyig, 

az ezüst hegyig, (és a) Mulli-hegyig, az alabástrom hegyig meneteltem. 107b 23. uralkodási 

évemben az Euphratészen átkeltem. Uetást, a meliddui Lalla megerődített városát elfoglaltam. 

Tabal ország királyai elém járultak, (és) adójukat átvettem.“23A kimmerek ellen viszont a 

tibarénusok is Asszíriához folyamodtak segítségért. „Kisázsiában, ahol az Urartuval 

szövetkezett kimmerek az i.e. VII. század elején megsemmisítették Phrygiát, nemcsak az 

Asszíria fennhatóságát elismerő taurusi Tabal királyság kért asszír segítséget, hanem a 

félsziget nyugati részén fekvő távoli Lydia is az asszír uralkodóhoz folyamodott: Guggu 

(Gygés) lyd király i.e. 665 körül követséget küldött Assurbanapluhoz, és a kimmerek ellen 

segítséget kért, melyet meg is kapott.” 24 Asszurbanipal szintén adófizetőjévé tette Tabalt. 

„Mugallu, Tabal ország királya, aki király atyáimmal szemben ellenséges felfogást vallott, a 

saját maga által nemzett (lányt) bőséges hozomány kíséretében női palotaszolgálatra Ninuába 

elém hozva, megcsókolta a lábamat. Mugallura évi adójaként nagy lovakat róttam ki.”25 

 

Mesek: Meseket az asszír szövegekben található muski-vel, musku-val és a Hérodotosz 

irataiban lévő moszkhoi-val azonosítják, akiket pedig a phrügiaiakkal feleltetnek meg a 

tudósok. „Az asszír Muski vagy Musku népnév a héber nyelvű forrásokban Mesek alakban 

szerepel, s mindkettő mögött a görög hagyomány phryg népe rejtőzik.”26 „Phrügia, ősi 

tartomány Középnyugat – Anatóliában; nevét a phrügökről kapta, akik a hettiták hanyatlása 

(Kr. e. XII. sz.) és a lüdök felemelkedése (Kr.e. VII. sz.) közötti időszakban Kis-Ázsia 

leghatalmasabb népe voltak.”27 A kutatók szerint a „phrügök a Kr. e. II. évezred vége felé 

telepedtek le Anatólia északnyugati részén.”28 De államot csak később alapítottak.  „A hettita 

királyság felbomlása után a belső földekre húzódtak, ahol megalapították fővárosukat 

Gordiont, és Midaionban (azaz Midasz városában) fontos vallási központot hoztak létre (ma 

Yazilikaya, Törökország).”29 „A phrügök nevezetesek voltak fémművességükről és fafaragó 

művészetükről; állítólag tőlük ered a hímzés művészete…A phrügiai vallásosságban a Nagy 

Anya (Kübelé) kultusza volt a legmeghatározóbb…A gazdaságban fontos szerepet játszott a 
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juhtenyésztés; a finom gyapjú keresett termék volt Milétoszban, Pergamonban és más görög 

ipari központokban.”30 Kübelé szerelmesének és papjának tartották Attiszt (Attis, Atys, Attin, 

Attes) akit meghaló és ismét feltámadó istenként tiszteltek. Attisz a hagyomány szerint arra 

kényszerült, hogy kasztrálja magát és ezzel Kübelé eunuch papjainak mintegy előképévé vált. 

Ennek a kultusznak szélsőséges és fanatikus jellege volt. Tiszteletének részét képezte az 

öncsonkítás, féktelen örömök, lármás-zajos szenvedélyes táncok.31 Kübelét (Cybele, Cubebe) 

egész előázsiában tisztelték, de legfőképpen Phrügiában, Müsziában (Mysia), Lüdiában és 

Galatiában. Phrügia városaiban szinte kivétel nélkül a pénzérméikre verették Kübelé 

bálványistenasszony képét, de Rómában és magában a római birodalomban is igen 

közkedvelté lett.32 „S ő amidőn a tüzet szomjas szívébe beszítta, és a dühödt téboly csontját 

átjárta egészen, mint vad bacchánsnő, aki hűvös Thracia földjén phryg fuvolán Cybele-

papnőként révül, eképpen őrjöngőn - nyomorult - lót-fut, berohanja a várost:..”(Vergilius) 

„Hát Chlóreus, azelőtt Cybelé szent papja, a látnok, Hajtja felé habzó lovait, phryg fegyvere 

fénylik S messzi ragyog, míg bőr-takaró fedi ménjeit,...” (Vergilius) 33  

Kübelé kultusza erősen kapcsolódott a varázsláshoz. „Varázsló istennő volt a phrygiai 

Cybele, akinek papjai bűvölésekkel foglalkoztak, mérget kevertek, varázslatos búcsúmeneteket 

rendeztek.”34 „Sajátos szokása a phrygiaiaknak, hogy sziklalakásokat csináltak és egész 

városokat építettek sziklák belsejébe.”35 „A nagy államok közül elsőnek – nem később, mint az 

i.e. VIII. században – Phrygia alakult ki, amelynek magva a Sangarios (ma Sakarya-) folyó 

völgyében volt, a Halys-folyótól nyugatra. Phrygia kötelékébe tartoztak a muskiak (görögül 

moschoi)…asszír és Urartui források Phrygiát egyenesen „Muski országának” nevezik. 

Asszír források már az i.e. XII. században megemlítik, hogy a muski törzsek keleten egészen a 

Felső-Eufrátesz völgyéig hatoltak. Később azonban befolyásuk keleten nem terjedt tovább a 

Taurus hegységnél….Phrygia fővárosának Gordionnak valószínűleg nem voltak védőfalai, de 

országszerte nagyszámú erőd épült, amelyek részben arra szolgáltak, hogy engedelmességre 

szorítsák a leigázott és kizsákmányolt helyi lakosságot, részben pedig arra, hogy a környék 

lakosságának háborús veszély esetén legyen hová menekülnie….A kereskedelem révén 

Phrygia összeköttetésben volt a Kisázsia nyugati partján alapított görög városállamokkal, s 

ily módon létrejöttek a görög és a phrygiai társadalom kulturális közlekedésének feltételei. 

Asszír és görög források csak két phryg királyt említenek meg – Gordiost és Midast (görög 

névalakok). Egyes kutatók szerint ezek nem is tulajdonnevek hanem csupán királyi címek. 

Gordios fia, Midas alatt az i.e. VIII. század végén Phrygia komoly ellenfele lett Asszíriának.. 

II Sarrukinu asszír király (722-705) felirataiban Midas Mi-ta-a néven szerepel; a feliratok 

elmondják, hogy Mita II. Sarrukinu uralkodásának 5. évében (i.e. 717-ben) belépett abba az 

Asszíria ellenes koalícióba, amelynek rajta kívül tagjai voltak a Kisázsia délkeleti részén és 

Észak – Szíriában levő apró államok, sőt még Urartu is. Az után a vereség után, melyet II. 

Sarrukinu seregei 714-ben I. Rusa urartui királyra mértek, a phrygiaiak 713-ban békét 

kötöttek Asszíriával. A békekötésben kétségkívül az a körülmény is közrejátszott, hogy 

északkelet felől, a Fekete-tenger vidékének északi sztyeppjeiről kimmer törzsek betörése 

fenyegetett. Mivel Asszíria a kimmerek számára túlságosan erős ellenség volt, az i.e. VIII. 

század végén nyugat felé kanyarodva Phrygia ellen vonultak. A VII. század elején a phrygiai 

sereg döntő vereséget szenvedett a kimmerektől, akik valószínűleg az urartuiakkal közösen 

támadtak, maga Midas király pedig, mivel nem látott reményt a menekülésre, öngyilkos 

lett...Az ókori Görögország legendáiban gyakran szerepel Midas phrygiai király alakja (az 

egyik legenda szerint, Midas bármihez nyúlt, az tüstént arannyá változott).*4 Ez a legenda 

 
*4 Midasz király eredetének és születésének mítosza: „Midasz az Ida-hegyi Nagy Istennő és egy 

ismeretlen nevű szatír fia. Csecsemő korában egy hangyaraj búzaszemeket cipelt fel bölcsője oldalán, 

az alvó gyermek ajkai közé rakva őket. Ezt a csodát a jövendőmondók úgy magyarázták, hogy 

mérhetetlen gazdagság lesz majd az osztályrésze és úgy is lett…” Dionüszosz és Midasz mítosza: 

„Midász király önmagát igen okos embernek gondolta. Történt egyszer, hogy Dionüszosz isten 
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Phrygia nagy gazdagságára utal. Régi phryg feliratokat főleg a Sakarya-folyó völgyében 

fedeztek fel, de találtak ilyeneket Kisázsia nyugati részének és Kappadokiának egyes 

városkáiban is. Ebből megállapítható, hogy Phrygia virágkorában jelentősen kiterjesztette 

határait nyugaton és keleten egyaránt.”36 Sztrabón szerint: „Midas gazdagsága a Bermios-

hegy körül levő bányákból”37 származott. Ezékiel könyve 38. fejezetében szerepel Mesek (Ez. 

38,2-3) népe. A Mesek név jelentései között szerepel a „szerzemény, birtok”38 jelentés is. 

Ami jól mutatja, hogy a Góg és Mágog harcában megjelenő gonosz népeket a nyereség, a 

haszon utáni vágy köti össze. Ezt szintén jól tükrözi és alátámasztja Mesek királyának a 

várható haszon után sóvárgó, mohó Midásznak a története is. Egy chicagói múzeum 

pincéjéből különben a phrügiai Midász király kőből kifaragott dombormű ajándéka került elő. 

A dombormű eredetileg II. Szargon asszír király palotájából származott minthogy Midász 

neki küldte. A domborművön lovak láthatóak, melyeknek fontos szerepük volt Phrügiában. 

Mivel Midász birodalma a lovas hadviselésen alapult.39 Midász a kutatók szerint thrák volt,40 

és a phrügiai népet szintén a thrákokkal hozzák kapcsolatba a tudósok. „Számos nyelvész úgy 

véli, a trák rokonságban állt a Kis-Ázsiában beszélt phrüg nyelvvel”.41 Thrák sírokban a 

régészek rengeteg aranykincset találtak. „Az i.e. V. században a nagy kiterjedésű Thrakia 

népsűrűsége olyan nagy volt, hogy a görögök a thrákokat tartották lélekszám tekintetében a 

világ második népének. Az ország természeti kincsei lehetővé tették a termelőerők magas 

fejlettségét. Thrakia termékeny síkságain és völgyeiben a lakosság gabonatermeléssel és 

kertészettel, a kevésbé kedvező hegyes vidéken pedig állattenyésztéssel foglalkozott. A thrákok 

nemcsak a gabonafélék termesztésében voltak igen ügyesek, hanem olyan, sok munkát igénylő 

kultúrnövényeket is meghonosítottak, mint amilyen például a kender és a szőlő stb. Még 

híresebb volt a thrakiai lótenyésztés. A gazdag vas-, arany-, ezüst-, és egyéb fémlelőhelyek, 

amelyek főleg Thrakia középső és déli vidékeinek lakossága aknázott ki nagy mennyiségben, 

lehetővé tették sokféle munkaeszköz, fegyver, ékszer stb. előállítását…Thukydidés szerint a 

thrákok rabszolgának adták el saját gyermekeiket.”42 Ezt a szokásukat Hérodotosz is 

megerősíti. „A gyermekeket eladják idegenbe, a leányokra nem vigyáznak, azt sem bánják, ha 

idegen férfival hálnak. Az asszonyukra azonban nagyon ügyelnek, mert drága pénzen veszik a 

nőt szüleitől.”43 „Ahány vidék,annyi nevű thrák törzs, amelyek különben egyforma szokások 

szerint élnek, kivéve a getákat és a trauszoszokat, valamint azokat, akik a krésztóniaiakon túl 

laknak.”44- írja Hérodotosz a thrákokról. Homérosz versben is megörökítette ezt a népet.  
 

„Hisz ha kivántok a trójaiak tömegébe hatolni, 

itt legszélen a nemrégjött thrákok hada nyugszik: 

és a király köztük: Rhészosz, fia Éioneusznak. 

Láttam az ő nagytermetü és gyönyörű paripáit: 

hónál szebb szinűek s úgy futnak, mint a sebes szél. 

Hadszekerét az arany meg ezüst veretek díszítik: 

s ő irdatlan arany fegyverben jött seregünkhöz, 

bámulatosban: a földi halandónak nem is illik 

hordani íly fegyvert, inkább örök égilakónak.” 

 

nevelője Szilénosz a bor mámorának köszönhetően eltévedt, és nem talált rá Dionüszoszra. Midász 

király felismerve Szilénoszt nagy pompával Dionüszosz elé vitte az öreg mestert, s az hálából azt 

mondta neki: Kívánj amit csak akarsz, szolgálatodért minden kívánságodat teljesítem! Ó add, hogy 

minden, amihez hozzáérek, arannyá változzon – kérte mohóságában Midász. Jobbat is kívánhattál 

volna magadnak – válaszolta Dionüszosz – de amit kértél, beteljesedik. Midász kezdetben nagyon 

boldog volt, de mivel minden arannyá változott a keze nyomán, s így a kívánsága átokká változott 

belátta balgaságát, és Dionüszosz után vágtatott, hosszas könyörgésére Dionüszosztól azt a tanácsot 

kapta, hogy fürödjön meg a Paktalosz folyó vizében az majd megtisztítja az átoktól, így is lett.” 

(Győrfi János – Az Óperzsa birodalom tündöklése és bukása Anno kiadó 23. o.)   
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Homérosz: Íliász. Tizedik ének. Dolón elfogása (X. 433-341) Fordította Devecseri Gábor. Magyar 

Helikon, [Bp.] 1974.  

 

A thrákok örökké nyughatatlan népek voltak, akiknél a háború állandó jelenség volt. 

„Főfoglalkozásuk a rablás és vadászat*5 volt, többnejűek voltak. Némely törzsnek királya volt. 

Fontosabb városaik majdnem mind görög telepekből alakultak.”45 Hérodotosz szerint a 

thrákok „A legtöbbre a naplopót becsülik, a legkevesebbre a földművest, s a legnagyobb 

tisztesség rablásból-háborúból élni.”46 Hérodotosz továbbá a thrákokról ezt írta: „A világ 

legnagyobb népe az indiai után a thrák. Ha egységre lépnének és egyetlen uralkodót 

választanának, azt hiszem, senki nem győzné le őket, s nem lenne hatalmasabb nép náluk. 

Minthogy azonban ezt sem elképzelni, sem megvalósítani nem tudják, gyengék.”47 

Egybehangzóan állítják az ókori görög és római történetírók, hogy a thrákok „kiváló harcosok 

voltak, és csupán az állandó belviszályok akadályozták meg őket abban, hogy lerohanják a 

Földközi – tenger egész északkeleti régióját. S bár ezek a történetírók primitívnek nevezik a 

thrák törzseket, részben azért, mert egyszerű, bekerítetlen falvakban éltek, valójában elég 

magas kultúrát fejlesztettek ki, főként a zenéjük és a költészetük volt híres. Katonáikat 

különösen a makedónok és a rómaiak fogadták fel szívesen zsoldosnak…A thrákok ütőképes 

könnyűlovassággal segítették Philipposz fiát, Makedón Alexandroszt (Nagy Sándort) a hódító 

hadjáratokon.”48 Kr. u. 46-ban „az egész ország provinciává lett s ezóta nem csak kitűnő 

lovasokat és tengerészeket szállított a birodalomnak, hanem az amfiteátrumok számára igen 

sok galdiátort is.”49 (A híres lázadó gladiátor vezér Spartacus is thrák volt.) 

 

 
Moreno Carbonero: Gladiátorok, olajfestmény - Róma 1882 (Museo de Malaga) (Fotó: SG) 

         

 

 

 
*5 A görögök ellen indított perzsa seregben „A hadba vonult thrákok rókabőr süveget, khitónt, tarka 

köpönyeget viseltek, a lábukon pedig őzbőr csizmát. Kis pajzs, dárda és rövid tőr volt a fegyverzetük.” 

(Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 483. o.)  
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Tubált és Meseket a nagy rabszolgatartó-kereskedő népeket is utoléri az ítélet. Tubál és 

Mesek szimbolizálja azokat a zsarnok lelkületű Sátáni tömegeket, akik semmilyen 

kíméletességet nem tanúsítottak embertársaik iránt. Akik nagy vagy bármilyen haszon fejében 

bármilyen gonoszságra képesek voltak. „Nem rabszolga élete van-é az embernek a földön,…” 

(Jób 7,1) „Ti a ti atyátokfiaival szemben uzsoráskodtok! (Neh. 5,5-7) A végítélet azonban 

őket is eléri.  

 

„Itt van Mések-Tubál és minden sokasága, körülte vannak ennek sírjai, mindnyájan 

körülmetéletlenek, fegyverrel megölettek, mert félelmére valának az élők földjének. 

És nem feküsznek együtt az erősekkel, kik elestek a körülmetéletlenek közül, kik 

hadiszerszámaikkal szálltak alá a sírba s kiknek az ő fegyvereiket fejük alá tették; mert lőn az 

ő vétkök csontjaikon, mivelhogy félelmére valának a vitézeknek az élők földjén.”  Ezék. 32,26-

27 A gonoszok („körülmetéletlenek”) között vannak olyan gonoszok, akik halálukkor 

valamilyen végtisztességben részesültek „kik hadiszerszámaikkal szálltak alá a sírba s kiknek 

az ő fegyvereiket fejük alá tették”, de Tubál és Mesek nem ez a kategória.  

A következő rész már Sátánnak szól „Mések és Tubál fejedelmének” (Ezék.38,2). Amely a 

végítéletet vetíti előre. „Te is a körülmetéletlenek közt rontatol meg, és fekszel a fegyverrel 

megölettek mellett.”  Ezék. 32,28 (Vö.  Ésa 14,15;19)  

 

 
Tubál és Mesek főbb előfordulási helyei (Rajz: SG) 

 

Mesek népe nemcsak Phrügiában hanem Grúziában is letelepedett. A „moschosok (az ókori 

keleti forrásokban: muski)…amely az asszír hódítások korában Kisázsia keleti területein élt, 

majd később Transzkaukázia védettebb vidékeire települt át. A moschosok Grúzia délnyugati 

vidékein telepedtek meg; antik szerzők ezt a (Phasistól délre eső) vidéket említik, de itt éltek 

még a középkorban is (meschek). Valószínűleg behatoltak a Kura középső folyásának 

völgyébe is; erre utal a Mcheta városnév, amely feltétlenül kapcsolatban van a moschosok 

törzsi megjelölésével.”50  
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Mannai 
(Manneusok, Mana-Manna, Menni, Minni, Mannaj)  

 
A Manneus királyság központja az Urmia-tó délkeleti végénél volt. A manneusok birodalma 

azonos a bibliai Menni, Minni fogalmakkal. Az Urmia-tó déli partvidéke, amely esőzésekben 

gazdag Perzsia legtermékenyebb vidékei közé tartozik. A Manneus birodalom 4 tartományból 

állt (Surikas, Missi, Usidis, Subi). Ezek főleg az Urmia-tó déli, keleti partján helyezkedtek el. 

Főbb városok Izirtu, Zirta, Mesta, Parda, Zibia. Jelentős volt lótenyésztésük, ezen kívül pedig 

termesztettek gabonát és szőlőt is. Több királyuk ismeretes (Iranzu, Aza (Iranzu fia), 

Bagadata, Ullusun (Iranzu fia), Ahseri, Ualli). „Asszíria ideiglenes hanyatlásának idején – az 

i.e. VIII. század elején – Urartu királyai is gyakran betörtek a mai Dél-Azerbajdzsán és Iráni 

Kurdisztán területére, de az Urmia-tótól délre fekvő vidékeken nem tudták szilárdan megvetni 

a lábukat. A VIII. században az ott élő törzseket egyesítette az eléggé jelentős Mana állam, 

amely sikeresen verte vissza az Urmia – vidék meghódítására áhítozó Urartu és Asszíria 

hadait.”51 Az urartui királyok közül többen is hadakoztak a manneusok ellen és meg is 

hódították Manát. Mint pl. Ispuini, Menua. „Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 

meghódított manaiak szüntelenül harcoltak az urartui hatalom ellen, s ezért Urartu helyzete 

nem volt szilárd ezeken a területeken (a mai Dél-Azerbajdzsánban). Újból és újból meg kellett 

őket hódítani. Asszíria szintén megkísérelte leigázásukat, de a manai törzsek elkeseredett 

ellenállásába ütközött.”52 II. Sarduri urartui király is indított hadjáratot Mana ellen. Manát a 

manneusok ellenállása ellenére több asszír királynak is sikerült meghódítania, mint pl. 

Szargonnak vagy Assurbanipálnak. „Negyedik hadjáratomban mozgósítottam a katonáimat, 

Ah-se-ri, Mannai királya ellen indítottam el a menetet. Assur, Sin, Adad, Bél, Nabu, Ninua 

Istarja, Kidmuri királynője, Arbailu Istarja, Ninurta, Nergal, Nusku parancsából a mannaiok 

országába betörvén, győzelmesen haladtam előre. Izirti városig terjedően meghódítottam, 

leromboltam, elpusztítottam, tűzzel elhamvasztottam. A lakosságot, lovakat, öszvéreket, 

marhákat és juhokat ezeknek a városoknak a belsejéből kivezetettvén, a zsákmányba 

számoltam.”53  (Részlet Assurbanapli Rassam cylinderéből.) De említi Manát III. 

Salmanasszár ’Fekete obeliszk’-je is. „164b A Madahiszu országbéli városaitól tovább indult, 

és Udaku, a Mannaj országbéli városai fele vonult (tovább). Udaku, a Mannaj országbéli 

pusztító fegyvereim félelmet keltő ragyogásától megijedvén Zirtát, királyi városát elhagyta, 

(és) hogy életét megmentse elmenekült. 167 Üldözőbe vettem őt. Marháit, juhait, javait, 

megszámolhatatlanul sokat elvezettem. Városait leromboltam, elpusztítottam, tűzben 

felperzseltem.”54  I. Rusza urartui király idején Rusza „támogatta azokat az asszírellenes 

csoportokat, melyek az idővel erőssé és függetlenné vált Manában alakultak (Mana a mai 

Dél-Azerbajdzsánnak majdnem az egész területét magában foglalta).”55 Mana szkíta uralom 

alá is került. „Az asszír forrásokban Partatua néven szereplő uralkodó idején – akit 

Hérodotosz Prótothüész néven említ – a szkíta királyság annak a vidéknek a nagy részét 

foglalta magába, amelyet később az Antropaténé névvel illettek, és amelyet ma 

Azerbajdzsánnak nevezünk. E terület központi része a tótól délre feküdt. A mannájok királya 

elismerte fennhatóságukat…”56 Madüész Partatua fia vereséget szenvedett a méd 

Küaxarésztől. „Küaxarész az Urmia –tó körüli vidékek bekebelezésével megszilárdította 

politikai helyzetét, és végül, mint Hérodotosztól tudjuk, fényes és döntő győzelmet aratott 

Madüész szkítái fölött. Madüész minden valószínűség szerint embereivel együtt elhagyta 

Mannaj területét.”57 Nem sokkal Ninive végleges pusztulása előtt Sinsariskun asszír király 

idején, amikor Asszíria hatalma már csaknem teljesen lehanyatlott a manneusok szövetségben 

álltak az asszírokkal. „Abban az időben az asszír állam úgy látszik már nem csak a távol eső 

területek többsége felett, hanem a szíriai területek felett sem gyakorolt közigazgatási 

ellenőrzést, és kénytelen volt szövetséget kötni Egyiptommal, sőt az Urmia menti Mana 

királysággal is (az asszírok ezt a királyságot azelőtt nem ismerték el egyenjogú államnak).”58 



23 
 

Máskülönben a manneusok az asszírok ellenében általában a médekkel és a kimmerekkel 

voltak szövetségben. Mana még Ninive végleges elesése (i.e. 612) előtt behódolt a 

médeknek és méd vezetés alatt manneus csapatok is részt vettek Ninive elpusztításában. 

A későbbiekben pedig szintén perzsa-méd vezetés alatt Babilon elesésekor is ott voltak a 

manneus seregek (Jer.51,27).  

 

 
Manneusok területe (Rajz: SG) 
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Askenáz 
(ishkuza; ashguzai; szkíták) 

 
A szkíták, mint mozgékony nomádok a Kr. e. 8. században nemcsak a Dontól nyugatra, 

hanem a Kaukázustól délre is feltűntek. Az asszír ékírásos emlékek rendre megemlékeznek az 

Urmia-tó vidékén az ashguzai vagy ishkuza népről II. Szargon asszír király idejében. A 

Szentírásban Askenáz néven szerepelnek és Jáfettől származtak (1 Móz. 10,2-3).  

 

 
Askenáz (szkíták) a Kaukázustól délre (Rajz: SG) 

 

„Hérodotosz szerint a szkíták a Duna és a Don között elterülő kiterjedt sztyeppeket foglalták 

el. „Országuk fűben és vizekben gazdag síkság” – írta róluk. A szkíta törzsek 

életkörülményeik és gazdaságuk szerint különböztek egymástól. Hérodotosz megnevezett 

szántó- vető szkítákat, akik gabonát termesztettek „nemcsak saját részükre hanem eladásra 

is”, földművelő szkítákat, sőt még „hellén-szkítákat” is. A legfontosabbak azonban azok a 

nomád törzsek voltak, s különösen „a legnagyobb számú és legbátrabb szkíták, „akik az 

úgynevezett „királyságot” alkották (őket a mai szakirodalomban is rendszerint „királyi 

szkítáknak” nevezik). Ez utóbbiak minden más szkíta törzset alattvalóiknak tekintettek. „Mind 

nyíllal felfegyverzett lovasok” – írta Hérodotosz – és nem fölműveléssel foglalkoznak, hanem 

állattenyésztéssel.”59 „Hérodotosz hangsúlyozza, hogy ezek a törzsek nem földművelésből, 

hanem állattenyésztésből élnek, és lakásaikat kocsikra építik. Nomád életük sajátosságairól 

részletesebben számol be Hérodotos egyik kortársa, egy Hippokratésnek tulajdonított orvosi 

értekezés ismeretlen nevű szerzője. Ez a szerző szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

szkítáknak „…nincsenek házaik, hanem kocsikon élnek, amelyek közül a kisebbek 

négykerekűek, de vannak hatkerekűek is; ezeket nemezlapokkal borítják be és – mint a 

házakat, több - hol két, hol három helyiségre osztják. Nem hatol át rajtuk sem az eső sem a 

hó, de még csak a szél sem. E szekerek elé két vagy három pár szarvnélküli ökröt fognak be. 

Ilyen szekereken élnek az asszonyok, míg a férfiak lóháton járnak.”60 „Míg a korábbi és 

későbbi görög íróknál a » szkíta « név bármelyik északi népet jelölheti,*6 addig Hérodotos a 

 
*6 Későbbi írók, a gótokra is alkalmazták. „A III. századi írók – a klasszikus kori görög szerzők 

nyomán – gyakran említik őket a „szkíta” gyűjtőnéven.” A gótok éltek a Fekete – tenger környékén is. 

„A gótok a Fekete – tenger körüli pusztaságokon megtelepedtek; itt két részre (keleti és nyugati, ostro- 
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nyelv és a népszokások alapján élesen különválasztja a szkítákat a többi nem – szkíta 

népektől. Arra is rámutattam annak idején, hogy Herodotos a szkítákra vonatkozó értesüléseit 

Olbiában, Ariapeithés szkíta király kincstárnokától szerezte, tudósításai tehát a szkíták 

ethnikumára vonatkozólag, teljesen hiteleseknek és az antik irodalomban egyedül 

megbízhatóknak tekinthetők. Hérodotos szerint a szkíták területe a Dunától a Donig terjed, 

befelé a szárazföldön pedig kb. 750-800 km távolságra nyúlik…Herodotos Olbiából szemlélve 

Skythia területét a következő szkíta törzseket sorolja fel: a Dnyepertől nyugatra laknak a 

kallippidák, az alizónok, és a szántó szkíták, a Dnyepertől keletre pedig a földművelő szkíták, 

a nomád szkíták és a királyi szkíták.”61„Mint láthatjuk, Hérodotos tanúbizonysága alapján az 

Al-Duna és a Don közötti területen a steppe és az erdős steppe (sztyeppe) valamennyi ún. » 

szkíta « kultúrája ethnikumának a szkítákat kell tartanunk. És e következtetés tekintetében 

megvan a lehetőségünk arra, hogy a történetírás atyjának hitelességét ellen is őrizzük. Ezt a 

lehetőséget a nagy dél-oroszországi folyónevek kínálják. Ha ezeket megvizsgáljuk kiderül, 

hogy valamennyi Hérodotos által a szkíták területén említett folyónév, tehát Tiarantos, Tyras, 

Hyspanis, Borysthenés, Gerros, Pantikapés, Hypakyris, Tanais iráni azaz szkíta eredetű.”62 

Hérodotosz még azt is megjegyzi a Szkíták földjéről, hogy ennek a területnek, ritkán van 

része földrengésekben és a telek nagyon kemények. „Ha télen megzendül az ég, bámulják, 

mint valami csodajelet. Ugyanígy, ha földrengés fordul elő – már akár télen, akár nyáron -, 

azt szkütha földön csodának tartják. A lovak jól viselik az itteni teleket, az öszvérek és 

szamarak azonban egyáltalán nem bírják ki, holott más vidéken éppen a lovak fagynak meg a 

hidegben, de a szamarak és az öszvérek tűrik a fagyos időjárást.”63 

 
„Az antik irodalom olykor még tágabb értelemben használta a szkíta elnevezést; szkítáknak 

tartottak sok kelet – európai, sőt még ázsiai népet is, amelynek kultúrája a szkítákéhoz közel 

állt, de nyelvük és eredetük szerint különböztek tőlük.”64 „A szkíták tehát nomád 

sztyepplakók meg letelepedett földművelők is, egész egyszerűen különféle népek, amelyek 

beláthatatlan, hatalmas területen éltek….A szkíta gazdaság alapja a nomád állattenyésztés 

volt, ezen belül is a lótenyésztés játszott döntő szerepet …A szkíta királyok és a törzsi 

arisztokrácia tulajdonában mérhetetlen nagyságú ménesek voltak.”65 Hérodotosz szerint a 

szkíták azt állították magukról, hogy a legfiatalabb nép a világ összes népe közül.66 (Ha nem 

is a legfiatalabbak, de mindenesetre Noé legkisebb fiának, Jáfetnek a leszármazottai voltak.) 

A szkíták eredetüket 3 fiúra Lipoxaiszra, Arpoxaiszra és Kolaxaiszra és ezeknek atyjára 

Targitaoszra vezették vissza. „Földjükön, amely régen lakatlan volt, először egy Targitaosz 

nevű ember telepedett le…Ennek a Targitaosznak aztán három fia született, Lipoxaisz, 

Arpoxaisz, és a legfiatalabb, Kolaxaisz.” 67 „A hagyomány szerint Lipoxaisz leszármazottai 

azok a szküthák, akik az aukhatai nevű törzs tagjai, a középső testvértől, Arpoxaisztól 

származnak a katiaroi és traszpiesz nevű törzsek tagjai, a legfiatalabbnak utódai pedig a 

királyi szküthák, akiket a paralatai néven emlegetnek. Együttesen a szkolotosz névvel jelölik 

magukat, királyuk neve után. Szkütha néven a hellének nevezték el őket.”68 – írja Hérodotosz. 

Eszerint tehát eredetileg a szkíta gyűjtőnevet a görögök adták a 3 fiú leszármazottainak. 

Amennyiben ez a 3 fiú és atyjuk megfeleltethető a Bibliában szereplő Gómerrel és 3 fiával 

Askenázzal, Rifáthal és Tógarmával (1 Móz. 10, 3) úgy a szkíta gyűjtőnév alatt ennek a 3 

fiúnak a leszármazottait kell értenünk. (A kimmerek és szkíták szoros kapcsolata ebbe az 

irányba mutat. Az elbeszélés szerint kezdetben a szkíták földje „lakatlan” volt. Ez teljesen 

megfelel azoknak az állapotoknak, amelyek az özönvíz után várhatóak voltak. Helyileg a 

kimmerek és a szkíták ugyanazokon a területeken éltek, a Fekete – tengertől északra.) 

(Hérodotosz értesülései szerint Targitaoszt a szkíták első királyuknak tartották.)69 Hérodotosz 

 

és visigótokra) szakadtak; a két csoport közti határ a Dnyeszter folyó volt.”  (VILÁGTÖRTÉNET II. 

Kötet Kossuth Könyvkiadó 1962. 808. o.)  



26 
 

egy másik hagyományt is megemlít a Pontosz mellett lakó hellének hagyományát, amely 

szerint szintén egy apának (Héraklész) 3 fiára vezethetők vissza a szkíták. „A legidősebbik 

Agathürhosz lett, a következő Gelónosz, a legfiatalabbik pedig Szküthész.”70 A szkíta és a 

hellén hagyomány szerint is a királyságot a legfiatalabb fiú nyerte el. Egy mesés esemény 

után „Az idősebb testvérek aztán, megfontolva a dolgot, az egész királyságot átadták a 

legifjabbnak.”71 – állítja a szkíta hagyomány. „…Szküthésztől, Héraklész fiától származik 

valamennyi király, aki a szküthákon valaha is uralkodott…Így adják elő ezt a hagyományt 

azok a hellének, akik a Pontosz vidékén laknak.”72 Askenáz egyik jelentése: lófejő.73 

Hérodotosz ezt mondja a szkíták lófejő szokásáról: „A szküthák minden rabszolgát 

megvakítanak, hogy ne lophassanak italukból, a tejből. A kancákat úgy fejik, hogy 

fuvolaszerű, vékony csontcsövet helyeznek a ló nemi szervébe, ezen át levegőt fújnak be, s míg 

az egyik ember a levegőt fújja, a másik feji a kancát. Ennek az eljárásnak az az oka, mondják, 

hogy a fúvás következtében az erek megdagadnak és a ló leengedi a tőgyét. A kifejt tejet aztán 

faedénybe öntik, és abban kevergetik a vak szolgák. A tej színét lefölözik, s azt szeretik a 

legjobban, a tej leülepedett részét már nem tartják olyan értékesnek. Ezért aztán minden 

foglyukat megvakítják a szküthák, akik nem szántóvető, hanem nomád életet élnek.”74  

Hérodotosz szerint a ’nomád szkíták’ „nem vetnek és nem is aratnak semmit.”75 

Rifáth nevének jelentésében a »gabona, dara«76 szó utalhat arra, hogy a nép földműveléssel 

is foglalkozott. Így talán a Hérodotosznál említett ’szántó vagy földművelő szkíták’-kal 

lehetnének azonosak.  „Az alizónokon túl szkütha földművesek laknak, akik nem fogyasztás, 

hanem kereskedés céljára termelnek gabonát.”77 – írja Hérodotosz az egyik földműves szkíta 

törzsről. A „szkíták legtiszteltebb istenének, a hadistennek a megszemélyesítése egy földbe 

szúrt vaskard volt, áldozataikat az előtt mutatták be.”78  „Ilyen és ilyen módon áldoznak a 

többi istennek, Arésznak azonban a következőképpen. Minden terület központi helyén emelnek 

Arésznak egy szent dombot, úgy, hogy rőzsekötegekből hatalmas – széltében és hosszában 

három-három sztadion, magasságában valamivel szerényebb – halmot raknak, amelynek 

lapos teteje négyszög alakú, három oldala meredek, de a negyediken fel lehet rá jutni. Erre 

évente még százötven szekér rőzsét hordanak, mert a zivatarok idején megsüllyed az építmény. 

Ezen a dombon aztán minden kerület elhelyez egy régi vaskardot, Arész jelképeként. A kard 

előtt minden évben juhot és lovat áldoznak – sokkal több áldozatot mutatnak be neki, mint a 

többi istennek.”79  „Temetkezési szertartásaik jellege azt bizonyítja, hogy a szkíták hittek a 

túlvilági életben. Hérodotos miközben név szerint sorolta fel a szkíta isteneket, megkísérelte 

valamennyit a görög pantheon „nyelvére” lefordítani, de kísérlete nem járt sok sikerrel. A 

szkíta vallás nyilván annyira sajátos volt, hogy nem talált közvetlen párhuzamokat a görögök 

vallásos elképzeléseiben.”80 Számos pogány szokásuk volt a szkítáknak. „Esküt a 

következőképpen tesznek egymásnak a szküthák. Az eskütevők megszúrják magukat árral, 

vagy kis sebet vágnak a testükön tőrrel, és vérüket egy nagy agyagcsészében borral keverik. A 

csészébe ekkor kardot, nyílvesszőt, harci bárdot és lándzsát mártanak, majd a szerződést kötő 

felek elmondják az esküformát és megisszák a vért, amelybe néhány tekintélyes férfi is 

belekóstol.”81 „Sok jós él a szküthák között akik nagy nyalábba kötött fűzfavesszőkkel 

jósolnak…Ősidők óta így jósolnak.”82 Hérodotosz szerint a szkíták rendkívül ragaszkodtak 

pogány szokásaikhoz. „A szküthák ki nem állhatják az idegen szokásokat, s főként a hellén 

szokásokat utasítják el.”83„Ugyanekkor a szkíták történelmük egész folyamán a legszorosabb 

gazdasági kapcsolatban álltak a Fekete – tenger partján épült görög városokkal,7 ahonnan 

 
7 „A Fekete-tenger északi partvidékének gyarmatosításában kiváltképpen a kisázsiai ión városok 

jártak elől, mindenekelőtt Milétos, mely az VII-VI. században megalapította Olbiát a Bug-Dnyeper 

limán jobb partján, és több gyarmatot létesített a Kercsi-szoros – az ókori „Kimmer Bosporos” – 

mindkét partján. Ezek közül legnagyobbak voltak a Krím keleti partján fekvő Pantikapaion (a mai 

Kercs), továbbá Theodosia, a Taman-félsziget partján fekvő Phanagoreia és Hermónassa….A Fekete-
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hatalmas mennyiségben vásároltak  bort, különféle edényeket, ékszereket és más árukat….A 

szkíták a görögöknek cserébe saját gazdaságuk termékeit nyújtották – állatokat, állati 

termékeket, gabonát, valamint rabszolgákat.”84   
 

 
A Fekete-tenger (Pontus Euxinus) a nagy dél-oroszországi (ma már moldovai és ukrán is) szkíta 

eredetű folyónevekkel (Térképrészlet: Romai Birodalom - Roman Empire George R. Crooks The story 

of the Cristian Church, 1897) 

 

 

 

tenger északi partján fekvő gyarmatok nyomban alapításuk után szoros kapcsolatba kerültek a helyi 

szkíta és maiót törzsekkel…” (VILÁGTÖRTÉNET Kossuth Könyvkiadó 1962 651-52. o.)  
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(Térképrészlet: Római Birodalom - Roman Empire George R. Crooks The story of the Cristian 

Church, 1897) 

 

A szkíták „vitézségük és vakmerőségük révén lettek ismeretessé. Szokásaik közül 

kiemelendők: többnejűségben éltek és nejeiket sátoros kocsik belsejébe rejtették. Ruházatuk és 

lakóhelyeik nagyfokú tisztátalanságról tanúskodtak: az összes házi és mezei munkát 

rabszolgákkal végeztették…Kedves eledelök a lóhus, italuk pedig a savanykás kanczatej 

(kumisz) valának…Szolgáikkal és hadifoglyaikkal kegyetlenül bántak…az elemeket és az égi 

isteneket tisztelték.”85 

 
„Kamenszkoje gorosgyicse8 az i. e. 4. századi Szkíthia társadalmi – gazdasági helyzetéről 

nyújt képet számunkra, arról a korról, amikor a szkíta társadalom a fejlődés minőségileg új 

fokára jutott el…kialakult a rabszolgatartó osztálytársadalom, létrejött a szkíta állam.”86 

„Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Szkíthia nem volt egységes, centralizált állam. A 

különböző szkíta törzsek nagysága, hatalma különböző volt, és ennek megfelelően 

különböző volt helyzetük is. Ennek a helyzetnek felelt meg a törzsfők – királyok - helyzete is 

a szkíta társadalom hierarchiájában.”87 A szkíták kegyetlen népek voltak. Régészeti 

ásatások bizonyítják, melyekben halomsírokat (kurgán) szkíta temetkezési helyeket ástak ki, 

hogy a szkíta királyok és fejedelmek halálakor a szolgálóikat is eltemették uraikkal együtt. 

„Hérodotosz pedig a következőket írja: 28 évig uralkodtak a szkíták Ázsiában, ahol 

kíméletlenségükkel mindent végromlásba döntöttek. Mert a szkíták, amellett, hogy minden 

néptől behajtották a rájuk kivetett adót, benyargalták az országot, és mindent elraboltak, 

ami csak útjukba esett.”88 „Harcal kapcsolatos a szkíták sok szokása. Hérodotosz leírásából 

tudjuk, hogy „amikor a szkíta harcos első ellenségét megöli, iszik a véréből. A csatában 

megölt ellenségek fejét elviszi a királyhoz, mert csak akkor kap részt a zsákmányból, ha 

legalább egy fejet mutat be, máskülönben nem kap semmit. A megölt ellenség koponyájából 

ivókupát készítettek, a lenyúzott fejbőrből pedig kendőket, amelyeket a lovak kantárjára 

akasztva büszkén hordoztak magukkal „Mert az a férfi számít a legkülönbnek, akinek a 

 
8 megerősített település 
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legtöbb fejbőr kendője van” –írja Hérodotosz.”89 „A szkítákat rendkívül harcias és 

legyőzhetetlen népnek tartották. „Az összes általunk ismert nép között- írta Hérodotosz-, csak 

a szkítáknál találhatunk meg egy sajátos, de az emberi élet szempontjából annál fontosabb 

művészetet. Ennek lényege, hogy az országra törő egyetlen ellenségnek sem hagynak 

menekülést; és senki sem tudja őket utolérni, hacsak ők maguk nem engedik meg azt.”90 „A 

hadi dicsőség a későbbiekben sem hagyta el a szkítákat, Hérodotosz fiatalabb kortársa 

Thuküdidész, az i. e. 431-404 között duló pelopponészoszi háború krónikása, azt írta róluk: 

„…nemcsak Európának, de Ázsiának sincs olyan népe, amely hasonlítható lenne hozzájuk: és 

önmagában egyetlen nép sem képes szembeszállni velük még akkor sem, ha a nép között 

egyetértés uralkodik.”91„A szkíták és a kimmerek új haditaktikát alkalmaztak: a lóhátról való 

nyilazással párosuló lovas tömegtámadást.” 92 A szkíták gyakorta viseltek háborút. Erről 

tudósít a „II. században a szamoszi Lukianosz, aki egy Tokszarisz nevű szkíta szavait jegyezte 

fel: „Nálunk mindig háború van: vagy mi támadunk meg másokat, vagy minket támadnak 

meg, vagy a legelőkért, zsákmányért tűzünk össze.”93  

 

A szkíták az orosz költőt, Puskint is megérintették.  

 

„….dombnak nem terem szőlleje, földnek árnya, 

hol hűvös Szkítia sok kegyetlen fia  

kit fagy szült és nevelt szörnyű háborúra  

lapul az Isteren (Al –Duna) túl zsákmányára lesve,  

a békés falvakat halállal fenyegetve.” 

                                                             Puskin: Ovidiushoz (Orbán Ottó fordítása)94 
                         
A szkíták azonban nem voltak barbár- műveletlen népek, hanem éppen ellenkezőleg 

nagyon is műveltek voltak (lásd. Kol. 3,11). 

 

 
A kul-obai kurgán elektron vázájának ábrázolása: a szkíták életéből vett jelenettel (VT II. Kötet 1962. 

152. o.) (Görög munka i.e. IV. század) 
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Aranyfésű a szolohai kurgánból, harcoló szkíták ábrázolásával (VT II. Kötet 1962. 153. o.)  

(Görög munka az i.e. V. század végéről)  

 

„Hérodotosz, a nagy történetíró járt szkíta földön is, és külön könyvben írta meg a szkíta 

történelem emlékanyagát. Leírásai úgyszólván megelevenednek az ásatások és leletek 

nyomán. Értsük szinte szó szerint, mert szkíta szolgálatban álló görög művészek sok jelenetet 

örökítettek meg a szkíták életéből és háborúiból. Ritka jelenség, hogy a régi történetírók 

szövegéhez ilyen pompás „mellékleteket” szolgáltasson a régészet.” – írja László Gyula 

Helikon Kiadótól. A Scitiai jelentése: íjász, nyers ember; a haragos.95 Ezek a jelentések már 

több mindent elárulnak jellemükről. Idáig láthattuk, hogy nem műveletlen emberekről van 

szó, hanem harcedzett-durva, kegyetlen népekről. Bibliakommentárok egybehangzó állítása 

szerint a szkíták részt vettek Ninive elpusztításában a médek és a babiloniak oldalán.9 

„Ninive városát Kr. e. 612 augusztusában foglalták el a babiloniak, a médek és a szkíták.”96 

– mondja a KIA kommentár. A későbbiekben pedig ott voltak Babilon elesésénél is a 

perzsa-méd vezetésű csapatokkal (Jer.51,27).  

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
9 „NINIVE: Kr. e. 612-ben a babiloniak, szkíták és médek lerombolták; a régészek sok kincset 

találtak romjai közt.” (Bibliai nevek és fogalmak virtuális – Ninive; Arcanum) „Nabopolasszár a 

médek és a szkíták segítségével Kr. e. 612: foglalta el az asszír fővárost.” (Haag Lexikon virtuális – 

médek; Arcanum) „A babilóniai, méd és szkíta seregek egyesült támadása következtében Kr. e. 612-

ben elesett Ninive, Asszíria fővárosa. Szinszariszkun király is elesett….” (Keresztyén Bibliai Lexikon 

virtuális – Jeremiás, Jeremiás könyve; Arcanum)  
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Szkíták összefoglalása: 

 

Asszír szövegekben ashguzai vagy ishkuza névvel illették őket. Hérodotosz szerint a 

szkíták magukat 3 fiútól származtatták. Lakhelyükre nézve bizonyítékot találunk a nagy 

folyónevekben is Tiarantos, Tyras, Hypanis stb. mivel ezek szkíta eredetűek. A szkíták 

nomád sztyepplakók meg letelepedett földművelők egész egyszerűen különféle népek, 

amelyek hatalmas területen éltek.   Állattenyésztéssel is foglalkoztak ezen belül főleg a 

lótenyésztéssel. Kereskedelmi kapcsolatban álltak a Fekete – tengeri görög városokkal. 

(pl. Olbia, Pantikapaion (a mai Kercs), Theodoszia stb.)  Rabszolgatartók voltak. Szkítia 

nem volt egységes centralizált állam, a különböző szkíta törzsek nagysága, hatalma 

különböző volt. Életmódjukhoz többször hozzátartozott a rablás és fosztogatás is. Igen 

kegyetlenek voltak. Harcos nép, amely gyors és mozgékony. A Biblia kifejezetten művelt 

népnek tartja őket. Kultúrájuk magas fokú lehetett. Teljes egyetértés uralkodik abban a 

Bibliakommentárok szerint, hogy Ninive ostrománál jelen voltak szkíta csapatok is. (A 

babiloni krónika beszámolója szerint is jelen voltak szkíta seregek ennél az ostromnál.)  
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Néhány fontosabb szkíta-kimmer lelőhely a Fekete – tengernél (Rajz: SG) 

 

 
Görög városok a Fekete - tengernél97 

 

A Fekete – tenger (Pontus Euxinus) körüli partokon eleinte a görögök iránt ellenséges rabló népek 

laktak ezért a görögök eredetileg »barátságtalan« – nak nevezték ezeket a helyeket. Kr. e. 660-tól 

fogva viszont sok görög főleg milétoszi gyarmat »vendégszeretővé« tette.98 (Rajz: SG) 

 

„A szküthákhoz tartozó szakák egyenes csúcsban végződő süveget viseltek a fejükön, nadrágban 

jártak, s fegyverzetként maguk faragta íjakat, tőrt, továbbá egy szagarisz nevű csatabárdot hordtak. 

Ezek voltaképpen amürgiosz szküthák voltak, mégis szaka néven emlegették őket, mert a perzsák 
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minden szküthát szakának hívnak.”99 „Az óperzsa feliratok valóban szakának nevezik a szküthákat, és 

különbséget tesznek a csúcsos süveget viselő (tigrakhauda) szakák és a haomaivó (haumavarga) 

szakák között. Az amürgiosz jelző az utóbbi görög átírása.”100  

 

Gómer 
(gimirrai, kimmerioi, kimmerek) 

 
A Szentírásban Ezékiel 38. fejezetében a Góg és Mágog csatájában, ami tulajdonképpen az 

Armageddoni csata ezt olvassuk: „Gómer és minden serege” Ez. 38,6.  A „minden serege” 

természetesen érinti a Gómertől származott népeket, mint. pl. Askenáz, Rifáth, Tógárma (1 

Móz. 10,2-3). Ezek közül Askenázt (a szkítákat) már idáig részletesebben említettük. Most 

azonban nem „seregével” hanem magával Gómerrel foglalkozunk.  

 

„Gómer: …Azonosítják az ékírásos szövegekben szereplő Gimirrai néppel, akik viszont a g. 

irodalomban szereplő kimmerekkel lehetnek azonosak. Ezek a Fekete-tengertől É-ra laktak, 

onnan nyomultak be Urartu területére, a Van-tó környékén telepedtek le a Kr. e. 8. szd. végén. 

Hadakoztak az asszírok ellen, majd vereségük után Kappadóciában telepedtek le. A 6. szd.-tól 

nem hallunk felőlük.”101 „KIMMÉRIAK (latinosan CIMMEREK), annyi, mint a sötétség 

emberei, a régi görög népképzeletben örök sötétségben lakó nép. Őshazájuk a krimiai 

félsziget (Chersonesuss Cimmerica); innen vetődtek a XIII. században Kr. e. 

Örményországba, ahonnan az asszírokkal szövetkezett szkíták (ašguzaia) által nyugat felé 

szorítva, Kis –Ázsiában telepedtek le. Bibliai nevük gomer, asszírul gimiraia. Nevük később a 

cimberekben és a kelta kymrekben tűnik föl.”102 Kimmériak (Kimmerioi), (kimmeri annyi, 

mint sötétség).103 A Szentírás felhasználja számunkra ezt a szimbolikus képet Gómerrel 

kapcsolatban, hogy bemutassa azt, hogy a végidőben élő egészen pontosan a 6. csapásban 

lévő gonosz népek, amelyek megjelennek Sátán vezérlete alatt már az „örök sötétségben lakó 

nép”-ek. Tulajdonképpen, ahogy később látni fogjuk a kárhozat emberei, népei. Homérosz 

versben is megörökítette ezt a népet: 

 

„S már a nap is lebukott, árnyékba borultak az utcák,                      

ekkor elért hajónk is a mélyvizü Ókeanoszhoz.10                                                 

Ott van a kimmeriosz nép városa, lakhelye, ködbe 

és felhőbe takartan; a nap rájuk soha nem néz, 

és sohasem fénylik sugarával az égi magasból, 

sem mikor útnakered, föllépve a csillagos égre, 

sem mikor aztán újra a föld fele fordul az égről; 

vészteli éj feszül egyre e gyarló földilakókra.” 

  

             (HOMÉROSZ, Odüsszeia. XI. ének Ford. DEVECSERI Gábor. Budapest, 1957. 142.) 

 

„A kimmerek – a legrégibb, a Fekete – tenger északi partvidéke számára történetileg 

megfogható népnév. A kimmerek neve nagyon népszerű volt az ókorban s számos és különféle 

említésben jutott el hozzánk. Ezenkívül jelentékeny mértékben tükröződött a Fekete – tenger 

vidékének régi helynévanyagában is: Herodotos, a periplusok és Strabon egész csomó olyan 

pontot neveznek meg – valamennyit Bosporos területén – amelyek a kimmerek nevével állottak 

kapcsolatban. Herodotos ezen az alapon bizonyítja történeti létezésüket a Bosporosnál. 

„Voltak – mondja (IV, 2) – Kimmer átkelőhelyek , Kimmer fal 

, és Kimmerie nevű terület . Kimmerikont és 

 
10 Fekete - tenger 
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Kimmerist (VII. 3,6 §) említ a Bosporos két partján Strabon, és adatait alátámasztja, hogy 

ezeket vele egyezőleg említi Ptolemaios is (III. 6,5 §; V. 8,5 §).”104 „A kimmereket említő 

egyik legrégebbi asszír szöveg az Asurisu Sargon királynak szóló jelentése (VDI. 1947. 1. sz. 

266) – Gamirr országot, azaz a kimmerek területét Guriana vidékével kapcsolatban 

lokalizálja, amely az említett dokumentum szavai szerint „Urartu és Gamirr között” fekszik. 

Guriana megközelítőleg az Eufrátesz felső folyásának és a későbbi Kis – Armeniának a 

területével azonosítható. (V.ö. B.B. Piotrovszkij, Isztorija i kuljtura Urartu (Urartu története 

és kulturája) 1944. 295.1.) Ilyen módon Gamirr országát az Eufrátesz felső folyásától 

nyugatra és északra, azaz északkelet Kappadokia és a nyugati Kaukázus területére lehet 

helyezni, ami bizonyos mértékben talán megfelel a bibliai Gómer etnikai és földrajzi 

fogalomnak…”105 „…az i. u. II. században Dionysos Periegetes, akinek szövege többek közt 

néhány teljesen ismeretlen periplusnak az egyesítésén alapszik, a kimmereket az 

északkaukázusi népek sorában a sindek és a kerketek közt említi.”106 „Jellemző az is, hogy a 

kimmerek visszavonulása a Kilikiában rájuk mért vereségek és a Lygdamis pusztulása után 

északkeleti irányban történt, azaz visszafelé oda, ahonnan a valóságban jöttek. Emelett a 

kimmerek még sokáig ismertek voltak Kappadókiában, Sinópe vidékén, ahol maradványaik 

legtovább fenntartották magukat. (ld. Her. IV.12).”107  

 

 
Gómer (kimmerek) főbb előfordulási helyei a Fekete –tenger keleti és délkeleti részén. (Rajz: SG) 

 

 
Gómer (kimmerek) területe a Fekete- tenger északi részén (Rajz: SG) 
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Fekete-tenger (Pontus Euxinus), Pontusz (Pontus), Kappadokia (Cappadocia), Szinópe (Sinope) 

(Térképrészlet: Romai Birodalom - Roman Empire George R. Crooks The story of the Cristian 

Church, 1897) 

 

„Ha megvizsgáljuk a kimmerekről szóló asszír tudósításokat, akkor meggyőződhetünk, hogy 

ezeknek a törzseknek – az urartuiakhoz és a médekhez való viszonyuk és helyzetük alapján – a 

Kaukázus északi vidékeit és talán a közvetlenül hozzá csatlakozó szteppei területeket kellett 

megszállva tartaniuk. (V.ö. B.B. Piotrovszkij, Isztorija i kuljtura Urartu (Urartu története és 

kulturája) 1944. 310.sk.)”108 „…Aristeas eposza akinek akméját 546-ra tehetjük, s aki 

szemmel láthatólag mint az események kortársa a görög irodalomban elsőként említi a 

kimmerek felváltását a szkíták által a fekete-tengeri szteppéken.”109 „A kimmerioi/gimir 

népnév iráni eredetű, s óiráni gaya-mίra alakra vezethető vissza. Ugyanígy iráni eredetű 

valamennyi kimmer királynév is. Dugdammé óiráni Duydamāyā, Šandakšatru óiráni Sanda- 

χšaυra-, Teušpaa pedig óiráni Taviš-paya alaknak a folytatása. Kisszámú nyelvi maradványuk 

alapján tehát a kimmereket iráni nyelvű népnek kell tartanunk. Meg kell jegyeznünk, hogy 

nyelvi szempontból e kimmer nevek lényegében véve ugyanazt az iráni nyelvet és 

nyelvállapotot tükrözik, mint a szkíta nevek. Nyelv tekintetében tehát a kimmerek és szkíták 

között nem lehetett nagy különbség.”110 „A legkorábbi s ugyanakkor dokumentumszerű 

hitelességű tudósításokat erre a népre vonatkozóan az asszír források tartalmazzák. Elsőnek 

Sargon korának (i.e.722-705) az i.e. VIII. század végére tartozó szövegei említik a Kimmerek 

Gimirrai nevét az Urartu ellen, majd később az urartuiakkal szövetségben Asszíria északi 

határai ellen intézett támadásaikkal kapcsolatban. Sargon utodai – Assárhaddon és 

Assurbanipál – alatt a kimmerekre vonatkozó asszír tudósítások mind gyakoribbak és 

részletesebbek lesznek. Értesülünk a szkítákkal való ellentétükről, akiket az asszírok a 

kimmerektől eltérőleg Iskuzai-nak neveznek, és utobbiaknak a médekkel kötött szövetségéről, 

melynek eredményeképpen az Asszír birodalom megsemmisült és Ninive elpusztult. (i.e. 612-
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ben).”111 „A kimmer és szkíta törzsszövetségnek ez az egymásmellettisége és szembenállása 

jól tükröződik az előázsiai forrásokban. Ez az oka többek közt annak, hogy a kimmerek és a 

szkíták Elő-Ázsiában mindig egymással szembenálló hatalmi csoportosulásokhoz 

tartoznak.”112 „Az asszír források szerint a kimmerek 730 körül jelennek meg 

Transzkaukáziában mint komoly veszély Urartu számára, 714 –ben súlyos vereséget mérnek 

Urartura, az urartui királyok azonban később szövetséget kötnek velük. Ettől kezdve egy 

részük urartui szolgálatban harcol, s Urartuban marad, más részük azonban nyugat felé 

nyomul előre s 675 körül megsemmisíti a fríg államot, 652-ben döntő vereséget mér a lydekre, 

s 640 körül kisázsia egész göröglakta partvidékét végigpusztítja. Ebben az időben a kimmerek 

hatalma Kisázsiában a tetőfokán áll. 630 körül azonban az asszíroktól vereséget szenvednek. 

Egy fél évszázaddal később, 580 körül a lydek végleg kiszorítják őket Kisázsia nyugati 

részéből. Maradványaik Kappadókiában telepednek le, amely az örmény forrásokban még a 

korai középkorban is a Gamirk’ nevet viseli.”113  

„A kimmerek és szkíták harcai Dél-Oroszországban még a korai görög gyarmatok lakosainak 

a szeme előtt játszódtak le, s annak világos történeti hagyományát még az V. században is 

megőrizték.”114„A kaukázusi fémművesség közreműködésével formálódott ki azután a 

kimmereknek az a jellegzetes fegyver – és lószerszámkészlete, amely az egész hatalmuk alatt 

álló területen elterjedt,…”115„Az 590-es évek körül indulhatott meg a kimmer és szkíta 

törzsszövetség közötti küzdelem végső szakasza is Dél-Oroszországban. Ennek végeredménye 

az volt, hogy a kimmer törzsszövetség felbomlott, egyes részei elmenekültek, más részei pedig 

beolvadtak a szkítákba.”116 

 

A kimmerek nem voltak műveletlen népek, kultúrájuk a szkítákéhoz hasonló lehetett, akiket a 

Biblia kifejezetten művelt népnek tart (Kol. 3,11). „Grakov koncepciójában figyelemre méltó 

az a gondolat, hogy a kimmerek és szkíták kulturája nem különbözhetett lényegesen 

egymástól. Nagy vonásokban Rostowzewnek is ez volt a felfogása.”117 „Igen fontos az a tény, 

hogy a Karmir Bluron11 talált kimmer lószerszámkészletek ún. » szkíta « állatstílusban 

készült részeket is tartalmaznak, amelyek pontosan megfelelnek a kelermeszi hasonló 

leleteknek. Ez ugyanis bizonyítja, hogy az úgynevezett » szkíta « állatstílus éppen úgy megvolt 

a kimmereknél is, mint a szkítáknál, sőt több körülményből arra lehet következtetni, hogy 

létrehozásában a kelermeszi fokra való fejlesztésében a kimmereknek döntő szerepe volt.”118  

„A korai vaskor kultúrája az Észak – Kaukázusban és Transzkaukáziában sok tekintetben 

rokon a szkíták kultúrájával. Ez a rokonság szembetűnő a keramika formáiban és 

ornamentikájában, különösen pedig az állatstílusban készült fémkészítmények díszítésében. Az 

utóbbi évtizedekben végzett kutatások számos új bizonyítékát adták a kaukázusi és a szkíta 

kultúra rokonságának és az észak-kaukázusi előhegységek területén megfigyelhető 

összetalálkozásuknak.” 12 119 

 

 
11 Karmir-Blur (Teisebaini) városka Örményországban Jereván közelében  
12 Ld. B. Pietrovszkij és A. Jesszen, Mozdokszkij mogilnyik (A mozdoki temető). 1940. 27. sk. ; B. 

B. Piotrovszkij, Isztorija i kuljtura  Urartu. 307. sk. ; u. a. Gorod boga Tejseba (Tejseba isten városa). 

VDI, 1948. 4. sz.   
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(VT 1962. I. Kötet 521. o.) 

 

„A kimmereket az ókori keleti emlékek csak erős törzsnek, vagy törzsszövetségnek nevezik….A 

kizárólag lovasságból álló kimmer sereg nagyon mozgékony volt, és az ókori keleti népek előtt 

addig ismeretlen haditaktikát alkalmazott: az íjászattal kombinált lovas tömegtámadást. Ez a 

sereg súlyosan veszélyeztette az ókori Kelet rabszolgatartó államait, teljesen kifosztotta az 

elfoglalt területet, rémületben tartotta a szomszédos ország lakosait….A VII század 70-es 

éveinek elején a legfontosabb kimmer törzsek fönökei egyezményt kötöttek Asszíriával és 

Urartuval. Asszír emlékekben előfordul „a kimmer (nyilvánvalóan zsoldos) sereg 

parancsnoka” kifejezés. Valószínűnek látszik, hogy a kimmerek Urartunak is szövetségesei 

vagy zsoldosai voltak.”120 „Az asszír adatok a kimmereket nagyszámú és harcos népnek 

ábrázolják, amelynek rohamát Mezopotámia és a kisázsiai tengerparti országok kúltúrált 

népei nem tudták feltartóztatni. Ezekben a hadjáratokban a kimmer csapatok élén hírneves 

vezérek állottak, akiknek a nevét Assarhaddon és Assurbanipal korának szövegei fenn is 

tartották számunkra.”121  „Míg az asszírok számára a gimirrai –kimmerek többé vagy 

kevésbé de világosan elváltak az iskuzai- szkítáktól, addig a kisázsiai görögök számára az 

i.e. VII. században földjüket elözönlő és városaikat feldúló törzsek mind „kimmer népek” 

voltak abban az értelemben, hogy északról, a túlvilág határáról jöttek….”122  „A kisázsiai 

kimmer hódításokra vonatkozó ismereteink másik, Herodotostól független ión forrása, 

amelyet Kallimachos is felhasznált Artemis himnuszában (III. 250 sk.) a legrészletesebben 

Strabonnak a kimmereknek és a trereknek a nyugatázsiai kultúra központjai ellen irányuló 

rablóhadjárataira vonatkozó elbeszéléseiben tükröződik.”123   

 

Bár az asszírok általában megkülönböztették a szkítákat a kimmerektől találunk olyan példát 

is, amelyben a szkítákat kimmereknek nevezik. „Assurbanipál évkönyvei (a Rassám Cylinder) 

a Psammetich (Pisamilki) egyiptomi király ellen fellépő barbárokat kimmereknek nevezik, 

holott Herodotosból tudjuk, hogy ezek szkíták voltak, Madyes királynak, Protothyes fiának a 

vezetése alatt. (Herodotos, I 104 sk.)” 124 „Ehhez még azt kell hozzáfűznünk, hogy a szkíták és 

kimmerek nevének ugyanilyen összekeverése figyelhető meg néhány óperzsa feliratban is. Így 

a bisutuni felirat (babiloni verziójában) a szkítákat gimiri-nek, azaz kimmereknek nevezi.” 125 

„Szkíta népnek” nevezi a kimmereket Arrianos is (Eustathios, ad. Hom. Odyss. XIII. 14).” 126 

„Herodotos nem választja el szigorúan a kimmereket és a szkítákat egymástól. Habár külön 

beszél egyik vagy másik népnek az előázsiai országok ellen intézett hadjáratairól és megemlíti 
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azt a szkíták által használt13 külön utat, amely a Kaukázus keleti oldaláról Iránba vezetett, 

ennek ellenére több ízben összekeveri a szkítákat és a kimmereket egymással. Ebben a 

tekintetben a legérdekesebb és legtanulságosabb eset az, hogy Protothyesnek a nevét, 

amelynek szkíta voltát az asszír adatok igazolják (az ión forrásokra támaszkodó) Strabon mint 

kimmert szerepelteti (Strabon, I 3,24 §).”127 „A caesareai Procopius a gótok háborújáról 

szólván (3,5) azt állítja, hogy a C. a hunnok régi neve volt.”128 (C=Cimmerii; kimmerek)  

 

Vajon mért keverték össze az asszírok és a görögök ezeket a népeket? Erre több lehetőség is 

kínálkozik: „A kisázsiai görögök és nyomukban az ión történetírók a trereket kimmereknek 

nevezték vagy pedig közös északi eredetük és azonos magatartásuk miatt legalább is rokon 

népnek tartották őket.”129- Jeljnyickij. A Biblia szerint Gómer első fia volt Askenáz, így a 

szkítákat nevezhették atyjukról is kimmereknek (1 Móz. 10,3).  Más gondolkodás szerint 

a szkíták közé beolvadtak a kimmerek. A kimmer nép egy része „a cappadokiabeliek közé 

olvadt be, a kiknek emiatt az armeniai nyelvben Gamir a nevök; más része a Sacaehez, egy 

schytha nomád néphez csatlakozott akkor, midőn ez az assyriai birodalomba berontott.”130 

(Ókori Lexikon) „A szkíták előrenyomulása nyugat felé lényegében véve azt jelentette, hogy 

korábban kimmer törzsszövetséghez tartozó iráni törzsek most a szkíta törzsszövetség 

állományába kerültek át.”131 – Harmatta János. „Semmi kétség sem férhet azonban ahhoz, 

hogy a görögök számára a kimmerek neve éppenúgy, mint annyi sok más népnév, amely a 

feketetengeri sztyepék és a kaukázusi hegyek területén feltűnt, a szkíták nevébe szívódott és 

oldódott fel.”132 - Jeljnyickij. „Hérodotos azonban azt írja, hogy a „kimmer királyok” 

temetkezőhelyét a Dnyeszter közelében mutatták neki. A görögök valószínűleg kimmereknek 

nevezték mindazokat a törzseket, amelyek a szkítákat megelőzőleg a Dnyeszter és az Azovi – 

tenger közti széles sztyepp-térségeken tanyáztak, vagyis a „kimmer” megjelölést 

gyűjtőnévként használták.”133  „Hérodotos elbeszélése szerint a kimmerek a szkíták 

nyomására kiszorultak a Fekete – tenger északi vidékeiről és áttelepedtek a déli partra, 

Sinópé környékére. Egyes kutatóknak az a véleménye, hogy jóllehet a kimmereknek ez az 

áttelepülése csakugyan történeti valóság, de valószínűleg akkor sem az összes kimmer hagyta 

el a Fekete-tenger északi vidékeit, hanem egy részük ott maradt a Krím hegyei között. Ezeknek 

a krími vidékeknek a lakosságát később az antik szerzők taurosoknak nevezik. Egyes kutatók 

ezekben a kimmerek utódait vélik felfedezni.”134 A Fekete – tenger környékén élő tauroszokról 

Hérodotosz a következőt írja: „Ezek közül a tauroszok szokásai ilyenek. Valamennyi 

hajótöröttet, valamint a foglyul ejtett helléneket feláldozzák a Szűz Istennőnek, mégpedig a 

következő módon. A bevezető szertartás után buzogánnyal szétzúzzák az áldozat fejét, majd – 

legalábbis némelyek úgy mondják – ledobják a testét a szikláról, ahol a szentély áll, a fejét 

pedig karóba tűzik. Mások szerint a fejjel valóban ezt műveleik, a testet azonban nem dobják 

le a szikláról, hanem a földbe ássák. A tauroszok állítása szerint az istennő, akinek áldoznak, 

 
13

 Herodotosnak abban az elbeszélésében, hogy a kimmerek és szkíták különböző útakon éspedig az 

előbbiek a Kolchison és Armenián, azaz a későbbi görög és latin írók „Káspi útján” keresztül (ld. Ja. 

A. Manandjan, O mjesztonahozsgyenyii Caspiae portae i Caspia via (Caspiae Portae és Caspia via 

helyéről). IZ, XXV.[1948] (59.sk.), az utóbbiak pedig a Kaukázus megkerülésével a Kaspi – tenger 

partján nyomultak be Elő-Ázsiába, talán arra való utalást kell látnunk, hogy a Mediát elözönlő 

szkítákon káspitengermelléki népeket kell értenünk, míg a kimmerekben az északi és nyugati 

Kaukázus törzseit láthatjuk. Ez nem mond ellent a kimmerekre vonatkozó asszír földrajzi adatok 

annak a részének, amely Kappadókiával és Transzkaukáziával hozza őket kapcsolatba. Másrészt a 

kimmerek, manneusok és médek eggyüttes fellépéséről szóló említések azt mutatják, hogy az 

asszírok nyilvánvalóan kiterjesztették a kimmerek nevét a kaspitengermelléki népekre is.  (Szovjet 

régészeti tanulmányok Bp. 1951; L. A. Jeljnyickij: A Kimmerek és a Kimmer kultúra 158. o.) 
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Agamemnón leánya, Iphigeneia. Ha egy ellenségük kerül a kezükre azzal a következőképpen 

bánnak el. Levágják a fejét, hazaviszik, hosszú póznára tűzik, s ott tartják, magasan a ház, sőt 

a kémény fölött. Állítólag azért tűzik ilyen magasra a fejeket, hogy az egész házat őrizzék. Ez 

a nép rablásból és háborúskodásból él.”135 

 

 
Taurica= a tauroszok „feketeköpenyesek”136 lakóhelye  

 

Kimmerek a görög mitikus szépirodalomban 
 

A görög írók úgy tekintettek a kimmerekre mint a túlvilági birodalom népére. „Nevük, 

amely történetileg igazolt ugyan, de mitológiailag nyomban új értelmet nyert, kapcsolatba 

került a legtávolabbi északról, az éjszaka honáról – ahol a földalatti birodalomba való 

bejárat van – alkotott képzetekkel, s e bejárat őrzőjének a háromfejű Kerberos kutyának a 

nevével. Az i. e. VII. VI. században a milétosiak és phokaiaiak által a Földközi tenger 

vidékének keleti és nyugati részében széleskörűen elterjesztett ión epikus elbeszélések 

népszerűsége következtében a kimmerek neve összeforrott az élők ismert világának határára 

és a halottak birodalmának kezdetére vonatkozó elképzelésekkel. A kimmereket ott keresték, 

ahol a görög hajók útjának északi határát látták: Itáliában, Hispániában ugyanúgy a 

„világ végén” magának a Hadesnek14 a bejáratánál, akárcsak észak-keleten, a Kimmer 

Bosporos partjain vagy Észak - Európában a kimberek területén.”137 „A kimmerek 

mitologiai elhelyezése azon az alapon történt, hogy közel helyezkedtek el az Okeanos 

partjához, amely a görögök képzeteiben a túlvilág kezdete volt.138A kimmereket tehát a 

halál-kapujában élő népnek tartották a görögök, amely jól szimbolizálja a bibliai Gómer 

név alatt a már említett kárhozat népeit.  Jézus Krisztus 2. eljövetelét E. G. White A 

NAGY KÜZDELEM című könyv 562. oldalán így írja le: „Nemsokára látható lesz Királyunk 

dicsősége, és az Igazság Napja felragyog. A reggel és az éj küszöbén vagyunk – az igazak 

végtelen napjának és a gonoszok örök éjének kezdetén.” 

Véleménykülönbségek vannak a kutatók között abban, hogy a Hérodotosz által említett 

Kimmer helységek, Kimmer átkelőhelyek valóban a kimmerekkel hozhatók e összefüggésbe?  

L. A. Jelnyickij szerint a mítologikus képzetek befolyásolták a görögöket, hogy ezekre a 

helyekre a kimmereket helyezték. „Azt, hogy a Bosporosnál nem voltak kimmerek 

alátámasztja az is, hogy a helyi prészkíta vagy nemszkíta kultúra, amelyet nevükhöz lehetne 

kapcsolni, igeny szegény emlékekben. Következésképpen azok a földrajzi elnevezések, 

 
14 alvilág, halál 
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amelyeket a görögök a Bosporos néhány helyének adtak, nem azon alapulnak, hogy ezeken a 

helyeken a görögök odaérkezésének idején a történeti kimmerek éltek, hanem azon, hogy az 

ión mítoszokban ezek a helyek összekapcsolodtak a túlvilágról alkotott elképzelésekkel, 

amelynek kezdetéhez telepítette a görögök képzelete a kimmereknek az északi szélességek 

sötétségében élő mesés népét.”139 Más vélemény szerint viszont valóban voltak ezeken a 

helyeken kimmerek. „Ha helyes Krivcova Grakovának az az elgondolása amely szerint a 

legrégibb szkíta települések az Azóvi – tenger északi partvidékén helyezkednek el, akkor 

valószínűnek látszik, hogy a szkíták előrenyomulása elsősorban ezen a területen következett 

be. A szkíta törzsszövetség terjeszkedése ilyen módon területileg két részre szakította a kimmer 

törzsszövetséget: egy északnyugati, Dnyeper vidéki és egy délkeleti, kaukázusi és előázsiai 

részre. A kettő között az összekötő kapcsot a Taman – félsziget és a Krim jelentette, ezért 

keletkeztek itt a Kercsi szorosnál a Kimmeriké és a Kimmerion nevű helységek, s ezért őrizte 

meg a kimmerek itteni közlekedésének emlékét a Kimmeria porthméia »Kimmer átkelőhelyek« 

helymegjelölés.”140 – Harmatta János. A két tudós közötti különbség abban van, hogy 

Jeljnyickij Herodotost nem tartja olyan jelentős forrásnak, mint Harmatta János.  

 

Időrendi táblázat a szkítákról és a kimmerekről I. B.Brasinszkij szerint:  

 

  i. e. 8. sz. A szkíták az Oxosz (Amu –Darja ) mentéről kiindulva, a Kaszpi tavat megkerülve a 

Pontosz Euxeinosz (Fekete – tenger ) felé nyomulnak.   

 

722-715-705 A Fekete –tenger északi partjairól kiszorított kimmerek a Kaukázuson átkelve 

elözönlik a kisázsiai államokat, s ott nagy társadalmi változásokat idéznek elő. Az Urmia – 

tónál telepednek le. Szargon asszír király (722-705) szövetkezik a kimmerekkel, és felőrlik 

Urartu haderejét.  

 

679 A szkíták a kimmerek után nyomulva megtámadják a transzkaukázusi államokat. 

 

675-654 Az asszírok a szkítákkal szövetségben a médek ellen harcolnak 

 

630 A szkíták ismét a Kaukázuson túlra törnek. 

  

625-605 Gügész lüd király elesik a kimmerek elleni harcban. A szkíták Szakkez város felől 

(Zivíje Kurdisztán) hadjáratot indítanak Szíria, Júdea, ellen, és földúlják Egyiptomot. A szkíta 

– asszír szövetség felbomlik.  

 

614-612 A médek és a szkíták asszír városokat (Assurt, Ninivét) foglalnak el. 

 

605 A rablóhadjáratról visszatérve a szkíták földúlják Lüdiát, Frígiát, és részt vesznek az 

asszír hatalom megdöntésében.  

 

594-585 Küaxerész méd király visszaszorítja a szkítákat a sztyeppekre. Ezzel véget ér a 

szkíták 28 éves elő-ázsiai uralma.141  
 

Harmatta János szerint: 
 

„A szkíták 675 körül tűnnek föl Elő –Ázsiában ahol központjuk a mai Azerbajzsán területén, 

az Araksz folyó mentén lehetett (Mingecsaur-i leletek!) Innen Mannai és Média felé 

nyomulnak előre és 652 –től 625-ig uralkodnak a médek felett, s ez alatt az asszírokkal 

állnak szövetségben. Később a médek lerázzák a szkíták uralmát, s ekkor a szkíták a médek 

szövetségeseként harcolnak. 593 után részben visszatérnek Dél-Oroszországba, részben méd 
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uralom alá kerülnek. A görög források szerint a szkíták lakta terület korábban a kimmerek 

birtokában volt, akik, amikor a Dontól keletre vagy északra lakó szkíták a massagéták vagy az 

issédonok nyomása alatt megtámadták őket, a Fekete-tenger partvonalát követve a 

Kaukázuson keresztül Elő- Ázsiába menekültek. A szkíták üldözték a kimmereket de 

eltévesztették az utat, s a Kaukázust északról megkerülve a Káspi –tó mentén hatoltak be Elő-

Ázsiába, ahol 28 évig uralkodtak… Az asszír források lehetővé teszik, hogy a görög 

tudósítások alapvető tévedését helyesbítsük. Kétségtelen ugyanis hogy a kimmerek behatolása 

Elő-Ázsiába egyáltalán nem áll összefüggésben a szkíták ellenük intézett támadásával. A 

kimmerek megjelenése Elő-Ázsiában több mint félévszázaddal megelőzi a szkítákét, s 

nyilvánvalóan nem a kimmer hatalom összeomlásáról hanem éppen ellenkezőleg – 

legnagyobb erőkifejtéséről tanúskodik. Megfigyelt történeti törvényszerűség, hogy a Dél-

Oroszországban lakó szteppei népek rendszerint akkor intéztek támadásokat 

Transzkaukáziába, amikor egy-egy nagy kiterjedésű, erős törzsszövetséget hoztak létre. Így 

mind a kimmerek mind a szkíták Előázsiában való megjelenése mögött egy –egy erős nomád 

törzsszövetség megalakulását kell feltennünk.”142 

 

A két vélemény között egyetértés uralkodik abban, hogy a szkíták szövetségben álltak az 

asszírokkal a médek ellen. Majd később a szkíták a médek mellett az asszírok ellen harcolnak. 

Szintén egyetértés van abban is, hogy a médek később kiszorítják a szkítákat és ezzel 

befejeződik Előázsiai uralmuk. Továbbá, hogy a szkíták a Kaspi –tó mentén hatoltak be 

Előázsiába. Brasinszkij említi, hogy a kimmerek az Urmia – tónál telepedtek le. Ezt 

megerősíti Jeljnyickij is: „Toponimikailag15 a kimmerek az asszír szövegekben Manna (a 

manneusok) területével és az Urmia tótól délkeletre elterülő vidéken Meinda (vagy Manda) 

helységgel állnak kapcsolatban. (VDI 1947. 1. sz. 268,271) Később a Tigris folyó felső 

folyásánál, a Van tótól délnyugatra elterülő Supria vidékére vonatkozó adatok kapcsán 

találkozunk nevükkel (VDI 1947. 1. sz. 270.) A kimmereket ezeken a területeken az Asszír 

birodalmat a manneusok és médek részéről fenyegető veszélyekkel kapcsolatban emlegetik; 

ezekkel a népekkel szövetségben lépnek fel minden alkalommal a kimmerek. Meg kell 

jegyeznünk, hogy a kimmerek nevét az asszír szövegekben azonosítják az umman manda 

„észak harcosai” elnevezéssel (VDI. 1947. 1. sz. 270.) Ez a név viszont a maga részéről nem 

választható el egyrészt az előbb említett Manna, Manda, Mada északkeleti területektől és 

helységektől, másrészt pedig Madyes szkíta (vagy kimmer)16 királynak a nevétől, akinek az 

uralkodása és vezetése alatt ment végbe Herodotos szerint (I 103) a szkíták betörése 

Mediába.”143 

 

„Az ummánu szó és írásjel az akkádban „mesterember, katona, hadsereg, törzs” jelentésű az 

umman manda összetételben esetleg a más forrásokból ismert méd törzsszövetségre utal.”144 

Az umman manda kifejezést fordítják még „manda törzs” –ként is.145 Az „Umman - Manda” 

elnevezést alkalmazzák a médekre, a manneusokra a szkítákra és a kimmerekre17 is. Az 

„Umman - Manda” ez a a hatalmas északi népeket tömörítő törzsszövetség zúzta össze az 

asszír Ninivét és később megdöntötte Babilon hatalmát is. Babilon idejében elámi 

csapatok is részt vettek ebben a szövetségben. „Nabunaid, aki a Harráni Sín templomot i. 

 
15 „toponímia: A nyelvtudománynak a földrajzi nevek kutatásával foglalkozó ága. Valamely terület 

földrajzi neveinek összessége; helynévanyag.” (Larousse 3. kötet 904. o.) 
16 „Strabon azonban (I 3,§ 21) ezt a Madyest a kimmerek királyának nevezi. Ennek az azonosításnak 

a megbízhatóságára vonatkozólag ld. VDI 1947. 1. sz. 271.”  (Szovjet régészeti tanulmányok Bp. 

1951; L. A. Jeljnyickij: A Kimmerek és a Kimmer kultúra 156. o.)  
17 „A kimmer – ez egy távoli fekvésű kóbor törzs (umman-man-da).” (Harmatta János: Ókori Keleti 

Történeti Chrestomathia Osiris kiadó Bp.2003. 191. o. lábjegyzet)   
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e. 556-ban újjáépítette, a templom kifosztását és lerombolását a médeknek (umman - manda) 

tulajdonítja; valószínű tehát, hogy Harrán ostromában s elfoglalásában nem csupán babylóni 

csapatok vettek részt.”146„Kyros, Ansan18 város királya, az ő nevét, nevezte meg, az egész 

mindenség uralmára az ő nevét hirdette ki. (mármint Marduk választotta) Quti19 országát az 

umman – manda összeségét lábai alá vetette.”147 - idézet II. Kyros agyaghenger feliratából. 

„…segítséget nyújtott neki, társat bocsátott rendelkezésére.* Az Umman – Manda (Manda 

törzs) királyát, akinek nincs vetélytársa,…Fent és alant jobbról és balról vízözönként áradt, 

visszaadta a kölcsönt Babiliért, s bosszúval fizetett. Umman –Manda királya a 

félemlíthetetlen…”148 - Nabunaid sztéléje a babiloni birodalom sorsáról. (*Babilonnak; 

Asszíria legfőbb megsemmisítői a médek és babiloniaiak voltak.)  

 

A Szentírás az asszír Ninive bukását párhuzamba állítja Babilon bukásával és 

mindkettőt Róma bukásának előképévé teszi. Ezt az Írás egészen konkrétan ki is 

mondja: „Azért ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Ímé, én megfenyítem a babiloni 

királyt és az ő földét, miként megfenyítém az assiriai királyt.” Jer. 50,1820 

 

Ézsaiás 10,12-ben pedig Asszíriáról ezt mondja az Írás: „Ezért ha majd elvégezi az Úr minden 

dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az Assiriabeli király nagyakaró szíve 

gyümölcsét és nagyralátó szeme kevélységét.”21 A meglátogatás ideje egyszer i.e. 612-ben 

bekövetkezett, de a történelem végén megismétlődik a végidő asszír hatalmával.  

 

Erről az eseményről Ninive bukásáról érdekes módon számol be a Nagy Képes 

Világtörténet című könyv: 

 

„Mikor az öreg Assúrbanipal 626-ban meghalt, utódja, Assuredililáni meghallotta, hogy egy 

roppant nagy hadsereg közeledik, nem tudni honnan, és Kháldea tengeri tartományait 

fenyegeti. A király legott Babylonba küldte fővezérét, Nabupaluszurt, hogy verje vissza az 

ellenséget. Nabupaluszur azonban a helyett, hogy teljesítette volna kötelességét, Babylon 

királyának kiáltatta ki magát (625) s támadó és védő szövetséggel kínálta meg Kyaxarest. A 

méd elfogadta az ajánlatot és a szerződést, mint mondják, azzal pecsételte meg, hogy leányát, 

Amytist összeházasította Nabukuduruszszal, új barátjának fiával…Kastaritu (Kyaxarész) 

összegyűjtötte hűbéreseit és a sereggel megtámadta Assyriát. Assurakhiddin Samas isten 

oltalmát kérte népe számára és mielőtt a háborúba indult volna, száz napos, száz éjszakás 

nyilvános imádságokat rendelt el. «Kastaritu saját katonáival, a kimmériak katonáival, a 

médek katonái, a mannai katonák és még mások, mint folyton növekvő áradat leptek el 

mindent.» Meghódították Kissasutai, Khartam, Kissaszu városokat és a hozzájuk 

tartozó falvakat, «részint hadi szerszámokkal, részint éhséggel, részint árulással.»  

Assurakhiddin hiába hívta segítségül Assyria isteneit; süket fülekre talált, mert elérkezett az 

az idő, mikor ez isteneknek is arra a sorsra kellett jutniok, melyre annyiszor kárhoztatták más 

nemzetek isteneit. «Ímé én te ellened megyek, ezt mondja a Seregeknek Ura, hogy 

 
18

 „Ansan vagy Anzan = Kyros székvárosának indoiráni eredetű (*Anjana-) neve. Ansan pontos helye 

Tall –i Malyan, Persepolistól északra.” (Harmatta János: Ókori Keleti Történeti Chrestomathia Osiris 

kiadó Bp.2003. 316. o. lábjegyzet)   
19 „Quti e kor nyelvhasználatában Elamot jelenti. Umman – manda itt a médeket jelöli.” (Harmatta 

János: Ókori Keleti Történeti Chrestomathia Osiris kiadó Bp.2003. 316. o. lábjegyzet)   
20 „Azért ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Megbüntetem Babilónia királyát és országát, 

ahogyan megbüntettem Asszíria királyát is.” (MBT. ford.) Jer. 50,18 
21 „De ha befejezi az Úr minden tettét a Sion hegyén és Jeruzsálemben, megbünteti az asszír király 

dölyfös szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme dicsekvését.” (MBT.ford.) Ézs. 10,12 
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megégetvén füstbe bocsássam a te szekereidet, és a te oroszlánkölykeidet a szablya emészsze 

meg: és végét vetem e földön a te prédálásodnak, és nem hallattatik többé a te követidnek 

szavok… Te is menekülni fogsz ellenségeid elől. Minden te erősségeid olyak lésznek, mint a 

megért fügék, melyeket ha megmozdítnak, az embernek szájába esnek. Ímé a te néped te 

benned olyan lészen, mint az asszonynépek; a te földednek kapui megnyittatnak a te 

ellenségidnek, a tűz emészti meg a te zárjaidat» (Náh., 2, 14 és 3, 12). II. Assurakhiddin, 

mikor minden szerencse elhagyta, Ninivébe vonult és ott addig védekezett, a meddig 

csak lehetett; aztán felgyújtotta maga fölött a palotát, hogy elevenen ne kerüljön az 

ellenség kezébe (608, 600 ?).” 149 
 

„Ímé rád török, azt mondja a Seregek Ura, és füstté égetem szekereit. Oroszlán-kölykeidet kard 

emészti meg, és kiirtom e földről zsákmányodat, és nem hallatszik többé követeidnek szava.” Náh. 2,13 

 

„Ostor-csattogás, kerék-zörgés zaja; dobogó ló, robogó szekér; Törtető lovag, kardok villogása, 

dárda villanása, sebesült tömegek, holtak sokasága, nincs számok az elesetteknek; megbotlanak 

hulláikban.” Náh. 3,2-3 

 

Ninive elpusztításában részt vettek a médek, babiloniaiak, szkíták, kimmerek és a 

manneusok is. Különböző északi népek, amelyek egykor nemcsak ellenségei, hanem 

szövetségesei is voltak ennek a hatalomnak. A végidőben hasonlóképpen lesz Róma 

bukásakor a különböző népek ellene fordulnak és megdöntik hatalmát.   

 

Ninive és környékének pusztulása egy másik leírás szerint: „Miután a szkítákat leverte, a 

mannájok és a perzsák pedig elismerték fennhatóságát, Küaxarész a Felföld egész nyugati 

részének ura lett. Fővárosa valószínűleg Ekbatana, a mai Hamadán volt; a város neve 

„gyülekezőhelyet” jelent. Küaxarész ekkor Asszíria ellen fordult, az ellen a birodalom ellen, 

amely ellent tudott állni apja támadásának, akinek ez a merész lépés az életébe került. Úgy 

tudjuk, hogy először a Dijála mentén fekvő Harhart, ezt a Zagrosz-völgyi asszír közigazgatási 

központot foglalta el. Ezzel megnyílt előtte az út Ninive felé. De nem ő volt az egyetlen, aki 

az asszír főváros elleni támadásra készült. Babilónia kormányzója, Nabú-apla-uszur ügyes 

politikája révén és Asszíria gyengülését kihasználva megszerezte a Babilón fölötti 

teljhatalmat, és támadást indított korábbi ura ellen. Asszíriát csak az egyiptomi segítség 

mentette meg. De az is csak rövid időre, mert i.e. 615-ben Küaxarész megtámadta Ninivét, 

amely ellenállt az ostromnak; ekkor északabbra fordulva elfoglalta a régi fővárost, Assurt. Az 

odasiető Nabú-apla-uszurral szövetséget kötött, s ezt a babilóni trónörökös, Nabú-kudurri-

uszur és Küaxarész unokája, Amütisz házasságával pecsételték meg. A források szerint 

Küaxarész azért szenvedett vereséget Ninive falai alatt, mert Asszíria ismét szkíta csapatoktól 

kapott segítséget. Küaxarész most ellenük fordult, és szétverte őket. Egy évvel később i.e. 

612-ben a két szövetséges, Küaxarész és Nabú-apla-uszur, Ninivét is elfoglalta.”150 
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Feltehetőleg a méd vezetésű törzsszövetségben perzsa katonák is lehettek. A méd Küaxarész a 

perzsákat is engedelmességre kényszerítette. A Szentírás említi az ostromlók bíborszínű öltözetét 

(Náhum 2,3). A Náhum könyvéről írt KIA kommentár meg is jegyzi, hogy „Xenophón is írt a Círus 

hadseregében levő perzsa katonák bíborszínű ruhájáról; Cyropaedia 6.4.1.” (KIA – virtuális Náhum 

könyve Elliott E. Johnson) Ninive ostrománál a „meg nem nevezett ostromló (mépí, “elszélesztő, 

szétszóró”; vö. 2:9b; 3:18).” (KIA virtuális – Náhum könyve Elliott E. Johnson).  (Rajz: SG)  

 

Ninive bukása a VILÁGTÖRTÉNET szerint: „A 616-615-ös években az asszírok és a 

babiloniaiak közötti hadműveletek váltakozó szerencsével folytak. 615 novemberében a 

médek kihasználták azt a helyzetet, hogy az asszír haderő zömét a Babilonia elleni 

hadműveletek kötötték le, átkeltek a Zagros – hegység hágóin, és behatoltak az Asszíria 

területével szomszédos Arraphába. Ez már Asszíria végromlásának baljós előjátéka volt. 

Akkortájt Mana királyság behódolt Médiának, és a médek i.e. 614-ben betörtek a 

tulajdonképpeni Asszíriába. A pánikszerűen menekülő asszírokat üldözve elérték Assurt, a 

várost rohammal bevették és kirabolták. Nabupalusur is csatlakozott seregével a médekhez, de 

– valószínűleg szándékosan – elkésett a rohamról, mert nem akarta, hogy az assuri szent 

helyek megszentségtelenítésével vádolják. A lerombolt Assurban Nabuapalusur és Kyaxares 

szövetséget kötöttek (illetve megújították szövetségüket); ugyanakkor valószínűleg Kyaxares 

férjhez adta lányát (vagy unokáját) Nabukudurriusurhoz, az idős Nabuapalusur örököséhez. 

De Sinsariskun még Assur eleste után sem adta fel a reményt. 613-ban fellázította Babilónia 
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ellen az Eufrátesz mentén lakó arameus törzseket, ily módon Nabuapalusurt elvonta 

Asszíriától, és sikerült őt megvernie. De Asszíria napjai meg voltak számlálva. 612 tavaszán 

Kyaxares – akit a babiloni krónika ekkor már nem „Média királyának”, hanem 

„Ummanmanda királyának”, vagyis általában az északi „barbárok” uralkodójának 

nevez – a Tigrisnél találkozott Nabuapalusurral, és egyesült seregük megindult Ninive 

ellen. Az ostrom májustól július végéig tartott. Hiába volt az asszírok elkeseredett 

ellenállása, Ninivét bevették, és az asszír arisztokrácia tagjait kiirtották. Sinsariskun 

nagybátyja Samassumukin példáját követte, és égő palotájának lángjaiba vetette 

magát.”151 

 

 
A kimmerek maradványai az Ararát országai között lehettek, ahova korábban zsoldosként, szegődtek 

el, vagy a szkíta törzsszövetség állományába olvadva. (Rajz: SG) 

 

„Mert ímé, én nagy nemzetek gyülekezetét támasztom és hozom fel Babilonra északnak 

földéről, és sorakoznak ellene, legott bevétetik. Nyilai olyanok, mint a legyőzhetetlen vitézé, 

a ki nem tér vissza sikertelenül. És Káldea prédává lesz, a kik prédára vetik őt, mind 

betelnek vele, azt mondja az Úr.” Jer. 50,9-10 „És szórókat küldök Babilon ellen, és 
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felszórják őt, és földét kiüresítik, mert mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napján.” 

Jer. 51,2 „Idegeneket küldök Babilónia ellen, akik szétszórják, pusztává teszik országát. 

Rátámadnak mindenfelől a veszedelem napján.” Jer. 51,2 (MBT ford.) 

Több szó értelmében találunk lázadásra utaló jelentéseket, mint pl. Gómer esetében „tűz, 

parázs”152 Askenáz jelentésében „a jel; a tűz, amely tovább terjed”.153 A rettenetes ítélettel 

van kapcsolatban az Ararát jelentése is amely többek között „felszentelt ország”-ot, 

„emlékezés” 154-t is jelent. (Nyilvánvalóan Isten megemlékezik a végidei gonosz hatalomról). 

De „tükör”155 jelentése is van. Ami jól mutatja, hogy a Babilont elpusztító népek éppen 

olyanok, mint akit elpusztítanak. Az ítéletre utal még a Menni jelentése amely „osztályrész” -

t, „végzet”156–et jelent. Babilon elpusztítóiról mondja a Biblia, melyek közt találjuk Askenázt 

(szkíták), Mennit (Manneusok) és Ararát népeit is: „Ímé, nép jött északról, és nagy nemzet és 

sok király támad fel a föld határaiból. Ívet és paizst ragadnak, kegyetlenek azok, és semmi 

irgalmasság nem lesz bennük, szavuk mint a tenger zúgása és lovakon jőnek mind viadalra 

készek te ellened te Babilon leánya! Jer 50,42  

 

Főbb párhuzamok Ninive és Babilon bukása között:  

 

- Mindkét város igen gazdag volt és bálványimádó 

- Mindkét város bevehetetlennek hitte magát  

- Mindkét esetben találkozunk árulással és lázadással is  

- A várost körülvevő erődöket (városokat) könnyen elfoglalta az ellenség 

- Mindkét városban megrészegedtek és ünnepeltek (dőzsöltek) az ostrom alatt  

- Mindkét város tulajdonképpen az „Umman - Manda”-nak az „Észak Harcosai”-

nak esik áldozatul   

- Mindkét esetben a médek és szövetségeseik egy meglepetésszerű támadással 

(éjszaka – vagyis sötétségben) vették be ezeket, a városokat és öldöklést rendeztek  

- Mindkét esetben az ostromlók szétszórták – elszélesztették ellenségeiket  

- Ninivét tűz pusztította el (még az asszir királyt is) ugyanúgy, ahogy a jelképes 

Babilont is tűz emészti meg  

- Pusztulásuk végleges lesz. Utána földjük lakatlan sivár pusztaság. (Sof. 2,13-15; 

Jer. 50,40; 51,37; Ésa. 13,19) 

 

Kimmerek összefoglalása: 
 

A kimmerek a szkíták rokonai voltak. A kimmer és a szkíta kultúra nagyon hasonló 

lehetett. Asszír ékírásos szövegek értesítenek bennünket a szkítákkal való ellentétükről. 

A kimmerek és szkíták Elő-Ázsiában mindig egymással szembenálló hatalmi 

csoporttusolásokhoz tartoztak. A kimmerek Szargon idején szövetségben álltak az 

asszírokkal és egységes erővel támadták meg Urartut. Viszont Urartu (Ararát) 

szövetségesei is voltak a Lídek ellen.  A görögök a városaikat, falvaikat feldúló népekben 

mind „kimmer népeket” láttak. A görögök és az asszírok többször összekeverték a 

szkítákat a kimmerekkel. Ennek több oka is lehetett: pl. közös északi eredet és azonos 

magatartásuk miatt rokon népnek tartották őket. Gómer első fia Askenáz volt. Vagy 

beolvadtak a szkíta törzsszövetség állományába. A kimmerek fenyegették az Asszír 

birodalmat és szövetségben álltak a manneusokkal és a médekkel. Zsoldosként az asszír 

és az urartui seregben is szolgáltak. Az asszír szövegekben megjelenő „Umman - Manda” 

– „észak harcosai” elnevezésben a kimmereket is azonosítják. Az Umman - Manda 

elnevezést alkalmazzák a médekre, a szkítákra és a kimmerekre is. A Nagy Képes 

Világtörténet szerint Ninive ostrománál ott voltak a kimmer katonák is.  
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Tógarma, Rifát 
 

Néhány szóban még meg kell említenünk Tógarmát (csontos, harci kakas; nagy gyász)157 

amely az Ezékiel 38. fejezetében a Góg és Mágóg küzdelmében (másként Armageddoni csata) 

szerepel. Nevének egyik jelentéséből is kitűnik, hogy harcias népekről van szó „harci kakas”. 

Hettita szövegekben Tegarama. Asszír szövegekben Til-garimmu.158 „Assurbelusur, Kutmuhi 

város kormányzójának limu-jában, Tilgarimmu város ellen - a város Tabalu ország határán 

fekszik, amelyben Gurdi, a szolgaváros királya felköltötte a fegyvereit – válogatott 

gyalogosokat, íjászokat, pajzs és lándzsahordozókat, harci szekereket, lovakat – királyi 

kötelékemet küldtem ellenük.”159 (Részlet Szanhérib asszír király feliratából.) A hettita és az 

asszír szövegek szerint az északi Taurus (örmény Taurus) hegyvidéken éltek. A területet tehát 

a tudósok Arméniával*22 társították. A Biblia Tírusszal való kereskedelmüket említi Ez. 

27,14-ben lovakat, lovagokat-lovasokat, öszvéreket vittek a tíruszi piacra. A lovakat régen 

főleg hadakozásra használták ilyen módon tehát fegyver, ill. szállítóeszköz (ló, öszvér) 

kereskedelmet folytattak Tírusszal. Tógarma ékiratokban is lóexportjáról neveztes vidék.160 A 

lovasokat-lovagokat rabszolgaként esetleg zsoldosként adhatták el. „Tógarma házából 

lovakat és lovagokat és öszvéreket adtak néked árúkul.” Ezék. 27,14„Bét-Tógarmából 

lovakat, lovasokat és öszvéreket hoztak piacodra.” Ez. 27,14 (MBT ford.) (Ezékiel a Kr. e. VI. 

században prófétált Tógarmának Tírusszal való kereskedelméről.) 

Tógarma egy északi nép volt, amely Isten és népének ellenségei közt szerepel Ezékiel 38-ban. 

„Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled.” Ezék. 38,6 Ez a nép 

Gómertől származott (1 Móz. 10,3) tehát a kimmerekkel és az askenázi szkítákkal 

rokonságban állt. Gómer seregéhez tartozik még Rifát amelynek jelentésében negatív jelzők 

is vannak: taszító, eltaszítás,161 vonatkozhat magára a népre. A Góg és Mágóg harcában 

leginkább a gonoszok jellemét tükrözheti Tógarmával együtt. Rifát Gómer fia volt 

Askenáznak és Tógarmának testvére (1 Móz. 10,3), tehát rokon népekről van szó. 

Amennyiben azonos Gómer 3. fia Tógarma a Hérodotosznál említett Kolaxaisz nevű fiúval, 

úgy „a legbátrabb és legnagyobb lélekszámú szkütha törzs, amely a többi szküthát szolgáinak 

tekinti”162 az úgynevezett „királyi szkíták” tőle származnak. Hérodotosz szerint a királyi 

szkíták állattenyésztéssel foglalkoztak. Tógarma-háza lótenyésztéséről volt híres.   

 

 
Tógarma és Rifát helye (Rajz: SG) 

 
*22 „Az Armenioni (örmény) népnév eredete az örmény Taurustól délre élt arme törzsek nevére 

vezethető vissza. Az Armenia (Armina) megjelölést először I. Dareios behisztuni feliratán 

olvashatjuk.” (VILÁGTÖRTÉNET II. Kötet 1962. Kossuth Könyvkiadó 162. o.)  
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