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15. fejezet 
 

A Kárkemisi csata előtti hatalmi helyzet 

 

A korabeli időben a térség legmeghatározóbb és legerősebb nagyhatalma az asszíroké volt. Az 

asszír birodalom a kor északi királyának számított.  A XXV. dinasztia idején a szerecsenek 

(kusiták) nem csak saját hazájukban, hanem Egyiptomban is uralkodtak. Ebben az időben 

Kús-Egyiptom volt a déli király, amely akkor a legerősebb gazdasági és katonai hatalomnak 

számított a déliek között. Mindkét nagyhatalom terjeszkedő politikát folytatott ezért az 

összeütközésük elkerülhetetlen volt. Az asszír ellenes erők a kusita befolyás alatt álló 

Egyiptomban összpontosultak. Egyiptomban és Kúsban bíztak Kánaánnak azok a népei, akik 

nem akartak meghódolni vagy belenyugodni az Asszír fennhatóságba (Ésa. 20. fej.). (Pl. 

Assurahiddina (Ésarhaddon) egyik feliratában említi, hogy míg ő Tírosz királya Ba’alu ellen 

vonult, addig az „barátjában” Tirhákában Kús királyában bizakodott, hogy megsegíti őket az 

asszírok ellen.)1 A kisebb és gyengébb országok, akik nem érezték elég erősnek magukat 

ahhoz, hogy egyedül szembeszálljanak az asszírokkal a nagyobb, és erősebb országoknál 

kerestek védelmet maguknak. Ezért az asszírok számára a rivális Egyiptom és Kús 

megbuktatása elengedhetetlenné vált. Az asszír hadsereg sikeresen betört Egyiptomba és 

véget vetett az ottani kusita uralomnak. Teljes kiűzésük fokozatosan történt és több hadjárattal 

valósult meg.  

 
Ésárhaddon pórázon tartja Tirhákát Egyiptomnak és Szerecsenországnak királyát és a szakállas Ba’alu 

-t Tírusz királyát. Ésárhaddon felett láthatóak a fő asszír istenségek szimbólumai. (Berlin, Pergamon 

Múzeum) (Fotó: SG) (Vö. Ésa. 20. fejezetével)  
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Az asszírok győzelme Egyiptomban azonban csak formális volt, maradandó és mélyreható 

változásokat nem tudtak elérni. Asszíria az Egyiptom és Kús feletti győzelemmel elérte 

hatalmának csúcsát, az Asszír birodalom egy időre vetélytárs nélküli hatalommá vált. Az 

asszír birodalom Esárhaddon és Assurbanipal (bibliai Asznapár Ezsdr. 4,10) alatt érte el 

hatalmának csúcsát, de Assurbanipal idején már megmutatkoztak a romlás jelei és az Asszír 

birodalom elkezdett hanyatlani. Egyiptomot a szerecsenek legyőzése után az asszírok uralták, 

de ezt az uralmat csak több sikeres hadjárattal tudták biztosítani. Az asszírok asszírbarát 

fejedelmeket neveztek ki a tartományok fölé, mint I. Nékót vagy később I. Pszammetiket. A 

szerecsenek, akik vissza kívánták állítani Szerecsenország nagyhatalmi helyzetét és Egyiptom 

korábbi urainak számítottak nem nyugodtak bele az asszíroktól kapott vereségekbe, és 

igyekeztek visszaszerezni egyiptomi birtokaikat. 

 

 
Tanutamonnak a 25. dinasztia utolsó kusita királyának „Álom sztélé”-je  

(Egyiptom, Asszuán, Núbia Múzeum; Gebel Barkal) (Fotó: SG) 

 

A sztélé megemlíti álmát, hogy egyesítse Egyiptomot a fennhatósága alatt miután az asszírok 

megérkezése elődjét visszavonulásra kényszerítette. Valóban eljutott Memphiszbe de az ő diadala csak 

rövid életű volt az asszír király Asszurbanipál visszatérése miatt. Visszament Napatába, ahol halála 

napjáig maradt.   
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I. Pszammetik idején azonban a szerecseneknek már fel kellett adniuk egyiptomi 

követelésüket. (Valószínűleg még akkor, amikor I. Pszammetik még asszír vazallus király 

volt.) Kezdetben I. Pszammetik I. Nékó fia még asszírbarát politikát folytatott, de az 

egyiptomi fejedelmek, akiket az asszírok neveztek ki (bábkirályok) és támogattak már 

korábban sem bizonyultak valami jó szövetségeseknek. Hamar Asszíria ellenségévé és a 

kusiták szövetségeseivé váltak. I. Pszammetik aki a szerecsenekkel szemben is sikerrel vette 

fel a harcot, az egész országot a fennhatósága alá vonta. Sikeresen újraegyesítette a „Két 

Ország”-ot Alsó és Felső Egyiptomot. Felső – Egyiptom számára az asszír győzelmek miatt 

lehanyatlott Szerecsen birodalom már nem volt támasz. Az új déli király I. Pszammetik 

kihasználva a kedvező nemzetközi helyzet adta lehetőséget lerázta az asszír igát és 

függetlenné tette Egyiptomot Asszíriától. Mivel az asszír birodalomra több irányból is 

nyomás nehezedett az asszíroknak nem volt elég katonai erejük, hogy fenntarthassák 

pozíciójukat a távoli nyugaton. Az asszír uralom tehát nem bizonyult tartósnak Egyiptomban 

és I. Pszammetiknek a későbbiekben kezdeményező szerepe volt minden Asszíriaellenes 

megmozdulásban. Kús országa Egyiptom számára továbbra is meghatározó maradt mivel az 

ország gazdag volt ásványkincsekben és jelentős katonai potenciállal is rendelkezett. I. 

Pszammetik kereskedett velük. A szerecseneknek a Szentírás szerint jól ment a soruk a 

libiabeliekkel és a ludiakkal együtt a Kárkemisi csatáig. Megerősödtek, olyanok voltak, mint a 

„hizlalt borjúk” Jer. 46,21.  I. Pszammetik idején a líbiai törzsekkel való kapcsolat sem volt 

felhőtlen erről árulkodik a Szakkara sztélé, amely Pszammetik 11. évéből származik. I. 

Pszammetik és fia II. Nékó uralkodása idején Egyiptom megerősödött. „I. Pszammetik és 

utódja II. Nékó az Asszír birodalom összeomlását arra használták fel, hogy az egyiptomi 

birodalmat kiterjesszék Szíriára (Arám).”2 Egyiptom megerősödéséhez tartozott az is, hogy I. 

Pszammetik Filiszteára is kiterjesztette hatalmát. „Említés esik egy sikeres, bár elhúzódó 

Asdodi ostromról valamikor (i.e. 655 és 630 között)”3 Később II. Nékó is feljött és elfoglalta 

Gázát (Jer. 47,1) még a Kárkemisi csata előtt. Egyiptom megerősödése Filisztea gyengeségét 

okozta. Assurbanipal (i.e. 669-626) I. Pszammetik (i.e. 663-609) kortársa volt. Az asszír 

birodalom már Assurbanipal idejében elkezdett gyengülni. A nagy belső ellentétekkel, 

gazdasági nehézségekkel küzdő rablóállam utolsó királyai ezt a folyamatot már nem tudták 

feltartóztatni Asszíria pusztulásának sorsa néhány évtized alatt megpecsételődött. „A 640 

előtti években Asszíria hadjáratai legfeljebb az évek számának felét töltötték ki, holott elődei 

idejében 2-3 hadjárat is esett minden évre. Assur-bán-apli alatt Asszíria elérkezett katonai 

hatalmának csúcsára, amikor már expanzióra nem nyílt lehetőség, s ezért a fegyveres erő a 

birodalom megtartását szolgálta (lázadásokat vert le). Asszíria gazdasági egyensúlya 

azonban a hódítások többletjövedelmétől függött. A nagy győzelmek utáni pillanatban az 

országot az elégedettség töltötte el; a királyi propaganda és az alattvalók egyaránt a bőség 

korának beköszöntését hirdették (vö. ÓKTCh 195-196. oldal 27. szakasz és 197. oldal I. 41. 

skk. sor). A valóság azonban kegyetlenül cáfolt rá erre az ideológiára. 640 után másfél 

évtizedre homályba borult Asszíria története. Assur-bán-apli utolsó felirata 639 táján készült; 

okmányon 631-ben szerepelt utoljára a neve. Valószínű, hogy 640 után nem sokkal 

megbomlott a birodalom belső egysége. Meglazult a központi hatalom, a hadseregcsoportok 

vezetői, a kerületek kormányzói önállóvá váltak: Asszíria békésen nem tudta eltartani 

önmagát, a háborúk jövedelmének elmaradása katonai lázadásokat szült. Asszíria bukásához 

néhány évtized elégséges volt.”4 Az asszír birodalom helyét és szerepét az újjáéledő Babilon 

vette át. Amely gyorsan felélesztette és megújította a hódító politikát. Nabopolasszár az 

Újbabiloni birodalom megalapítója i.e. 626-ban került hatalomra Babilonban. „A médekkel 

szövetkezve i.e. 623-ra már erős befolyást épített ki a független Babilónia fölött Asszíria 

ellenében.”5 Egyiptom felismerte az új ellenfelet (az új északi királyt) a Babiloni uralkodóban 

és Asszíriát akarta megsegíteni Babilon ellenében. „Kr. e. 616-ra Nabu-apla-uszur pozíciója 

megerősödött és hadseregével az Eufrátesz mentén vonulva betört a hosszú ideig asszír 
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fennhatóság alatt álló területekre.”6 Majd végleg leszámolt Asszíriával (elsősorban Ninive 

majd Harrán és végül Kárkemis elfoglalásakor). I Pszammetik uralkodásának korai 

szakaszában Egyiptom katonailag is igyekezett, hogy kihasználja a kedvező helyzetet az 

északi hatalom (Asszíria) gyengeségét. A szárazföldi haderőt már I. Pszammetik tökéletes 

szervezetben hagyta hátra. II. Nékó viszont olyan tekintélyes hajóhadat is felállított a 

Földközi - tengeren és a Vörös - tengeren, amellyel túlnyomó befolyását biztosíthatta. Ennek 

a hatalmas szárazföldi és tengeri haderőnek a birtokában elérkezettnek látta az időt arra, hogy 

hadjáratot indítson Szíriába (Arámba) az újonnan felemelkedő babiloni birodalom ellen. 

„Pszammetik 610-ben trónra lépett utódjának, II. Nékónak választania kellett: vagy eltűri, 

hogy a babiloni csapatok szíria – palesztinát is bekebelezik és egy új Közel – Keleti 

nagyhatalmat hoznak létre vagy megpróbálja megelőzni őket s komoly haderőt küld Szíriába 

(Arámba). Nékó az utóbbi mellett döntött…”7 „Kárkemisnél a két megmaradt hatalom, 

Egyiptom és Babilon csapott össze egymással: Babilonia döntő győzelmet aratott és a harcban 

Asszíria nyomtalanul eltűnt.”8 – valójában azonban szellemisége tovább élt a babiloni 

birodalomban. (Az asszír erők az egyiptomi szövetségeseikkel egészen Kárkemisig 

kénytelenek voltak visszavonulni a babiloniak és a médek elől.)  

 

Nagy vonalakban ugyanezek az ókori szerepek megismétlődnek a történelem végén a jelképes 

Kárkemisi csata előtt. Az „északi király” - Amerika (asszír szerep) mint a legerősebb katonai 

hatalom jó ideig szemben állt a másik nagyon erős katonai hatalommal, az egykori 

Szovjetunióval*1 (szerecsen szerep). Mindketten terjeszkedő politikát folytattak. A 

Szovjetunió bukása után Amerika rövid időre vetélytárs nélküli hatalommá vált. A 

Szovjetunió felbomlása kedvezett a jobboldali erők előretörésének világszerte. Az egykor erős 

„déli király” a Szovjetunió 1991-ben szűnt meg. „1991. december 8-án Breszt közelében 

(Belovezsszkaja Puscsa-ban) Jelcin mint az Orosz Föderáció elnöke megegyezett az ukrán és 

belorusz elnökkel, Kravcsukkal és Suskeviccsel, hogy a Szovjetuniót felszámoltnak tekintik, s 

létrehozzák helyette a FÁK-at, a Független Államok Közösségét, mely konföderációs alapon 

szervezné egybe a tagállamokat. December 10-12-én Ukrajna, Belorusszia és Oroszország 

semmisnek nyilvánítja a Szovjetunió megalakulásáról szóló 1922. december 30-i szerződést. 

Gorbacsov december 8-át követően egyeztető tárgyalásokat folytatott Jelcinnel, s 1991. 

december 25-én 10 óra 45 perckor lemondott szövetségi elnöki tisztségéről.”9 A Szovjetunió 

helyébe lépett 1992-ben a megalakuló Európai Unió, amely átveszi majd a „déli király” 

szerepét. „A Szerződés az Európai Unióról, melyet 1992. február 7-én írtak alá 

Maastrichtban, 1993. november 1-jén lépett hatályba. A Maastrichti Szerződés nyomán az 

Európai Gazdasági Közösség elnevezés „Európai Közösség”-re változott. A Maastrichti 

Szerződés ezenfelül új együttműködési formákat vezetett be a tagállamok kormányai között, 

például a védelmi politika, illetve a „bel-és igazságügy” területén. Azáltal, hogy a 

Maastrichti Szerződés a már létező „közösségi" rendszert kormányközi együttműködéssel 

 
*1 „Felbomlása előtt a Szovjetunió rendelkezett a világ legnagyobb központilag irányított 

gazdaságával. Az 1917-es októberi forradalom után a fejletlen paraszti társadalmú ország a 

világ második legnagyobb gazdasági hatalmává nőtte ki magát. A szovjet statisztikák szerint 

az 5,5% világpiaci részesedés 1913 és 1980 között 20%-ra nőtt, bár a teljes, 

tervgazdálkodásos keleti blokk gazdasági teljesítménye a szabadpiac teljes hiánya miatt nagy 

tévedési valószínűséggel becsülhető csak…..Az 1950-es évekre a korábbi agrártársadalomból 

jelentős ipari hatalommá vált. Gazdaságának egyik legnagyobb erőssége az óriási olaj- és 

földgázvagyon volt. A hidegháború éveiben a gazdasága az USA után a világon a második 

legnagyobb lett, egészen 1988-ig, amikor Japán nominális GDP-je lett a második 

legnagyobb.”  (Szovjetunió – Wikipédia) Mindemellett a Szovjetuniónak fontos kulturális 

jelentősége is volt.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1917-es_okt%C3%B3beri_orosz_forradalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/1913
https://hu.wikipedia.org/wiki/1980
https://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/1988
https://hu.wikipedia.org/wiki/GDP
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egészítette ki, új, hárompilléres szerkezet jött létre, amely magában foglalja a politikai és 

gazdasági együttműködést is. Ez az Európai Unió (EU).”10 Mielőtt a kárkemisi csata 

elérkezett volna addig Egyiptomban végbement az ország egyesítése. Bizonyos értelemben 

hasonlót tapasztalhatunk az Európai Unióval kapcsolatban is. Európai országok csatlakozása 

az Unióhoz. Szerkezetileg Egyiptom nomoszokra (közigazgatási egységek; tartományok) volt 

felosztva. A nomoszok nagysága eltérő volt. A Deltában voltak nagyobbak is. Délen viszont 

lényegesen kisebbek voltak. „Az egyiptomi társadalmon belül viszont annak ellenére, hogy a 

lakosok általában igen zsúfoltan éltek a Nílus völgyben, minden egyes közösség megtartotta 

fizikai elkülönültségét. A népesség soha nem vált egységes nemzetté, és a központi kormányzat 

összeomlása idején az ország rendre újra és újra különböző földrajzi egységekre oszlott.”.11 

Mindegyik nomosznak megvolt a saját földterülete, fővárosa, patrónus istene, hagyományai. 

Alsó és Felső Egyiptom kb. 20 – 20 nomoszból állt.12 Ezért Egyiptom bár egy ország volt 

mégis olyan volt „mintha sok országból tevődne össze”. Egyiptomnak ez a szerkezeti 

felépítése szimbolikusan hasonlóságot mutat az Európai Unióval és országaival. Ahol minden 

nép megtartja a fizikai elkülönülését és a népessége soha nem válik egységes nemzetté. 

Egyiptomnak több asszír inváziót kellett átélnie. Az Európai Unióban egy – egy jelentősebb 

jobboldali előretörés - szimbolikusan - hasonlít ehhez. De a jobboldal sem nem elég erős sem 

nem elég kiforrott ahhoz, hogy az Eu-ban teljesen átvegye az irányítást. (Ehhez az egész Eu-

ban meg kellene változtatni az ateista értékrendet.) I. Pszammetik fáraónak sikerült 

Egyiptomot függetlenné tennie Asszíriától. Ehhez hasonlóan Európa is függetlenedik 

Amerikától.  Az Európai Unió számára az iszlám világ (arám szerep) úgymint a Közel – Kelet 

és Afrika elsődleges stratégiai jelentőséggel bír. Szintén fontos az Eu számára Latin – 

Amerika is (filiszteus szerep). I. Pszammetik és II. Nékó alatt az egyiptomi haderő 

fokozatosan kiépült. Az Európai Unió is folyamatosan azon fáradozik, hogy saját haderejét 

kiépítse, és hivatalos EU-s hadsereget szervezzen. 

  

A Szovjetunió szétesése utáni Oroszország (szerecsen szerep) nem nyugodott bele azonnal 

korábbi birtokai elvesztésébe. Hanem erőfeszítéseket tett azoknak visszaszerzésére. „A 

Szovjetunió felbomlása miatt Oroszország már nem birodalom többé. Birodalma elvesztését 

még nem sikerült kihevernie Oroszországnak; ezt mutatja az is, hogy Putyin elnök a 20. 

század legnagyobb geopolitikai tragédiájaként utalt a Szovjetunió széthullására. Miután 

Putyin hatalomra került, Oroszország elkezdett konfrontációs politikát folyatni a Nyugat felé, 

elkezdte ellenezni a NATO kibővítését, visszanyerni befolyását a korábbi Szovjetunió területe 

felett, visszaszerezni nagyhatalmi státuszát a világban. Oroszország kezdeményezte a korábbi 

szovjet tagköztársaságokat egybekovácsoló Eurázsiai Unió létrejöttét az EU befolyásának 

ellensúlyozására. Oroszország érdekszférájának tekinti a korábbi szovjet területeket, és 

minden alkalmat megragad elvesztett területei visszaszerzésére. Nem habozik erejét érdekei 

megvédésére használni…”13 De Oroszország igyekszik visszaszerezni elvesztett befolyását 

Kelet – Európában is. „Tisztán üzleti alapon szerzi vissza befolyását Oroszország Kelet-

Közép-Európa nagy része felett - állítják a Business Week elemzésében megszólaló 

szakértők.”14 Az Európa felett egyelőre még gyámkodó USA szívesen segít az orosz befolyás 

visszaszorításában szükség esetén akár katonai erőt alkalmazva is.15 Az újjáéledő Oroszország 

ma is jelentős katonai erőt képvisel és ezért sok olyan állam bízik benne, amely Amerikát az 

ellenségének tartja, vagy csak nem kívánja az amerikai dominanciát a világ felett. A világ 

legerősebb katonai hatalma az Egyesült Államoké, de az ország hanyatlik és vele együtt 

birodalma is. Az országra több oldalról nyomás nehezedik. Amerika több fronton is háborút 

visel, és ez igen megterheli az amerikai költségvetést. Továbbá számos súlyos katasztrófa 

sújtja pl. tornádók, hurrikánok stb. és említhetném még az igen súlyos ingatlanpiaci válságot 

is, amelynek következtében pénzintézetek tucatjai mentek csődbe. Mielőtt azonban 
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bekövetkezne a jelképes kárkemisi ütközet, Amerikában meg fog újulni a hódító hatalmi 

politika (asszír – babiloni szerep).      

 

A Biblia szerint tehát ahogy ez már Dán. 11,40-43 eseményéből és szereplőiből is következik, 

az emberi történelem végén, az ókori Babilon világhatalomra jutása előtti helyzet és versengés 

- nagyhatalmi játszmái élednek ujjá, régi szerepek ismétlődnek meg a napjainkat alkotó új és 

megváltozott szereplőkkel. A Biblia ezen keresztül mutat rá a nemzetközi rend átalakulására, 

változására. A világrend azonban ma is Róma és az USA általi dominanciára épül. A 

világpolitika legnagyobb főszereplőit Róma-Amerika, az Európai Unió, Kína és Oroszország 

adják. Általában bevett szokás, hogy a történészek és mások, akik a jelenkori helyzetet 

próbálják meg értelmezni, illetve a jövőt valamilyen módon kikutatni vagy legalább is 

kikövetkeztetni - olyan múltbeli eseményeket keresnek, amelyeket párhuzamban állnak a 

jelenkori eseményekkel és helyzettel. Ezeknek a párhuzamos eseményeknek a múltbeli 

kimenetelével kapcsolatban bocsátják előre a jövőbeni előrejelzéseiket, következtetéseiket és 

így próbálják meg valamilyen módon kifürkészni a jövőt. Isten, aki kezdettől fogva látja a 

véget a Szentíráson keresztül maga mutat rá arra a végidőben bekövetkező időszakra, amely 

párhuzamban áll a korábbi már az ókorban bekövetkezett eseményekkel és helyzettel. A 

Biblia a jövőre nézve is a legmegbízhatóbb információval lát el minket. Miközben az 

eljövendő dolgok árnyékát érezhetően és egyre jobban megfoghatóan előre vetíti számunkra.  

 

 © Sipos Gábor  

 

 

Néhány cikk az európai függetlenségi törekvésekkel kapcsolatban 

 

2017-ben Angela Merkel azt mondta, hogy Európának saját kezébe kell vennie sorsát.  

 

Angela Merkel: Eljött az idő, hogy Európa a maga kezébe vegye a sorsát www.444.hu 

 

“Hivatalosan is vége a német-amerikai nagy barátságnak. Angela Merkel 

kormánykoalíciója ugyanis szándékosan elhagyta a baráti jelzőt az Egyesült Államok 

megemlítésénél a választásokra készülő kampányprogramban…A német választásokra 

készülő kereszténydemokraták már nem sorolják barátaik közé az Egyesült Államokat. A 

CDU-CSU négy évvel ezelőtt még az ország Európán kívüli legfontosabb barátjának és 

szövetségesének nevezte Barack Obama kormányát, ám a Donald Trump vezette 

adminisztrációt csupán partnerként említi meg egy hétfőn közzétett választási 

kormányprogramban.” (Merkel már nem barátkozik Washingtonnal Forrás: hirado.hu/ 

Reuters http://www.hirado.hu/2017/07/04/merkel-mar-nem-baratkozik-washingtonnal/)  

 

Németország totális offenzívát kezdett Trump ellen www.444.hu 

 

Martin Schulz: Donald Trump rombolja a nyugati értékeket 

(http://www.korkep.sk/cikkek/kulugyek/2017/05/30/martin-schulz-donald-trump-rombolja-a-

nyugati-ertekeket) 
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