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17. fejezet 

 

„Babilon vitézei” 
Elámiták, Médek és Perzsák  

 
Ismerkedjünk meg most az elámiták, médek és perzsák szerepével a Bibliában. Kezdjük 

először Elámmal. Sém legidősebb fiát Elámnak hívták, tőle származtak az elámiták (1 Móz. 

10,22). Az elámiták Babilontól keletre éltek és igen ősi kultúrával rendelkeztek. Az ország 

hegyes vidéken feküdt, amely csak állattenyésztésre volt alkalmas, de voltak termékeny 

völgyei is. Országuk fővárosa Szuza (Susa) volt (Dán. 8,2) amely a Khosspés (mai Kerha; 

Choaspes a régi perzsában Uvaszpa annyi, mint lovakban dús)1 és az Eulaiosz folyók 

találkozásánál feküdt. A főváros nevéről Susianának is nevezték Elámot. A főváros 

stratégiailag fontos helyen jelentős kereskedelmi utak kereszteződésében épült. A másik 

jelentős városa Ansán volt. (A város a későbbi időkben is jelentős, Kr. e. 559 körül a perzsa 

Círus (II. (Nagy) Kürosz) kerül az Ansán királyság trónjára.) Elám főisteneinek tartották 

Hanubant (holdisten), Nahhuntét és Insusinakot (a sors irányítója) is, aki Szúza helyi istene is 

volt. Az elámita királyok neveiben is előfordulnak ezek az istennevek. Insusinakról azt 

tartották, hogy Szúza első uralkodója és uralkodóinak az ősapja volt.2     

Az ókori Elám még gazdag volt erdőkben tölgy, dió, pisztácia és vadmandulafában, amelyek 

a Zagrosz hegységet borították. A Zagroszban rezet is bányásztak. Az elámiták (elymaei) 

harcias nép volt, amely kitűnő íjász hírében állt.3 Mindjárt az özönvíz utáni történelem 

kezdetén a Bábeli zűrzavar után Lót és Ábrahám idejében elhatalmasodnak a Babilontól 

keletre élő Elámiták. Királyuk Khédorlaomer megtámadja az elámi fennhatóság alól 

függetlenedni kívánó Sodomát és testvér városait (1 Móz. 14,4). Kédorlaomer szövetségesei 

segítségével legyőzi a délieket. Kédorlaomer szövetségesei között találjuk a Babiloni királyt 

Amrafelt (1 Móz. 14,1-2; 14,9). Később az Újbabiloni birodalom hatalomra jutásakor szintén 

Babilon szövetségesei az elámiták.  „Kr. e. 626-ban a káldeus származású Nabopolasszár 

elfoglalta Babilon trónját. Azonnal szövetséget kötött Elámmal. Így - erről az oldalról 

biztosítva magát -, a következő évben már csapást mért az asszírokra, akiknek ereje láthatólag 

kezdett kimerülni a hatalmas birodalom összetartásában.”4 Jeruzsálem ostroma idején is 

találkozunk az elámiakkal, akiket Isten ekkor fenyítőeszközként használt fel népe ellen. „És 

Élám fölvette a tegezt, és jő szekéren emberekkel és lovagokkal” Ésa. 22,6 (Nabukodonozort 

elámi csapatok is segítették.) De láthatjuk az elámitákat Babilon ítéletének egyik 

végrehajtójaként is. „Szörnyű látomásban ez jutott tudtomra: Csal a csaló, pusztít a pusztító! 

Vonulj ellene, Élám, ostromold, Média! Minden sóhajtozásnak véget vetek.” Ézs. 21,2 (M.B.T. 

ford.) A harag pohara a Bibliai hét csapás (Jel. 16,1) a jelképes Elámnak is kijut (Jer. 25,25). 

Az elámiták sokakat nyomorgattak, és sok gonoszságot cselekedtek ezért Isten prófétája által, 

kijelentette Elám ítéletét. „Az Úr szava, a melyet szóla Jeremiás prófétának Elám felől, 

Sedékiásnak, a Júda királyának országlása kezdetén, mondván: Ezt mondja a Seregek Ura: 

Ímé, én eltöröm az Elám kézívét, erejének zsengéjét. És négy szelet hozok Elám ellen, az égnek 

négy határáról, és elszórom őket mindenik szél felé, és nem lesz nemzet, a kihez nem futnak az 

Elám szökevényei. És megrettentem Elámot az ő ellenségei előtt és az ő lelköknek keresői 

előtt, és veszedelmet hozok reájok, az én felgerjedt haragomat, azt mondja az Úr, és utánok 

bocsátom a fegyvert mindaddig, míg meg nem emésztem őket. És az én székemet Elámba 

helyezem, és kivesztem onnét a királyt és a fejedelmeket, azt mondja az Úr:” Jer. 49,34-38 

Isten előre rámutatott arra, hogy Elámtól gonoszságai miatt elveszi hatalmát „Ímé, én eltöröm 

az Elám kézívét, erejének zsengéjét” majd pedig „négy szelet hoz Elám ellen” az „égnek négy 

határáról”. A szél a romboló pusztító erőket szimbolizálja (Jer. 25,32; Jel. 7,1) „az égnek 

négy határa”, pedig azt mutatja, hogy ezek a föld minden égtája felől érkeznek (Dán. 11,4).  
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„és elszórom őket mindenik szél felé, és nem lesz nemzet, a kihez nem futnak az Elám 

szökevényei.” Elám egysége megbomlik, és mindenfelé menekülniük kell. „És megrettentem 

Elámot az ő ellenségei előtt és az ő lelköknek keresői előtt, és veszedelmet hozok reájok, az én 

felgerjedt haragomat, azt mondja az Úr, és utánok bocsátom a fegyvert mindaddig, míg meg 

nem emésztem őket.” Isten ellenséget szerez az Elámitáknak, hogy kipusztítsák őket. „És az 

én székemet Elámba helyezem, és kivesztem onnét a királyt és a fejedelmeket, azt mondja az 

Úr:” Isten széke az igazságosság széke, ez jelzi Isten igazságos büntető ítéleteit Elám 

királyai, fejedelmei felett. A királyok, fejedelmek jelképesen politikai hatalmakat jelentenek 

(Dán. 7,17; 8,20-21; Zak. 9,5; Csel. 7,18; Luk.2,25).  De Elámnak egy biztató ígéret is szól 

mely szerint „a végső napokban jóra fordítom Elám sorsát - mondja az Úr.” Jer. 49,39 (MBT 

ford.) Károli szerint „végezetre visszahozom Elámot a fogságból,” Jer. 49,39 De hogyan is 

történik meg ez a végidőben? Úgy, hogy a nagy evangéliumhirdetés idején a jelképes Elámiak 

közül is sokan megtérnek. Ézsaiás 11,11-ben szerepel az Elámtól való maradék is azok 

között, akiket Isten megszabadít. „És lesz ama napon: az Úr másodszor nyujtja ki kezét, hogy 

népe maradékát megvegye, a mely megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, 

Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és a tenger szigeteitől.” Elámot 

megtalálhatjuk még az Észak-Dél háborújának végső lezárásánál a történelem végén, mint 

olyan népet, amely Isten ellen fellázadt, de sorsát nem kerülheti el. „Itt van Elám és egész 

sokasága az ő sírja körül, mindnyájan megölettek, kik fegyver miatt hulltak el, kik alászálltak 

körülmetéletlenül a mélységek országába, kik félelmére valának az élők földjének, és viselik 

gyalázatukat azok mellett, kik sírgödörbe szálltak.” Ezék. 32,24 Ezek után vajon kit 

jelképezhet Elám? A Bibliában Elám Babilon szövetségeseit jelképezi. Ide tartoznak a 

különböző népek, szervezetek, politikai hatalmak. Közülük térnek meg a nagy 

evangéliumhirdetés idején (Ézsaiás 11,11). Babilon pusztulásakor a jelképes elámiaknak 

vagyis Babilon szövetségeseinek is szembe kell néznie a népek haragjával. Úgy ahogy azt a 

már ismertetett, Jer. 49,34-38 rész elmondja. De a jelképes Elámiak közül kerülnek ki Babilon 

elpusztítói is. Vagyis Babilon korábbi támogatói közül. „Szörnyű látomásban ez jutott 

tudtomra: Csal a csaló, pusztít a pusztító! Vonulj ellene, Élám, ostromold, Média! Minden 

sóhajtozásnak véget vetek.” Ézs. 21,2 (MBT. ford.) Zakariás 2,9-ben a Babilonról szóló 

Igehely rámutat arra, hogy Babilont a „saját szolgái” tehát szövetségesei pusztítják el. „Mert 

ímé én felemelem kezemet ellenök, és saját szolgáik prédájává lesznek, és megtudjátok, hogy a 

Seregeknek Ura küldött el engem.” Zak. 2,9 Megjegyzés: a történelemben Elám és Babilon 

egymás ádáz ellenségei is voltak, de a Biblia ezt a szerepüket másodlagosan hangsúlyozza ki. 

Elám és Babilónia sokat háborúzott. Pl. Kutir Nahhunte elámi király: „Akkád egész 

népességét özönvízként söpörte el…Sumer és Akkád népét rabként [Elámba] vitte”5  
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A szúzai bronzművesség nagyon fejlett volt. Ez a dombormű elámi harcosok felvonulását mutatja. (i.e. 

II. évezred vége; Párizs, Musée du Louvre) (Fotó: SG)  
 

„MÉD, MÉDEK Indogermán eredetű nép. Az 1Móz 10,2 szerint Jáfet harmadik fiának, 

Mádainak a leszármazottai.*1 Az iráni nyelvet beszélték. Az Asszíriától keletre, Babilóniától 

és Élámtól északra, a Káspi-tó déli és nyugati partvidékén elterülő hegyvidéken laktak. Az 

első, történetileg is bizonyítható királyuk, 1. Küaxarész is (Kr. e. 714-676) Asszíria alattvalója 

volt. Fia, Phraortész, lerázta az asszír igát, és megteremtette a független Médiát. Ekkor épült 

ki fővárosuk: Ekbatana. Média Kr. e. 650 körül újra elveszítette önállóságát. Az asszírok 

szövetkeztek a szkítákkal, és adófizetővé tették. II. Küaxarész (Kr. e. 625-585) asszír mintára 

újjászervezte a méd hadsereget. Legyőzte a szkítákat, és megalapította a nagy Méd 

birodalmat. Babilóniával szövetkezve szétzúzta az Asszír Birodalmat: Kr. e. 612-ben 

elfoglalták és lerombolták Ninivét. Kr. e. 585-ben legyőzte Lídiát, s határait Kis-Ázsiában a 

Halüsz-folyóig tolta előre. Pártia is a médek vazallusa lett. Astüagész (Kr. e. 585-553) még 

össze tudta tartani a birodalmat. Lányát, Mandane-t, a vazallus perzsa I. Kambüzész vette 

feleségül. Ebből a házasságból született a nagy Kürosz,”6 aki később a Perzsa birodalom 

megalapítója lesz.  

 

 
*1 Média asszír és héber nyelven Madai (Ókori Lexikon M-Pub 46. o. – Media), óperzsa feliratokban 

Mada (Ókori Lexikon A-Dem 44. o. – Media (hibajavító)). MADAI jelentése: a közepe, a középső. 

(Bibliai nevek és fogalmak – Madai)  
 „Az asszír sereghez tartozó idegen csapatok között már az i.e. 8. században találunk méd és perzsa 

íjászokat.” (A hadművészet ókori klasszikusai; Hanh István 1963 30. o.)  
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Médek (Musée du Louvre) (Fotó: SG) 

 

  
Egy küldött, méd lovasöltözékben, hoz a Perzsa nagykirálynak egy ünnepi ajándékot.  

(Xerxész palotájából, Perszepolisz Kr. e. 486-465; Karlsruhe, Badisches Landesmuseum) (mészkő)  

(Fotó: SG) 
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Arany plakett az Oxus kincsből - egy férfit mutat méd öltözetben (British Museum) (Fotó: SG)  

 

A médek »egy politikai házasság« útján szövetségesei voltak Babilonnak. Nabukodonozorról 

írja a Keresztyén Bibliai Lexikon: „A médek felől mindvégig biztonságban volt - felesége méd 

királylány -, ez is lehetővé tette más irányú hódításait. A befolyt rengeteg adóból jól felszerelt 

hadsereget tartott. - Nebukadneccar nőül vette Küaxarész leányát, Amytist.”7 „A médek 

kitűnő lótenyésztők voltak, hadseregük legértékesebb fegyverneme is a lovasság. A harci 

szekér, ha eleinte asszír hatásra alkalmazták is már korán elavult náluk. A méd arisztokrácia 

tagjaiból alakult ki a törzsszövetség fejeinek, a méd királyoknak lovasokból álló fegyveres 

kísérete, testőrgárdája…Küaxerész méd király teremtette meg a különböző fegyvernemekből 

álló fegyelmezett méd hadsereget. Fő erejét a lovas-íjászok alkották, ezeknek egy része a 

szkíta segélycsapatok közül került ki. A méd sereget a babiloni források még meglehetősen 

barbár seregként mutatják be. Sikereit inkább fékevesztett vadságának, a médek 

„természetes” vitézségének tulajdonítják, mint magas fokú szervezettségüknek vagy 

hadműészetüknek.”8 Perzsia (szétosztás; a lovak országa; tiszta, ragyogó).9 A perzsákról „III 

Salmánu-asaridu (i.e. 858-824) évkönyveiben találjuk meg a legkorábbi említést. Az 

évkönyvek a perzsákról i. e. 844 -ben számolnak be, akik az akkori Parszua területén éltek – 

nyugatra az Urmia-tótól – és a médekről, akik a Hamadán vidékén éltek, az i. e. 836-ban 

tesznek említést”.10  
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Perzsa emberi fej (relieftöredék, Perszepolisz, Irán; Ashmolean Museum, Oxford) (Fotó: SG) 

 

A későbbiekben hazájukat „Susától keletre a Bakhtijári-hegység előterében a Karun-folyó 

partjain találták meg és Parszumasnak nevezték el.”11 A perzsáknak az asszír – babiloni 

időszakban nem volt nagy jelentőségük. Kezdetben a médektől függőségben voltak és részt 

vettek velük egy asszíria ellenes koalícióban, amelyet a méd Khsathrita vezetett és a 

szövetségesek vereségével végződött.12 Egy másik Asszíriaellenes koalícióban is részt vettek 

a perzsák, amely a babiloniaiakat-elámiakat-médeket támogatta Szanhéribbel szemben.13 „A 

parszumasi perzsákról a babilóniai fejedelem törvényes igényeit az asszírokkal szemben 

támogató és e célból nagy sereget felállító Humban-nimena (692-688) uralkodása idején 

tesznek először említést. Az öldöklő és végül is bizonytalan kimenetelű összecsapás 

Haluléban zajlott le. Szín-ahhé-eriba asszír uralkodónak nem sokkal ezután sikerült Babilónt 

visszaszereznie, és Elámot ismét visszaverték.”14 „Assur-ban-apli (668-629) asszír uralkodó 

az elámiak felett aratott i. e. 639-es győzelme után behódoltatta a térségben található összes 

kisebb fejedelemséget. Ekkor I. Kürosz Parszumas királya is erre kényszerült, ezt az eseményt 

őrizte meg Assur-ban-apli egyik felirata: „Kuras Parsumas ország királya hallott a hatalmas 

győzelemről, amelyet és Assurnak, Bélnek és Nabunak, a nagy isteneknek, az én uraimnak a 

segítségével Elám fölött arattam, s hogy egész Elámot szökőárként elborítottam. Arukkut 

legidősebb fiát, adójával meghódolása kifejezésére Ninivébe uralmam városába küldte, 

uralmamhoz könyörgött.””.15  Az újbabiloni időszakban „A két kis perzsa királyság 

Küaxarész idején nem tudott ellenállni a médek felfelé ívelő hatalmának, és a ninivei győztes 

fennhatósága alá került.”16 „I Kambüszesz, Parszumas, Ansan és talán Pársza királya, urának, 

Média királyának Asztüagésznak a leányát vette feleségül. Ez a házasság növelte ennek az 

akhaimenida ágnak a jelentőségét és az egy korona alatt egyesített két királyság tekintélyét. 

Ebből a házasságból született Nagy Kürosz, aki Paszargadait fővárosává tette, és palotákból 

és templomokból álló nagy épületegyüttest építtetett.”17 Kürosz királyi levéltárat helyezett el 

Ekbatanában (a bibliai ’Akhméta’ -ban; Ezsd. 6,2-3).    
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Perzsa katonák, íjászok (csillogó mázolt tégla), Akhaimenida korszak (Szúza, I. Dáriusz palotája;  

Musée du Louvre) (Fotó: SG)  

 

A méd birodalom utolsó királyáról megoszlanak a nézetek. Az elsősorban Hérodotosz leírásán 

alapuló történelmi ismeret szerint a méd Asztüagész volt az utolsó király, akit Kürosz 

legyőzött és így Médiát beolvasztotta a Perzsa birodalomba. A másik nézet szerint, amelyet 

Xenophóntól ismerünk viszont nem Asztüagész volt az utolsó méd király, hanem az ő fia III. 

(II.) Küaxarész akinek Kürosz a hadvezére volt és meghódította Babilont. A két leírás ebben a 

kérdésben egészen ellentétes nézeteket vall! Hérodotosz leírása itt nem egyeztethető össze a 

Szentírással, míg Xenophón leírása összhangban áll vele! A méd birodalom fennállását 

egészen a babiloni birodalom bukásáig, sőt még egy kicsit azon túl is bibliai könyvek sora 

támogatja! (Ézsaiás, Dániel, Jeremiás)    

 

 „Kürosz katonai sikereit a perzsa arisztokrácia tagjaiból álló lovasságával vívta ki… A 

seregek „királyi” jellegűek voltak nem a népeket képviselték, hanem csak uraikat szolgálták, 

és egyetlen kudarc is elegendő volt teljes demoralizálásukhoz”18 (bomlasztásukhoz, 

züllesztésükhöz). „Az ókori Keleten a hadsereg a hagyományos rend szerint 3 részből állt a 

10000 főnyi testőrgárdából (a perzsa arisztokrácia tagjait tömörítő „hallhatatlanokból”) a 

háború esetére besorozott perzsa közrendűekből, és a meghódított területek által rendelkezésre 

bocsátott csapatokból. A testőrgárdán belül szervezték meg az 1000 alabárdosból, az 1000 

lovastestőrből és a testőrség harciszekér-alakulatából álló különleges elitcsapatokat. A 

határokat jórészt idegen zsoldosok vagy telkes- katonákkal benépesített erődök védték…A 

halhatatlanok – az asszír hivatásos sereg tagjaihoz hasonlóan – egyenruhaszerű öltözéket 

viseltek és a királyi udvartól szabványosított fegyvereket kaptak: a vállon átvetve viselt íjat és 

tegezt, hajítólándzsát és rövid kardot. Úgy látszik azonban, a testőrgárda is különböző 

fegyvernemekre oszlott. A perszepoliszi királyi palota domborműveinek katonaképei alapján 

gyalogos íjászokat és lovas íjászokat különböztetünk meg. A perzsa sereg döntő csatáit 

elsősorban a gyalogos és lovas íjászok nyílzápora és a lovasok ezt követő rohama döntötte el. 

A perzsa arisztokrácia tagjait gondosan képezték ki hivatásukra. Hérodotosz szerint a perzsa 
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ifjak 20 éves korukig csak 3 dolgot tanulnak meg: nyílazni, lovagolni és igazat mondani. A 

felnőtt perzsát elsősorban katonai erényei szerint ítélték meg.”19  

 

 
Perzsa katonák, íjászok (csillogó mázolt tégla), Akhaimenida korszak (Szúza, I. Dáriusz palotája;  

Musée du Louvre) (Fotó: SG)  

 

Mielőtt Kürosz bevette volna Babilont Lüdia ellen ment „Útközben elfoglalta Harránt, a 

fontos kereskedelmi központot, amely Nabú-naid kezében volt. Ezzel a lépéssel egykori 

szövetségesét az Egyiptommal és Spártával már eddig is szövetségben levő Lüdia oldalára 

állította”20 

 

A Bibliából láthatjuk, hogy a jelképes médek is kapnak a harag poharából, vagyis a hét 

csapásból (Jer. 25,25).  A perzsákat megtalálhatjuk Tírusz „építői” védelmezői között (Ezék. 

27,10) és találkozhatunk velük a Góg és Mágóg küzdelménél is (Ezék. 38,5).  

A médek és perzsák Babilon elpusztítói voltak Belsazár idejében. Babilon bukásakor 

vészjóslóan rejtélyes írás jelent meg a falon: „És ez az írás, a mely feljegyeztetett: Mene, 

Mene, Tekel, Ufarszin! Ez pedig e szavaknak az értelme: Mene, azaz számba vette Isten a te 

országlásodat és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál. 

Peresz, azaz elosztatott a te országod és adatott a médeknek és perzsáknak.” Dán. 5,25-28 

Az Isteni ítéletet Babilon felett a „felkent” Kürosz viszi véghez: „Így szól az Úr felkentjéhez, 

Czírushoz, kinek jobbkezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok 

derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak; 

Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és 

leütöm a vaszárakat.” Ésa. 45,1-2 „Ímé, én feltámasztom ellenök a Médiabelieket, a kik 
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ezüsttel nem gondolnak, és aranyban nem gyönyörködnek;” Ésa. 13,17 „Élesítsétek a 

nyilakat, töltsétek meg a tegzeket; felindította az Úr a Médiabeli királyok lelkét, mert Babilon 

ellen van az ő gondolatja, hogy elveszesse azt, mert az Úr bosszúállása ez,” Jer. 51,11 

„Avassátok fel ellene a nemzeteket, Médiának királyait, az ő hadnagyait és minden 

főemberét, és az ő birodalmának egész földét.” Jer. 51,28 

 

 
Lovas, szúró fegyverrel, óperzsa kor, kalcedon pecséthenger  

(Budapest, Szépművészeti Múzeum) (Fotó: SG) 

 

Vajon kit szimbolizálhatnak a médek és perzsák? Elámhoz hasonlóan Babilon szövetségeseit 

és elpusztítóit láthatjuk meg bennük, akik a prófétai szóhoz hűen ellene támadnak majd. 

Küroszról a „felkentről” ezt mondja az Írás: „felöveztelek téged, bár nem ismerél” Ésa. 45,5. 

Azok a népek, akik elpusztítják majd a végidő nagy Babilonját Zak. 2,9 szerint „saját 

szolgáik”, megtéretlen népek lesznek. Olyanok, akik visszautasították Isten kegyelmét és 

ezért nem ismerték meg Őt. De Isten mégis felhasználja, kiválasztja őket céljai véghezvitelére 

eszközként, felkeni őket, vagyis hatalmat ad nekik a Babilon feletti ítéletre. „Én parancsoltam 

felszentelt vitézeimnek, és elhívtam erősimet haragomnak véghezvitelére, a kik én bennem 

büszkén örvendenek.” Ésa. 13,3 Örömük csupán abból fakad, hogy »hatalmuk van« 

véghezvinni az ítéletet, de lelkükben nem változtak meg.  

 

Jelképes értelemben az Elámiták, Médek és Perzsák lesznek „Babilon vitézei” (Jer. 51,30; 

50,36; 51,32; 51,56-57) Babilon egykori támogatói, szövetségesei, akik végül is 

összeroppantják a Babiloni birodalmat. Ez összhangban áll Jel. 17,16-17-tel mely szerint: 

„A tíz szarv, amelyet láttál, és a fenevad, meg fogják gyűlölni a paráznát, magára hagyottá és 

mezítelenné teszik, húsát lerágják, őt pedig tűzben elégetik. Mert az Isten adta szívükbe, hogy 

végrehajtsák szándékát, hogy szándékuk egy legyen, és felajánlják királyságukat a 

fenevadnak, míg be nem teljesednek az Isten igéi.” Jel. 17,16-17 (MBT ford.) 

 

A tíz szarv az Európai Uniót jelképezi, az első fenevad pedig a Jel. 13,11 földből feljövő 

fenavadja amely Amerikát jelképezi. A „parázna” második fenevad a Jel. 13,1 tengerből 

feljövő fenevadja, amely Rómát jelképezi.   
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Az iráni felföld gazdag volt márvány, ón, ólom, vas, réz, arany és ezüst ásványkincsekben. (Rajz: SG) 
 

© Sipos Gábor 
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