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9. fejezet 

 

Szerecsenek és Líbiabeliek és Lúdiak 
 

Ebben a fejezetben Egyiptom támogatóival fogunk foglalkozni a szerecsenekkel, 

líbiabeliekkel és a lúdiakkal (lüdek, lídiaiak). Dániel 11,43 ezek közül említi a szerecseneket 

és a líbiabelieket. Természetesen már Dán. 11,43-ból is láthatjuk, hogy szimbólumokról, van 

szó. Olyan jelképekről, amelyek fontos szerepet töltenek be a végidei eseményekben.  Ezért 

külön is foglalkoznunk kell velük. 

 

Szerecsenek 

(Kusiták, Núbiaiak, Etiópok) 

 

A szerecsenek Hám leszármazottai voltak Khúson (fekete, szerecsen, sötétbörű; a megégett 

arcok földje…)1 keresztül (1 Móz. 10,6). Területük Egyiptomtól délre volt. Korábban a 

kusiták Sineár földjén éltek erre elég egyértelmű bizonyíték a Szentírásban a lázadó Nimród 

Kús-tól való származása (1 Móz. 10,8). A Bábelből való szétszóratás következtében Khús és 

leszármazottjai dél felé vették útjukat, egyik részük Dél-Arábiában (1 Móz. 10,7;1 Krón. 1,9) 

másik részük a távoli Afrikában, telepedett meg. (Az irány lehetett fordított is tehát előbb 

Khús aztán Dél-Arábia. A Bibliából ez nem derül ki.) Hagyományos esetben Szerecsenország 

északi határa Siéné (Asszuán) vagy másként mondva Szevéné alatt volt, és innen húzódott dél 

felé. „Migdoltól fogva Siénéig,1 és Szerecsenország határáig.” Ezék. 29,9-10 Sziéné az első 

katarakta (vízesés) előtt volt. Az első vízeséstől tehát már gyakorlatilag Szerecsenország 

húzódott. Ez volt Kús (szerecsenek) északi határa. Szerecsenország déli határát nagy 

folyóvizei alkották. Szerecsenország után már egy másik ország következett, a Sabeusok 

birodalma. Ez Szerecsenországtól keletre volt. „Jaj a szárnysuhogás országának, a mely 

Szerecsenország folyóin túl van;” Ésa. 18,1 Nyugatra - délnyugatra azonban ezek a folyók az 

akkori világ határát jelentették. „Kús2 folyóvizein túlról hozzák imádóim, szétszórt népemnek 

leányai ételáldozatomat nékem.” Sof. 3,10 A perzsa birodalom idején, Szerecsenország volt a 

perzsa birodalom délnyugati határa. „Ahasvérus idejében történt (ez az Ahasvérus az, a ki 

uralkodott Indiától fogva Szerecsenországig százhuszonhét tartományon),” Eszt. 1,1 (lásd 

még Eszter 8,9). „ETIÓPIA. Egyiptomtól délre fekvő nagy kiterjedésű ország, mely magában 

foglalta Núbiát és Szudánt, és a mai azonos nevű országtól északra, ha ugyan nem délre is 

elterülő földet…”2 „KUS (héber, egyipt. Kos)…általában az ókorban annyi, mint Núbia és az 

a föld, mely Núbiától délre egészen Khartumig terjed. Különösen a Nílus völgyére 

terjesztették ki ezt a földrajzi fogalmat és annak is arra a darabjára mely a Kék–Nílus 

torkolatáig húzódik.”3 Szerecsenország határai az idők folyamán egészen biztosan változtak, 

de kétségkívül nagy kiterjedésű országról van szó. Szerecsenország a Biblia szerint a folyók 

országa volt. Nagy folyamai felszabdalták földjét, „melynek földét folyók hasítják át” 

Ésa.18,2;7. Gerhardus Mercatornak az 1587-es „A keleti félteke” című világtérképe jelez egy 

Nílusba ömlő folyót és a térkép Núbia területét a Nílustól nyugatra helyezi.   

 
1 SIÉNÉ (nyílás, kulcs). Egyiptomi város, Egyiptom és Etiópia határán (Ez 29,10); a mai Assuán. 

(B.n.f.) Szevéné Város Egyiptom legdélibb határánál, az etiópiai határ közelében (a mai Asszuán), a 

Nílus első zuhataga alatt, a K-i parton, Elefantiné szigetével szemben (ahol a Kr. e.-i 6. szd.-tól zsidó 

katonai kolónia volt). A »Migdóltól Szevénéig« kifejezés Egyiptom legészakibb és legdélibb határát 

jelöli (Ez 29,10; 30,6). Határváros jellegéből adódóan az Egyiptom, Núbia és Szudán közötti 

kereskedelmet bonyolította le (núbiai arany). Kőbányáiban gránitot fejtettek. (K.B.L.) 
2 Kús 1. Etiópia h. neve, g.-ül aithiopia. (K.B.L.) 
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Részlet: A keleti félteke Gerhardus Mercator 

Orbis Terrae Conpendiosa Descripto (1587) című világtérképéből 

 

Ez a térkép jelez egy Nílusba ömlő folyót, amely felvesz egy másik folyót miközben átfolyik 

Núbia területén. Ez a térkép Núbiát nem pusztán csak a Nílushoz helyezi. Egy másik 

rekonstrukciós térkép, amely Hérodotosz leírásai alapján készült a Nílus folyamot az észak – 

nyugat Afrikában lévő Atlasz hegységből eredezteti. Líbia itt nem csak felső Afrikát hanem 

az egész földrészt is jelöli. Az etiópokat a térkép délre a Nílus általunk nem ismert folyásához 

is helyezi.    

 

 
A korabeli világ Hérodotosz feljegyzése szerint Kr. e. 450 

 



3 

 

Eratosthenes térképén valamivel később Hérodotosz után Kr. e. 220-ban a Nílus az általunk 

ismert folyást követi. Szerecsenország ezen a térképen délen a Nílusnál helyezkedik el, illetve 

a földrész délnyugati részén. Líbia itt szintén nem csak felső Afrikát hanem az egész földrészt 

is jelöli.  

 

 
A korabeli világ Eratoszthenész szerint Kr. e. 220 

 

Ptolemaei térképén (Orbis Ptolamaei), hasonlóan szerepel Szerecsenország (Etiópia). 
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Szerecsenország fővárosa időközönként más volt. Ilyen főváros volt Kerma*2, Napata*3 és 

Meroé. Ezek a városok felügyelték a belső – afrikából jövő folyami és karaván-

kereskedelmet, amely Szerecsenországból vagy Szerecsenországon keresztül haladt Egyiptom 

felé. „Elephantiné*5 az - 1. kataraktánál (a mai Asszuánnál) fekvő sziget – lett az a 

kereskedelmi központ ahová a núbiaiak elhozták saját áruikat, valamint a tőlük délebbre fekvő 

törzsektől szerzett cikkeket, hogy ott egyiptomi árukra cseréljék őket. Ezen egzotikus árucikkek 

között volt elefántcsont, ébenfa, majmok és párducbőrök.”4
 Szerecsenország nagyon gazdag 

volt a különböző ásványkincsekben. Egyiptomba szó szerint ömlött innen az arany a nemes 

fák (ébenfa) és az építőkövek (gránit). A gránitot Asszuánnál, Kerma és Napata környékén 

bányászták.  

 

 

 
*2 Frissítés: „Itt a dél felé vivő víziút és karavánutak mentén a Középbirodalom korában valószínűleg 

egyiptomi kereskedelmi telep állott…A keramika nagyon változatos. Egyes helyi készítményű 

edények igen finom kivitelűek, és azt mutatják, hogy a fazekastechnika magas fokon állt. A fából, 

bőrből, aranyból, rézből, és elefántcsontból készült tárgyak arról tanúskodnak, hogy Etiópiának 

nagyon ügyes kézművesei voltak.” (VT I. Kötet 566-567. o.)    
*3 Frissítés: „Piramis alakú síremlékek Napata környékén vannak (ezt a várost még a XVIII. dinasztia 

idején alapították a 4. zuhatagnál). Napata lett az etióp állam fővárosa, mert kedvező földrajzi fekvése 

folytán ellenőrzése alatt tarthatta a déli országokba vezető útvonalakat és a keleti hegységek 

völgyeiben folyó aranybányászatot.” (VT I. Kötet 568. o.) „Etiópia…az ókor egyik leggazdagabb 

országának hírében állt, mert bővelkedett mindenféle ásványkincsekben, elsősorban aranyban. Az 

aranyat a Nílus völgyétől keletre fekvő úgynevezett Arab – sivatag száraz, napégette völgyeiben és 

szakadékaiban bányászták. Ugyanott drágaköveket és féldrágaköveket is találtak. Az országnak 

ezüstje reze és vasa is volt. A távoli déli területekről Etiópián keresztül jutott Egyiptomba az 

elefántcsont, a sokféle értékes vadbőr, az illóolajakat tartalmazó növények sokasága, az ébenfa stb.” 

(VT. I. Kötet 565. o.) Sztrabón szerint Etiópiában csakúgy, mint Arábiában és Indiában 

fűszernövények is voltak. „Fahéj, nárdus és egyéb fűszerek is vannak India déli részén éppen úgy, 

mint Arabiában és Aithiopiában, mert a nap melege tekintetében körülbelül hasonló hozzájuk,…” 

(Strabón Geógraphika Gondolat 1977. 725. o. (15. könyv))   

Kús országa Felső – Egyiptom természetes folytatásaként termékeny földsáv volt. Ehhez a sávhoz 

oázisok és sztyeppek csatlakoztak, ahol az ókorban félnomád és nomád törzsek laktak. (VT I. Kötet 

564. o.) III. Szenuszert Szemnánál felálított határkőfelirata például beszámol arról, hogy a fáraó a 

núbiaiak bikáit leölte, megtiltotta a déli határon, hogy nyájaik átléphessenek, levágta árpájukat és 

felégette. (ÓKTC 25-26. o.) A 4. és az 5. katarakta (vízesés) egy részének kivételével Kermától, 

Napatán keresztül Meroéig ugyancsak megművelt területek voltak. (Lásd Az ókori Egyiptom története 

– Ian Shaw 335. o.) A Nílus áradásainak előnyeit nemcsak Egyiptomban hanem Etiópiában is 

élvezték. (Strabón Geógraphika Gondolat 1977. 810. o. (17. könyv) 
 Josephus Flavius szerint Meroé jól megerősített város volt. „Ez a város szinte bevehetetlen volt, 

mert a Nílus egészen körülvette, és más folyók is, mint az Astapus és az Astabora, szinte lehetetlenné 

tették a támadást, még ha az ellenség át is kelt a vizeken. Így a város valósággal olyan volt, mint egy 

sziget; a folyók védelmén kívül erős várfala is volt, ezenfelül pedig a falakon belül erős töltések, hogy 

felfogják a víztömegeket, amelyek a folyamok megáradása idején fenyegették a várost. Még ha az 

ellenségnek sikerülne is átkelnie a folyókon, ennyi akadály igen megnehezítené a város elfoglalását.” 

(Josephus Flavius: A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980. 51. o.) Frissítés: „A 

termékeny földsáv csak egészen délen, Meroé (görög névalak) vidékén és szomszédságában szélesebb. 

Itt az éghajlat nedvesebb, mint Etiópia más részein.)” (VT I. Kötet 565. o.) „Ez a város az 5. és a 6. 

zuhatag között épült, földművelésre és különösen állattenyésztésre alkalmas, nagy kiterjedésű és 

termékeny sztyeppéken. Amellett arrafelé voltak a legfontosabb vasolvasztó központok, márpedig a 

vas iránti kereslet abban az időben egyre jobban növekedett.”  (VT I. Kötet 569. o.)  
*5 Elephantiné jelentése: „elefánt/elefántcsont városa”. (Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris 

Bp. 2000.680. o.)  
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Ókori asszuáni gránitbánya, amelyből például obeliszkeket vágattak maguknak az egyiptomi 

uralkodók (Fotók: SG) 

 

Délebbre a Nílus és az Atbara találkozásánál Meroéig vasat bányásztak. A Biblia említi 

Kúsnak topázát (Jób 28,19). Amikor Núbia egyiptomi fennhatóság alá került adót fizetett 

Egyiptomnak. „A jelenetek bemutatják a térségből érkezett adót: aranykarikákat, 

aranyrudakat, aranyport zsákokban, ékszereket, ébenfa tárgyakat; valamint párducbőröket, 

strucctollakat, strucctojásokat, majmokat, párducokat, zsiráfokat, kutyákat és 

szarvasmarhákat”.5 Frissítés: „A II. évezred közepéig Etiópia kizárólag nyersanyagszállító 

ország volt, de később Egyiptom az etiópiai kézművesek egyes készítményei – edények, 

bútorok, kocsik és fegyverek – iránt is érdeklődni kezdett. A kézműves termékeket és az 

aranyat Észak – Etiópia, az állatokat pedig Dél – Etiópia szállította, mert arrafelé voltak a 

legnagyobb legelők, és a nomád állattenyésztés is ott maradt fenn legtovább.”6  

 

 
Núbiaiak értékes portékákat visznek (British Museum) (Fotó: SG) 
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„Egyiptom már a legkorábbi időktől fogva kizsákmányolta Núbiát, hogy hozzáférjen a régió 

termékeihez –kőzetekhez, ásványokhoz, majd később aranyhoz- és rajta keresztül jutott hozzá 

Közép Afrika egzotikus áruihoz”.7 „Az aranyat a Nílus - völgy és a Vörös - tenger között 

elterülő sivatagban lehetett beszerezni az üledékes homok - és kavicsrétegekből, illetve a 

kvarckőzetből, ahol zárványok formájában volt jelen. Az ókori bányaterületek a Keleti sivatag 

északi részén húzódtak, a Hammamat - vádi környékén, továbbá a Keleti - sivatag középső 

térségében, és a Nílus völgy mentén a Halfa – váditól Kermáig. Az érceket származási 

helyüknek megfelelően „koptoszi arany” -nak,„wawati arany” -nak, illetve „kusi arany” -

nak nevezték.”8  Az egyiptomi VI. dinasztia idején Merenré Fáraó az elephantinéi kormányzót 

Horhufot küldte Szerecsenországba Jam földjére. „Őfelsége, az én uram, Merenré, elküldött 

engem Jamba, Irivel, atyámmal…Hét hónap alatt vittem ezt véghez, és szép, és ritka ajándékot 

hoztam onnan. Igen nagy dicséretet kaptam ezért.”9 Horhuf egy másik vállalkozása folyamán 

Észak Núbián keresztül tért vissza Egyiptomba. „Levonultam 300 szamárral, megrakva 

tömjénnel, ébenfával, hekenu olajjal, szat növénnyel, párducbőrrel, elefántagyarral…és 

mindenféle jó termékkel. Amikor Irtjet, Szatju, és Wawat fejedelme látta, hogy a sereg Jamból 

és az a csapat, amely velem küldetett, erős és nagy, miközben a székhely felé vonul, akkor 

kísért engem ez a fejedelem, és állatokat adott és vezetett Irtjet magaslatainak útjain, mert 

elővigyázatom akkor kiválóbb volt, mint a király bármely barátjáé vagy a tolmácsok 

elöljárójáé, aki korábban Jamba küldetett.” Jellegzetes, darabos stílusban mondja el itt a 

kormányzó nem éppen veszélytelen vállalkozását. Mivel a núbiai fejedelmek látták, hogy erős 

expedícióval van dolguk nem próbálkoztak meg rablótámadással, hanem kalauzolták, 

segítették Horhufot a nehéz terepen.”10   

 

Núbia két tartományra oszlott Alsó és Felső Núbiára. Alsó Núbia neve Wawat volt és 

Elephantinétől a 2. vízesésig terjedt. Felső Núbia neve Kús volt és a 2. vízeséstől a 4. terjedt. 

„A „Núbia” elnevezés az egyiptomi nub, azaz arany szóból ered.”11 Kákosy szerint: „Nub 

kopt nyelven: arany”.12 A Biblia az egész Szerecsenországot Kúsnak nevezi. Ésa. 18,2 úgy 

jellemzi a kusitákat, hogy „magas és derék nép”, „a mely rettenetes mióta van és ezután is”, 

„hatalmas és hódító nép”, „a melynek földét folyók hasítják át”. A jellemzésből kitűnik, hogy 

egy igazi hódító katonaállamról van szó. Aminek igen erős hadserege és más népek feletti 

sikeres győzelmei voltak. Ezék. 30,9-ben olvashatunk a „bátorságban lakó 

Szerecsenország”7-ról. Amely elbizakodott biztonságban érzi magát. Hérodotosz a 

Szentíráshoz hasonló dolgokat állít az etiópokról. „minden ember közül a legnagyobb 

termetűek és legszebbek. Azt is mondják, hogy egészen mások a szokásaik, mint a többi 

népnek. A királyi hatalomról például úgy döntenek, hogy azt választják meg királynak a 

polgárok közül, aki a legnagyobb termetű és persze a legnagyobb testi erejű is.”13 Hérodotosz 

országukat a lakott világ egyik déli határának tartja. „Délre, amerre a nap lenyugszik, a lakott 

föld legszélén húzódik az etiópok országa. Ebben az országban sok az arany, továbbá a nagy 

testű elefánt, az ébenfa és mindenféle vadon termő fa, az emberek pedig magas termetűek, 

szépek és igen hosszú életűek.”14 *8  Szerecsenországból már az óbirodalom idején is 

toboroztak katonákat az egyiptomi seregbe, ahogy erről Uni életrajzi sírfelirata is beszámol: 

„Őfelsége megtorlást gyakorolt az ázsiaiakon, a beduinokon. Őfelsége összeállított egy sok 

tízezer emberből álló hadsereget, egész Felső Egyiptomban Elephantinétől kezdve észak felé 
 

 Felső - Egyiptomban van  
7 az MBT és a Kat. ford.-ban „gondtalan” szerepel, ez azonban összefüggésben van a bátorsággal 

Ezék. 16,49-ben Sodomáról pl. ezt mondja a Biblia „gondtalan békesség volt nála”. Ésa. 32,18-ban 

„gondtalan nyugalom”-ról olvasunk. Ésa. 32,11-ben pedig ezt mondja: „reszkessetek ti gondtalanok”- 

ami mutatja, hogy olyanokhoz szól a figyelmeztetés, akik bátorságban vannak. 
*8 Hérodotosz szerint Kambüszész perzsa király idejében az etiópok közül „sokan élnek százhúsz évig 

vagy még annál is tovább” (Hérodotosz: A görög – perzsa háború Osiris Bp. 2000. 201. o.)  



7 

 

Aphroditéspolis kerületig…”15 Ez a sereg többek között irteti núbiaiakból, Meda-beli 

núbiaiakból, Jam -beli núbiaiakból, Wawat-i núbiaiakból illetve Kaau-beli núbiaiakból állt.16 

(Lásd Uni sírfeliratát) Egyiptomban is éltek kusita származású emberek pl. a 25. dinasztia 

idején. „Az uralkodók annak ellenére, hogy titulatúrájuk nagy részéhez egyiptomi neveket 

választottak, megtartották kusita születési nevüket. A jellegzetes egyiptomi fül számára idegen 

nevek (Irigadiganen, Kelbaszken) rávilágítanak a kor több tisztviselőjének kusita 

származására, míg mások egyiptomi nevet is felvettek, de mellette núbiai nevüket is 

megtartották.”17 – sokat megőriztek kusita etnikai identitásukból is. (ugyanott) 

 

   
Harcos elefántokkal (Núbia Múzeum, Asszuán, Bronz, Meroitikus periodus) (Fotók: SG) 

 

 Az Újszövetségben szerepel a Kandaké szó, amely a Szerecsen királynők címe lehetett. 

Kandaké azt jelenti: a szolgák királynője.18 „Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: „Kelj 

fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen.” Ő felkelt, és 

elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki 

egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben 

hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát.” ApCsel. 8,26-28 (MBT ford.)  
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Kusita királynő (Kandeke) (Amanitore) (Meroétikus kor, Wad Ban Naga, Isistemplom, homokkő; 

Berlin Neues Múzeum) (Fotó: SG)  

 

Volt idő, amikor Egyiptomban is szerecsen uralom érvényesült, mint pl. a XXV. dinasztia 

idején, amikor a szerecsen Fáraó Tirháka ült Egyiptom trónján.  „És hallván Tirháka felől, a 

szerecsen király felől” 2 Kir.19,9 (lásd még Ésa. 37,9). „Azonban amikor a fáraók hatalma az 

Újbirodalom után hanyatlásnak indult, a núbiaiak visszanyerték függetlenségüket. Ekkor 

hatalmas birodalom jött itt létre, melynek élén a 4. kataraktánál fekvő Napata (Gebel Barkal) 

egyiptanizálódott uralkodói álltak, akik nagy hatalomra tettek szert, és azzal, hogy ellenőrzés 

alá vonták a Nílus völgyet, visszájára fordították a gyarmatosítást. Körülbelül száz évig 

uralkodtak Egyiptom felett, amíg az asszírok ki nem űzték őket.”19 A szerecsenek birodalma 

Jórám (Júdabeli király) idején egészen Filiszteáig és az Izraeltől délre lévő Arábiáig felért. 

„Felindítá azért az Úr Jórám ellen a Filiszteusok és az Arábiabeliek elméjét, a kik a 

szerecsenekkel határosok valának.”. 2 Krón. 21,16 Viszont a szerecsenek történelmében az is 

többször előfordult „hogy a núbiaiak elfogadták egyiptomi gyarmatként betöltött szerepüket, 

amivel együtt járt az évenkénti, aranyból, strucctollakból, leopárdbőrökből, állatokból, 

drágakövekből, és rabszolgákból álló adó fizetése.”20
 (Ez pl. a XVIII. dinasztia idején volt 

így, amikor Egyiptom erős volt.)  
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Tirháka Kús királya (Anglia, Oxford) (Fotó: SG) 

   

Szerecsenország ideológiailag azonossá vált Egyiptommal. „A helyi núbiai lakosok 

fokozatosan átvették az egyiptomi vallást, szokásokat és írást. Az egyiptomi hatás ekkor érte el 

legmagasabb szintjét, és III. Amenhotep, illetve II. Ramszesz idején e királyok személyes 

kultusza is gyökeret vert Núbiában, ahol istenként tisztelték őket… Núbia olyannyira 

egyiptanizálodott, hogy már nem volt szükség a népesség leigázását célzó nagyszabású 

hadjáratokra…”21 „Egyiptomi stílusú templomaikkal és a piramisformát követő királyi 

temetkezéseikkel ezek az emberek még jóval azután is őrizték az egyiptomi kultúrát, hogy az 

Egyiptomban már kihalt”.22 

 



10 

 

 
Nyugati fala Tirháka (Taharka) Fáraó síremlékének (Ashmolean Museum, Oxford; Szudán Kawa) 

Tirháka Fáraó és a Gemáten (Kawa) istenei. Tirháka kínál egy cipókenyeret, egy nyakláncot, egy 

melldíszt és a figuráját a Maat-nak (a kozmikus rend szimbólumát) a kos fejes Amon Ré-nek. A 

bálványisten trónja mögött állnak a bálványistennők: Anukisz Néth, Szétisz, Anukisz Bá. (Fotó: SG) 
 

 
Északi fala Tirháka Fáraó síremlékének (jobb oldali falrészlet) (Ashmolean Museum, Oxford; Szudán 

Kawa) Szekhmet, Nefertum-Hórakhti és Tirháka Fáraó (Fotó: SG) 



11 

 

 
Kús északi területei (Rajz: SG) 

 

 
A kusiták azonban nem csak Egyiptom szövetségeseinek számítottak, hanem időnként gyűlölt 

ellenségeknek is. A képen lévő múmia talpai egy ázsiai és egy núbiai foglyon taposnak. (Museo 

Egizio, Torino; Ptolemaiosz periodus – Római periodus; Kr. e. 332- Kr. u. 395 -ig) (Fotó: SG) 
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A kusita Peye (Piankhi) sztéléje a Kairói Múzeumban (Fotók: SG) 

 

Peye Gebel Barkal-i sztéléjének jobb felső sarkában látható amint Egyiptom tartományi fejedelmei 

állva vagy éppen a földre borulva hódolnak Peye előtt. (Peye alakját később kivésték) Peye elfogadta a 

tartományi fejedelmek hódolatát, akik elismerték uralmát Egyiptom és Kús felett. Majd visszatért 

Núbiába. Van, aki szerint a 2 Kir. 17,4-ben a Szua néven említett egyiptomi király személyével 

kapcsolatba, egyedül elfogadható jelöltként Peye (Piankhi) hozható.23  A 2 álló személy alatt alig 

láthatóan a földre boruló személy IV. Oszorkon fáraó, akit egyesek szintén Szuával tartanak 

azonosnak. Ennek a fáraónak azonban csak kis hatalma volt, a Delta keleti vidékén (hatalma nem 

nagyon terjedt túl Tanisz és Bubasztisz környékén),24 ezért igen meglepő volna, ha Hóseás egy ilyen 

gyenge uralkodóra - aki nem, hogy Egyiptomot de még a Deltát sem uralta - támaszkodott volna az 

erős asszírokkal szemben. Hóseás pedig nagyon bízhatott egy az asszírokkal szembeszállni képes erős 

Egyiptomból érkező haderő segítségében mert még az évenkénti adót sem küldte el az asszír 

királynak. De a várva várt segítség úgy látszik elmaradt, az asszír király pedig súlyosan megbüntette 
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Hóseást pártütése miatt. „De amikor Assiria királya megtudta, hogy Hóseás pártot ütött ellene és 

követeket küldött Szuához, Égyiptom királyához, az évenkénti adót pedig nem küldte meg Assiria 

királyának: elfogatta õt Assiria királya és börtönbe vetette”. 2 Kir. 17,4 

 

Erős hadseregének a tudatában a győzelemben biztos líbiai fejedelem (Tefnaht) ellen vonuló Peye 

viharként-felhőszakadásként pusztította el az ellenség ellenálló erőit. Különösen Memphisz 

ostromának a leírása érdekes. A sztélé említi, hogy Peye amikor Hermupolisz városához ért hadjárata 

folyamán már „Őfelsége tekintélye az ázsiaiak határáig ért. Minden szív reszketett tőle.”25  

 

„Őfelsége sereget küldött Egyiptomba, megparancsolván nekik nagyon erősen: „Ne (támadjátok meg 

az ellenséget) éjszaka orvul játékos (?) módjára.” Küzdjetek, amikor látni lehet. Jelezzétek neki a 

harcot messziről. Ha azt mondja: „még várunk egy másik város csapataira és harci kocsizóira”, 

üljetek le, amíg megérkezik a serege. Akkor harcoljatok, mikor mondja. Ha pedig más városban is 

vannak szövetséges csapatai, hadd várják meg őket. Azokat a hercegeket, akiket a védelmére hozatott, 

a libyaiakat, kedvenc hadseregét, ezeket hívják ki harcolni először…A hadsereg pedig itt volt 

Egyiptomban, mikor meghallotta, hogy őfelsége megharagudott rá. Ekkor harcot kezdtek Oxyrhynchos 

kerület és Permeded ellen, s meghódították azt, mint egy felhőszakadás*…A saisi fejedelem (is) 

megérkezett Memphisbe éjszaka, s parancsot (adott) hadseregének, hajósainak, hadserege nyolcezer 

kiváló emberének elrendelvén nagyon erősen: „Íme, Memphis tele van katonákkal, Alsó – Egyiptom 

minden válogatottjával, árpával, búzával és mindenféle terménnyel. A raktárak (szinte) kiáradnak. 

Mindenféle fegyver…fal. Nagy sánc épült, járatos mesterek műve. A folyó veszi körül a keleti részt. 

Nem lehet (ott helyet) találni a harchoz. Az istállók itt tele vannak marhákkal, a kincstár el van látva 

mindennel. Arannyal, ezüsttel, rézzel, ruhákkal, tömjénnel, mézzel, olajjal. (Most) elmegyek, s adok 

valamit Alsó – Egyiptom fejedelmeinek, megnyitom nekik kerületeiket….napokat, amíg visszajövök.” 

Lóra pattant – nem kívánta a kocsiját -, s északra utazott őfelségétől való félelemben. Korán reggel, 

mikor a föld kivilágosodott, őfelsége Memphishez érkezett. Kikötött északra tőle. Úgy találta, hogy a 

víz a falakig emelkedett, s a hajók Memphis falainál kötöttek ki. Őfelsége látta, hogy erősek. Újonnan 

épített erőd magaslott ki, s a mellvédek el voltak látva (had)erővel. Nem lehetett utat találni az ellene 

való támadáshoz. Ekkor mindenki elmondta a véleményét őfelsége hadseregéből az összes 

harcmódokra. (?) Az emberek így szóltak: „Ostromoljuk meg, mert nagyszámú hadserege van” Mások 

ezt mondták: „Készítsünk sáncot ellene, s magasítsuk fel a talajt a faláig. Szerkesszünk ostromtornyot, 

állítsunk fel árbocokat, s készítsünk vitorlákat a határaihoz. Felosztjuk minden oldalán….északi 

oldalán felemelni a talajt a faláig, s akkor megtaláljuk az utat.” Őfelsége úgy dühöngött ez elllen, mint 

egy párduc. Így szólt: „Ahogyan élek, s szeret engem Ré, dicsér engem az én atyám, Amon, aki engem 

megalkotott, úgy történjen ez, ahogy Amon parancsolja. Az emberek ezt mondják: …Ővele mutatta 

meg (?) hatalmát, s tette láthatóvá tekintélyét. El fogom azt foglalni, mint egy felhőszakadás. 

Megparancsoltam…” Ekkor felvonultatta hajóit és seregét, hogy támadást intézzenek Memphis 

kikötője ellen. Elhozták neki az összes átkelésre szolgáló hajót, tutajt, szállítóhajót, teherhajót – 

amennyi csak volt -, melyek a memphisi kikötőben horgonyoztak. Az orrkötél házaihoz volt 

kikötve…Őfelsége maga ment, hogy csatarendbe állítsa a hajókat – amennyi csak volt. Őfelsége 

megparancsolta seregének: „Rohamozzátok meg azt, romboljátok (?) le a falakat, hatoljatok be a 

folyó menti házakba. Ha egy közületek feljut a falra, ne álljon meg annál, …nehogy a csapatok 

visszaverjenek titeket. Nyomorúságos dolog volna, hogy miután Felső – Egyiptomot elfoglaltuk, és 

megérkeztünk Alsó – Egyiptomhoz, most itt kellene ülnünk Memphisnél.” Ezután elfoglalták 

Memphiszt, mint egy felhőszakadás. Sok embert öltek meg benne, s vittek mint foglyot oda, ahol 

őfelsége volt….”26 (Részletek Peye (Pianhi, Piankhi) győzelmi sztéléjéből)  (Kiemelések tőlem!)  

   

(*A szó fordítása bizonytalan felfogható vízáradásnak vagy viharfelhőnek is.27)  

 

Líbiaiak 

 

Egyiptomtól nyugatra Észak – Afrika részén terült el régi görög neve szerint Líbia (szomjas, 

száraz föld).28 Lakói Hám leszármazottai voltak. Putot és Lehábimot azonosítják a tudósok a 

líbiaiak ősatyjaként (1 Móz 10,13; 6). Put népét is említi egy Karnakban talált sztélé felirata 
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Ámon isten szavaival III. Thotmeszhez a nagy hódító Fáraóhoz.  «Im itt vagyok, megadom 

neked, hogy letipord Nubia barbárjait; egész a Put népéig minden kezedben van; – hadd 

lássák a te felségedet hasonlónak két testvéredhez, Horushoz és Szithez, kiknek karjait 

egyesítettem a te hatalmad biztosítására.».9 (részlet) 

 

Sajnos Líbiát sem tudjuk pontosan körülhatárolni, de annyi bizonyos, hogy hatalmas területű 

ország volt. Ókori íróknál Líbia (Lybia) Észak – Afrikát vagy az egész Afrikát is jelentette. 

„A Nílus völgytől nyugatra a sivatag szélével párhuzamosan elnyúló oázisok lakói éltek. Az 

oázisok egyiptomi ellenőrzés alatt álltak, és katonákat is toboroztak innen. Az oázisokon túl 

terült el Tjehenu (Líbia) földje, mely mindig szoros kapcsolatokat tartott fenn Egyiptommal, 

és ellátta az országot szamarakkal, ökrökkel, juhokkal és kecskékkel. Bár előfordult, hogy 

ellenségekké váltak (például, amikor Tjehenu népe az Újbirodalom végén szövetségre lépett a 

tengeri népekkel), de többnyire szövetségesként álltak az egyiptomiak mellett.”29 „Nyugaton 

ott volt a Líbiai sivatag a maga oázisláncaival. A Líbiai törzsek és a Nílus völgy lakói között 

mindig is szoros volt a kapcsolat és virágzó kereskedelmet bonyolítottak.”30 „Üvegiparuk 

fejlett volt, s termékei tehnet néven kerültek Egyiptomban forgalomba.”31 Elefántcsontot is 

hoztak innen. „Hatsepszut 700 elefántagyarat kapott Tehenuból.”32 A líbiaiakat a föníciaiak 

szívesen alkalmazták zsoldosokként. „Perzsák és lidiaiak és libiaiak voltak seregedben 

hadakozó férfiaid, paizst és sisakot függesztettek fel benned, a mik ékessé tevének.” Ezék. 

27,10 (A föníciaiak a líbiaiakkal kapcsolatba valószínűleg a föníciaiak észak – afrikai 

gyarmatain keresztül kerültek, és talán az itt említett lídekkel is amenyiben nem a kisázsiai 

lídekről van itt szó.)  

 

 
Líbia (Rajz: SG) 

 

 
9

 Mariette, Revue general de l’Architecture. 1860. XVIII. kötet, 57–60. l. Ez a szép hymnus 

Egyiptomban classikus hírnek örvendett. Több századdal később I. Széti átvette egy részét és III. 

Ramszesz is lemásolta több phrasisát tettei dicsőítésére. 



15 

 

Az ókorban a déli hatalmak közül általában Egyiptomé volt a legnagyobb gazdaság. Ha 

valamely külső katonai hatalomnak sikerült rátennie a kezét teljesen Egyiptomra és azt a 

fennhatósága alá vonva uralnia akkor azonnal a legerősebb és legnagyobb katonai, gazdasági 

és kulturális nagyhatalommá vált a déliek között. Vagyis ő lett a kor déli királya. Egyiptom 

birtoklása tehát nagy előnyökkel kecsegtette szomszédjait.   Merneptah fáraó idejében líbiaiak 

próbáltak betörni Egyiptomba, de a fáraó legyőzte őket és visszaverte támadásukat. „Felső-és 

Alsó Egyiptom királya, a Nap Fia, Merneptah az Egy, aki százezrek szívét bátorítja. Levegő 

jut be orrukba az ő látásától. Összetörték Temehu (Tmhw) országot az ő életének idején. 

Félelmet keltett mindörökké a maswasák (msws) szívében, s visszaűzte Libyát, mely 

Egyiptomot taposta. Nagy rettegés van szívükben Egyiptomtól. Előrenyomulásuk (?) végetért. 

(?). A lábuk nem áll meg, hanem fut. Lövészeik eldobják íjaikat. Gyors csapataik szíve 

elfáradt a meneteléstől. Felhasították tömlőiket*, földre dobták, megragadták zsákjaikat és 

elhajították. Libya nyomorult legyőzött fejedelme elmenekült a sötét éjszakában egyedül…”33 

(*a vizet tárolták az ilyen tömlőkben) De Egyiptomban mégis a későbbiekben a líbiaiaknak 

sikerül megtelepedniük és hatalomra is jutniuk. Egyiptomban Líbiai uralom is volt. A XXII. 

dinasztia líbiai származású fáraója Sésák (Sisák; I Sesonk),10 főleg Líbiabeliekkel 

(elsősorban rájuk támaszkodott) támadta meg Jeruzsálemet.  Majd őt követően két évszázadon 

át más líbiai (és szerecsen) uralkodók ültek Egyiptom trónján. „Azért a Roboám 

királyságának ötödik esztendejében feljöve Sésák, az égyiptomi király Jeruzsálem ellen, (mert 

az Úr ellen vétkezének). Ezerkétszáz fegyveres szekérrel és hatvanezer lovaggal, és 

megszámlálhatlan vala a nép, a mely vele Égyiptomból feljött, a Libiabeliekkel, 

Sukkeusokkal és Szerecsenekkel;” 2 Krón. 12,2-3 „Sesonk uralkodását (i. e. 945-924) 

bátran tekinthetjük a Harmadik Átmeneti Kor csúcspontjának. Elutasítva a XXI. dinasztia 

korának belső megosztottságát, inkább az újbirodalmi uralkodási modellt részesítette 

előnyben, és megpróbálta helyreállítani királyi politikai hatalmát…Az új király uralkodását a 

korona és az ország integritása közötti kapcsolatban beállt változás, terjeszkedő külpolitika és 

nagyra törő építkezési program jellemezte.”34  

  

 

   

 

 
10 „..Sesonk – egy hatalmas főnök és hadvezér – megalapította a XXII. dinasztiát (melyet néha 

bubasztiszi dinasztiának is hívnak, mivel Sesonk a deltabéli Bubasztisz városából származott). 

Családja – mely eredetileg a maswasák főnökeinek nevezte magát – idegen származású volt.  Azoknak 

a líbiaiaknak a leszármazottai voltak, akik megtámadták Merneptaht és III. Ramszeszt, majd ezt 

követően otthonra leltek a Deltában, ahol sikeresek lettek és meggazdagodtak.” (Rosalie David: Élet 

az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003 137. o.) „I. Sesonk egy uralkodása elején felvésett feliratában 

nem királyi titulusokat, hanem a „Ma törzs főnöke” címet viseli.” (maswasák törzse (más néven Ma) 

(Az ókori Egyiptom története Ian Shaw Gold Book 361. o. / 354. o.) 

„P. Montet professzor Tanisz ókori egyiptomi városban a II. világháború elején folytatott ásatásakor 

két olyan királysírra bukkant, melyek ahhoz a dinasztiához tartoznak, melynek maga Sisák is tagja 

volt. Az egyik sír II. Sisák királyné, aki Palesztina megszállójának unokája volt. A sírban talált 

aranytárgyak egy része, melyeket az elhunyt a feliratuk szerint nagyapjától I. Sisáktól kapott, nagy 

valószínűséggel a Jeruzsálemből zsákmányolt aranyból készültek. Az egyiptológusok és a 

bibliakutatók remélik, hogy egyszer majd I. Sisák sírját is megtalálják, ugyanis megvan annak a 

lehetősége, hogy az Jeruzsálemből elvitt tárgyakat tartalmaz, valamint hadműveletekre vonatkozó 

adatokat, melyekről a Biblia csak igen szűkszavúan tudósít.” (Siegfried Horn: A bibliai régészet XX. 

század eleji feltárásai Bibliaiskolák Közössége 1990. 20. o.)    
 A Kharga és Dakhla oázisban lakó népcsoport (Bibliai atlasz Szent Pál Akadémia 2004. 91. o.) 

Mindkettő Thébától nyugatra volt.  
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A két nép közös jellemzői 

 

Mindkét nép a szerecsenek és a líbiabeliek is nagy ország volt és óriási, hatalmas (akár 

milliós) hadseregeket is ki tudtak állítani. Természetesen egy ilyen erős hadsereg 

felállításához és fenntartásához már jelentős gazdasági kapacitás is kellett az akkori időben. 

(Izráel is csak ritkán pl. fénykorában, Salamon idejében engedhette meg magának, hogy egy 

ilyen hasonlóan erős és nagy hadsereget állítson ki és tartson fenn. (Vö. Salamon haderejét (I. 

Kir. 4,26; 10,26; II. Krón.1,14; 9,25) Sisákkal (2 Krón. 12,2-3)). Asa (Roboám és Abijja után 

lévő király Júdában; 1 Krón. 3,10) a Júdabeli király hadakozott a szerecsenek és líbiabeliek 

ellen. Az alábbi részek szerint az látszik, hogy ebben az időben szintén szerecsen uralom volt 

Egyiptomban, mivel a szerecsenek és líbiabeliek Egyiptom felől jöttek és arra is távoztak. 

„Vala pedig az Asa serege, a mely paizst és kopját visel vala, Júdából háromszázezer; és 

Benjáminból paizst viselők és kézívesek kétszáznyolczvanezeren valának; mindezek erős 

vitézek. És kijöve ő ellenök a szerecsen Zérah, ezerszer ezer emberrel és háromszáz 

szekérrel, és méne Marésáig. Kiméne Asa is ő ellene, és viadalhoz készülének a Sefáta 

völgyben, Marésa mellett” 2 Krón. 14,8-10. (Asa serege 580 000 fő) Asa Isten segítségével 

győzelmet aratott a szerecsenek és líbiabeliek koalíciója felett. „Megveré azért az Úr a 

szerecseneket Asa és Júda előtt, és elfutának a szerecsenek.”2 Krón. 14,12 „És üldözé őket 

Asa az ő seregével Gerárig,13” 2 Krón. 14,13 „És Gérár környékén elpusztítának minden 

várost,…És a városokat mind feldúlták,…” 2 Krón. 14,14 Asa tehát megverte a Szerecseneket 

és a Líbiabelieket és a Filiszteus határvárosig Gérárig üldözte őket. Egyiptom felé kiűzték a 

Szerecseneket és Líbiabelieket. „Avagy nem vala-é a Szerecseneknek és a Libiabelieknek 

nagy seregök, felette sok szekereik és lovagjaik? Mindazáltal, mivel az Úrban volt 

bizodalmad, kezedbe adá azokat;” 2 Krón. 16,8 – szólt a figyelmeztetés Asának amikor letért 

a helyes útról. A kusita Zeráhhal felvonuló hadsereg legjavát a szerecsenek adhatták, 

érthetően Zeráh (fölfelé haladó, felmenetel, feljövetel; fényesség)35 a fővezér, aki maga is 

szerecsen volt elsősorban reájuk támaszkodhatott. Míg a líbiabeliek a segédcsapatokat 

alkothatták. (A Próféták és királyok című könyvben az Asa ellen vonuló hadsereg 

egyiptomiként szerepel! „Emberileg nézve várható volt, hogy a hatalmas egyiptomi sereg 

elsöpör mindent maga előtt. A békesség idején azonban Asa nem a saját szórakozását és 

kedvteléseit kereste.”36) Hogy Egyiptomban, ebben az időben szerecsen uralom lehetett ezt az 

is megerősíti, hogy 2 Krón. 21,16 szerint a szerecsenek még Jórám (Asa, Jósafát, Jórám; 1 

Kir. 22,51) idejében is határosak voltak a Filiszteusokkal és Arábiabeliekkel. „Felindítá azért 

az Úr Jórám ellen a Filiszteusok és az Arábiabeliek elméjét, a kik a szerecsenekkel határosok 

valának.” „Majd fölingerelte az ÚR Jórám ellen a filiszteusokat és az arabokat, akik az 

etiópok mellett laktak.” 2Krón. 21,16 (MBT. ford.) (Asa uralkodása (kb. Kr. e. 911-869) I. 

Oszorkon (Kr. e. 922-887; Wikipédia) egyiptomi fáraó uralkodásával esik nagyrészt egybe. A 

Bibliai atlasz Kr. e. 898 körülire teszi a kusita Zerah hadjáratát (Bibliai atlasz Szent Pál 

Akadémia 93. o. 122-es kép). Jórám Jeruzsálemben (kb. Kr. e. 848-841) uralkodott, ekkor 

Egyiptomban II. Oszorkon (Kr. e. 872-837; Wikipedia) volt a fáraó. Őt tartják a dinasztia 

utolsó olyan fáraójának, akinek hatalma Felső – Egyiptomtól a Deltáig egész Egyiptom 

területére kiterjedt.37 Ez a kor régészetileg még nem teljesen világos. Oszorkont a kutatók 

líbiai eredetűnek tartják.38 A Bibliából viszont ebben az időszakban szerecsen uralom vagy az 

is kirajzolódik.)  

 
 Fontos város Júdában, amelyet Roboám megerősített a Sefáta völgy közelében, amely Júda nyugati 

részében volt. 
13 Filiszteus határváros a Negevben (Délvidéken) Egyiptom és Palesztina között. (Lásd 1 Móz. 26,6; 

17). A város Gáza után (1 Móz. 10,19) Beersebától délre (1 Móz. 26,23) Kádes és Sur között feküdt (1 

Móz. 20,1). Még Kánaánhoz tartozott. (1 Móz. 26,3). 
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Líbiai és Szerecsen uralom Egyiptomban. Zeráh kiindulási helye nem bizonyos csak feltételezett. 

Zeráht ugyan nem mondja a bibliai szöveg királynak, de mivel ilyen hatalmas hadsereg élén állt, ezért 

királynak, koronahercegnek vagy tábornoknak kellett lennie. Zeráh nevének jelentésében a következő 

jelzők szerepelnek: „fölfelé haladó, felmenetel, feljövetel; fényesség”39 amennyiben ezek a jelentések 

a napra, mint égitestre vonatkoznak, úgy Zeráht egy szerecsen uralkodónak kell tekintenünk. Az 

egyiptomi és a szerecsen fáraók is viselték „a Nap fia” címet. Ókori szövegeik számolnak be arról, 

hogy a Naphoz hasonlóan „felragyogtak” illetve hogy Ré a napisten „felragyogott” rajtuk. (Lásd pl. 

Pianhi sztéléje „….az istenek kedveltje, a Nap fia, aki karjával cselekszik, Pianhi.” (ÓKTC 1999. 61. 

o.) „Őfelsége akkor felragyogott palotájából,…” (ÓKTC 1999. 65. o.) Pianhi a napisten „Atum élő 

szobrá” -nak is tekintette magát (ÓKTC 1999. 61.o.) A Hérakleupoliszi fejedelem így könyörgött 
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Pianhinak: „Leborult őfelsége előtt, és így szólt: „Üdvözlégy Hóros, erős király, bika, aki legyőzi a 

bikákat. Megragadott engem az alvilág, lesüllyedtem a sötétségbe. Adj nekem fényességet!” (ÓKTC 

1999. 66.o.)  Merneptah sztéléjében szintén szerepel, hogy a Nap ő rajta felragyog: „….aki 

felragyogtatja fiát trónusára, Felső- és Alsó-Egyiptom királyát, a Nap fiát, Merneptahot.” (ÓKTC 

1999. 52. o.)  A nagy Harris papiruszban pedig ezt írja: „Ekkor atyám, Amon, az istenek ura, Ré-Atum, 

Ptah, a széparcú felragyogtattak engem, mint a két ország urát nemzőm trónusára. Átvettem atyám 

méltóságát ujjongva.” (ÓKTC 1999. 57.o.) (Az idézett szöveg III. Ramszeszre vonatkozik.) II. 

Ramszesz szintén „a Nap fia” volt. A kádesi csatájáról szóló sztéléje elmondja, hogy „Reggel idején 

aztán felragyogott őfelsége, ahogyan a nap felkel, s felöltötte atyjának Montnak (mntw) a díszeit.” 

(ÓKTC 1999. 47.o.) Nóf Alsó – Egyiptom fővárosa. A líbiai Sésák Taniszban és Bubasztiszban (Pí-

Beszet) uralkodott. A 25. dinasztia kusita fáraója Peye a szaiszi Tefnaht fejedelem miatt kezdett 

hadjáratba, aki a Delta teljes nyugati része és Memphisz környéke felett átvette az irányítást, majd 

elkezdte kiterjeszteni a befolyási övezetét Felső – Egyiptom északi városaira is. Hermupolisz 

jelentéktelen királya Nimlot egyesítette erejét Tefnahttal a Héreklaupoliszban uralkodó Peftaubasztot 

aki Peyenek hűséget fogadott viszont ostrom alá vették Tefnaht már Nimlottal egyesített erői. Peye 

erői Hérakleopolisz felé nyomultak, hogy bevegyék a várost, de közben mielőtt a várost bevették 

volna Thébában megálltak, hogy hódolatukat tegyék Amon előtt. A folyó menti városok legtöbbje 

azonnal kapitulált de Memphisz makacsul ellenállt, ezért erővel megostromolták és bevették. Ezután 

Peye Memphisz és Héliupolisz (bibliai On) isteneinek adózott áldozattal és fogadta a tartományi 

fejedelmek hódolatát, akik elismerték őt Egyiptom és Kús királyának.40  (Rajz: SG) 

 

 
„Sesonk fáraó huszonötödik évében (i. e. 925) elrendelte, hogy nyissanak egy kőbányát, hogy az onnan 

kitermelt kőből megépíthesse a Bubasztisz-kaput, amelyre sikeres palesztinai hadjáratának történetét 

vésette.”41 Jórám király idejében a szerecsenek határosak voltak a filiszteusokkal és az arábiabeliekkel. 

„Kizárólag Sesonk feliratából (a luxori Ámon – templom délnyugati sarkán épült Bubasztisz-kapun) 

értesülhetünk arról, hogy hadseregét Jeroboám királyságán és a júdeai Negev sivatagon is 
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keresztülvezette.”42  Megiddóban megtalálták Sisák egy emlékoszlopának darabját, szerencsére éppen 

a fáraó nevének cartouche-ával. Az oszlopot a fáraó maga emeltette a megszállt területen.43 (Rajz: SG) 

 

A szerecsenek és a líbiaibeliek időnként háborúztak, rivalizáltak egymással és Egyiptommal, 

de általában Egyiptom szövetségesei voltak. Mihelyt megjelent egy északi uralkodó pl. az 

Asszírok máris összefogtak a közös ellenség ellen. Hasonló ez ahhoz, ami egy családban vagy 

rokonságban történik. A családokban vagy rokonságokban veszekszenek az emberek 

egymással, de mihelyt egy kívülálló támadja meg a családot, vagy a rokonságot azonnal 

egyesülnek ellene a család, ill. a rokonság tagjai. Náhum 3,8-9 mondja, No – Amon (Téba) –

ról Felső – Egyiptom fővárosáról, hogy a szerecsenek az egyiptomiak a líbiaiak és Afrika 

népei támogatták (a Líbia kifejezést Afrikára is alkalmazták). „Avagy jobb vagy-é Nó-

Amonnál, a mely a folyamoknál fekszik, vizek veszik körül; a melynek tenger a sáncza, tenger 

a kőfala? Kús volt erőssége meg Égyiptom, és száma sem volt annak. Puth és Libia is segítőid 

voltak;” Náh. 3,8-9 „Jobb vagy-e Nó-Ámónnál, mely a Nílus ágai közt terül el? Víz veszi 

körül, hadereje a tenger, tenger a várfala. Etiópia és Egyiptom révén végtelen erős volt, Pút 

és Líbia segítette.” Náh. 3,8-9 (MBT. ford.) Azok, akik nem akartak megtérni Istenhez, 

Egyiptomban és Szerecsenországban bíztak nagy haderejük miatt, mint olyan hatalmakban, 

akik képesek megvédeni őket egy északi uralkodótól pl. az Asszír vagy később a Babiloni 

királytól. Az Egyiptomiak is bíztak a szerecsenekben az asszírok ellenében. „S megrettennek 

és megszégyenülnek Szerecsenország miatt, a melyben reménykedtek, és Égyiptom miatt, a 

melyben dicsekedtek. És szól e partvidék lakosa ama napon: Ímé így járt reménységünk, hova 

segítségért futottunk, hogy Assiria királyától megszabaduljunk; hát mi miként menekülhetnénk 

meg?” Ésa. 20,5-6 (Az asszír király elfoglalta Asdódot. A partvidék lakói, akik itt a 

Filiszteusokat (Asdód) jelentik, a náluknál erősebb Egyiptomban és Szerecsenországban 

bizakodtak, hogy őket megszabadítja a félelmetes asszíroktól. De ők is pórul jártak, ezért a 

partvidék lakóinak reménysége elveszett (Ésa. 20,1-6)).  

 

 
Sabatakának a 25. dinasztia egyik kusita uralkodójának portréja 

(Egyiptom, Asszuán, Núbia Múzeum) (Fotó: SG)   
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Az egyiptomi hadsereg és a zsoldosok 

 

Az egyiptomi hadseregben igen jelentős tényezőnek számítottak a zsoldosok. Az egyiptomiak 

katonákat toboroztak Núbiából és Líbiából. „Avagy jobb vagy-é Nó-Amonnál, a mely a 

folyamoknál fekszik, vizek veszik körül; a melynek tenger a sáncza, tenger a kőfala? Kús volt 

erőssége meg Égyiptom, és száma sem volt annak. Puth és Libia is segítőid voltak; De ez is 

számkivetésbe, fogságba jutott; kisdedeik is falhoz verettek minden utcza sarkán; főembereire 

sorsot vetettek, és nagyjait mind bilincsekbe verték.” Náh. 3,8-10   

 

 
A sztélé két pár íjászt ábrázol különböző etnikai csoportból 

(Museo Egizio, Torino; Gebelein, Egyiptom; Iti és Neferu sírja, a folyosó keleti falán lévő festménybe 

ültetve) (Fotó: SG) 

 

„Az Újbirodalom végén tulajdonképpen már az idegen zsoldosok alkották a hadseregek 

legnagyobb részét”44 „IV. Amenhotep (Ehnaton) idején még a király személyes testőrei között 

is voltak núbiaiak, líbiaiak és szíriaiak…A tengeri népek és a líbiaiak (a sardanák, a kehekek 

és a maswasák) közül kikerülő meghódított katonák a XIX. dinasztiától kezdődően tekintélyes 

számban léptek be az egyiptomi seregbe. Saját parancsnokaik alatt harcoltak az egyiptomi 

seregben…”45 „A medzsai katonákat (a núbiai nomád törzsekből) kötelezték, hogy az 

egyiptomi seregben és a belső rendfenntartó erőkben szolgáljanak. A hajdani hadifoglyokból 

vagy ellenfelekből – például a sardanákból és a líbiaiakból - is egyiptomi katonák lettek. 

Számukat tekintve olyan tekintélyes erőt képviseltek, hogy főnököket vagy kapitányokat kellett 

kirendelni az ellenőrzésükre és a munkájuk irányítására.”46 „(Az egyiptomiak általában 

megengedték, hogy idegen zsoldosaik saját fegyvereikkel harcoljanak, hogy ezzel is 

maximalizálják a hadsereg sebzőkapacitását. Az Újbirodalom nagy csatáiban pl. az 

egyiptomiak harci kocsikat, nyilakat, kardokat és csatabárdokat használtak, míg az oldalukon 
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harcoló núbiaiak keményfa bunkókkal, a sardana14 zsoldosok pedig hosszúkardokkal 

küzdöttek.”47 „A hadseregben és a haditengerészetben hivatásos egyiptomi harcosok és 

idegen zsoldosok is szolgáltak, például núbiaiak, szíria – palesztinaiak, és az Újbirodalom 

vége felé líbiaiak és tengeri népek is.”48  

 

 
Szerecsen katonák íjjakkal felszerelve (Aszjut, 11. dinasztia, Kairó, Egyiptomi Múzeum; Núbia 

Múzeum, Asszuán) (Fotók: SG) 

 

 
14  Szardénia (Szardínia): „a szigeten előkerült legkorábbi föníciai feliraton Szardénia „Sardan“ néven 

szerepel”. (Rosalie David: Élet az Ókori Egyiptomban Gold Book 2003 382. o.) A Biblia a szigetlakó 

népeket Jáfet leszármazottaira vezeti vissza (1 Móz. 10,2-5). A sardanákat általában ravaszaknak, 

hűtleneknek és bosszúállóknak tartották, még, mint rabszolgák is hírhedtek voltak. (Ókori Lexikon 

Pub-Z Könyvértékesítő Vállalat 1985. 705. o. – Sardinia)    
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A döntő ütközet 
 

A Kárkemis-i csata idejére Egyiptom minden külső idegen hódító hatalomtól megszabadult és 

maga kezdett hódításba. Az országban egyiptomi fáraó (Szaiszból származó dinasztia) 

uralkodott és irányított, az egyiptomi csapatokat nagylétszámú idegen zsoldoshadsereggel 

egészítették ki. A kutatók a 26. dinasztia korát már nem tekintik az úgynevezett ’líbiai 

korszak’-nak de uralkodói a korábbi korok politikai és művészeti restaurációján fáradoztak, 

ezért szaiszi reneszánsznak is nevezik.49  Frissítés: „A libyai fáraók címeikben és az 

emlékeken az újbirodalmi hagyományok ápolóinak nevezték magukat, ezzel szemben a XXV. 

és a XXVI. dinasztia királyai azt mondták magukról, hogy a Közép- és az Óbirodalom 

rendjének visszaállításán fáradoznak. Az új uralkodók címei régi elődeik címeire 

emlékeztettek, s a különféle emlékek egyre jobban hasonlítottak a régi mintákhoz.”50  

A hatalmas döntő ütközetben Babilon ellenében Egyiptom mellett kijönnek a legfőbb nagy 

támogatói is a Szerecsenek és a Líbiabeliek. Őket említi Dán. 11,43 is. Azonban volt még egy 

jelentős támogatója Egyiptomnak. Ők voltak a Lúdiak (Lídiabeliek). A Szentírásban 2 ilyen 

nép van. Az egyik Sémita népként szerepel és ’Lúd’-tól (1 Móz. 10,22; Ésa.66,19), a másik 

Hámita népként szerepel és Micráimon (Egyiptom) keresztül ’Lúdim’-tól származott (1 Móz. 

10,13). A sémita lúdiak (lüdek) Kisázsiában éltek, míg a hámita lúdiak (lüdek) inkább 

Afrikában, de egyesek szerint Kisázsiában is megjelentek. Egy ókori felirat szerint a kisázsiai 

Lüd Gügész „Hadseregét Pisamilkinek (Psammetik), Egyiptom királyának szövetségül 

küldte…”51(Assurbanapli Rassam Cylinder) A Hérodotoszi hagyomány pedig arról beszél, 

hogy Pszammetik fáraó görög (ión) és káriai zsoldosokat alkalmazott. Azonban az sem 

zárható ki teljesen, hogy az egyiptomiakkal szorosabb rokoni kapcsolatban lévő hámita lúdiak 

nem szolgáltak az egyiptomi seregben. Amikor a Biblia a Lúdiakról beszél, minden esetben 

főként a Líbiaiakkal együtt említi őket, de az egyes Igehelyekben szerepelnek mellettük a 

szerecsenek és a perzsák is (Ez. 30,5; Jer. 46,9; Ez. 27,10). A Lúdiak (Lídiaiak) nem bírhattak 

olyan nagy súllyal, mint a szerecsenek és a líbiabeliek de ők is nagyon jelentősek voltak. 

Nagyhatalmi alapvető érdekeik megegyeztek Egyiptom a Szerecsenek és a Líbiabeliek 

érdekeivel. Mindhárom nép Egyiptom szövetségese volt ők voltak a „frigy földének fiai” Ez. 

30, 5 szerint. A zsoldosok már I. Pszammetik idején az ország egyesítésekor is jelentős 

szerepet játszottak. „Az irataink leginkább a görög és káriai származásúakról szólnak, de 

voltak köztük zsidók, föníciaiak és talán még sasu beduinok is….Ami az egyiptomi 

betagozódásukat illeti, az egyik Abú Szimbel-i szoborkolosszus lábán olvasható híres görög 

felirat, valamint a későbbi gyakorlat is azt mutatja, hogy az egyiptomi parancsnokság alatt 

álló zsoldosok egy vagy két hadtestet alkottak a hadseregben, melyeknek élén szintén 

egyiptomi parancsnok állt.” 52 A görögök a líbiai származású egyiptomi katonákat Machimoi 

„Harcosok” -nak nevezték. 

 

„Égyiptom felől, a Nékó Faraónak, Égyiptom királyának serege felől, a mely az Eufrátes 

folyó mellett, Kárkémisben vala, a melyet megvere Nabukodonozor, a babiloni király, 

Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében:” Jer. 46,2  

„Jőjjetek fel lovak, és zörögjetek szekerek, jőjjenek ki a vitézek, a szerecsenek és a 

Libiabeliek, a kik paizst viselnek, és a Lidiabeliek, a kik kézívet viselnek!” Jer. 46,9 

„Vágtassatok, lovak, robogjatok, harci kocsik, vonuljanak ki a vitézek, pajzzsal fölszerelt 

kúsiak és pútiak és íjjal fölszerelt lúdiak!” Jer. 46,9 (MBT ford.) 

 
 Ebben az Igehelyben valószínűleg a Kis- Ázsiai Lüdekről van szó kivéve, ha „Púl” helyett „Put” 

szerepel, ahogy a Katolikus és a német Luther féle fordítás is fordítja. Így az Afrikai Lúdiakról is lehet 

szó.  
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„Még zsoldosai is olyanok ő közöttök, mint a hízlalt borjúk, de ők is meghátrálnak, 

egyetemlegesen elfutnak, meg nem állanak, mert romlásuk napja jön reájok, az ő 

megfenyíttetésök ideje.” Jer. 46,21 

 

A szerecseneket, líbiabelieket, lúdiakat Egyiptom zsoldosai-nak nevezi az Írás, akik „bérért” 

a várható „haszonért” szegődnek oda Egyiptomhoz. A Kárkemisi csatáig általában véve jól 

megy a soruk olyanok, mint a „hízlalt borjúk”.  
 

„Kivágják az ő erdejét, azt mondja az Úr, mert beláthatatlanok, mert többen lesznek mint a 

sáskák, és megszámlálhatatlanok.” Jer. 46,23 „Miért verettek le a te erőseid? Nem állhattak 

meg, mert az Úr rettentette el őket.” Jer. 46,15 

 

Ez az ütközet bár rendkívül súlyos veszteségeket okozott Nabukodonozornak, a babiloni 

királynak, mégis az ő győzelmével zárult. Ettől fogva számíthatjuk Babilon teljhatalmának 

kezdetét. Győzelmét az Eufrátesz folyó mellett aratta. 

 

„Nem futhat el a gyors, és az erős sem menekülhet el; észak felé, az Eufrátes folyó mellett 

legyőzetnek és elhullanak”. Jer. 46,6 „Jaj nékik, a kik Égyiptomba mennek segítségért, 

lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokaságában bíznak, és a nagyon erős lovagokban; és 

nem néznek Izráelnek Szentjére, és az Urat nem keresik. De Ő is bölcs, és hoz veszedelmet, és 

beszédeit nem változtatja meg; hanem fölkel a gonoszoknak háza ellen és a bűnt cselekvők 

segítsége ellen. Hiszen Égyiptom ember és nem Isten, és lovai hús és nem lélek, és ha az Úr 

kinyújtja kezét, megtántorodik a segítő, és elesik a megsegített, és együtt mind elvesznek.” 

Ésa. 31,1-3 

 

Egyiptom a Szerecsenekkel, Líbiaiakkal, Lúdiakkal együtt a „bűnt cselekvők segítsége”, 

vagyis azok az emberek, akik nem akarnak megtérni Istenhez. Azok bíznak Egyiptomban, a 

Szerecsenekben és a Líbiabeliekben és a Lúdiakban. De Isten ítélete ellen semmit nem 

tehetnek. 

 

„A szerecsenek s a libiaiak s a lidiaiak és az egész gyülevész és Kúb16 és a frigy földének fiai 

velök együtt fegyver miatt hullnak el. Így szól az Úr: És elessenek, a kik Égyiptomot 

támogatják, és alászálljon erősségének kevélysége:” Ezék. 30,5-6 

 

Dániel könyvének 11. fejezetének 43. verse utal a Szerecsenekre és a Líbiabeliekre úgy, mint 

akik az északi király győzelme után (mely a jelképes Kárkemisi csatával valósul meg) az 

északi királyhoz csatlakoznak. „És kezeit az országokra veti, és Égyiptom földe meg nem 

menekedhetik. És ura lesz Égyiptom arany- és ezüst-kincseinek és minden drágalátos 

javainak; libiabeliek és szerecsenek is lesznek az ő kíséretében.” Dán. 11,42-43 

„Birtokba veszi Egyiptom arany- és ezüstkincseit és minden drágaságát. Líbiaiak és etiópok 

lesznek kíséretében”. Dán. 11,43 (MBT. ford.) A katolikus fordítás az északi kiráy (Babilon) 

győzelmét emeli ki a szerecsenek és a líbiabeliek felett. „Hatalmába keríti Egyiptom arany- 

és ezüstkincseit, és minden drágaságát. Líbia és Kus is a lába előtt hever.” Dán 11,43 (Kat. 

ford.) A német Luther féle Bibliafordítás azt adja vissza, hogy az északi királyt a 

szerecseneknek és a líbiabelieknek követniük kell. Tehát nem önszántukból követik. Ami 

szintén mutatja, hogy milyen jelentőségteljes lesz a jelképes Kárkemisi csata, és a csata 

elvesztése a vesztes felekre milyen nagy kényszerítő erőt gyakorol majd.  „Mikor az erős 

fegyveres őrzi az ő palotáját, a mije van, békességben van; De mikor a nálánál erősebb reá 

 
16 Kúb jelentése: Líbia; sisak (Bibliai nevek és fogalmak; virtuális – Kub; Arcanum). Líbia ebben az 

esetben utalhat Afrika népeire.  
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jövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és a mit tőle zsákmányol, elosztja.” 

Luk. 11,21-22 „mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.” 2 Pét. 2,19 

„sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle 

Kostbarkeiten Ägyptens; Libyer und Kuschiter werden ihm folgen müssen.” Dan 11,43 

(Luther Biblia) A modern spanyol fordítás szerint „Egyiptom és Líbia és Etiópia lesz a lábuk 

alatt” Dán. 11,43 (Spanish Modern) (A korabeli időben Nabukodonozor csak akkor lett 

Egyiptom tényleges urává, amikor a döntő ütközet (Kárkemisi csata (605)) után 568 körül 

elfoglalta azt. A végidőben azonban már a jelképes Kárkemisi csata után ura lesz Egyiptom 

(Eu – ateizmus) minden kincsének. Ne felejtsük el, hogy Dán. 11,40 –ben az északi király 

győzelme rendszerváltást jelent! Jel. 17,12-ben pedig az európai (Egyiptom) rendszerváltásról 

olvashatunk.)    
 

Az Amerikai Egyesült Államoknak ekkor már elég hatalma lesz ahhoz, hogy rákényszerítse 

akaratát a többi nemzetre is. E. G. White így ír erről: „Amint Amerika, a vallásszabadság 

országa egyesül a pápasággal a lelkiismeret erőszakolásában, és kényszeríti az embereket, 

hogy tiszteljék a hamis szombatot, a föld minden országának népét rábírják, hogy kövesse 

példáját. - 6T 18 (1900).” „A nemzetek követni fogják az Egyesült Államok példáját.”53 

„És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad; két szarva volt, amely hasonló volt a 

Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az 

ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek 

meggyógyult a halálos sebe.” Jel. 13,11-12 (MBT ford.) Az emberek manipulálásában a 

Szentírás még a hamis ördögi jeleknek és csodáknak szán fontos szerepet, amelyek 

Amerikából fognak származni. „és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket 

képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek 

bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt.” Jel. 13,14 

(MBT ford.) „Elcsábítja a föld lakóit a jelekkel, amelyekre hatalmat kapott, hogy megtegye 

a fenevad elõtt, s azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsék el annak a fenevadnak a 

képmását, amelynek kard által ejtett sebe van, de életben maradt.” Jel 13,14 (Káldi 

Neovulgáta) (Ezek a jelek és csodák nem önmagukban álló dolgok, minden különösebb 

tartalom nélkül, hanem olyanok, amelyek az embereket a Katolicizmussal kapcsolják össze!)  

„És megfogaték a fenevad, [rész 13,1.] és ő vele együtt a hamis próféta, [rész 13,11-16.] a ki 

a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a 

kik imádták annak képét:” Jel. 19,20 „de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis 

próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad 

bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását:” Jel. 19,20 (MBT. ford.) (A 

katolicizmus isteni eredetének hitét a Szentírásból nem lehet kétség nélkül kimutatni az 

ideológiai alap hiányát a csodás megnyilvánulások hivatottak pótolni. Az emberek közül 

sokan hitelt adnak ezeknek a csodatetteknek, amelyekkel Sátán az embereket, népeket a 

Katolikus Egyházon keresztül akarja megnyerni magának.) 

  

Egyiptom támogatói a szerecsenek és líbiabeliek szerepelnek még Ezék. 38,5-ben. A lúdiakról 

(lídiabeliek) és a líbiabeliekről olvashatunk Ezék. 27,10-ben Tírusz „építői” között (Ez. 27,4).  
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A kutatók szerint: Lúdim (Lúdiak), Lehábim és Put (Líbiaiak) helye Egyiptomtól nyugatra 

(Rajz: SG) 

 

A jelképek azonosítása és szerepük a végidőben 

 

Ezek a népek a korabeli időben meghatározó jelentőségű politikai hatalmak voltak. Amiből 

nyilvánvalóan az következik, hogy a végidőben is hasonlóan meghatározó politikai 

hatalmakról van szó. Egyiptom mellett általában a legerősebb déli katonai hatalmakat 

alkották. Kifejezetten Asszíria, ill. Babilon ellenes hatalmakról van szó. Vagyis nem az 

északi, hanem főként a déli ideológia kapcsolódik hozzájuk, minthogy Egyiptom 

szövetségesiről van szó. Ahogy már említettük, bizonyos időben, Egyiptomban, szerecsen és 

líbiai uralom volt. Olyan ideológiát kell tehát keresnünk, ami az ateizmuson belül helyezkedik 

el, és bizonyos időben meghatározó jelentőségű volt. Ilyen a szocializmus vagy 

kommunizmus. Ez a meghatározás azonban önmagában még nem elég. Az összes Bibliai 

Igehelynek összhangban kell lennie a meghatározással. Lássuk előbb a Szerecseneket! Az 

bizonyos, hogy az ateizmuson belül kell keresnünk, mivel Egyiptom szövetségeseiről van szó. 

Jellemzője ennek a népnek, hogy nagy és nagyon erős haderővel rendelkezik, „erős, szálas” 

„magas és derék” a „hírneve nagy”, olyan, „amely rettenetes, mióta van és ez után is” 

továbbá, „hatalmas és hódító nép”. Ennek a népnek komoly történelmi jelentősége kell, hogy 

legyen, olyan nép, amely a háborúkból győztesen szokott kikerülni, tehát sokan szenvedtek 

tőle vereséget. Elért sikerei miatt „bátorságban lakó”, nem kis nép. Földrajzára pedig az 

jellemző, hogy „földjét folyók hasítják át”, szinte felszabdalják a hatalmas országot. Vajon 

melyik ez a nép? A Líbiaiakat, a másik hatalmas népet is, az ateizmus berkein belül kell 

keresnünk, mely hasonlóan nagy és erős hadsereggel rendelkezik, mint a Szerecsenek. Szintén 

nagy országról van szó. A korabeli világban e két népnek nagy jelentősége volt. A mai 

világban is nagy jelentőséggel kell rendelkezniük azoknak a népeknek, akiket ezek 

jelképeznek. Így tehát a szerecsenek az Oroszokat, a líbiaiak a Kínaiakat jelképezik. Hitler és 

Napóleon is vereséget szenvedett az Oroszoktól, így „kiérdemelték” történelmi nagy 

hírnevüket. A Szovjetunió pedig félelmetes megszálló hatalom volt. Tökéletesen igaz az is 

rájuk, hogy a népek, országok Amerika ellenében az Oroszokban, Kínaiakban bíznak. Mivel 

nagy és erős hadsereggel rendelkeznek. A végső jelképes Kárkemisi csatánál tehát a két 

legsúlyosabb szövetségese az Európai Uniónak Oroszország és Kína lesz. A szerecseneket és 
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a líbiabelieket a Szentírás rendszerint együtt említi csakúgy ahogy ma az oroszokat és a 

kínaiakat együtt szokták emlegetni különösen, ha Amerikával szembeni fenyegetésről van 

szó. (Oroszország és Kína elleni, többfrontos háborúra gyakorol az amerikai haderő Portfolio 

2021.márc. 09.) Ezek után azonban fel kell tennünk a kérdést, vajon ki töltheti be ma a Lúdiak 

szerepét? Vajon melyik az a hatalom, amely az oroszokkal (szerecsenek) és kínaiakkal 

(líbiabeliek) tarthatna még Európa mellett? Kapcsolatai alapvető érdekei inkább ezekhez fűzik 

őket?! Ennek a szimbólumnak a betöltésére India a legalkalmasabb. Gazdasága, katonai ereje 

folyamatosan fejlődik. Befolyása, hatalmi szerepe meghatározó. De jelentősége elmarad a két 

nagyobbtól a térségben az Oroszoktól és a Kínaiaktól. Népessége és katonasága is nagy. India 

haderejének száma: aktív 1 298 000 fő; tartalékos 535 900 fő (Wikipedia). Oroszország 

haderejének teljes személyi állománya 3 037 000 fő ebből 1 037 000 aktív; tartalék 1 500 000 

fő (Wikipedia). A Kínai hadseregből 2 270 000 aktív; tartalékos 600 000 fő (Wikipedia). 

Összehasonlításként az USA hadseregéből aktív 1 414 000 fő; tartalékos 1 259 300 fő 

(Wikipedia). Nagy támogatói ellenére a déli király az Európai Unió ezt az ütközetet elveszíti 

Amerikával és segítőivel szemben. Innentől fogva létrejön a jelképes nagy Babilon. Vagyis 

feláll a Pápaság teljhatalmú uralma az egész világ felett.  

 

Oroszország „amelynek földét folyók hasítják át”. Terítsünk ki egy térképet magunk elé, 

amelyen a föld országainak a vizei jól láthatóak. Meg fogjuk látni, hogy Oroszország folyói 

az egész világon lévő országok folyóihoz képest is mennyire kiemelkednek.   
 

 

 
Oroszország vizei (Rajz: SG) 

 

Oroszország 

 

Oroszország ma megkerülhetetlen tényezőnek számít. Rendkívül gazdag ásványkincsekben 

akárcsak az ősi Kús. Az orosz gazdaság kb. akkora, mint Hollandia gazdasága csak sokkal 

több lakossal. Oroszárszágban az Eu a legnagyobb külföldi tőkebefektető. Az Európai Unió 

főleg élelmiszert, fejlett technológiájú termékeket szállít Oroszországba. Oroszországból 

pedig főleg nyersanyagok (kőolaj, földgáz) érkeznek az Eu-ba. Oroszország szemében az 

Európai Unió az, ahol a kulcsfontosságú orosz érdekek koncentrálódnak. Európa és 
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Oroszország egymásra van utalva. Oroszország azonban jobban függ Európától, mint az Unió 

Oroszországtól, mert az orosz energiahordozók döntő hányada az Eu –ban talál gazdára. A két 

világ közötti kereskedelem a nézeteltérések ellenére is virágzik. Oroszország kezében az 

energia jelentős fegyvernek bizonyul, amelyet igyekszik kihasználni. „2009. december 28-án 

elkészült a keleti olajvezeték első része, amely arra hivatott, hogy kijuttassa az orosz kőolajat 

Szibériából a kínai, japán és amerikai piacokra.” (Kifordul a világ: az oroszok betörtek 

Ázsiába – Kitekintő Anton Bendarzsevszkij 2010. január 11.) Oroszország számára ez a 

projekt komoly gazdasági előnyökkel kecsegtet, és jelentős függetlenséget biztosít Európával 

szemben. „Oroszország ezután már nem csak Európát szolgálja ki az energiaforrásával, 

hanem globálisan az egész világot, hiszen a már említett Európán, Kínán, Koreán és Japánon 

kívül ott van a térségben a hatalmas India és a Csendes –óceánon keresztül az USA.”  

(Kifordul a világ: az oroszok betörtek Ázsiába – Kitekintő Anton Bendarzsevszkij 2010. 

január 11.)     

 

A Szovjetunió széthullása utáni Oroszország erősen fegyverkezik minden területen, és 

valóban látványos sikereket ér el.  Orosz elképzelések szerint a világ második legnagyobb 

haditengerészeti flottáját kívánják felállítani, melyben már új repülőgép – hordozók is 

szerepet kapnának. Saját katonai műholdas navigációs rendszere a Glonassz. A hatalmas 

kőolaj és földgázbevételekből nagy haszonra tesz szert az ország. Emellett említhető az egyre 

növekvő orosz fegyverexport, amely szintén sikeres. Oroszország az első számú 

fegyverszállítója Kínának és Indiának. Az orosz Nemzetbiztonsági Stratégia kimondja: „a 

belső és külső veszélyforrások megelőzését, illetve semlegesítését célzó taktikai és hosszútávú 

intézkedések lehetőségét.” Tartalmazza továbbá azt is, hogy „az Orosz Föderációnak a 

nemzeti érdekei védelmében a válsághelyzetek lehető legkorábbi stádiumában cselekednie 

kell…” (Orosz Föderáció (2000a)). Az orosz Katonai Stratégia pedig szükségesnek ítéli „az 

orosz katonai jelenlét megteremtését az ország számára stratégiai fontosságú régiókban.” 

(Orosz Föderáció (2000b)). A Beszláni túszejtő akciót követően Balujeszkij orosz vezérkari 

főnök többször kinyilvánította, hogy a jövőben Oroszország is fenntartja magának a jogot 

arra, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben, bárhol a világon akár megelőző 

céllal katonai erőt alkalmazzon.    

 

Az amerikai világhatalmi politikával szemben és az elmérgesedő amerikai – orosz viszony 

(Grúz - Orosz háború, Lengyel – Cseh rakétapajzs után, Román rakétapajzs) miatt 

Oroszország válaszlépésekre kényszerül. Az orosz válaszlépések között szerepel az is, hogy 

Moszkva katonai szövetséggé alakítja át az ODKB –ét, a Kollektív Biztonsági Szerződés 

Szervezetét*17 melynek további tagjai Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, 

Örményország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán.  

 

Régi szövetségek megújítása és új szövetségesek keresése folyik. Kuba, Venezuela, 

Nicaragua, Brazília, Argentína, Ecuador lehet a főbb szövetséges Latin – Amerikában. Az 

orosz hadihajók megjelenhetnek a Földközi tengeren is, Szíriai, Líbiai támaszponttal. Az 

Ádeni öbölben pedig Jemeni támaszponttal. Oroszország Afrikában szövetségesre talált 

Szomáliában is.  A Krím félszigeten lévő Szevasztopolban úgy, hogy az Oroszországhoz 

került maradhat az orosz flotta.  A Fekete tenger mellett Abháziában is létrejöhet tengeri és 

légi támaszpont. Abházia és Dél – Oszétia FÁK tagságért folyamodott. A FÁK (Független 

Államok Közössége) 1991-ben jött létre és ez jelentette a Szovjetunió végleges felbomlását. A 

 
*17 Ennek tagjai támogatásukról biztosították Oroszországot a Grúziai háborúval kapcsolatban (A 

Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete támogatja Moszkva kaukázusi fellépését MTI 2008.09.04.) 
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FÁK Oroszország intézményesített szövetségi hálózata. Melynek területein orosz katonaság 

állomásozhat. Az együttműködés néhány gazdasági kezdeményezést leszámítva katonai 

partnerséget jelent. Moszkva a Grúz – Orosz konfliktussal élesen meg kívánta húzni a 

határokat az Amerikai - NATO terjeszkedésnek »eddig és ne tovább«. Az orosz – grúz 

villámháború után Dmitrij Medvegyev orosz elnök kijelentette Orenburgban: „a dél oszétiai 

események rávilágítottak, hogy korszerűsíteni kell az orosz fegyveres erőket, mivel 

megmutatták, váratlanul kitörhet háború, és a parázsló konfliktusok valóságos háborús 

tűzvésszé fajulhatnak. Hozzátette: a fegyveres erők harci állományának 2020-ig szóló 

fejlesztési terve egyebek között előirányozza, hogy minden egységet állandó készenléti 

állapotba kell helyezni, a fegyveres erőket a legkorszerűbb fegyverekkel és felderítő 

eszközökkel kell felszerelni, és meg kell oldani a nukleáris elrettentés problémáit.” 

(Korszerűsítik az orosz fegyveres erőket 2008. szeptember 26. MTI). Új atomeghajtású 

tengeralattjárókat manőverező robotrepülőgépekkel, új típusú hadihajók sokaságát, új 

légvédelmi rendszert űrbe telepített elemekkel kívánnak létrehozni 2020-ig.  Oroszország az 

USA-tól folyamatosan fenyegetve érzi magát. 2009 decemberében Dmitrij Medvegyev 

államfőt felhatalmazták a fegyveres erők operatív külföldi bevetésére. Amely lehetővé teszi, 

hogy az államfő, aki egyben a fegyveres erők főparancsnoka is az orosz felsőházzal való 

konzultálás nélkül hajtson végre operatív bevetéseket az országhatárokon túl „az állam és 

polgárai érdekeinek, valamint a nemzetközi béke és biztonság védelmében, összhangban a 

nemzetközi jog általánosan elfogadott elveivel, az ország nemzetközi szerződéseivel és a 

védelemről szóló orosz törvénnyel.”(Medvegyevet felhatalmazták a fegyveres erők operatív 

külföldi bevetésére – MTI 2009. 12. 16.) 2010. február 5-én az Orosz Föderáció elnöke 

Dmitrij Anatoljevics Medvegyev aláírta az ország új katonai doktrínáját. A dokumentum 

kinyilvánítja, hogy Oroszország számára az alapvető katonai fenyegetettséget a NATO jelenti.  

2014-ben orosz részről Putyin kijelentette: „hogy egy globális háború kitörését ma már nem 

lehet kizárni, és ezért fel van készülve ennek a megvívására és készülődését tovább folytatja. 

Oroszország nem akar háborút, de nem is fél tőle.” (Drábik János Blog - Mit üzen Putyin a 

washingtoni neokonoknak?;https://drabikjanosblog.wordpress.com/2014/11/11/mit-uzen-

putyin-a-neokonoknak/)(Az utolsó kiemelés tőlem; Oroszország tehát tisztában van vele, hogy 

előbb utóbb háborús konfliktusba keveredik az Egyesült Államokkal, és erre készül is.)   

 

Oroszországnak a puszta mérete is tekintélyt parancsoló azzal, hogy a kontinens és a világ 

legnagyobb országa, és igen jelentős nukleáris elrettentő erővel rendelkezik. Továbbá 2013 

„Áprilisban Putyin már azt közölte, hogy a világ fegyverpiacának több mint 25 százalékát 

Oroszország adja.” (Putyin elégedett a növekvő fegyverexporttal - VG Online 2013.6.25.) 

 

„Az Eu – orosz biztonságpolitikai kapcsolatok alakulása” 

 

„Az 1999. júniusi, kölni Európai Tanács ülésén elfogadott Közös Oroszország Stratégia 

(Common Strategy on Russia œ CSR) volt az EU első olyan lépése, mellyel közös álláspontot 

és érdekeket fogalmazott meg Oroszországgal kapcsolatban.” 

„A CSR abból a szempontból is jelentős, hogy célul tűzi ki egy hatékonyabb, állandó politikai 

párbeszéd fenntartását az EU Oroszország között, azért, hogy a feleket közelebb hozza + az 

európai békét és biztonságot fenyegető kihívásokra együtt reagálhassanak. A CSR különösen 

támogatja az együttes külpolitikai kezdeményezéseket, továbbá az EU lehetővé teszi 

Oroszország számára a részvételt a Petersberg-típusú uniós műveletekben. Ezen túl a CSR 

előrevetíti a kooperációt Oroszországgal a válságkezelés különböző fázisaiban, a 

megelőzéstől kezdve egészen a békefenntartásig/békeépítésig.”  

„A CSR valóban sokat lendített az EU-orosz kapcsolatokon, ami azt eredményezte, hogy orosz 

részről elkészítették az EU-orosz kapcsolatok fejlesztésére irányuló középtávú orosz stratégiát 
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(Medium Term Strategy œ MTS). Az MTS hangsúlyozza, hogy az együttműködésnek hozzá kell 

járulnia egy egységes összeurópai biztonsági rendszer megteremtéséhez. (OROSZ 

FÖDERÁCIÓ [2000c]).”  

 

„Az EU-orosz védelmi együttműködés jelenlegi formái” 

  

„A félévenkénti csúcstalálkozókon kívül Oroszország és az Európai Unió illetékesei 

megállapodtak, hogy biztonsági és védelmi kérdésekben rendszeres konzultációkat kezdenek 

az EU Politikai és Biztonsági Bizottsága és a Brüsszelben akkreditált orosz nagykövet között. 

2001 októberében a felek a kapcsolatok intenzívebbé tétele mellett döntöttek, ami havonkénti 

rendszerességű találkozókat eredményezett. Emellett katonai szinten is fejlődtek a 

kapcsolatok: az EU Katonai Bizottságának elnöke 2002 májusában találkozott az orosz 

Védelmi Minisztérium illetékeseivel, 2002 novemberétől pedig orosz összekötő tiszt 

tevékenykedik az EU Katonai Törzsénél, Brüsszelben. Oroszország és az EU konzultációkat 

kezdett az EU jövőbeni válságkezelő műveleteivel kapcsolatban is. 2001 elején az orosz 

védelmi Minisztérium részletes tervet dolgozott ki a válságok kezelésében történő EU-orosz 

együttműködésre, különös hangsúlyt fektetve a közös tervezésre, illetve együttes béketámogató 

alakulatokban való közös részvételre.” (részletek Ilisics Zoltán anyagából; Válságkezelés az 

ezredfordulón; www.lib.uni-corvinus.hu/phd./ilisics zoltan.pdf) 

 

Javier Solana az EU kül és biztonságpolitikai képviselője az EDA (Európai Védelmi 

Ügynökség) vezetője baloldali politikus volt a Spanyol Szocialista Párthoz tartozott. Volt 

NATO főtitkár is és Solana írta alá 1997 májusában Párizsban azt az Oroszországgal való 

megállapodást, amely értelmében új alapokra helyeződött a NATO és Oroszország 

kapcsolata. Európai uniós országok, mint pl. Portugália, Franciaország vagy Olaszország már 

közös hadgyakorlatokat is tartottak együtt Oroszországgal. Olaszország az energetika mellett 

a hadiiparban is együttműködik Oroszországgal.   

 

Frissítés: Az orosz – ukrán háború, amely most jelenleg folyik a korábbi Oroszország – EU -

os kapcsolatokat jelentősen elvágta, de ez összhangban van a kárkemisi csata előtti helyzettel. 

(Részletesebben lásd Az orosz – ukrán háború című írásomat.)    

 

Kína  

 

Igen erősen fegyverkezik és köztudottan Amerika ellenes akár csak Orosz partnere. 

Szárazföldön, vízen, levegőben egyaránt folyik a fegyverkezés. Jelenleg már több saját 

repülőgép-hordozóval rendelkezik. ((Ex Varjag); She Lang=Varjag) A kínai haditengerészet 

az oroszoktól vásárolt ex Varjag mellé még 2 db 60000 tonnás repülőgép – hordozóra adott le 

rendelést, de várhatóan még továbbiakat is terveznek. (Az első kínai teljesen saját gyártású 

repülőgéphordozó 2017-ben épült meg.) Kína saját katonai jellegű műholdrendszert is fejleszt 

Beidou (Compass) néven. A SESZ (Sanghaji Együttműködési Szervezet) tagja. További tagok 

Oroszország, Kazahsztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán. 2015 –óta India és 

Pakisztán is a szervezet tagjai. A szervezet fontos szerepet játszik a térség békéjének 

megvédésében. Közös hadgyakorlatokra is sor került már Oroszországgal. Természetesen 

Kína is ellenzi az amerikai rakétapajzs európai telepítését. A kínai – amerikai feszültségek 

miatt „A kínai haditengerészetnek fel kell gyorsítania a fejlesztések ütemét, és a katonáknak 

„fokozott mértékben háborúra kell készülniük” – jelentette ki Hu Csintao kínai elnök.” (A 

kínai elnök felszólította az ország haditengerészetét „készüljenek háborúra” atv.hu/BBC 

2011.12.07.) „Hu Jintao, Kína elnöke arra sürgeti a kínai tengerészetet, hogy készüljenek fel 

egy esetleges katonai összecsapásra a Csendes-óceáni vizek fennhatóságával 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/phd./ilisics
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kapcsolatos egyre erősödő kínai-amerikai feszültség miatt. A tengerészetnek „kötelessége 

mindent megtenni az átalakulás és modernizáció érdekében és felkészülni a katonai 

összecsapásra a nemzetbiztonság védelme érdekében,” nyilatkozta…A Dél-kínai-tenger 

szigeteire és területére (ami sokak szerint óriási olaj- és gáztartalékokat rejt) különböző 

történelmi és jogi érvekre hivatkozva számos ázsiai ország tart igényt, miközben Kína az 

egész tengert magának akarja. A globális tengeri kereskedelem egyharmada áthalad ezeken a 

vizeken…Wen Jiabao, Kína miniszterelnöke a múlt hónapban figyelmeztetett, hogy Kína nem 

nézi jó szemmel „külső erők” beavatkozását regionális területi vitákba a Dél-Kínai 

tengeren.” (A kínai elnök sürgeti a harci készülődést - Forrás: Yahoo News - idokjelei.hu 

2011.12.08.) 2017-ben a Harvard egyetem kutatócsoportja mindenkit arra figyelmeztet, hogy 

 „Az USA és Kína közötti háborúnak az esélye sokkal nagyobb, mint amennyire az jelenleg 

lehetségesnek tűnik. Sőt, a történelmi tapasztalatok alapján sokkal valószínűbb, hogy 

háború lesz, mint hogy nem"” A kutatócsoport „minden lehetséges paramétert figyelembe 

véve úgy találta, hogy Kína és az USA között olyan jelentős az érdekellentét, ami előbb vagy 

utóbb, de leszámoláshoz, azaz háborús konfliktushoz fog vezetni.” (Lesz e háború az USA és 

Kína között? Vincze Viktor Attila 2017. április 4.; https://888.hu/article-lesz-e-haboru-az-usa-

es-kina-kozott) 

 
Az Európai Unió és Kína között szoros gazdasági kapcsolatok vannak. 2003-tól Kína 

stratégiai partnere lett az Eu-nak. „Peking az USA ellensúlyaként tekint az Európai Unióra”  

„Kína fokozódó érdeklődéssel figyeli az EU közös kül- és biztonságpolitikájának (KKBP) 

fejlődését. Dingli Shen, a sanghaji Fudan Egyetem professzora szerint a KKBP átalakulása 

elnyerte Peking tetszését. Ezt azzal magyarázza, hogy Kína egy multipoláris világkép 

kialakítására törekszik és a pekingi remények szerint az idővel még jobban megerősödő 

közös külpolitika által az Európai Unió az Egyesült Államok ellensúlya lehet a 

világpolitikában. A Kitekintő összefoglalója a Europe's World-ben megjelent írásról.”  

(Kína az Egyesült Államok ellen fordítaná az Uniót? – Kitekintő 2008. december 22.) A 

Kínával szembeni európai fegyver embargó ellenére néhány európai ország fegyvereket és 

haditechnikát ad el Kínának. „A kínai légierő francia fejlesztésű helikoptereket használ, a 

Kelet- és a Dél-kínai-tengeren cirkáló hadihajókat és tengeralattjárókat német és francia 

gyártmányú motorok hajtják. Mindez úgy lehetséges, hogy a „kettős felhasználású termékek 

és technológia" kivitelére vonatkozó európai közösségi előírás nem tiltja a „civil vagy 

katonai" célra alkalmas eszközök Kínába szállítását. Hszi Csin-ping kínai elnök és a 

hadsereg vezetője március végi franciaországi látogatásán jelentette be, hogy Peking 

fokozza az Airbus EC175-ös típusú helikopterek gyártását, amely szakértők szerint tovább 

növeli a Kínába tartó haditechnológiai szállítmányok számát. Kína 2013-ban fegyverei 

többségét Oroszországból importálta, azonban Franciaország, Németország és az Egyesült 

Királyság is jelentősen, a bevásárlások 18 százalékával járult hozzá a kínai hadsereg 

fejlesztéséhez…„Az európai export kiemelkedő fontossággal bír a kínai hadsereg számára. 

Az európai technológia nélkül nem fejlődhetne a kínai haditengerészet" – vélte Andrei 

Csang, a hongkongi székhelyű Kanwa Asian Defense című folyóirat főszerkesztője... A MAN 

Diesel az AFP francia hírügynökségnek megerősítette, hogy „a német törvényeknek teljes 

mértékben megfelelve" összesen 250 motorral látták el a kínai haditengerészetet. A 

motorokat a „kettős felhasználású termékek és technológia" kivitelére vonatkozó előírás 

segítségével exportálták, így kerülve el az embargót.” (Peking európai hadiipari eszközökkel 

fejleszti hadseregét honvedelem.hu/MTI 2014. május 2.)  

„Európa legnagyobb kereskedelmi partnere immár Kína, letaszítva a trónról a mindeddig 

első Egyesült Államokat….A kínai állam kétségkívül erősen szorgalmazza az Európába 

irányuló tőkebefektetéseket, és a beruházások tekintetében az Európai Uniót kiemelkedően 

fontos célpontnak tekinti. Az ázsiai ország több mint 3200 tőkebefektető vállalatot működtet 
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Európában, és csak tavaly tíz beruházási projektjük kapott zöld jelzést Magyarországon.” 

(Európa új barátja: Kína Demokrata 2021.03.29.) 

 

Kína és Oroszország kapcsolata  

 

„Lavrov már elöljáróban elismeréssel méltatta a kínai-orosz viszonyt, amely egyik fontos 

megnyilvánulása, hogy teljes egészében sikerült rendezni a határkérdést. Aláírták a 

Jószomszédi – és baráti együttműködési szerződést. A két állam vezető politikusai állandó 

párbeszédet folytatnak. Stabilan fejlődik a gazdasági az energetikai és a katonai 

együttműködés is. Az orosz diplomácia vezetője elmondta: „Az utóbbi években teljesen új 

típusú viszony alakult ki országaink között. Érett egymásban bízó stratégiai partnerek lettünk. 

Teljes nyíltsággal cserélhetünk véleményt a kétoldalú, a regionális és a globális kérdésekről. 

Minden kérdésben kölcsönös megértésre tudtunk jutni. A nemzetközi ügyekben is keressük a 

hasonló állásfoglalást. Ami Oroszországot illeti, bármely fontos nemzetközi kérdésben 

számíthatunk Kína támogatására, illetve megértésére.” Lavrov hangoztatta: Oroszország a 

tartós együttműködések elmélyítését jelentő alkalomnak tekinti Kína békés fejlődését. Mint a 

Biztonsági Tanács két állandó tagállamára különös fontos feladat hárul a nemzetközi és a 

regionális biztonság szavatolásában. Együttműködésünk elmélyítése fontos jelentőséggel bír a 

világbéke megőrzése szempontjából is.” (Az orosz külügyminiszter interjút adott a kínai 

médiáknak - China Radio International 2006. 03. 01.)     

 

„Látványos stratégiai összeborulásra érkezik hétfőn Moszkvába Hu Csin-tao kínai elnök. A 

két szomszédos nagyhatalom hagyományos kölcsönös gyanakvását félretéve közös ellenpólust 

kovácsol Közép-Ázsiában mindkettőjük érdekeit veszélyeztető, és egyébként is túlságosan 

ellenőrizhetetlenné vált Egyesült Államokkal szemben Errről a tervek szerint közös 

nyilatkozatot is kiadnak majd.” (Stratégiai közeledés Peking és Moszkva között 2007. március 

26. Magyar Rádió) 2017-ben „Kína figyelmeztette Putyint az USA világháborút akar".  

(http://www.sokkaljobb.hu/content/k%C3%ADna-figyelmeztette-putyint-az-usa-

vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAt-akar) 

 

India 

 

India szintén jelentősen fegyverkezik szárazföldön, vízen, levegőben. Ők is vásároltak (ex 

Gorskov - Oroszországból) és építenek repülőgép – hordozó anyahajókat (40000-er tonnásat). 

(Az INS Vikrantot india első saját gyártású repülőgéphordozóját már vízre bocsátották.) 

Oroszország Indiával jó kapcsolatokat ápol mind gazdasági mind katonai téren. „Manmohan 

Szingh a következőket nyilatkozta: „Oroszországgal való kapcsolatunk kulcskérdés a 

külpolitikánk tekintetében. Olyan partner, aki megbízható, és akire mindig lehet számítani.” 

(Orosz vállra támaszkodik az indiai hadiipar – Kitekintő 2010. 03.15. Tóth László) Putyin 

elnök szintén azt hangoztatta 2018-ban, hogy Oroszország és India stratégiai partnerségének a 

szintje nagyon magas. (Putyin az orosz-indiai katonai együttműködést méltatta Modinak MTI 

2018.05.21) India, Kína után Oroszország második legnagyobb fegyverimportőre, az orosz 

hagyományos fegyverek jelentős vásárlója. Az Európai Unió India számára is nagy 

jelentőséggel bír. Volt már Orosz – Indiai és Kínai-Indiai hadgyakorlat is. Az USA is 

próbálkozik Indiával, hogy szövetségesévé tegye, de geopolitikai érdekei szerint az ország 

inkább Ázsiához kötődik.  Indiát napjainkban a szakértők „a legkisebb nagyhatalom” - ként is 

jellemzik. Indiát szocialista országként tartják nyilván. (Hány kommunista ország maradt? Öt, 

tucatnyi vagy félszáz? Index 2021.07. 20.) (Újabb frissítés: Történelmi jelentőségű 

megállapodást írt alá Vlagyimir Putyin – 2021. december 06. MTI/Portfolio – Ez egy 10 éves 

katonai és haditechnikai megállapodást takar Oroszország és India között. A cikk megemlíti, 
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hogy a felek (mindkét ország védelmi miniszterei Szingh és Sojgut) hangoztatták, hogy „a 

védelmi együttműködés az egyik legfontosabb területe az Oroszország és az India közötti 

kapcsolatoknak” továbbá méltatták a Moszkva és Újdelhi közötti „különleges, kiváltságos 

stratégiai partnerséget”. Az orosz miniszter azt hangsúlyozta, hogy a kétoldalú párbeszéd 

jelentősen hozzájárul a globális és regionális biztonság garantálásához.”) Újabb frissítés: 

„India teljes külföldi 2020-as fegyverimportjának 49%-a az Oroszországi Föderációból 

származott a német statista.de információi szerint.”(https://novekedes.hu/elemzesek/hatalmas-

forgalom-a-top100-fegyverkereskedonel-europa-komoly-lemaradasban) Frissítés: India 1947-

ben vált függetlenné a Brit Birodalomtól amely korábban kizsákmányolta,54 ez a történelmi 

terhes múlt pedig inkább arra tanítja Indiát, hogy ne az angolszász hatalmakban keresse 

támaszát. India ugyanakkor Moszkva partnere is a dollár, mint leginkább elfogadott 

fizetőeszköz visszaszorításában. „Moszkva évek óta igyekszik kizárni a dollárt az 

elszámolásokból, amiben partner Kína és India, Oroszországban és a volt Szovjetunió 

területén pedig egyre elterjedtebb a saját fizetési rendszere, a Mir”.55  

 

Mindhárom ország számára (Orosz - Kína – India) elfogadhatatlan az egypólusú (amerikai) 

világrend és a többpólusú világrend hívei. (Orosz – Indiai kapcsolatok Gál Tamás 2004. 01. 

23.) Oroszország – Kína – India gazdasága sikeresen fejlődik, együttes népességük a világ 

népességének az egyharmadát jelenti. Kína és India energetikai szempontból is kötődik 

Oroszországhoz. Amerikai támaszpontok sem Oroszországban, sem Kínában, sem Indiában 

nincsenek.  A terrorizmus elleni harc jó alapot ad mindenkinek a fegyverkezésre.  

 

Az Amerikai Egyesült Államokban azzal, hogy korábban az Obama féle baloldal 

(demokraták) került hatalomra valamennyire mérséklődött a konfrontáció Oroszországgal és 

Kínával, de ettől függetlenül a szerepek nem változnak. Az Eu-ban a jobboldali előretöréssel 

párhuzamosan nőtt a feszültség Oroszország irányába is. Az Európai baloldal kevésbé feszült 

kapcsolatokat alakítana ki Oroszországgal.  

 

„Jean-Pierre Raffarin volt francia kormányfő szerint az eurázsiai kontinens biztonságát 

és stabilitását négy ország kell garantálja: Franciaország, Németország, Oroszország és 

Kína együttműködése válthatja fel az Egyesült Államok és Európa törékeny 

“szövetségét”.” „Raffarin szerint Európa a továbbiakban arra kell törekedjen, hogy egy stabil 

pólust hozzon létre az eurázsiai együttműködésben, ez az új együttműködés pedig 

Franciaország, Németország, Oroszország és Kína szoros szövetségét jelenti.” (Az euro-

atlanti integráció végéről beszélt a volt francia kormányfő - hidfo.ru 2018.06.25. 09:59)  

 

A francia – ausztrál tengeralattjáró botrány után Franciaország Indiával is szorosabb és 

mélyebb szövetségre törekszik.  (Indiával szövetkeznek a tengeralattjáró-botrányban átvert 

franciák - Index 2021.09.21. Patthy Loránd Imre)   

 

Frissítés: Az orosz – ukrán háborúval kapcsolatos néhány újabb hírek (Részletesebben lásd 

Az orosz – ukrán háború című írásomat.)     

Vang Ji, kínai külügyminiszter kijelentette: „Kína és Oroszország kapcsolatát semmilyen 

harmadik fél nem befolyásolhatja.” „Peking határozottan támogatja Európa „stratégiai 

autonómiáját”. „Kínának és Indiának inkább partnereknek kell lenniük, mint riválisoknak” 

(Kína nem hátrál ki az orosz barátságból VG Szpiesz Bianka 2022.03.07.)  „Kína és India 

eddig annyiban állt ki Oroszország mellett az Ukrajnával szemben indított háború kezdete óta, 

hogy nem vezettek be az orosz rezsim ellen gazdasági korlátozásokat és nem nevezik 

inváziónak a "speciális katonai műveleteket"….Mindkét ország tartózkodott az ENSZ-ben 

https://novekedes.hu/elemzesek/hatalmas-forgalom-a-top100-fegyverkereskedonel-europa-komoly-lemaradasban
https://novekedes.hu/elemzesek/hatalmas-forgalom-a-top100-fegyverkereskedonel-europa-komoly-lemaradasban
http://www.hidfo.ru/author/hidfo/
http://www.hidfo.ru/2018/06/az-euro-atlanti-integracio-vegerol-beszelt-a-volt-francia-kormanyfo/
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annak a határozatnak a szavazásakor, amely elítélte az inváziót és felszólította Oroszországot 

a katonai tevékenység beszüntetésére. Miután azonban az európai országok és az USA 

világossá tette, hogy az orosz államfő cinkosának tartja mindazokat az országokat, akik nem 

ítélik el a támadást, Indiára és Kínára óriási nemzetközi nyomás nehezedik annak érdekében, 

hogy világosabban beszéljenek. Hogy ezt nem tették meg az arra utal, hogy Oroszországnak 

világgazdasági súlyánál nagyobb befolyása van Ázsiában.” (Necces Putyin kínai és indiai 

támogatása Napi.hu Komócsin Sándor 2022. március 15.) Frissítés: „Kína üzenete Európának: 

szabaduljatok meg végre Amerikától! A kínai pártlap szerint Európa kulcsproblémája az USA 

által vezetett NATO, amely keleti terjeszkedésével az első számú felelőse az ukrán válságnak. 

Az amerikai nyomás ellenére egyetlen arab állam sem vezetett be gazdasági szankciót 

Moszkvával szemben, ahogyan Kína, India, Pakisztán, Irán és Törökország sem. Káncz Csaba 

jegyzete” (Kína üzenete Európának: szabaduljatok meg végre Amerikától! - Privátbankár 

2022. március 18.) Az ausztrál hírszerzés közeledést lát Oroszország és Kína között, amelyet 

aggasztónak tart. Kína viszont az úgynevezett mini – NATO-t (az USA, Nagy – Brittania, 

Ausztrália – AUKUS szerződés) tartja aggasztónak a térség számára. (Az ausztrál hírszerzés 

szerint aggasztó Oroszország és Kína stratégiai közeledése Portfolio 2022. március 09.) A 

NATO a Szovjetunió felbomlása óta keletre az orosz határok felé terjeszkedett. A mini – 

NATO pedig amelynek országaihoz Japán is katonai szerződéssel (amerikai – japán; ausztrál 

– japán) kapcsolódik, már Kína felé közelít. Lavrov szerint az amerikaiak „uralni akarják a 

világot, és nem akarják magukat arra a kötelezettségre korlátozni, hogy figyelembe vegyék 

mások érdekeit. Ledarálták Európát – fogalmazott.” „A külügyminiszter elmondta, hogy a 

Nyugat nem akarta a konfliktus békés megoldását. „Ez egyáltalán nem Ukrajnáról szól. Nem 

csak és nem is annyira Ukrajnáról, hanem a világrendről” – jelentette ki a miniszter. 

Hozzátette: az Egyesült Államok Joe Biden elnöksége alatt Európa leigázását tűzte ki célul, és 

elérte, hogy megkérdőjelezhetetlenül ragaszkodjon az amerikai irányvonalhoz.” (Lavrov: Ez a 

háború elsősorban nem ukránjáról szól - index Molnár Szabina 2022.03.17.) Szergej Lavrov 

szerint Oroszország és Kína kapcsolata a jelenlegi politikai helyzet következtében erősödni 

fog. (Lavrov: erősödni fog Oroszország és Kína kapcsolata 24.hu 2022.03.19.) Az orosz – 

ukrán háború után egy Oroszországgal foglalkozó szakértő szerint: „A szakértő egy olyan 

világrendre számít, amelyben Oroszország esélye – egy NATO-val vagy Kínával egyenrangú 

pólus betöltésére – megszűnik, és amiben a korábbinál sokkal inkább előtérbe fog kerülni a 

Nyugat, ezen belül az Európai Unió katonai lábának, illetve önbizalmának megerősödése.” 

(Új világrend: Oroszország gyengülése, az EU megerősödése jöhet - Index 2022.03.12.)  

 

© Sipos Gábor 
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