
A sziddimvölgyi csata. 
A z ótestamentomnak kevés oly történeti szakasza van, melynek 

kellő megbirálásához a történeti segédtudományoknak oly 
széleskörű belevonására lenne szükség, mint a Gen. XlV-ik sza-
kaszánál. Már maga a színtér is, melyen e XlV-ik szakasz ese-
ményeinek sorozata, valamint előzményei és következményei le-
folytak és melyen a sziddimvölgyi csata is lejátszódott, valóban 
óriási kiterjedésű. Ahhoz még az a körülmény is járul, hogy 
mindama, a Gen. XlV-ben szereplő népek úgy származásukra és 
nyelvükre, valamint politikai jelentőségükre nézve is lényegesen 
eltérnek egymástól. 

Miután igy, ama körülmények és okok felderítésére, melyek 
a benne tárgyalt világtörténeti eseményeket szülték, maga a 
szentírás ezen szakasza elégtelennek bizonyult, nem csoda, hogy 
ama rejtélyes, a többi bibliai szövegbe mintegy becseppent, 
nyilván oly magában álló ősi tradíció, melyből már a héber 
szerkesztők is valami keveset értettek és a sorozatba csakis azért 
állították oda, ahol van, mert Ábrahám személyéről szól, mert 
már a legrégibb izraelitáknak sem volt sejtelmük árról, hogy 
elődjeiknek mily fényes, több mint 2000 éves története zajlott le 
Baby-loniában. 

A 4000 és 2000 közti hosszú időszak története tanúbizonysá-
got ad annak az igen nevezetes néppsychologiai folyamatnak 
lefolyásáról, mely az északi Babylonia semitái és a dél babylo-
niai mongoloid vérű sumirek közt folyt le igen változatos kölcsön-
hatásban. 

Az ótestamentom pedig történeti szakaszát Ábrahámmal kezdi 
meg. Így bennünket, mint eddig egyedül álló kútforrása a keleti 
kultúrnépek történetére nézve, nem is képesíthetett ezen Ábrahám 
előtti évezredek megismerésére. 

Furcsa is lehetett a bibliaolvasók helyzete még csak 5—6 
évtized előtt, a laikusoké úgy, mint a legtudósabb szakembereké, 
ha a Gen-t bevezető első szakaszai után egyszerre csak olyan 
tartalmú szakaszra bukkantak, melyre nézve maguknak a meg-
levő tudományos eszközökkel, még a legkisebb tájékozást sem 
szerezhették meg, egy szóval olvasták ezt a szakaszt, de tényleg 
azt senki meg nem érthette. Pedig ez ma is ily homályos és ért-
hetetlen szakasz volna, ha az ujabb korban eszközölt történeti 
kutatások nem eredményeztek volna a XlV-ik szakaszban emlí-
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tett babyloniai vonatkozásokra nézve oly csodálatos felderítéseket, 
melyek minden homályt eloszlattak. 

* 

A Gen. XlV-ik szakasza három részre oszlik: 
Első részében (ν. 1 12) elmondja, hogy az elami király három 

más keleti királlyal adómegtagadás címén, hadjáratba megy a 
kanaáni királyok ellen, hogy a sziddimvölgyi csatában megverik 
őket, mire az'án gazdag prédával és a foglyul ejtett Lóttal 
visszatérnek. 

Második részében (v. 13 16) megemlékszik arról, hogy Ábrahám 
megtámadja a visszatérő keleti királyokat és a prédát és Lótot 
visszaszerzi. 

Harmadik részében végre (v. 17 24) ecseteli a sémita nomád 
törzsfőnök, Ábrahám szereplését a hadjárat után nevezetesen 
annak találkozását Melchisedek Salem királyával és Sodorna 
királyával az u. n. királyvölgyben. 

A Genesis minden egyéb magyarázat nélkül álló ezen szakasza 
az elami király hatalmának rendkívüli felülkerekedését és érvénye-
sülését tárja elénk nem csak keleten Babylonban, honnan Sinear, 
Gu és Elasar királyai a hadjáratba követik, de a távol nyugaton 
is, hol 5 fellázadt kanaáni királyt hűségbontás miatt megbüntet. 
Ki volt tehát ez az elami király, hogy a babyloniai királyokat 
kivezethette egész Előázsián keresztül a Vörös tenger partjáig? 
Micsoda oki összefüggésben áll ez a szövegben bejelentett neve-
zetes történeti faktum a keleti ókori történelem általunk ismert 
cselekvényeivel? Miért lett Ábrahám, kit Isten Kanaánba kirendelt, 
az elamiták dolgába belekeverve? 

Ezekre a kérdésekre igyekszem munkámban a választ meg-
adni. 

Munkám, követve a szentírási fejezet felosztását, három részben 
fogja tárgyalni a fent jelzett anyagot: az első részben hozom a 
szükséges előzményeket, a másodikban tárgyalom a nagy had-
járatot magát, a harmadikban egybefoglalom az akkori világ 
képét e nagy hadjárat utáni időben. 

I. 
A Gen. 14-ik szakasza sem az 1., sem az E. forrás irataiból 

nem való sem a P. részeihez nem tehető, szakaszunk a Gene-
sisnek egy egészen izolált része, melybe oly helyesen be van 
ágyazva, hogyha a részek azt bármily okból máshová rakták volna, 
azt nekünk kellene a mostani helyére beállítani. Egy másik 
nagy érdeme a zsidóországi szerkesztőknek, hogy Palesztinát úgy 
adják, mint az Kudur Lagomer idejében volt, mert a hadjárat 
idejében a Holt tenger még csakugyan nem létezett mostani 
alakjában; Előázsia akkori földfelületének viszonyait egyáltalán a 
mostani helyzetből fel nem ismerhetjük; klímája, vizei, növényzete, 



A sziddirnvölgyi csata. 143 

állatvilága, népviszonyai mind más volt. Azért, ha a 14-ik szakaszt 
megérteni akarjuk, az elmúlt évezredek állapotáról tudomással 
kell bírnunk. 

A Ge n. 14,—.,t-ben foglalt elbeszélések színhelye Kanaán. 
Ezt az előázsiai vidéket rendesen csak az izraeliták korára nézve 
szokás ismertetni, a szentírásban foglalt történetek helyesebb 
megértése céljából. De az ily szűkebb határok közé szorított 
ismertetés már Ábrahám korára nézve sem bizonyul elegendőnek, 
még kevésbbé az, ha a Gen. 14. egész tartalmát érteni akarjuk. Az 
Ábrahám népe közt élő őslakóknak úgy mint magoknak az 
izraelitáknak kanaáni szereplését is valóban meg sem érthetjük, 
ha e vidék Ábrahám előtti föld és néprajzával és történetével 
nem foglalkoztunk. Ábrahám korát pedig egy ilyen érdekes év-
ezred előzte meg, mely alatt Kanaán igen jelentős szerepet játszott 
a világtörténelemben. Sőt még tovább kellett kutatnunk, a sumeri 
papkirály, a nagy Gudia idejéig! 

Hogy tehát Kanaán őslakói valódi képét megrajzolhassuk, 
igen távol évezredekbe kell visszatekintenünk. De mindezekre nézve 
a Genesis nem lehet többé egyedüli forrásunk. Be kell tekinte-
nünk a babyloniai és egyiptomi feltárt irodalmi hagyatékok kin-
csesházába és ha tudni kívánjuk, kik voltak Kanaán első emberei, 
az ethnografiai, sőt a geologiai kutatások eredményeit is meg 
kell hallgatnunk. 

* 

Még az uj terciär koron belül történt, hogy az egész medi-
terrán regio, tehát Dél-Európa, éjsz. Afrika és Előázsia akkori 
szárazföldjén egy ős emberiség terjedt el, mely már akkor hatá-
rozottan az australoid legjellemzőbb tulajdonságait viselte. Ezek 
maradtak ott az egyetlenek az egész diluvium alatt is. Ez volt 
Előázsia első néprétege. Igv a diluvium alatt a saharai regio és 
Nilus völgy, a syr és arab síkság és egész Előázsia, úgyszintén 
Mezopotámia és Irán első embereit ezek a sötétbarna, hullámos 
hajú australoidok képezték. 

A dilluvium utáni legrégibb alluvium azután még igen plu-
vialis charakterével egy egész máskép alkotott népet választott 
el a belsőázsiai őshaza szűkebb határai közül, ezek voltak a 
hamiták. 

Igen hosszú időn át és mindig uj tömegekben jöttek a távoli 
északkeletről és eléggé figyelemreméltó, hogy ugyanazon helye-
ken telepedtek le, ahol előbb az ellenkező irányból a medi terrán 
regio felé vándorolt australoidokat találtuk, azon kivétellel, hogy 
a hamiták a medi-terrán regio és Előázsia határait nem lépték 
át. Emez uj réteg egybeolvadt az előbbi australoid népréteggel 
és képezték a medi-terrán regio ős emberiségének végleges 
megalakulását. Ma már a legtöbbnek csupán csak nevét ismer-
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jük, de ámbár ma is vannak élő ivadékaik, mégis csak a leg-
újabb korban vették őket külön népcsaládnak, melyet az egyik 
ide tartozó nép után alarodnak nevezlek el. Nem foglalkozhatunk 
ezen egész népcsaláddal, de meg kell kissé közelebbről ismer-
kednünk a Nilus völgyének és Előázsia alarodjaival. 

Ilyen vörösesbarna, hullámos fürtű, feketeszemű alarodok vol-
tak az alsó Nilus völgyében a régi egyiptomiak, Előázsiában a 
a kanaániták számos törzse és töliik északra a cheta népek, az 
arméniai fensikon az urartak és a számtalan nairi népek a felső 
Eufrát és Tigris vidékén, vagy inkább az ezektől északra eső 
hegyvidékeken, továbbá a közép, alsó Tigris mentén a Gu és Su 
népek, Iran délnyugati sarkában a nagy városokat épitő elami-
ták és az iráni és arábiai fenföldön a mozgékony és változó 
megjelenésű kusiták. 

Ennyit elég megemlíteni, amennyiben itten csak rövid átte-
kintésre van szükség. 

Miután ezen alarod népek már az aluvium legrégibb idejében 
kifejlesztették individualitásukat, Előázsia területén uj színváltozás 
történt: az alarod népek közé egy uralaltaji, vagyis turáni nép tört 
be a távol északkeletről, a középiráni fensikon át és végre az 
alsó Eufrát mellett, annak baloldali vidékén telepedtek le; ezek 
voltak a sumirok, egy nép, mely már csodálatos kultúrájának 
alapját az altai őshazából hozta magával. Ezen időben még a pluviális 
korszak volt uralkodó s Mezopotámia egyáltalán nem hasonlított 
a mostani területhez; Syria, Arábia, a Sahara még nem voltak 
sivatagok, Mezopotámia még nem volt steppe. Ott, ahol első 
vallási központjukat, s szent Nankit az Eufratnál felépítették, hol 
vizistenségeiknek első templomát emelték, csakugyan minden viz 
volt, miután épen Nankival szemben torkolt akkor még Arábiá-
nak óriás anonym folyója, melynek ma már csak egykori több 
kilométer széles, a Hedzsásból nagy kanyarulattal egész Arábián 
át követhetjük az alsó Eufratig futó medrét. Csak ha mindezt 
magunk elé képzeljük, az akkor még egymástól elkülönítve a 
tengerbe torkolló Eufratest és Tigrist, a közeli tengert és a pluviális 
eget, vagyunk képesek megérteni a sumirek legrégibb pantheon-
ját. Eme vidéken emelkedtek a sumirek a föld első kulturnépévé. 
Ε nép már szilárdan be volt rendezve, mikor az 5-ik évezred 
vége felé egy uj ismeretlen nép ütötte fel fejét, melynek első 
hírnökei a felső Eufrat és Tigris vidékén jelentek meg; ezek 
voltak a sémiták, kik, minél többen jöttek utánuk, annál lejebb 
szorultak, mig végre a sumirok szomsédságába kerültek. Igen 
nagy jelentőségű volt e megjelenés Előázsiára. Ε n é p már az 
őshazában magasfokú tehetséggel rendelkezett, úgy, hogy most 
a müveit sumirok szomszédságát könnyű volt hasznukra fordí-
tani. És a praktikus sémiták ezt nieg is tették a legnagyobb 
mértékben, anélkül, hogy nyelvüket, vallásukat elfelejtették volna. 
És elmúlt a negyedik évezred is, melynek végével a sumir pap-
király Gudia idejében (3100) a sumirok népe elérte virágzásának 
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tetőpontját és igen élénk érintkezésben is voltak úgy a syr sík-
ság, mind a Földközi tenger mellékének népeivel. 

Eme szorgalmas munkásságban érjük el a harmadik évezre-
det és itt pár századot átugorhatunk, hogy a tárgyunkhoz már 
közel eső 23-ik Kr. előtti századba mélyedhessünk bele. 

Összbabyloniában a szereplő hatalmi tényezők politikai maga-
tartása, a részfejedelemségek tartós vetélykedése nem épen elő-
nyös. A bábeli királyok külsőleg még sumerdynastia, Babel 
székvárosból már csak a maga országrészét kormányozhatta, de 
a királyok hosszú uralkodásából azt kell következtetnünk, hogy 
elég erősek voltak, hogy helyt álljanak a netaláni külső támadá-
soknak. A dynastia első királya 61 éven át kormányozhatta Észak-
Babyloniát, a másik 55 éven át uralkodott. A sémiták érdekei 
pedig két dynastia körül csoportosulhattak; az Ur-i és az Uruk-i 
királyok sémiták voltak. A Tigris folyása mentében a Gu és Su 
népek külön alarod királyok alatt bántatlanul megállhattak, sőt 
találkozunk a déli határ felé még oly fejedelmi alakokkal is, 
melyekről már nem egészen világos, belföldi fejedelmek-e, vagy 
szolgálnak-e már, mint az elami főkirály vazallusai. 

Ezen rövid áttekintésünk különben a felette érdekes 23-ik 
Kr. e. századnak hatalmi tényezőiről hiányos maradna, ha a 
nyugati Martu országot nem vennők a babyloniai részfejedelem-
ségek oldalán kellő figyelembe. Határait, belső felosztását még 
nem ismerjük, a táblákon csak mint össznév szerepel a palesz-
tinai vidék és Syria egy részének általános megjelölésére. A vi-
szonyok különben ott se lehettek zavarosak. Az Ur és Martu 
közti régi forgalom most is igen élénk, Ur város a keleti keres-
kedelemnek, a Babylonián kívül élő népek érintkezésének kötő-
pontja. A régi Agadi királyság oldalán felnevelt régi sémita 
hajózási és kereskedelmi cégek most is kezeikben tartják az 
Eufraton és az Erythräai tengeren, nemkülönben a nagy karaván 
utakon a Vörös tenger, a Közép tenger és Babylonia között vi-
selt bel- és külső forgalmat. 

Hogy mily ismeretes volt Martu Babylonia népe előtt s mily 
közelről érdekelte őket ez ország, azt legjobban bizonyítja a 
2270 körül történt elami betörés után irt nagy, északbabiloniai 
astrologiai mű tartalma. Az ott jelzett jövendölésekből, rejtélyes 
mondatokból az is látható, hogy egyike ezen uri királyoknak 
egyszersmind Martu királya is volt. Azok a kereskedelmi össze-
köttetések tehát, melyeket még Gudia kezdett, nemcsak a keleti 
és nyugati kultura érintkezésére, hanem úgy látszik, · politikai 
összeköttetésére vezetett, ha kezdetben csak átmenetileg is. Ezen 
astrologiai műben különösen Kischarra királyát emiitik, Ur egyik 
királyát, ki a 23-ik század végén, va^y a 22-ik elején bizonyos 
időn át Martu ura is volt. Ezen egy király alatt való egyesülésből 
Martu és Babylonia között békés viszony fejlődött. Igen sok 
művelődési elem jutott ez utón nyugat népeihez, mig másrészt 
Martu visszahatása Babyloniában is nyilvánvaló lett 



146 Tarczay Andor. 

Az aram nomád törzsek változatlanul ókori hagyományukat 
követve, egyre jelentkeznek sátoraikkal és nyájaikkal Ur városának 
kapui előtt kisebb vagy hosszabb tartózkodásra, hogy ott e világ-
piacon érdekeiket lebonyolíthassák. 

Természetes tehát, hogy oly sűrű érintkezés mellett Előázsia keleti 
és nyugati részei, másszóval Babylonia és Martu közöt* igen 
eredményes kölcsönhatás fejlődött ki, melynél mind a két terület 
egyaránt szerepelt mint kiadó és befogadó is. Megismerték mind-
két ország isteneit, szokásait, a földrajzi ismeretek mindkét részén 
tágasabbak lettek, főleg az Ur város mezején sátorozó szabad 
sémiták, a Charran és Ur közti területen nomádozó törzsek, 
mindennapos vendégek voltak Babylon piacain és szent helyein. 
Megismerkedtek a babyloniai kultúra összes vívmányaival, a sumir 
és sémita irodalmak termékeivel, az ősi hagyományokkal. 

Hogy Babyloniában és egész Előázsiában az általános fel-
fordulás oly nagyon közel, azt se magában Babyloniában, se Martu 
vidékén senki sem gyaníthatta. Az egyelőre még ismeretlen veszély 
oka a távol keleten fejlődött ki, India felől lassan-lassan közeledett 
Babylonia felé, míg végre kihatással lett a távol nyugatra, Martura 
és Egyptomra is. 

Az egész irodalomban senki sem utalt még ennek a 2^70-ben 
tényleg bekövetkezett általános felfordulásnak valódi okaira. A törté-
nészek ezeket az okokat nem kutatták azért, amint ez hagyomá-
nyosan szokás, mind az u. n. elamita betörést tárgyalják." 

De ez a betörés csak egyik utolsó fázisa volt ama nagy nép-
mozgalomnak. mely messze keleten Ázsia belsejéből indult ki és 
Keletindián és az iráni fensikon át nyugat felé előre haladva, 
hullám csapásaival végre Babyloniát is elérte a 23-ik Kr. e. 
században. 

Az előázsLi népek eddig három nagy mozgalomban része-
sültek: 1. Majdnem egész Előázsiát megrázta és átalakította a 
hamita népvándorlás és hatott még messze határain túl 2. A leg-
csekélyebb és csakis az iráni vidékre és az Eufrát Tigris völgyére 
terjedt ki maga a mongoloid sumirok honfoglalása. 3. Tisztán 
előázsiai belügy volt a sémiták bevándorlása. Ez utolsó óta a 
népek csendesen éltek és nagyobb változások nem történtek. 
A kus népek, az alarod népek, a királyi sémitákkal államilag 
egybekapcsolt sumirok és a szabad nomád sémiták mozogtak az 
előázsiai történet színpadán. 

Más idegen népek létezéséről csak a cserekereskedés hozott 
híreket, a véda népek államairól az Indus partján, a Nílus mellett 
lakó faraok csodás birodalmáról, a hegyek közt lakó Elamról. 

Mielőtt az elami betörésről szólnánk, nézzük, mit tud maga 
az ótestamentum Elamról? Ami a keleti Elam királyságot illeti, 
az ótestamentumban gyakran van említés rólok szövegünkön 
kívül is, de az ránk kevés értékkel bir. Már a néptáblák sorában, 
ugy mindannak ismétlésében Elam a valódi helyzet felnemismerése 
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folytán tévesen Sem fiai közé került, úgy mint Lud és Aram is 
Igen gyakori Elam és az elamiták neve a próféták jajgatásai közt' 

Csak Esra utal egy helyen arra, (4,-4) hogy ismerte Susan várost 
is, a perzsa király téli rezidenciáját, Elam egykori fővárosát, de 
legtöbbet mond e vidékről Dániel, midőn egy látott álmát el-
beszéli (8,-.,): Láttam, hogy valék Susan városában, mely vagyon 
Elamban és valék az Ulai folyóvíz mellett. Ez mind, ami az 
ótestamentumban a 14-ik szakasz Elamjára és Kudur-Lagomer 
népére vonatkozik, mert amaz Elam névnek, mely Esdrában és 
Nehemiában oly gyakran említtetik, e keleti királysághoz semmi 
köze. De térjünk eme rövidke eltérés után a negyedik nagy nép-
mozgalom leírására, mely újra széleskörű hatással volt Élőázsia 
népességére. 

A 23-ik évszázad világot felforgató nagy változás nem magából 
Előázsiából indult ki, hanem a véda népek Indus melletti orszá-
gából..Még a 25-ik évszázad idején olyan fordulatok állottak be, 
melyek az árja népeket, egyiket a másik után nyugatra tolták 
el Előázsia télé, melyek tehát 250Ü óta az Elami királyság kapui 
előtt szükségkép torlódtak és mint egy hatalmas vis a tergo 
az ariai népeket Elámon túl is tovább hordták Előázsia belsejébe. 
Röviden tekintsük át az ottani eseményeket. A Kuru és Pandu 
törzsek között kitört az ellenségeskedés és mindegyik fél árja és 
nemárja szövetségeseket toboroz. A pandu nép szövetségesei 
között vannak említve a javanak és cakak is. Így harcoltak a 
jónok és skyták a Ganga és Yamna véres csatamezején. A panduk 
győztek, de hogy vele, ellenfelével és szövetségeseikkel mi történt 
a háború befejezése után, nincs elbeszélve a Mahabharata éne-
keiben. Annyi bizonyos, hogy Indiában nem maradtak. Azt vagyok 
hajlandó hinni, hogy nem tudván más felé utat találni, az elami 
alattvalók és hazájok, a legközelebb álló kus népek ellen fordultak 
s igy ez volt i.z a vis a tergo, mely az elami király népét, vagy 
népeinek egy részét kihajtotta sumir területre, hol, miután szíves 
fogadtatásra nem számíthattak, kénytelenek voltak erőszakos 
fellépéssel magoknak helyet kiforszirozni, hogy a kelet felől 
fenyegető végveszélyt kikerüljék. Hogy eme váratlan összetűzés 
további folyamatában az elamiták és a babyloniak közti viszony 
elmérgesedett, hogy az elamiták nyomait városok és templomok 
pusztítása követte és az ellenség lemészárlása, az könnyen ért-
hető. De hogy az elamiták eredeti terve nem lehetett hódítás, az 
már azon körülményből is biztosnak látszik, hogy miután hírét 
vitték, hogy Irán fensikjáu az árja veszedelem a Kaspi tenger 
déli partvidékéről az örmény fenföld, az Urumia tó fele elvonult, 
ők ismét visszahúzódtak az elami királyság területére, ahonnan 
kikerültek. 

És valamint a kusiták menekülése Arábiába és innen Nubiába 
nem volt betörés, hanem szükségparancsolta keserves honkere-
sés, úgy az úgynevezett elamiták betörése 2270 körül nem volt 
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az, hanem eszeveszett futás egy eddig soha sem látott fegyver-
ben álló, nagyszámú ellenség közeledése előtt. 

Az elamiták rendezett városokkal biró évezredes kultúrát 
kifejlesztett állam voltak, nemzeti kincsekkel, ősi tradíciókkal. 
Évezredek óta éltek Sumirország szomszédságában, Babyloniát 
tehát kifosztani semmi okuk nem volt; ha ezt kívánták, már ré-
gen megtehették volna. Az elamiták mindig józan népnek bizo-
nyultak és sok veszteni valójuk is volt. Ilyen nép nem ereszkedik 
ily kalandos vállalkozásba, mely ép úgy Elam kifosztásával is 
végződhetett volna. Babylonia ugyan fel volt osztva részhatal-
masságokra és ereje akkor lényegesen gyengítve volt, de azért 
Elam királya soha sem tervezett volna váratlan megrohanást a 
szomszéd államba saját elhatározásából. A sumirok fölényét nagyon 
respektálták és soha nem jöttek volna ily célból e földre. 

Most már tudjuk az okozati összefüggést, -az Elamiták egy-
szerűen kitolattak szeretett őshazájokból, isteneik, szentélyeik 
köréből. Midőn tehát kénytelenek voltak futni, az emiatt felza-
vart és eszeveszett babyloniai népek barátságtalan magatartása 
volt az, mely kihívta őket az ittmaradást az árja veszély idejére 
kierőszakolni, mert hogy ezek az árják ott nem maradnak, hogy 
ezek is csak elvonulnak családostól, marhástól, azt az elamiták 
igen jól sejtették. A rossz fogadás okozta tehát az elkeseredett 
védelmet, mely rombelássa! és annyi ember elpusztulásával járt. 

A menekülő elamiták élén akkor Kudar nanduchi király állott. 
Babelben Daniid ilani király uralkodott (2287 -2251).. Ur városá-
ban is király volt, amint azt az astrologiai mű fel is tételezi, 
lstar istennő képét Susába vitték, hol 1635 éven át maradt, mig 
645 körül Assurbanipal király azt haza nem hozta. Nibur város-
ból a Bel Mardak szobrát vitték el. 

Az elamiták tartózkodása sok szenvedést, pusztulást hozott 
a gazdag és sok évezred óta gondosan ápolt kulturországra. 
Mindez az akkori irodalomban igen élénk visszhangra talált. 
Mikor a 23-ik évszázad végére járt, Előázsia térképe már egé-
szen máskép festett Az elami főkirálynak a régi Sumerország 
területén már egy secundo geniturája volt. A gu népek királya 
is köteles volt Elam főkirályának vezérlete alá bocsátani tulajdon 
seregét. És nemcsak a hatalmak maguk, de a népek is másként 
rendeződtek; a puni sémiták összeálltak a Földközi tenger mel-
lékén és saját városokban laktak (Phoenicia) és onnan indultak 
ki világjáró hajóikon a népek kereskedelmi leigázására. Beljebb, 
Egyiptom és Kisázsia között a hegyekben és völgyekben, a Jor-
dán hasadék mindkét oldalán az ősi kus óriások és az ősi alarod 
horiták mellé az él tképes városalapító amoriták telepedtek le, 
délre a nagy cheta η épektől, mely a Tigris és Eufrat forrásvidé-
kétől nyugatra a trójai birodalomig, a Tigris völgye hosszában 
pedig délről északra áriák vándoroltak a messze nyugatra: a 
Brigek (friz), a Turuskák (etruszk) és meg sem álltak, mig Elő-
ázsia földjére el nem jöttek; ép igy a javana népek, magában az 
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Euírat völgyében az ariai arami népek, melyek onnan már nem 
is mentek tovább, de ott különböző változatokban le is tele-
pedtek. 

A bábeli királyok az elamiak kiűzetése után minden eddigi 
szomorú tapasztalatok dacára a belső békét, az egyetértést, az 
ország tekintélyét helyreállítani bizony alig bírták. 

Másrészt az elamiaknak ott tartózkodásuk ' . megnyílt a 
szeinök. Megismerték, mint szemtanúk, Babylonia gyönge olda-
lait, tudomást vettek a külügyekkel való neintörődésökről, kita-
pasztalták az ország jólétének kifogyhatatlan feltételeit, nem 
csoda tehát, ha ezentúl Babylonia kívánatos maradt előttük és 
törekedtek az ország állandó elfoglalására. Kudur Manduchi óta 
szinte hagyománnyá lett, hogy éber szemmel figyeljék nyugati 
szomszédaikat. Ilyen körülmények között a babyloniaiak felébredése 
már elkésettnek bizonyult, midőn az Uri királyok 2200 körül el-
határozták, hogy székhelyüket Ur városból Larsa városába tették 
át. Ur maradt ugyan ezután is az Uri királyság metropolisa, úgy 
vallási, mint kereskedelmi tekintetben, de a táblák már ezentúl 
csak Larsai sémita királyokról szólanak. 

A királyi sémitákból a sumirizmusba átalakult babyloniak 
lettek immár az uralkodó elem az ősi Sumeriában. A sumirok 
ősi lényege sírba szállt, öregedő kulturteste belevegyült a sémi-
ták kultúrájába és kialakította a babyloni összkulturát. Ebben az 
időben a már gyéren létező sumirok a nagy Gudia idejére már 
csak legendaszerűen emlékeztek. De az Aggadi és Babel köz-
pontokból legerősebb sémiták egy része is elfordult a vigaszta-
lan képet nyújtó elami oldali ól. Az északbabyloniai városok tiszta 
semitái ez idő szerint gyakran kivándoroltak és telepedtek le a 
felső Tigris ama, a világpolitika zavaraitól távol eső partvidékre, 
melyet a nagy Gudia emlékezetessé tett „Ghannaki", több, mint 
egy ezer év előtt alapított nagy szentélye által. 

A törzsszerkezetben megmaradt babyloniai nomád sémiták 
pedig hová fordulhattak egyelőre, mint a nekik évezredek óta 
megszokott Eufrat vidéki végtelen legelő területekre. Ott legel-
tették ezek nyájaikat, ott éltek a sémita nomád szerkezet szoká-
sai szerint, sajnos, most már nem olyan irigylendő békés hely-
zetben, mint azelőtt. Mo-t már ugyanis nem voltak egyedül az 
Eufrat hosszúra nyúló partvidékein, szembe találták magokat a 
Délbabyloniába befurakodott arameusokkal, kik szinte törzsszer-
kezetben éltek a babyloniai és elami hatalmasságok földjén. A 
nomád sémiták és a nomád arameusok tehát itt az Eufrat part-
jain találkoztak. 

Itt Ur város táján táborozott Thare sémita törzsfőnök is csa-
ládjával és alattvalóival és nyájaival. Thare semitái nem beszéltek 
még külön nyelvet, csak ugyanazt, mely kezdettől fogva Babylo-
niában szokásos volt s melyet valaha a még el nem vált phö-
nicianiak és a most Ghannaki felé vándorló városi sémiták is 
beszélnek. Vájjon már most is, eme, az Eufrat jobb partján várt-
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dorló sémiták lbri néven voltak ismeretesek, nem tudjuk. Eme 
sémiták kulturáját csak gyaníthatjuk, de annyit kivehetni, hogy 
a velők szomszédos arameusok nemcsak ősi sémita nyelvökre 
lettek változtató hatással, de az eddigi hitéletre nézve is. A sé-
miták Ur kapui előtt mindinkább feszélyezve érezték magukat, 
a köztök lefolyó háborúskodásokat azonban nem ismerjük, csak 
annak kimeneteléről kapunk hiteles tudósítást. 

Miután Haran még az ő szülőföldjén 119 éves korában meg-
halt, természetes halállal vagy az arameusok elleni harcokban 
nem tudjuk, Ábrahám és többi törzsrokonai elhagyták Ur vidékét 
és elvonultak nyájaikkal együtt az Eufrat nyugati partjain felfelé 
Charran város irányában. A sémiták ezen kivonulását mi Ábra-
hám hedzsirájának tekinthetjük. Négy évvel később meghalt 
Sumula ilu bábeli király is. Sumula ilu nem volt az uj tintiri 
dynastia első királya, de csak ő alatta lett e dynastia megszilár-
dítva. Ο már Elain magatartását nyilt veszélynek tartotta, Mutbal 
földjén ezért hat határvárost erősített meg, de 2000 körül a 
helyzet már egészen más lett. Mutbal földjén, Elam nyugati 
oldalán, már egy elamita uralkodott: Kudur Mabug, Simti-silhuk 
fia és ez alkalommal az elamiták Larsá-ra is kiterjesztették ha-
talmukat és Sin-idinna uralmának véget vetettek. Elam súlya 
most már nagyon reánehezedett Délbabyloniára, Larsa királya 
az elami főkirálynak már csak végrehajtó hatalma lett az elami 
hódítás területén. Miután így Larsa királya, valamint Babel ki-
rálya is és az alarod népek királyai mind az elami király fő 
vazallusai lettek: Elam főhatósága Babylonia felett már befejezett 
tényként állt előttünk. Elam valóságos nagyhatalom lett és pa-
rancsolt az elami népeknek és a keleti hegység kus hegyi né-
peinek, az alarodi királyoknak, az Eufrat és Tigris vidéki sémi-
táknak és a sumereknek is. Az Eufrat balpartján levő Larsa 
város és annak királya az elami főkirálytól függő vazallusa most 
erősen előtérbe kerültek. A viszonyok tehát Délbabyloniában 
nagyon megváltoztak és azt nevelte még az arami beduin törzsek 
kihatása az Eufrat menti ősi sémita beduinokra. 

Ur, a régi metropolis, most is fontos gócpontja maradt a 
belső és külső kereskedelemnek, de ama szép varázs, mellyel 
a hagyomány körülvette, immár elhalványodott. A piacok nagy 
üzletlebonyolítása nagyon alászállott, a sátorozó sémiták fénykora 
letűnt. Nem azért, mintha a klíma rosszabbra fordult volna, a 
nagy nyájak tenntartása és szaporítása most is a régi nagy 
előnnyel járt, a pluviális korszak még mindig uralkodott. 

Mikor aztán Babelben az uj bábeli dynastia negyedik királya, 
April-sin uralkodott és a larsai királyságba Kudur Mabug lépett, 
ki nemsokára fiát, lriakut is magához vevé királytársnak, a poli-
tikai láthatáron mindinkább nehezebb felhők emelkedtek. 

Egyet-mást a táblák jelentenek erről a hét évről. Megtudjuk, 
hogy a leigázott babyloniai városok nem maradtak csendes, tar-
tós megadásban, egyesek, különösen az elami határ felé esők 
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közül fel is lázadtak és csak fegyveres erővel hozattak vissza a 
békés tűréshez. 

Azt is tudjuk, hogy az eddig birt Martu (dél Syria, északi 
Palesztina) nem elégítette ki a hatalomra vágyó elami királyt, 
hogy körülbelül 19^4-ben hadjáratot indított Martu délibb részei 
ellen is s járma alá hozta az ottani királyokat is, nevezetesen 
Sodorna és Gomorra városok királyait és még más kanaánbeli 
királyt is. 

Az elamiták hatalma is egyre terjeszkedvén, érthető, ha a 
szabadon sátorozó beduinok fontolóra vették, nem volna-e taná-
csosabb ezen egyedül a katonai túlhatalomra támaszkodó, folyton 
fegyver alatt álló területet elhagyni? Így gondolkodott az öreg 
Thare törzsfőnök is és komolyan tervbe vevé visszavonulását ősi 
birtokaira, Charran mezejére, honnan törzse egykoron leszállt Ur 
mezejére, hogy onnan tovább folytassa vándorutját . 

Az 1953- 1923 közti három évtized alatt Babel városban, 
mint a dynastia ötödik királya Sin-Muballit uralkodott a bibliai 
Amarpal. Előfordul Amar Muballit név alatt is, mi annyit tesz: 
a hold isten éltet. Vazallusa volt Elamnak, de közvetlenül Iri 
aku-nak, a larsai királynak s igy természetesen társának, Kudur 
Mabugnak is. A főkirály Elamban Kudur Lagumar volt, mely 
tiszta elami név, Lagumar istennő neve igazolva van, Kudur 
pedig több nívben fordul elő. Az is lehetséges azonban, hogy 
Kudur Lagumar Kudur Mabug utódja, Jamutbalban (nyugati 
Elam), hol Lagamal Kischurra város istennője volt. A bibliai 
Ariok az Ellasari nem lehetett más, mint a Lasar, Larsai király 
Iri-aku. 

Iri-aku uralmának alapja az ősi Ur és az ujabb Larsa Dél-
babyloniában. Ezeken kívül Iriaku még birta az ősi sumir szent 
helyet, Nunkit (Urudugga, Eridu), birta Sirgulla, Girsuki és 
Gischgallaki, a Hui csatornától keletre fekvő ősi sumir városo-
kat. De parancsolt ő Középbabylonban is, ott Nisin-t és Uruk-ot 
birja. Nisin elfoglalását a táblák, mint igen nevezetes eseményt 
jegyzik fel; vele nyerte el Iri-aku a „Nibur pásztora" címét, mely 
címei közt rendesen első helyen áll, amint ezt a régi nisini ki-
rályok is épen úgy tették. 

Babylon, szomszédos területei, nevezetesen Irán fensikja, még 
nem mutatták a legelők ama hiányát, a csergedező forrásvizek, 
a patakok és nagyobb folyók kiszáradt kavicsos medreit, mint 
amilyeneket az utas mindenütt átszel, aki ma a sivatagot az 
Eufrat jobb partján bejárja. A Martu és Ur vidék közti rengeteg 
terület akkoron még a pluviális korszak uralma alatt állott, az 
emberek utjai akadálytalanul voltak megtehetők. A babyloniai 
Ur-nak nyugaton szinte hasonmása a felsőmezopotámiai Charrloz 
volt; mindkettő hires központ, mindkettő szent városa a hon-
istennek, mely itt is, ott is, tehát Babyloniában és a felsőmeda 
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potámiai sémitáknál ugyanazon nagy tiszteletben részesült, kihez 
a költők a leglélekemelöbb himnusokat irták, kit mennyben és 
e földön egyediilinek, magasztosnak dicsőitettek. Ezeket előre 
bocsátva, egészen más szemmel fogjuk nézni azt a látszólag 
egymásnak ellentmondó tradíciót, mely szerint Thare egy sémita 
beduin törzsfőnök népével, nyájával útnak indult Kanaán telé. 
Az egész erre vonatkozó bibliai szöveg sok felesleges vitatko-
zásra adott alkalmat, melyek a magok ösazeségében itt is nem 
azl bizonyítják, hogy a traditio kétes, sőt alaptalan, de világosan 
mutatja a bibliamagyarázók szőrszálhasogató természetét. 

Kövessük a Genesis szövegét: az egyik adat Thare törzsét 
Ur-chas-dimból, tehát az általunk már megismertetett délbaby-
loni fővárosból származtatja (Gen. IL,,), a másik idősebb tradíció 
szerint Thare és törzse az örmény fenföldtől délre fekvő Charran 
városból származtatja és ezt a várost a törzs tulajdon birtokának 
mondja (Gen. 12). De a héberek ezt a szerkesztés idejében már 
nem tudták s mi, mivel mindkét traditio megmaradt, tisztábban 
látjuk a dolgot. 

Most tucjuk, hogy Thare népe Ur előtt sátorozott, de Ur 
vidéke neki nem lehetett hazája, tudjuk, hogy végleges kivándor-
lása előtt kellett Charranba mennie, mert ez volt a törzs ősi 
birtoka és oda jött később Nahor is a családi ügyek rendezésére. 
Ábrahám tehát Thare halála után Charranból indult ki, midőn 
népével és nyájával átment Kanaánba, a család jogainak jövőre 
való biztosítása érdekében. 

Alig négy év telt el, mióta az elami királyok Sodorna és 
Gomora kanaáni királyokat és társaikat leigázták és adófizetésre 
kötelezték, mikor Ábrahám kivonulása megtörtént. A szent szöveg 
nem mondja azt, hogy Thare az átköltözködést Isten parancsára 
tervezte volna, de más okot sem hoz fel erre nézve. Mehetett 
volna rövidebb egyenes úton is Kanaánba, de csak természetes 
volt, hogy mielőtt végleg elhagyná e földet, hol ősei éltek, abba 
a városba tért be, mely törzsenek ősi birtoka volt. Mikor tehát 
Thare Ur mezejéről elindult, a szent szöveg szerint csak Lot, 
Abram és Sarait vivé magával. Az útról nincs semmi megjegyzés. 
Csak annyit tudunk meg, hogy Haranba megérkeztek s hogy ott 
laktak s hogy az öreg Thare meghalt 205 éves korában még ott 
Charran városában. Hogy az Ur városból való elmenetel idején 
nyomaveszett Nahor később előkerült, azt a szövegből tudjuk, 
ők tehát szintén eljöttek Haranba, mely különösen, mint Nahor 
városa említtetik s hol két felesége után maradt gyermekei is 
laktak. (Gen. 22.ä0 M ) 

Ábrahám hivatása csak Haranban kezdődik, ott szólítja meg 
az Ur őt legelőször, mondván: „menj ki a hazádból, rokonságod 
köréből és atyád házából ama földre, melyet neked mutatni 
akarok." (12.) Ez tehát gyökeres elválást jelentett minden köte-
léktől, mi őt Charran földjéhez fűzé. Ennek fejében azonban azt 
Ígéri neki az Isten, hogy nagy nemzet atyjává fogja tenni, nagy 
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névhez juttatja, megáldja és segíteni fogja barátjait és üldözni 
fogja elleneit. (12, -.,.) Ki kell itt emelnünk azt, hogy Isten ezen 
hívása és Ígérete csak Ábrahámnak szól. 

Ábrahám tehát kivonult, de a szöveg (12.4) röviden hozzáteszi 
„és Lót is elmene ővele." Ez már nem történt az Isten parancsára, 
hisz meghagyta Ábrahámnak, hogy rokonsága köréből menjen ki, 
de Ábrahám magával viszi Lotot is, fivére fiát, mert ingó vagyo-, 
nukat Lóttal együtt szerezték az eddigi házközösségben (12..-,). 
Az útirány nem volt megjelölve, arról sincs említés, hogy át-
keltek az Eufrát folyón, (pedig Charran és Kanaán között az 
Eufrat folyik el) röviden csak az van konstatálva, hogy végezetre 
odajutának és hogy e földön az akkori úton ez nyolc napi járás 
volt. És Ábrahám Kánaánon át rnéne Sichern városáig és Mareh 
cserfa mezejéig (12,·,). Sichern város mint első állomás igen jól 
volt megválasztva, Kanaánnak középrészében feküdt,igen termékeny 
völgyben, a Hebal és Garizim hegyek között. Ez utóbbi 868 m. 
magasságú, jó kitekintést engedő magaslat. Onnan elláthattak 
keletre Gileadra, a nyugati tartományokra egészen a tengerig. 
Sichern lakosai pedig cheták voltak. (33,,, 20 34., 15,,, .,,.) Itt 
Sichern mellett az Úr másodszor jelent meg Ábrahámnak és 
szólt hozzá: Ezt a földet utódjainak akarom adni; Ábrahám tehát 
itt az „igéret földjén" az első oltárt épité az Urnák, ki neki 
megjelent. 

Ezek után felszedte Ábrahám sátorait és tovább ment és el-
jutott egy hegyhez, mely Bethel várostól keletre feküdt. Luz 
(vagyis Bethel) Kanaánnak igen jelentős városa volt, Ábrahám 
tehát itt, a hegy mellett voná fel sátorait. Igy vonula át Ábrahám 
Kanaán földjén, hol kananeusok laktak, Elam főhatósága alatt. 
Sehol sincs megírva, hogy ő mint vándor sémita törzsfő a kana-
neusok részéről ellentállást, bántódást szenvedett volna. 

Nem hisszük, hogy az akkori Kanaánban, főleg nagyobb 
városok közelében, úrtalan, szabad földek még lettek volna, sem 
azt, hogy Kanaán lakossága oly gyér lett volna, hogy az ily 
vándortörzs sátornépe és nyájai számára bárhol talált volna sza-
bad megélhetést. Volt-e Ábrahám népe oly imponáló nagy és 
jól felfegyverzett, hogy nem mertek ellene fellépni, vagy oly 
jelentéktelen, hogy figyelembe sem vették a bevonulását? Vagy 
voltak-e neki ott már törzsrokonai? Ezen korban Kanaán népe 
előtt ily idegen sémiták megjelenése és sátorozása már nem 
megy meglepetésszámba. Most pedig egy törvény és egy főha-
talom állott az őslakók és a beköltözött sémiták fölött. Ábrahám 
nem lehetett Kanaán első sémita látogatója, nem lehetett az első 
sémita nép, mely a „nagy vizén túl"-ról ide érkezett. 

Most már ismerjük a politikai, az ethnographiai és földrajzi 
helyzetet, ismerjük a szereplő személyeket, áttérhetünk tehát a 
hadjárat leírására. 

10 
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II. 
A Gen. 14. szakaszának két első verse határozott tudósítást 

közöl egy nagy hadi mozgósításról s be is mutatja a mindkét 
párton lévő és a csatában résztvevő királyokat. Az első versben 
felemlítetteket előadásom első részében már megismertük, az 
elami főkirályt és vazallusait: Babel, Larsa és a Gu nép királyát. 
Hogy a szöveg nem tartja meg ezt a sorrendet, hogy a leigázott 
bábeli vazallus királyt, továbbá Ellasar királyát ura, az elami fő-
király elé állítja, nem róható fel hibának 

Hogy az első hely a helyzet tényleges urát, az elami fő-
királyt illette meg, azt a szöveg maga is a 9-ik versben részben 
helyrehozza, az elami főkirályt ott tényleg az első helyre teszi, 
de hogy a szöveg szerzője tudta is, hogy Elam királya volt a 
hadjárat fővezére és a vele levő királyoknak főkirálya, arról egyéb 
megjegyzéseiből is meggyőződhetünk (5. és 17. v.), hol csakis a 
főkirályt nevezi névszerint, csakis róla mondja, hogy „azért el-
jőve", míg a többi vazallust csak összefoglalva említi, mondván: 
„kik ő vele valának"; valamint XIV. 4 alatt is világosan van 
hangsúlyozva, hogy az ott felsorolt 5 kanaáni király alattvalói 
voltak s hogy ellene lázadtak fel. Az elami Kedorlaomer tehát a 
szövegben mint egy nagy birodalom főkírályá szerepel, kinek 
hatalma alatt több király állott, kiket seregestül kiparancsolt a 
háborúba, továbbá, hogy még 5 kanaáni király is tartozott neki 
hűbérrel. Világosan mondja, hogy ezt az adót 12 éven át fizet-
ték, de most a függőség 13-ik évében azt megtagadták. Azért 
indított Kedor Lagomar a 14-ik évben háborút ellenök. 

Képzelhetni, hogy egy olyan, az akkori időben rendkívül 
nagyszámú sereg felvonulása mily ijesztő hatást gyakorolhatott 
Északarábia nomád törzseire s mennyire siethettek azok egy 
ilyen, még sohasem látott katonai felvonulással szemben, sátrai-
kat felszedni és kitérni, amerre csak lehetett, Arábia belsejébe. 
Az arabs-syr fensik beduin törzseinek pedig ily, szinte futásszerű 
kitörése, oly hullámzásba hozhatta a nagy félsziget összes népeit, 
hogy ama mozgás rezgései elhatottak a félszigetet környező ten-
gerek legtávolabbi partjáig. 

Ezen hatalmas felkészülődés azonban sok tekintetben nincs 
eléggé megindokolva a kanaáni királyok elpártolásával és adó 
megtagadásával. 

Kellett-e valóban a hűbéri viszonyát megtagadó 5 kanaáni 
kis király megfékezésére ily rendkívüli nagy haderő felvonulása? 
Nem volt-e egyéb fontosabb oka erre az elami királynak? És 
nem feltűnő-e továbbá az is, hogy az elami király összes keleti 
vazallusait útnak indította s hogy, mivel neki is mennie kellett, 
egyet sem mert otthon hagyni? B'zony, más titkos, a szöveg-
ben be nem vallott terve lehetett Kudur Laomernek, midőn a 
maga kusita ezredein kívül nemcsak Iri-akut, továbbá Sin-Muballit, 
de még a kicsiny Gu ország királyát is magával vitte a távoli 
Kanaánba? 
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Mi egyelőre kövessük a 4 keleti király seregének felvonulá-
sát, mely az 1940. év tavaszán elhagyta Babylon vidékét. A szö-
veg a Kanaán felé marsoló nagy hadseregről csak akkor kezd 
részletesebb jelentést tenni, mikor már Astarot városba érkezik. 
Hogy a menetelést Elam és Ur felől Astarotig hogy végezte, egy 
szót sem szól, lehet, hogy gyalog, lehet, hogy felhasználta az 
Euflat vizét felfelé. Egyenes vonalban a távolságok különben a 
következők: 

Susától Úrig körülbelül 450 kilométer, 
Úrtól Rehobotig körülbelül 650 
Rehobottól Damaskusig körülbelül . . . 470 „ 
Damaskustöl Astarótig „ . . . . 100 „ 
Astaróttól Kirjatimig „ . . . . 120 „ 
Kirjatimtól Elathig „ 270 

az egész távolság tehát 2060 kilométer. 
A menetelés azonban sem oly egyenes, sem folytonos nem 

lehetett. A sereg alkalmas pihenők nélkül egyfolytában nem ha-
ladhatott előre. Valószínű, hogy útközben esetleges mérkőzései 
is akadtak a beduinokkal. Ur mezején, hogy meddig időztek, mig 
ott összegyűjtötték a babvloniai 3 király seregét, nem tudhatjuk; 
hogy tehát Susából Astarótig a seregnek mennyi időre volt szük-
sége, csak megközelítőleg sem számíthatjuk ki. Még nehezebb 
Astarot és Eláth közti üt tartamának kiszámítása, miután fogal-
munk sem lehet, hogy az ottani alarod őslakók, a Refaim, Susim, 
Emim népekkel és a Horitákkal való ütközetek által meddig tar-
tóztattak fel. 

A nagy sereg tehát a rendes karavánutat követte, melyen 
Úrból haladtak elő a kereskedők is Martuba és aztán délre a 
Veres tenger kikötőjébe annak partjáig, Elath hires kikötő váro-
sáig, de hogy hány nap alatt tették meg ezt a 2000 kilométernél 
hosszabb utat, el se képzelhetjük. Volna ugyan erre némi ala-
punk, ha a feltartóztatás és rendes pihenés tartamának isme-
retlensége ezt a számadásunkat is értéktelenné nem tenné. Az 
assyr királyok nagy sereg élén szinte meneteltek itt a syr-urak 
pusztákon végig, tehát nem első útja volt ez a keleti hatalmas-
ságoknak, azokból sem tudjuk azonban megállapítani az idő-
tartamot. 

Már az eddigiek "is világosan sejtetik, hogy az elami főkirály 
seregei nem pusztán azért jöttek ide Kanaánba, hogy az 5 szid-
dirnvölgyi király elpártolását megbüntesse. Emiatt egyedül bizony 
ily nagy hadsereget nem mozgósított volna, sem maga személye-
sen el nem jött volna. A négy kanaáni nép, mellyel eddig meg-
ütköztek a Damaskus és a Vörös tenger közti karavánúton, nem 
voltak a második versben felszámolt, elpártolt és a 4-ik vers 
szerint a főkirály alatt álló népek között felsorolva. A szöveg 
mégis azt mondja: „annak okáért" jöve Kedar Laomer és meg-
veré őket. A keleti királyoknak más nagyszabású tervük volt 
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s azért azon kanaáni népeket is, melyek nincsenek feltüntetve, 
megtámadták és megverték, mint a nagy mozgalom közvetlen 
kihivóit. 

A kanaaneusok elleni háborúskodást tehát ugyané szellemben 
folytatták akkor is, midőn most (v. 7) utjukban „megfordultak", 
azaz a Vörös tenger felől visszafordultak. Jövének először és a 
döntés forrásához (Hen Mispath, később El-Kades), elpusztították 
az amalekiták minden tartományát, úgy az amoritákat is, kik 
laknak vala Hazazon Thamarban. Ennek helyét most a Holt ten-
ger nyugoti oldalán jelölik meg s igy a keleti hadsereg immár 
közeledett a sziddimvölgyi királyok területéhez. A sziddimvölgyi 
5 király tehát kiméne seregeikkel együtt és kiszálltak megütközni 
az aszfaltgödrökben gazdag Sziddim völgyében az ellenséggel: 
5 király 4 ellen. 

A nagy mérkőzés megkezdődött; legelősször is Sodorna és 
Gomorha királyai futamodtak meg és futás közben seregök le terít-
tetett. Megverték Adama, Zeboini és Bela királyait is, miről a 
szöveg csak 'annyit mond, hogy aki még fennmaradt, futott a 
közel hegyek felé. A Sziddim völgy városai tehát minden védelem 
nélkül maradtak a győző keleti hadsereggel szemben. Elvivék 
Sodornának és Gomorhának minden gazdaságát és minden 
élelmiszerét. Itt is csak e két város kifosztását emiitik. a többi 
ugylátszik jelentéktelen volt. Elvitték (12 v.) Lotot is, Ábrahám 
fivérének fiát és minden gazdagságát, mert ő Sodorna lakosa 
volt, mire aztán elmenének. A győzelmes sziddimvölgyi csata 
után, melyben sok jószág elvesztésén kiviil Lot is fogságba esett 
és elhurcoltatott, az elamiták észak felé vonultak Damaskus felé. 

Ábrahámot, kit a szöveg itt a „külföldi" jelzővel tisztel meg, 
mostani sátorozása helyén, Mamre mezején érte a hír, hogv 
Sodorna királya és négy társa az elamitáktól nagy vereseget 
szenvedtek, hogy az ott ejtett bőséges zsákmánnyal együtt Lot is 
és népe az elamiták által elhurcoltatott. 

A szöveg szerint a 85 éves Ábrahám erre sietve kiindult, fel-
kereste Eskol és Aner biráit az arnoriták főembereit, kiKkel 
szövetségben vala, Ábrahám is felfegyverzé vitézeit és sietett 
velők a hazafelé igyekvő elamiták után Dan irányába, nevezetesen 
Lótnak és övéinek megmentése céljából. Nem ismerjük az amorita 
törzs fők fegyvereseinek a számát, csak az Ábrahám vitézeit, 
kik 318-an valának, de azt olvassuk, hogy a négy törzs fővitézei 
felosztva és elhelyezve egy éjjel, a marsolókat megtámadák és 
megverék, és kergeték őket Hoba-ig, mely Damaskus-tól balra 
vagyon. A futás alatt otthagyott zsákmányt Ábrahám vissza-
nyeri, valamint Lótot is vagyonával és népével együtt. Ez történt 
Damaskus előtt. Ábrahám erre visszatért szövetségeseivel és Lóttal. 

Hogy ez a tradíció Ábrahámmal összeköttetésben ily határozott 
alakban maradt fenn egészen Mózes idejéig, támasza annak a 
jogos állitásnak, hogy Ábrahám nem mondahős. 
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Az elamiták visszatérését és a sziddimvölgyi csata után ama 
kudarcot, melyet Damaskus előtt Ábrahám és szövetségesei 
rés-zéről szenvedtek, az előbbiekben úgy adtam elő, amint azt 
héber forrásunk hirdeti. Láttuk már, hogy a Gen. 14 első részé-
nek történeti megbízhatósága igazolva van az egykorú iratok 
tartalma által. Láttuk azt is, hogy tökéletesen beilleszkedik a 
kortörténetbe. Mondhatjuk-e azt a többi két részről is? A másik 
részben hirdetett esemény első pillantásra valóban meglepő, sőt 
kételyeket támasztó. 

Élt-e Ábrahám valóban? A szentírás szerint csak tíz évvel a 
sziddimvölgyi csata előtt vándorolt be családjával és hozzátarto-
zóival Mezopotámiából Kanaánba, hol nomád életét folytatja és 
idegennek címeztetik és három amorita törzsfővel áll szövetségben. 
Hihető-e, hogy ezen négy törzsfő fegyver alá rögtönzött legény-
ségeelérhette volna a harcedzett elamita rendes katonaságnál ezt az 
eredményt, melyet a szöveg második része részletez? és mely 
elől a sziddimvölgyi királyok mind megfutamodtak? 

Nem csempészte-e a héber reactió ezt a második részt csak 
azért be, hogy a harmadik rész indokolt legyen, hogy történeti 
háttért nyerjen számára? A dolog megítélve valóban kényes, 
annyival is inkább, mivel egyéb források nem állanak rendelke-
zésünkre, feltétlen bizonyságot tehát hiába keresünk. Ha pedig 
ezen adatok be nem bizonyíthatók, megtarthatók-e a szöveg 
egyéb Ábrahámot illető részei is? 

Nézetem mindezekre nézve a következő: Ábrahámot, mint 
akkortájt Kanaánba bevándorolt sémita törzsfőnököt egészen elejteni 
semmiesetre sem szabad, még pedig azért nem, mert a héber 
tradíció érvényesülését is el kell fogadnunk és nem szabad 
érvényre juttatni azt, hogy egy tradíció csak akkor fogadható el, 
ha más oldalról, más eredetű tradícióval igazolhatjuk. Szerinte 
pedig Ábrahám Izrael népének első képviselője volt, Izrael 
népének feje, megalapítója, első szervezője. Ebből kiindulva, a 
szöveg Ábrahám korát is meghatározza. A szöveg harmadik 
részére vonatkozólag pedig azt valljuk, hogy Ábrahám héber 
életirói az elamiták hadjáratának befolyásába való közvetlen bele-
vonása nélkül is találtak volna helyet és módot Ábrahám ilyetén 
dicsőítésére. 

Hogy mily rejtélyesek a tradíciók útjai, sokszor van alkalmunk 
a legrégibb idők kutatásánál meggyőződni. Véleményem szerint 
szövegünk ezen meglepő tartalma is enged elfogadható magya-
rázatot, ha segítségül vesszük azt, amit a szöveg elhallgat ugyan, 
de amiről az igazolt kortörténet tanulságot tesz. Az elami király 
kivonulása ugyanis más három ország hadseregével együtt már 
maga oly feltűnő tény, hogy mi azt úgy egyszerűen az öt 
kanaáni király zendülésével és tömeg tagadásával sehogy se 
bírjuk megmagyarázni. Meg vagyok győződve, hogy oly csekély 
feladat sikeres elintézése ily rendkívüli nagy katonai felvonulásra 
nem szolgálhatott okul. Ki kell kutatnunk azt a be nem vallott 
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célt, mely miatt az elami király ezt a nagv stylusban szervezett had-
járatot útnak indította és hogy mi keresni valója volt a Vörös tenger 
tájékán és mi indította erre a nagy kitörésre Egyiptom felé, mért 
nem tartott egyenesen a lázadás színhelyére, a Sziddim völgyébe?! 
Erre pedig a kortörténet igen elfogadható felvilágosítással szolgál, 
mely tények alapján aztán szövegünk másik része is, a vissza-
tértében felettébb gyengébb lett hadsereg és annak kudarca meg-
találja a maga magyarázatát. Ezzel egyszersmind egy fontos 
történelmi esemény magyarázatát is érintjük, melyre nézve eddig 
szintén tájékozatlanok voltunk. Véleményem·tehát a következő: 

A kudarcban a hazafelé induló elamiták igenis részesülhettek, 
különösen egy jól előre előkészített éjjeli időben két oldalról 
támadó és ügyesen vezetett kisebb sereg által is, csakhogy az 
igy Ábrahám és szövetségesei által szétvert elamita sereg nem 
is volt már ugyanaz, melyet Elam és Babylon felől négy király 
vezetése alatt felvonulni láttunk. Ha tehát a szöveg mást nem 
is mond, mint azt, hogy a sziddimvölgyi csata után nagy zsák-
mánnyal megrakva „elmenének," ha nem is jelöli meg, hogy a 
győztes hadsereggel mi lett, ezt mégis más körülményekből igen 
érthetően megfejthetjük. A kanaáni tartományokat az elamiták 
régóta ismerik. Az Elam és Martu közti hűbéres viszony magával 
hozta, hogy Elamnak voltak ott állandó megbízottjai, tisztviselői 
érdekeik megóvására. Ezen Kanaánban tartózkodó elamiták 
természetes, hogy a szomszédok helyzetéről is értesültek, főleg 
pedig Egyiptom belső ügyeiről. 

Így tehát Elam királya is megtudta Egyiptom ezidőszerinti 
belső viszonyait, a szörnyű bomlást, a végtelen lehetetlenséget, 
melybe ez ország oly dicső korszak után esett, mint a Xll-ik 
dynastia korszaka volt. Egyiptom belső viszonyai a 13-ik és 
14-ik dynastia alatt oly irtózatosan rosszak lettek, hogy szinte 
csoda lett volna, ha ezt a jó alkalmat egy másik előre törekvő 
és erős hatalom fel nem használta volna. Az elami királyság 
pedig nagyhatalmi állásba küzdötte fel magát, hatalma alá haj-
totta egész Babyloniát s már hosszabb idő óta Kanaán, illetve 
Martu népeit is. Így semmi különös, ha Elam egy még nagyobb 
hatalmi kiterjesztést vett célba. Amint az idegen műveltséget 
sikeresen tudta mindenkoron a maga hasznára értékesíteni, úgy 
a számos és igen elterjedt fajrokon népeket is, a maga hatal-
mának növesztésére nagy ügyességgel ki tudta használni, főleg 
az igen harcias és az elamitákkal mindig együtt tartó kusitákat. 
Ezek pedig úgy az elami király, mint a babyloniai vazallusok 
seregeiben igen erősen voltak képviselve. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy csak 200 évvel később a kusiták mily rendkívüli felfordu-
lást idézhettek elő Babyloniában (1730 körül), mily maradandó 
és tekintélyes uralmat birtak ott alapítani és hosszú századokon 
át fenntartani, valóban nem csekély lehetett ezen alarod nép ér-
telmi képessége most sem, midőn Kudur Lagomer seregében 
nyugotra vonultak. 
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Ugy látszik, hogv a kusiták nemcsak Martura nézve voltak 
a keleti királyok íőtámaszai, de az elami király ama titkos tervé-
nek megvalósítására is, hogy adott alkalomkor és kellő óvatos-
sággal a sziddimvölgyi kis királyok ellen nyíltan bevallott had-
járat leple alatt, behatolhassanak a Deltába is, a korhadt Egyip-
tom elfoglalására. 

Csakis ilyen felfogás mellett lehet megérteni azt, hogy a nagy 
hadsereg nem vonult egyenesen a fellázadt sziddimvölgyi királyok 
megfenyítésére, hanem hogy ezek oldalán tovább indultak egé-
szen a Vörös tenger öbléig s hogy onnan keresztül-kasul járták 
az Egyiptom kapuja előtti területeket, megfélemlítvén igy nem-
csak az Egyiptom kapuja előtt lakó n tmád törzseket, de magát 
Egyiptomot is. 

Ez a dicső ország a 13-ik, illetve 14-ik dynastia alatt sem 
élni, sem halni nem birt. A faraók tetteit a történet nem ismeri, 
egyenként csak igen rövid ideig uralkodtak és az a különös, 
hogy bár hatalmuk ki- és befelé teljesen megtört volt, a sok 
faraó közt egyetlen egy se kísérelte meg a sülyedt birodalmat 
regenerálni, legalább semmi ilynemű törekvésekről nem tudunk. 
Sőt arra a gyanúra is van alapos okunk, hogy az úgynevezett 
14-ik dynastia faraói sem voltak egyiptomiak, hanem a delta 
nyugati részéből Sais városból származó lybiaiak, kik csak 
egykorú részkirályok voltak az ország északi részében, a 13-ik 
dynastia Thébában székelő gyámoltalan uralkodói mellett. 

Tény, hogy nemsokára a sziddimvölgyi csata ideje után 
Egyiptomnak a 150 éven át tartó anarchiából való felszabadítása 
kívülről jött, idegenek által, kiket a történet hyxososoknak nevez, 
de kiknek eredetére nézve az utókorban nem voltak tájékozva 
és a kutatók most is csak tapogatóznak. Így a kérdés megoldása 
oly egyszerűnek látszik, az előadott események keretében oly 
erősen kínálja fel önmagát, hogy valóban más magyarázatát e 
dolognak alig lehetne adni. Azon nézetben vagyok tehát, az egész 
kor képét, illetve az 1940 évi tényleges helyzetet illetőleg, hogy 
ama hyxososok, kik akkortájt Egyiptomban az idegen uralmat 
felállították, a sziddimvölgyi győzelem után az elamita hadsereg-
ből kivált kusiták voltak, vezéreik, fejedelmeik alatt és hogy a Sinai 
félsziget nomád törzseit csak azért támadták meg s verték szét, 
hogy könnyebb bevonulhatásuk annak idején akadályba ne üt-
közzön. És ez a bevonulás Egyiptom roskadozó államába könnyű 
szerrel sikerült is; a kusiták tényleg Egyiptom urai lettek. Így 
aztán a Damuskus előtti hires kudarc is egész más világításban 
áll előttünk. El m királya és szövetségesei, miután Kanaán né-
peit alaposan megverték és megfélemlítették, miután továbbá az 
ide vezényelt harcosok legnagyobb részét Egyiptom elfoglalására 
visszahagyták, fölényük teljes érzetében, mint győztesek, egy 
sokkal kisebb sereg élén vonultak hazafelé. A kellő elővigyázat 
elmulasztása mellett tehát nagyon lehetséges, hogy az Abraha-
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miták és 3 szövetségeseinek egyesült éjjeli támadása a trénkisérő 
csapatot oly eredménnyel támadta meg, mint az a. Gen. 14-ben 
le van irva, hogy t. i. támadásuk a trénkisérő elamiták szétüzé-
sével és zsákmányuk otthagyásával végződött, mig magok a 
királyok és a vele levő hadosztályok már előre elmarsoltak volt. 
Hőmmel még nem volt egészen tisztában azzal, hogy kik részéről 
történik ezen leigázás; a dolog pedig világosan tanúskodik arról, 
hogy nem valami pusztai kóbor nép használta fel az általános 
zavart és Egyiptom helyzetét a bevonulásra, hanem hogy ez a 
keleti királyok által teljes informatió útján és jól előre kiszá-
mítva történt, a sodomvölgyi kis királyok adómegtagadási címe 
alatt. Pláne azt állítani, hogy a mozgósított nagy keleti hadsereg 
által hullámzásba hozott beduinok mozgása eléggé magyarázza, 
hogy ily pásztornép szinte akarata ellenére be lett kergetve 
Egyiptomba, hol aztán uralmat állított fel, az már megfoghatat-
lan. Így véletlenül betódult beduin (susu) hullámok soha se let-
tek volna képesek azt a tartós világtörténeti fordulatot elérni, 
melynek tényleg ezentúl Egyiptom alá lőn rendelve. 

Ha majd ismerni fogunk több babyloniai iratot, vagy több 
elami lelettel fogunk bírni, ez a véleményem igazolásra fog 
találni, mert ez másként nem is lehetett, közönséges pásztornépek 
Egyiptomban nem tarthattak volna fel egy 600 éven át az 
egyiptomiaknak ellenálló uralmat; az ilyen hatalmas és helyesen 
kieszelt pucsra ez idő szerint egész Eiőázsiában csakis a kusiták 
voltak képesek. 

111. 

Befejező soraimban rövid akarok lenni, mert hiszen itt már nem 
a tárgyhoz szorosan hozzátartozó kort kellene tárgyalnom, t. i. a 
politikai helyzetet a sziddimvölgyí csata után. Csak röviden 
utalok az eseményekre. Babylonban nem soká maradt trónján 
a hatalmas Iriaku, a sumir nép újra megelevenedett, erőre 
kapott a nehéz nagy harcban, melyet a sémitákkal vívnia kellett 
mindvégig a két folyam völgyében. Chamurabi ragadta eszesen, 
óvatosan, de biztosan magához az uralmat. Ο az a kimagasló 
személye az ókornak, ki nemcsak, hogy fegyvereivel visszaszorí-
totta hegyeibe a betolakodó kusita elamitákat, hanem miután az 
ősbirodaímat újra birtokába vette, organizálta is. 

Martuban, illetve a nyugaton a helyzet szintén megváltozott, 
amennyiben a számtalan kiskirály, városfejedelem újra felléle-
gezhetett, igaz, hogy nem sok időre, mert már ott volt fejlődése 
kezdetében a chatti, a chréta birodalom, mely később Egyiptommal 
versenyzett a későbbi Palestina területéért. 

Egyiptomba, amint a fentiekből is tudjuk, megkezdődik a 
hyxsos uralom kezdete, kik székhelyükül Tanaistól keletre, közel 
a határ mellett fekvő Hatuar-t (Avarist) választották. 
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Célomat, a sziddimvölgyi csata korának megvilágítását, úgy 
hiszem, elértem. Természetesen sok szó férhet hozzá, hisz ahány 
tudós könyvét veszi az ember kezébe, mindmegannyian más-más 
időpontot tartanak jónak és helyesnek. Ha azonban chronologikus 
táblázatai dolgoz ki az ember, melybe beledolgozza több kiváló 
tudós nézetét, könnyebb lesz az egyes időpontokra vonatkozólag 
az állásfoglalás s ezen módszer alapján jutottam én is e dol-
gozatba belefektetett nézetekre. 

Irodalom: Kadailerc: Die ersten Menschen. Delitzsch : Wo lag das 
Paradies? Hőmmel : Geschichte Babyloniens und Assyriens. Schneider: 
Kultur und Denken der Babylonier. U. az. Kultur und Denken- der Aegypter. 
Meyer : Geschichte des Altertums. Thomsen: Palestina und seine Kultur 
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