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A hegygerincek szédítő magassága,

a felhők közelsége, a méltóságteljes

nyugalom valamiféle titokzatos erő és

fenségesség képzetével párosulva tiszte-

letteljes érzéseket ébresztenek a szemlé-

lőkben. Nem csoda, ha az ókori Közel-

Kelet népei a hegyvidéket szent helynek,

vagyis az istenek lakóhelyének tartották.

A népi szimbolika motívumai között a

hegyeket az erő, a hatalom és a fenséges-

ség jelképeiként tartották számon. A

héber ószövetségi iratokban is fellelhetők

olyan hasonlatok, amik Isten igazságát,

szeretetét és oltalmát a hegyek rendíthe-

tetlenségével ábrázolják (Zsolt 36,6;

72,3; 125,2; Ézs 54,10). 

Vessünk egy pillantást a Közel-

Kelet domborzati térképére, és meglát-

juk, hogy a hegyvonulatok egy polip kar-

jaihoz hasonlítanak. A Kaukázus és az

Ararát alkotják a polip fejét és testét, a

csápjai pedig az Anti-Taurus, a Taurus, a

Zagros, a Libanon és az Anti-Libanon.

Az ókori közel-kelet hegyvidékei

T. C. Smith

A Hermon-hegy vonulatai. 1. A Nagy-Hermon, vagy ahogy az arabok hivják: Dsebel-es-Seik, Észak-Palesztina hegylánca, az

Anti-Libanon déli folytatása, amelytől egy mély depresszió választja el. A Kaszr-Antarban (2760 m) éri el a legnagyobb

magasságát. Vizei a Jordánt és a Damaszkuszi-síkság sós tavait táplálják. A nagyobbára mészkőből álló hegységnek délen

számos kiágazása van. 2. Kis-Hermon (Dsebel-Duhi), az előbbinél jóval alacsonyabb (520 m) hegylánc, Acrétól 40 km-re a

Jordán jobb partján (Pallas nagylexikon)
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A Hermon-hegy elhelyezkedése légifelvétel alapján



A Kaukázus masszív, robosztus és durva mintázatú

hegygerincei észak-nyugattól délkeleti irányban húzódnak a

Kercs-szorostól (Keriç) kezdődően a Fekete-tenger mentén a

Kaszpi-tenger partvidékéből kinyúló Apseron-félszigetig. A

hegygerincek szélessége 96 km és 240 km között változik, a

hosszúsága megközelítőleg 1100 km, néhány hegycsúcs pedig

eléri vagy meghaladja az 5000 méteres magasságot is. Az

ókorban a Kaukázus vidéke az örmények és a szkíták lakóhe-

lye volt, ami a 20. század „szovjet Georgiája” után a mostani

Grúzia területe. 

Az Eufrátesztől keletre a Taurus hegyláncainak neve

„Jebel Kurim” vagy Anti-Taurus, amely a Zagros vonulatába

csatlakozik. A Zagros láncai délkeleti irányban folytatódnak

egészen a Perzsa-öbölig. A Zagros legmagasabb csúcsai 4000

méteres tengerszint feletti magasságban találhatók. Az Anti-

Taurus és Zagros északi része és a Kaukázus déli vonulatai

között fekszik az Ararát hegység. Valószínűsíthető, hogy ezen

a vidéken, vagy a mai Törökország keleti partján elterülő Van-

tó környékén feneklett meg az özönvíz után Noé bárkája (lásd

1Móz 8,4). Az Ararát legmagasabb csúcsa mintegy 5165 m

magas. 

A Taurus hegység nagyjából 800 km

hosszú vonulata az Eufrátesztől kezdődik és

Kis-Ázsiánál folytatódik nyugatra az

Antalyai-öbölig. Ezt a részt emlegetik

„Ramadan Oglou Balakar”-ként, melynek leg-

magasabb csúcsa 3600 méterrel magasodik a

tengerszint felett. Számos szirt keletkezett a

hegyhátakon a rétegek gyűrődése során,

melyek közül az egyik legismertebb az Alma-

Dagh, melyet a Libanonhoz szokás hasonlíta-

ni. Két nevezetes átjáró szakítja meg a Taurus

vonulatát: az ókori Antiókhiában (a mai

Törökország területéhez tartozó Antakyában)

található „Szíriai kapu” vagy „Beilan átjáró”,

ami Szíriát és Ciliciát köti össze, a másik az

észak-kappadóniai tartomány felé vezető

„Ciliciai kapu”, melyet a Taurus „Simplon-

hágójaként” is emlegetnek, hossza mintegy

128 km észak–déli irányban. 

Amikor Pál és Szilász második misszióútjukon elhagy-

ták Antiókhiát (ApCsel 15,41), a Szíriai kapun keresztül jutot-

tak el Ciliciába, és valószínűleg néhány napra megszálltak Pál

szülővárosában, Tarzuszban. Ezután a Ciliciai kapun keresztül

északra haladtak tovább, Derbébe, Lisztrába és Ikóniumba,

majd a pizidiai Antiókhiába, ahol Pál az első misszióútja során

keresztény gyülekezeteket alapított.
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A Tarzusztól északra található „Ciliciai kapu”. Nagy

Sándor és Pál apostol is használta utazásai során

Az Ararát hegység, melynek csúcsa 5165 méterrel magaslik

a tengerszint fölé, a mai Törökország keleti részén, az

Örményországgal és Iránnal határos területeken fekszik. Az

Ararát egy szunnyadó vulkán, utoljára 1840-ben tört ki

A Libanon lépcsőzetes teraszai kiválóan alkalmasak földművelési célokra



Két nevezetes hegygerinc emelkedik ki a Taurusból Kis-

Ázsiában az Amáni-hegységtől déli irányban haladva a Sínai-

félsziget felé, egészen Délnyugat-Arábiáig. Ezeket nevezik

Libanonnak és Anti-Libanonnak. A libanon szó sémita erede-

tű gyökere „lábán”, melynek jelentése „fehérnek lenni”. A két

hegyvonulat nevét valószínűleg a gerinceken húzódó mészkő-

sziklák fehéres színének, illetve a hófödte csúcsoknak köszön-

heti. A Libanon arab neve Jebel-el-Libnán, az Anti-Libanon

neve pedig Jebel-esh-Sarki.

A Fönícia területén a Libanon és az Anti-Libanon

között húzódó mély völgy neve El-Buká, azaz az arab völgy

szó. A vidék vízgyűjtő területe Baalbek városa Libanonban.

A várostól északra lévő Orontesz-folyó közel 400 km hosz-

szúságban szeli át Szíriát és a mai Törökország délnyugati

részét, majd Antiókhiától (Antakya) mintegy 30 km-re ömlik

a Földközi-tengerbe. A Baalbek déli határán lévő völgyben a

Litani folyik, melynek földközi-tengeri torkolata Tírosznál

található. 

A Libanon hegyláncai magasabbak, mint az Anti-

Libanoné, a gerincek magassága átlagosan 1800 méter, de

néhol a 3000 métert is meghaladja. Miközben a legmagasabb

csúcsok teljesen kopárak, az alacsonyabb részeken fellelhetők

az élet nyomai. Az „El-Qurnat es-Sawda”, a Libanon legma-

gasabb csúcsa kb. 3050 méterig nyúlik, a Beirut közelében

magasodó „Jebel Sannin” pedig csak néhány méterrel marad

el mögötte. A Libanon vonulata az Alexandretta (Iskenderun)

-öböltől egészen Tíroszig olyan közel húzódik a Földközi-ten-

gerhez, hogy ezen a szakaszon jóformán nincs is tengerpart,

hanem csak az Akkói síkságtól kezdődően. 

A Tírusz felett északon haladó Litani folyó mentén a

Libanon hegyei az átlagos 1800 méteres magasságukhoz

képest „megszelídülnek” úgy, mint például a galileai síkságon

lévő „Jermak”, amely 1200 méterrel emelkedik a tengerszint

fölé. A Libanon előhegyei Alsó-Galileában érnek véget, a

Jezréel síkságnál.

Amikor elérjük Jeruzsálemet, azt tapasztaljuk, hogy

Samária hegyei mindössze 800 méter magasak, majd

Hebronnál ismét 900 méter fölé nőnek. Azután Beérsebától

délre a Negev fennsíkba torkollnak, ami nagyjából 600 és

1000 méter közötti értékkel magasabb a tengerszintnél. A

„Ras Ramon” a vidék legmagasabb pontja. A Negev alacso-

nyabb területein kezdődő amáni Taurus-hegyláncot a Párán-

puszta szakítja meg. A sivatag folytatásaként a Sínai-félszige-

ten mintegy 240 km hosszan gránithegyek pompáznak,

melyek között egykor Mózes a törvénytáblákat átvettek

Jahvétól. A Kr. u. 4. században a több mint 2000 méter magas

„Jebul Musát” azonosították Sínai-hegyként. 

T. C. Smith nyugalmazott vallástudományi professzor, Furman

Egyetem, Greenville, SC.

Biblical Illustrator, Summer 1990, 3. és 7–8. oldal

Ford.: Jeviczki Andrea

Az amáni Taurus-hegyláncot a Párán-puszta szakítja meg. A

Sínai-félszigeten mintegy 240 km hosszan gránithegyek pom-

páznak, melyek között egykor Mózes a törvénytáblákat átvet-

te Jahvétól
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A Holt-tengertől délre az egykori nabateus fővároshoz,

Petrához vezető meredek szurdok, az úgynevezett Siq

A Petrához vezető út vége a hajdani várost körülvevő

hegyekkel


