
Az ún. szír–efraimi háború oka az volt, hogy Izrael
(Efraim) és Damaszkusz (Szíria) megpróbálta Júdát egy
Asszíria elleni katonai szövetségbe kényszeríteni. Ez a háború

Kr. e. 735 és 732 között zajlott.1 Elsődleges forrásként a
Királyok könyvéből értesülünk ennek az időszaknak az
eseményeiről (2Kir 15,29–31.37; 16,5–10); néhány helyen

Ézsaiásnál (7,1–17; 8,1–15; 10,27b–34;
17,1–11) és Hóseásnál (5,8–14 és lehetséges
egyéb részekben, itt a prófáciák kronológiáját
nehéz megállapítani); a III. Tiglat-Pileszer
asszír király (uralkodása kb. Kr. e. 745–727)
idejéből származó leírásokból.2

Miközben ennek a háborúnak a rész-
leteiről keveset tudunk, a következők
bizonyosan megtörténtek: Izraelben II.
Jeroboám kb. Kr. e. 746-ban bekövetkezett
halála anarchiához vezetett. A 12 év és hét
hónap alatt öt király követte egymást a
trónon, közülük három erőszakos halál
áldozata lett (2Kir 15). Az utolsó uralkodó
Pekah, akit Ésaiás próféta megvetésből „a
Remálja fiának” nevezett (7,4.9; 8,6),
egyesítette seregeit Szíria királyával,
Recinnel (vagy más néven „Rasyon”-nal3),
hogy létrehozzanak egy asszírellenes szövet-
séget. Mivel Akházt, Júda királyát
(uralkodása kb. Kr. e. 735–715) nem sikerült
meggyőzniük a csatlakozásról, megtámadták
Jeruzsálemet azzal a céllal, hogy Akház
helyett „a Tábeal fiát” (Ézs 7,6) ültessék trón-
ra, aki valószínűleg a tíruszi királyi család
sarja volt, melynek királya „Tubail” volt.
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III. Tiglat-Pileszer asszír király (uralkodott Kr. e.745–727)



Másik elképzelés szerint Tábeal Júda királyi házából való volt,
ami arra utalna, hogy Akház saját udvarában is voltak asszír-
ellenes felhangok.

Akház felismerte a hatalmas asszír hadsereg ellen lázadó
erők jelentéktelenségét, ezért elutasította az asszírellenes
szövetséghez való csatlakozásra való felhívást. Másrészről,
Ézsaiás próféta intése (7,1–17) ellenére követeket küldött III.
Tiglat-Pileszerhez, az asszír királyhoz, hogy segítséget kérjen
tőle támadóival szemben (vö. 2Kir 16,7–9). Míg a bibliai
leírás szerint Tiglat-Pileszer eleget tett Akház kérésének (2Kir
16,9), valószínűleg az asszír királynak nem volt szüksége
felkérésre ahhoz, amit önszántából is tenni készült, hisz nem
tűrhette sokáig tétlenül Izrael és Szíria ellene készülő
lázadását. Saját krónikáiból értesülünk Recin legyőzéséről és
Pékah trónfosztásáról, aki helyett Hóseás lett Izrael új királya.4

A történészek feljegyzéseiből tudjuk, hogy a Kr. e.-i 8.
század második felében az asszír hadsereg a kelet-mediterráni
medence területének csaknem összes harcosát magába olvasz-

totta, a bibliai tudósítás pedig Szíriára (Arám),
Izraelre (Efraim) és Júdára összpontosít. Annak a
férfinak, aki mindennek a végrehajtója volt, III.
Tiglat-Pileszernek a babiloni uralkodói neve „Púl”
volt (vö. 2Kir 15,19).

A 8. század közepének viharos eseményei
között kezdte el Tiglat-Pileszer az akkoriban
egyedülállónak számító hódító és irányító poli-
tikáját. Az a nagyszabású terve volt, hogy egyesíti
Mezopotámiát keleten, Urartut északon és a kelet-
mediterráni tengerparti országokat és városálla-
mokat a nyugati területekkel. Bár elsődleges célja a
kereskedelmi utak kontrolljának megszerzése
lehetett az északi és a nyugati vidék között, cél-
jainak szolgálatába a nyers erő politikáját állította.
Különös kegyetlenséggel bánt minden ellene
lázadóval vagy ellenzékbe helyezkedővel. Gyakori
büntetésként alkalmazta a helyi lakosság depor-
tálását, más etnikai csoportokat telepítve földjükre.5

Ez a bevett asszír gyakorlat vezetett végül Izrael
teljes megsemmisüléséhez a 8. század végén.

Tiglat-Pileszer az ellene létrehozott koalí-
cióval szembeni első lépéseként megtámadta

Damaszkuszt mintegy Kr. e. 732-ben, és meggyilkolta Recint.
Mindeközben az izraeli Hóseás megölte Pekahot, és az asszír
király jóváhagyásával elfoglalta trónját. Tiglat-Pileszer Kr. e.
727-ben bekövetkezett halála után fia, V. Salmanassár követte
a trónon, aki Kr. e. 722-ben legyőzte Izraelt és Samáriát.6

A szír uralkodó, Recin (Kr. e. 740–732) a válság ideje
alatt megkísérelte helyreállítani országának egykori di-
csőségét, ezért nyíltan megtagadta az  adófizetést Asszíriával
szemben, és titkos szövetséget épített ellene. Vélhetőleg már
azelőtt elkezdte kiterjeszteni befolyását a környező orszá-
gokra, hogy  Pekah trónra lépett Izraelben. Amennyiben Ámos
1,3–5 próféciája erről az időről szólt, akkor Recin terjeszkedő
politikájáról írt, valamint a szírek betöréséről Gileádba, a
Jordánon túli izraelita területre. 

Recin már előre látta a fenyegető asszír veszélyt, valami-
vel Akház trónra kerülése előtt. Szíria ügye vesztésre állt, ami
megmagyarázza Recin kétségbeesett reakcióját Akháznak az
asszírellenes szövetségtől való elzárkózására.
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Asszír katonák

Bevett asszír gyakorlat volt a helyi lakosság deportálása, etnikai csoportokat telepítve földjükre



Pekah szerepe a szövetség létre-
hozásában látszólag elhanyagolható, ő maga
Recin sakkfigurájának tekinthető. Eredetileg
„ötven gileádbeli férfi” (2Kir 15,25) segít-
ségével került trónra Pekája helyett. Ha Recin
már korábban megszállta Gileádot, ez bizonyí-
taná segítségét Pekah trónra kerülésében.

Akház, aki mindezen politikai cselszövések középpont-
jába került, meglehetősen rossz hírű uralkodó volt a Biblia
tudósítása szerint (2Kir 16,1–4; 2Krón 28,1–5). Érdekes
módon Ézsaiás próféta (7,1–17) nem sorolja fel az egyéb
helyeken leírt bűneit, hanem arról számol be, hogy Akháznak
nem volt hite Izrael Istenében. 

Ahhoz, hogy igazságosan viszonyulhassunk Akház
történetéhez, meg kell állapítanunk, hogy valójában a júdai
királyt minden oldalról támadások érték. Az edomiták a
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Ézsaiás könyvének egy töredéke

Asszír katonák harcba vonulása

Az asszír sereg Lákis alatt Ezékiás idejében
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Jordánon túl (2Kir 16,67; 2Krón 28,17), a filiszteusok pedig
délről támadtak (2Krón 28,18). Mikor Akházhoz eljutott a hír
Szíria és Efraim szövetségéről, érthetően „remegett szíve s né-
pének szíve, a mint remegnek az erdő fái a szél miatt” (Ézs 7,2).

Szembenézve a fenyegető túlerővel Akház azt tette, ami
számára az egyetlen ésszerű döntésnek látszott, azaz követeket

küldött Tiglat-Pileszerhez, és segítségért folyamodott. Ezzel
ugyan stabilizálta Júda politikai helyzetét egy időre, de nem
csekély áron: Júdát az Asszír Birodalom részévé tette.

Ézsaiás próféta számára ezzel a király csupán Istenben
való hitének gyengeségét bizonyította. A próféta szavaival
összhangban senki nem hihet úgy a szabadulásban, ha ezzel

egyidőben határ-
időt szab Istennek,
mely alatt a szaba-
dulásnak meg kell
történnie. Tehát Im-
mánuel („Velünk az
Isten”; Ézs 7,14)
jelképe ítélet Akház
ellen és egyben
reményteljes ígéret
a jövőre nézve. Bár
az eljövendő gyer-
mek a jót választja
a rossz helyett,
Izrael el fog pusz-
tulni. Az ígéret
gyermeke azonban
túléli a pusztulást,
„tejet és mézet
eszik”, az ígéret
földjének termését
(Ézs 7,10–17).
Mindebből kitűnik,
hogy Isten nem
hagyta el választott
népét.

III. Tiglat-Pileszer (Kr. e. 745–727) asszír királyt királyi fogatában ábrázoló dombormű. 
A leírás szerint azt a jelenetet ábrázolja, amikor az asszírok körbeveszik a gileádi 

Astharoth–Kamaimot (Kr. e. 733–732), amikor Izrael királya Pekah volt

Az Asszír Birodalom Kr. e. 660 körül
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