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Ézsaiás könyve 36. fejezetének magyarázata számos problémával terhelt. 
Ezekről kívánok az alábbiakban áttekintést és összegzést nyújtani. 

I. ÉZS 36 FORDÍTÁSA, MEGJEGYZÉSEK A SZÖVEGHEZ 

(1.) Ezékiás király 14. évében hadba vonult Szanhérib, Asszíria királya Júda 
minden megerősített városa ellen és bevette azokat. (2.) És elküldte kincs-
tárnokát Asszíria királya Lákisból Jeruzsálembe, Ezékiás királyhoz, erős 
sereggel, és ő megállt a Felső-tó vízvezetékénél, amely a Ruhafestők-meze-
jének útjánál van. (3.) S kiment hozzá Eljáqím ben Hilqijjáhú, a palotafelü-
gyelő, valamint Sebna, az írnok és Jóáh ben Ászáf tanácsadó. (4.) A kincs-
tárnok ezt mondta:  

„Mondjátok meg Ezékiásnak: ‘Így szól a nagy király, Asszíria királya: 
Mi az alapja elbizakodottságodnak? (5.) Gondolod, hogy a puszta beszéd 
egyúttal már haditerv és haderő a háborúhoz? Kiben bíztál, hogy fellá-
zadtál ellenem? (6.) Talán ebben a törött nádszálban, Egyiptomban bíztál, 
hogy támogat majd? Aki erre támaszkodik, belemegy annak a tenyerébe és 
átszúrja. Így járnak Egyiptom királyával, a fáraóval mind, ki benne bízik! 
(7.) Vagy azt mondjátok nekem: JHWH, a mi Istenünk, akiben bízunk! 
Hát nem ő az, akinek az áldozóhalmait és oltárait megszüntette Ezékiás?! 
Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta: Csak ez előtt az oltár 
előtt borulhattok le! (8.) Fogadj csak most az én urammal, Asszíria kirá-
lyával! Adok neked 2.000 lovat ha képes vagy lovast adni rájuk! (9.) 
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Hogyan tudnál eltéríteni egyetlen helytartót is az én uram legkisebb 
szolgái közül? Vagy Egyiptomban bízol, a harci kocsikban és a lovasok-
ban? (10.) És végül: talán JHWH (akarata) nélkül jöttem fel ez ellen az 
ország ellen hogy elpusztítsam? JHWH szólt hozzám: Vonulj fel ez ellen az 
ország ellen és pusztítsd el!” 

(11.) Akkor Eljákím, Sebna és Jóáh ezt mondta a kincstárnoknak: „Be-
szélj csak szolgáidhoz arámul, mert megértjük és ne beszélj hozzánk júdai 
nyelven a várfalon lévő nép füle hallatára!” 

(12.) De a kincstárnok ezt mondta nekik: „Vajon uradhoz és hozzád 
küldött az én uram hogy mindezt elmondjam? Nem inkább a falon tartóz-
kodó embereknek kell majd megenniük saját ürüléküket és meginni saját 
vizeletüket veletek együtt?” 

(13.) Azzal odaállt a kincstárnok és nagy hangon kiabálni kezdett jú-
daiul és így szólt:  

„Halljátok a nagy királynak, Asszíria királyának szavait! (14.) Igy szól a 
király: Ne hagyjátok, hogy rászedjen titeket Ezékiás, mert nem tud 
megmenteni titeket! (15.) S ne bíztasson titeket Ezékiás JHWH-val, azt 
hangoztatva, hogy „Biztosan megment minket JHWH és nem adja ezt a 
várost Asszíria királyának a kezébe!” (16.) Ne hallgassatok Ezékiásra, mert 
így szól Asszíria királya: Adjátok meg magatokat és jöjjetek ki hozzám és 
mindenki a maga szőlőtőkéjéről és fügefájáról ehet és mindenki a maga 
kútjának vizét ihatja, (17.) amíg el nem jövök és el nem viszlek titeket egy 
olyan országba, mint a ti országotok, egy gabonával és musttal, élelemmel 
és szőlőskertekkel teli földre. (18.) Nehogy becsapjon titeket Ezékiás mikor 
ezt mondja: ’JHWH megment minket!’ Megmentették-e valamelyik orszá-
got más népek istenei Asszíria királyának kezéből? (19.) Hol vannak 
Hamát és Arpád istenei? Hol vannak Szefarvaim istenei? Megmentették-e 
Samáriát az én kezemből? (20.) Ezeknek az országoknak valamennyi 
istene közül melyik tudta megmenteni országát a kezemből? Hát meg-
mentheti-e JHWH Jeruzsélemet a kezemből? 

(21.) De hallgattak és nem feleltek neki egy szót sem, mert a király pa-
rancsa az volt, hogy ne válaszoljanak neki. (22.) Aztán elment Eljáqím ben 
Chilqijjáhú, a palota felügyelője és Sebna, az írnok, továbbá Jóách ben 
Ászáf, a tanácsadó Ezékiáshoz megszaggatott ruhában és elmondták neki 
a kincstárnok beszédeit. 

Megjegyzések 

1.v.: „Ezékiás” – a 2Kir 18:13 és 1QIsa szövegében hyqzj. Orthográfiai vari-
ánsnak tekintjük.  „Szanhérib” – akkádul DINGIRSin-ahhé-eriba, jelentése: 
„Sin (isten) (kár)pótolja a (halott) testvéreket”. A LXX Sennachrim-et 
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hoz, ami közelebb áll az eredeti kiejtéshez. A holdisten Sin nevének 
transcriptiója helyesebb s-sel, mint š-szel, utóbbi a babilóni használatot 
tükrözi.1  „hadba vonult” – a protestáns bibliafordítás „felvonult” megol-
dása nem rossz, de bátortalan. Itt egy katonai terminus technicus az hl;[; 
gyök, amit jobban visszaad a „hadba vonulni” szerkezet. 

2.v.: „kincstárnokát” – a héberben rab-saqé (hq,v;Abr"). A párhuzamos 
helyen, a 2Kir 18:17-ben itt három tisztet említenek: tartan, rab-saris és rab-
saqé.2 A rab-saqé kifejezést (GAL BI.LUL) főkomornyiknak veszik, de 
funkciójából adódóan kincstárnokról van szó. Már H. Winckler megkér-
dőjelezte az Ézs 36:2 alapján, hogy valójában csak az utóbbi volt jelen a 
beszédnél, feltehetően nyelvtudása miatt, a legtöbb kommentátor követi. 
A Cogan/Tadmor szerzőpáros kommentárjában megállapítja, hogy a rab-
saqé a király udvarában tartózkodott és sosem vett részt hadjáratban. Ezt 
azóta cáfolták, provinciát is irányíthatott és hadba is vonulhatott.3 A 
fordítási nehézségek miatt, ill. mivel egy akkád tisztségről van szó, többen 
nem is fordítják le a rab-saqé kifejezést.  „Asszíria” – 1QIsa szövegében 
furcsa mód a szóvégi rés hangzó nélkül.  „erős” – MT: lyIj', de sok 
kéziratban lyje-nek van pontozva.  „nagy” – 1QIsa inzertálja a szó (dbeK ;) 
mögé a hdwam fokozást.  „a Felső-tó vízvezetékénél… a ruhafestők 
mezejénél” – Ézs 7:3-ban is megemlítik, de egyik esetben sincs elegendő 
földrajzi részlet ahhoz, hogy lokalizáljuk a helyet. M. Burrows ismerteti az 
összes elképzelést egy a ZAW-ban megjelent írásában4 és Jeruzsálem keleti 
dombjának az alsó részére gondol, ami eléri a Kidron völgyet.  Az 
asszíroktól szorongatott város falainál megjelenő asszír küldöttség jelenete 
máshol is felbukkan. Az ND 2632-s jelzetű nimrudi levélben hasonlót 
írnak le.5 Két asszír tisztviselő áll meg a babiloni Marduk kapu előtt s 
felszólítják a város lakóit, hogy forduljanak el Ukin-zeri-től, a város 
kaldeus királyától (kb. i.e. 730). Szargon korsabadi palotájának ábrázolásai 
között is találunk olyan jelenetet, amikor egy ütközet kellős közepén 
felhívást intéznek a másik félhez.6

 
1 Vö. Millard, A.R.: „Assyrian Royal Names in Biblical Hebrew”, JSS 21 (1976) 1–14; kül. 8–9. 13. 
2 A tartan (akkádul turtanu), szó szerint „alkirály”, a király után a második legmagasabb tiszt, 

előfordul Ézs 20:1-ben is. A rab-saris akkád kölcsönszó (rab ša reši = LU.GAL SAG), szó szerint az 
eunuchok vezetője, gyakran állt katonai hadtestek élén. A SAG idiogrammát többnyire saqé-nak 
olvassák, azonban itt egyértelműen reši -nek olvasandó, ahogy arra H. Tadmor egyik tanulmányában 
rámutat. Részletesebb elemzéshez lásd a Cogan/Tadmor szerzőpáros kommentárját, vö.: M. Cogan / 
H. Tadmor: II Kings: A New Commentary with Introduction and Commentary (AB 11; Garden City 1988).  

3 Vö. J.T. Walsh: „The Rab Saqeh between Rhetoric and Redaction”, JBL 130/2 (2011) 264. 
4 ZAW 70 (1958) 221–227. 
5 Vö. Childs, B.S.: Isaiah and the Assyrian Crisis, 80–82. 
6 Yadin, Y.: The Art of Warfare in Bible Lands (New York 1963), 425. 
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3.v.: „palotafelügyelő… írnok… tanácsadó” – gyakorlatilag egy minisz-
teri szintű küldöttségről van szó.  „palotafelügyelő” – szó szerint: „aki a 
tyIB'-on (vagyis a palotán) van”. A tisztség Salamon kora óta ismert (1Kir 
4:6) mind Júdában, mind Izráelben (2Kir 15:5). Hogy ő áll a küldöttség élén 
valószínűleg annak tudható be, hogy Eljáqímnak nagy befolyása volt Ezé-
kiás udvarában.  „mazkír” – nehéz lefordítani a kifejezést. A szó a rkz 
gyökből származik, aminek jelentése „emlékezni”. Ebből kiindulva gon-
dolhatunk valamilyen udvari eseményeket rögzítő személyre, vagy esetleg 
tanácsadóra, aki „emlékezteti” a királyt. A kontextusból ítélve inkább egy 
politikai tanácsadó jelenlétére kell gondolnunk. Jóach ben Ászáfról 
semmit nem tudunk. 

4.v.: „Ezékiásnak” – a beszédben folyamatosan elhagyják Ezékiás meg-
szólításából királyi címét.  „nagy király” – a héberben jelzős szerkezet, de 
nyelvtanilag helyes az is, ha felsőfoknak fordítjuk: „a legnagyobb király”. 
Az akkád šarru rabu az asszír királyok címe I. Samsi-Adad óta.  „Mi az 
alapja elbizakodottságodnak?” – szó szerint: „mi ez a bizalom, amiben 
bíztál?” A protestáns fordítás két különálló kérdő mondatban adja vissza, 
mi igyekeztünk megőrizni az összetartozó héber szerkezetet fordítá-
sunkban. 

5.v.: A vers fordítása nehéz. Az 1991-es bibliafordítás szerint: „Üres be-
széd az, amit gondolsz, hogy csak ész és erő kell a hadakozáshoz!” A fenti 
fordítás Ehrlich megoldását tükrözi. A használt kifejezések a bölcsesség-
irodalom szókincsére emlékeztetnek: a µyIt'p;c] Arb'DÒ előfordul a Péld 14:23-
ban, az hx;[ e és a hr :WbGÒ párban állnak a Péld 8:14-ben.  „Gondolod” – a 
héberben egyes szám első személyben áll, de számos kéziratban, így 1QIsa-
ban második személy áll, ezt támogatja a Vulgata olvasta is és a pár-
huzamos 2Kir 18:20. Ha E./1. alaknak vesszük, akkor is értelmes és for-
dítható a szöveg. Két értelmezés áll ekkor előttünk: „Gondolom, hogy a 
puszta beszédből is haditerv és haditerv lehet a háborúhoz!” – vagyis a rab-
saqé komolyan veszi az ellenfelét, Ezékiást. Ezt a megoldást a szövegkör-
nyezet alapján nyugodtan kizárhatjuk. Vagy: „Pusztán csak megszólalok, s 
abból haditerv és haderő lesz, háborúhoz!”. A fenyegető hangnem miatt ez 
jobb megoldás, viszont akkor a µyIt'p;c ] szó E/1 ragozott formáját várnánk 
itt. Így szövegmódosítást eszközöltünk.  „haditerv” – a héber hx; [ e jelen-
tése: ötlet, gondolat, terv, itt: haditerv. 

6.v.: „törött nádszálban” – a héber szerkezetet (ÅWxr :h; hn <Q;h' tn <[,v]mi) ma 
is használja a modern héber ilyen értelemben: „gyenge támasz”. A kép 
rendkívül találó, hiszen Egyiptom jól ismert volt a sok nádról, vö. Ezék 
29:6–7. 
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7.v.: „mondjátok” – MT: rm'ato , ugyanakkor ÷Wrm]aTo áll a 2Kir. 18:22-ben, 
ezt támogatja 1QIsa, továbbá a Septuaginta és a Targum. A pluralis itt 
megtörné a beszédet, hiszen a királyt szólította meg a szónok (vö. Wild-
berger7), ugyanakkor a mondat folytatása (T/1 suffixumok használata) 
inkább a módosítást támogatja.  1QIsa a vers végére odateszi: µlvwryb – 
vagyis Jeruzsálemben. Egyértelműen glossza. 

8.v.: „Fogadj csak…” – a hitpaél forma magában hordja a kölcsönös-
séget. 1QIsa szövegében anwbr[th áll, vagyis pluralis, szinkronban a 7. vers 
elejével, ahol a qumráni olvasat szintén többes szám.  „Asszíria” – a BHS 
kritikai apparátusa (D. Winton Thomas) törölné.  „királyával” – emen-
dációval éltünk, a 2Kir 18:23 alapján.8  „2.000 lovat” – óriási szám! Az 
asszír hadseregben a lovasság jelentős erőt képviselt.9

9.v.: „Hogyan” – 1QIsa szövegében a hosszabb forma áll (hkya).  tj'P' 
(helytartó) – a BHS kritikai apparátusa törlést javasol. A pecháh kölcsön-
szó mind a héberben, mind az arámiban az akkád pihátu-ból. A főnév itt 
egy igen hosszú láncot kreál, törölni kell. Mások dittográfiának tekintik 
(Ehrlich, Stade). Ezzel együtt is megjegyzendő, hogy minden ókori szöveg-
verzióban előfordul és több modern fordítás is meghagyja a szót a szö-
vegben. 

10.v.: „és végül” – szó szerint: „és most”.  „vonulj fel” Itt is az hl;[; 
gyök szerepel, ahogy az 1. versben. Csupán stiláris okok miatt nem for-
dítottuk a „hadba vonulni” szerkezettel, elkerülendő a szóismétlést. 

11.v.: „ezt mondta” – 1QIsa-ban: wyla wrmawyw , vagyis „mondták neki”. A 
BHS kritikai apparátusa törölné is Sebna és Jóáh neveit, a következő vers 
sing. fogalmazása miatt.  „Eljáqím” – 2Kir 18:26 hozzáteszi: „ben Hilqijjá-
hú”.  „Beszélj csak arámiul…” – A kérés nem meglepő, hiszen az arámi és 
nem az akkád volt már ekkor az asszír birodalom nyelve az Eufrátesztől 
nyugatra. A fordítások eltérően adják vissza, LXX Surist∂ (szír), Vulgata 
syra lingua (a szír nyelv).  „ne beszélj hozzánk júdaiul…” – a korabeli 
forrásokban ez az egyetlen utalás Júda nyelvére. A kifejezésben benne 
lehet a megkülönböztető célzat az északi dialektustól.10 A térségben beszélt 
héber összmegjelölése: „Kánaán nyelve” (Ézs 19:18). 

12.v.: „nekik” – kisebb emendáció a 2Kir 18:27 (µhyla), görög prÕj 
aÚtoÚj, Vulgata: ad eos.  „ürüléküket” – a héber µh;yar:jo a ketív szerint: 
µtawx (vagyis „a [belőlük] kijövőt”).  „vizeletüket” – MT: µh, eyÒn"yEve, míg a 

 
7 H. Wildberger: Isaiah 28–39 (Minneapolis 2002), 372; eredetileg: Jesaja. Kapitel 28–39 (BKAT X.3; 

Neukirchen-Vluyn 1982). 
8 Részletesebb magyarázathoz lásd Wildberger kommentárját. 
9 Vö. Yadin 1963: 297–302. 
10 Cross/Freedman: Early Herbrew Orthography, 57. 
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ketív szerint: µh,ylegÒr" ymeyme (szó szerint a „lábuk vizét”). Idióma, a vizeletet 
jelenti. 

14.v.: „rászedjen” – a 2Kir 18:29-ben itt ayvy áll. A defectiv írásmód talán 
a jussivust hivatott kifejezni itt (vö. Ges-K. 74§/l). 

15.v.: „várost” – a 2Kir 18:30 elé teszi a nota accusativit. 
16.v.: „Asszíria” – a BHS krit. apparátusa törölné, összhangban a 2Kir 

18:31-gyel.  „Adjátok meg magatokat” – az hk;r:B] yTiaiAWc[} szerkezet csak itt 
fordul elő. Az hc;[; segédigeként való használata valószínűleg akkád 
calque.11 A héber hk;r:B] szónak nem csak „áldás”, hanem „ajándék” jelen-
tése is van (Jós 15:19; 1Sám 30:26; 2Kir 5:15). A hkrb szó pontos fordítása 
kérdéses. A KBL „kapituláció, megadás” jelentést hoz, a HALOT szintén 
kapitulációt (emellett tűnődik azon, hogy a JrB I = letérdelni gyökből szár-
mazik-e?). A görög fordítás: Ei boÝlesqe eÙloghqÁnai („ha áldott akarsz 
lenni”). Nyilvánvaló a szövegkörnyezetből, hogy kapitulációról van szó, 
bár vannak érvek az „áldás” megoldás mellett is,12 ebbe az irányba mutat a 
Targum is (amlv). 

17.v.: „élelemmel és szőlőskertekkel teli föld” – Wildberger „értelmet-
lennek” tartja a szakaszt.13 Ezzel szemben szerintünk a szöveg értelmes és 
ezt a fordításban is igyekeztünk visszaadni. Megjegyzendő, hogy egy ilyen 
felsorolás jó csatlakozási pont egy glosszátornak, hogy beszúrja a szövegbe 
saját írását. 

18.v.: „Ezékiás” – a 2Kir 18:32 -ből hiányzik a név.  „minket” – a 2Kir 
18:33 olvasata: WlyXihi lXeh'h', értelmes szöveg, de fölösleges változtatni. 

19.v.: „Szefarvaim istenei” – a kifejezés után a BHS kritikai apparátusa 
inzertálná a következőket: ÷/rm]vo År,a, yheOlaÔ hYEa' (a 2Kir 18:34 alapján). Az 
LXX néhány lukiánoszi kéziratában: kai pou cwraj samareiaj („és hol 
vannak Samária térségének istenei?”). Az említett helyen még két városnév 
szerepel Szefarvaim után a MT-ben: hw[w [nh (Hena és Ivva).  „Megmen-
tették-e” – a kifejezés előtt a héberben a ykiwÒ áll, ami élénk vita tárgyát 
képezi. Cheyne nyomán többen elfogadják a wáw copula módosítását h} 
kérdőszóra. Wildberger egyszerűen kipontozza a helyét.14

20.v.: „valamennyi” – a 2Kir 18:35-ből hiányzik. 
21.v.: „hallgattak” – MT: WvyrIj}Y"w", 2Kir 18:36 olvasata: µ[h wvyrjhw („és a 

nép hallgatott”), 1QIsa olvasata: wvyrjhw. 

 
11 Vö. Cogan/Tadmor: II Kings, 232. 
12 A. Murtonen: „The Usage and Meaning of the Words lebarek and beraka in the Old Testament”, 

VT 9 (1959) 158–177, kül. 173, valamint Wildberger 2002: 375. 
13 Wildberger 2002: 375. 
14 Wildberger 2002: 376. 
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II. A 36. FEJEZET TÖRTÉNELMI HÁTTERÉRŐL 

Kevés államot találunk az i.e. 8. sz. végén Szíria és Kánaán térségében, 
amit Asszíria ne igázott volna le. Júda ezek közé tartozott, aminek egyér-
telműen az volt az oka, hogy sem politikai, sem földrajzi szempontból 
nem bírt nagy jelentőséggel. Áldozatul esett az északi országrész is. Pekah-
hal (i.e. 737-732) az az izráeli párt jutott hatalomra, amely ellenállást 
hirdetett Asszíriával szemben. Jótám nemet mondott a szövetségre, ennek 
következményeként ellene fordultak. Halála után a csapás fiát és utódját, 
Ácházt érte. A szövetségesek északról törtek be Júdába, s körülzárták Jeru-
zsálemet. Közben az edomiak is csatlakoztak a szövetséghez és ők is meg-
támadták Júdát és ezzel egyidejűleg a filiszteusok is betörtek a Negevbe és 
a Sefélára.15 Ácház – elutasítva Ézsaiás tanácsát – az asszír uralkodóhoz 
fordult segítségért. III. Tiglat-Pileszer (Tukulti-apil-esarra, babiloni trón-
nevén: Pulu) valószínűleg egyébként is beavatkozott volna, így kapóra jött 
neki a felkérés. Megtámadta és szétzúzta a szövetségeseket. Gazdasági 
érdekeinek megfelelően először a tengerpartot foglalta el, csak eztán 
fordult Izráel ellen. A hadműveletekről jó áttekintést ad az Aharoni–Avi-
Yonah atlasz vonatkozó térképe.16 Valószínűleg egész Izráelt elfoglalja ha 

 
15 Az ún. szír-efraimi háborúhoz, Samária és Damaszkusz elestéhez lásd Bob Becking összegzését: 

The Fall of Samaria. An Historical & Archaeological Study (Leiden 1992), részletes bibliográfiai 
jegyzékekkel (szír-efraimi háború: 5–8; Damaszkusz eleste: 13–14). Megbízható N. Na’aman 
kortörténeti áttekintése (is): „When and How Did Jerusalem Become a Great City? The Rise of 
Jerusalem as Judah’s Premier City in the Eighth-Seventh Century B.C.E.”, BASOR 347 (2007) 21–56. 
Na’aman tanulmányáról még sokat fogunk hallani, mert sok korábbi konszenzust átnéz, nem egyet 
újra is ír. Csak egyetlen példa. A legutóbbi időkig tartotta magát az ószövetségtudományban az a 
felfogás, miszerint nagy hullámban érkező menekültáradat érkezett Jeruzsálembe az ostrom után, 
ennek következtében az i.e. 8. sz. végén ugrásszerűen fejlődött a város (Broshi, Finkelstein, Schniede-
wind). Ezzel szemben Na’aman bizonyítja, hogy a város fejlődése lépcsőzetes volt, jóval árnyaltabb 
képet rajzol a város lakosságának és fontosságának változásairól. Maga a gondolat sem illeszkedik az 
asszír politikába, hogy engedélyeztek volna egy nagy menekülthullámot a szomszédos vazallus, de 
még nem annektált provinciába (vö. Na’aman, 35). További vizsgálat tárgya nála az is, hogy az érkező 
korlátozott számú menekült mennyire ideiglenes vagy állandó jelleggel telepedett le. Ehhez 
kapcsolódva azt a kérdést is megvizsgálja, hogy mennyi realitása volt annak, hogy kitárt karokkal 
fogadták az északról érkező menekülteket, hiszen a bibliakutatók általt posztulált két szomszédos, 
békében egymás mellett élő testvérállam képét, ill. viszonyát árnyaltabban kell látnunk. Na’aman 
felvetéseit és válaszait hosszan sorolhatnánk, a cikk grandiózus. A tanulmányra többen reagáltak is 
azonnal. Érintettsége révén Finkelstein, aki régészeti alapon próbálja több-kevesebb sikerrel védeni a 
„menekült-áradat” hipotézist, valamint P. Guillaume, aki Finkelsteinnel szemben csatlakozik 
Na’amanhoz, nagyon erős teológiai érveléssel alátámasztva az utóbbi szerző írását. Vö. P. Guillaume: 
„Jerusalem 720-705 BCE. No Flood of Refugees”, SJOT 22/2 (2008) 195–211. Finkelstein nézete „Biblia és 
régészet” c. könyvében magyarul is olvasható, hasonlóan Finkelstein/Silberman: „Temple and 
Dynasty: Hezekiah, the Remaking of Judah and the Rise of the Pan-Israelite Ideology”, JSOT 30 (2006) 
259–285. 

16 Y. Aharoni / M. Avi–Yonah: The Macmillan Bible Atlas (New York 19736), no. 149. 
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Pekahot nem gyilkolja meg Hóséa ben Élá, aki azonnal behódolt. Már csak 
Damaszkusz volt hátra, i.e. 732-ben ez is kezébe került. Hósea (i.e. 732–
724) azonban pusztulásba vitte az országot. Tukulti-apil-ésarrát V. Sal-
maneszer követte, akinek Hósea nem küldte el a hűbéradót. Salmaneszer 
i.e. 724-ben támadott és fogságra vetette az előtte megjelent Hóseát. 
Samária még két évig tartotta magát majd elesett. Asszír források Samária 
(Somrón/Samerina) elfoglalását II. Szargonnak (721–706), míg az ún. 
„Babiloni Krónika” V. Salmanasszárnak tulajdonítja.17

Júda hirtelen a nagy asszír birodalom szomszédja lett. Az arám-izráeli 
szövetkezésre Ácház nemet mondott, de már a szír-efraimita háború kö-
vetkezményeként Asszíria adófizetője lett, így Júda említett jelentékte-
lensége mellett vazallusi státusza is magyarázza azt, hogyan tudott 
fennmaradni államként még 150 évig Izráel bukása után.18 Júda nemcsak 
Asszíria vazallusa lett, hanem területe is kisebb lett, mint valaha. A szír-
efraimita háborúban sok területről le kellett mondania, a legfájóbb ezek 
közül talán Ecjón Geber elvesztése volt, hiszen a kikötő elvesztésével egy 
fontos kereskedelmi útvonal került Edóm kezébe, aminek komoly gaz-
dasági hatása volt.  

A politikai függőségnek hatása volt a vallási életre is. Ácház felállította 
az asszír főisten, Assúr oltárát a jeruzsálemi Templomban. A deuterono-
misztikus történetírás szerint a pogány szokások átvételében maga a király 
járt elől (2Kir 16:3–4). Nagymértékű vallási szinkretizmus vette kezdetét.  

III. EZÉKIÁS REFORMJA 

Ilyen körülmények között került trónra Ezékiás (Hizqijjáhú) (715/14–
697/96?). A külpolitikai helyzet mindenesetre kedvezőnek tűnt a változta-

 
17 H. Jagersma: Izrael története az ószövetségi korban (Budapest 1991), 126. Az asszír források 

említésénél beszélnünk kell azok megbízhatóságáról is, ha csak érintőlegesen is. Sok tudós (például H. 
Barth, R.E. Clements, W. Werner) hitelesebbnek tartja az asszír szövegeket, mint a bibliai elbe-
széléseket. Más tudósok óvatosabbak ezek megítélésben (pl. B. S. Childs, N. Na’aman, A. Laato). Jelen 
sorok szerzője A. Laato meggyőző tanulmányának olvasása után úgy gondolja, hogy az asszír források 
távolról sem objektívek. Vö. A. Laato: „Assyrian Propaganda and the Falsification of History in the 
Royal Inscriptions of Sennacherib”, VT 45 (1995) 198–226. A források használata jelentősen bővült az 
asszír szövegek publikálásával. A 19. század előtt a Biblián kívül csak Josephus áll rendelkezésünkre az 
események rekonstrukciójához, de érthető módon ennek kevés jelentőséget tulajdonítottak. H. Raw-
linson 1851-ben publikálta a Taylor-prizmát, ez volt az első áttörés, a vizsgált esemény szempontjából 
pedig D.D. Luckenbill munkája, amiben Szanhérib annaleseit ismerteti; vö. The Annals of Sennacherib 
(Chicago 1924). Az asszír források újabb bemutatásához lásd W. Mayer tanulmányát: Sennacherib’s 
Campaign of 701 BCE: The Assyrian View; in: L.L.Grabbe (ed.): ‘Like a Bird in a Cage’: The Invasion of 
Sennacherib in 701 BCE (JSOTSup 363; London 2003), 168-200; a függelékben a szövegeket is közli. 

18 Jó összefoglalást ad az eseményekről Hanoch Reviv, in: A History of Israel and the Holy Land (ed. 
M. Avi-Yonah; New York 2001), 94kk. 
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tásra. Egyiptom ekkoriban a XXV. dinasztiának köszönhetően ismét meg-
erősödött,19 s Ezékiás fel is vette a kapcsolatot a másik nagy szomszéddal 
(vö. Ézs 18:1–6), dacára annak, hogy Ézsaiás erősen ellenezte ezt a szövet-
séget (vö. Ézs 30:1–5; 31:1–8). I.e. 705-ben meghalt II. Szargon, s a trónra 
került Szanhéribnek szüksége volt pár évre, hogy helyzetét megszilárdítsa. 
A külpolitikai körülmények tehát kedvezőnek tűntek az elszakadás 
megkísérléséhez. 

Az ecsetelt helyzetben természetesen merült fel a vágy, hogy a régi 
dicsőségből visszanyerjenek valamit. A változtatások részben politikai, 
részben vallási téren jelentkeztek. Egy fokozatos távolódás figyelhető meg 
Asszíriától, ami végül felkeléshez vezetett, s ez a távolodási folyamat egy 
vallási reformációval párosulva haladt. Kérdés, hogy milyen összefüggés 
van a vallási és a politikai intézkedések között. Ha ez a reform az asszír 
kultikus szimbólumokat érintette akkor a kapcsolat logikus. Az érintett 
szimbólumok azonban (vö. 2Kir 18:4) inkább kánaáni, semmint asszír 
kötődésűek. Asszíria nem követelte meg vazallusaitól, hogy kövessék az 
asszír vallási gyakorlatot és a helyi kultuszgyakorlatba sem avatkozott 
be.20 A „szent oszlopok”, „szent fák” és Nehustán, a rézkígyó (2Kir 18:4) a 
helyi kultuszkörhöz tartoztak. Valószínűleg M. Weinfeldnek igaza van:21 
Ezékiás azért pusztította el a magaslati helyeket és a vidéki szentélyeket, 
hogy a népet jobban a jeruzsálemi szentélyhez kösse az Asszíria ellenes 
támadás idejére. Megemlítendő, hogy néhány tudós megkérdőjelezi, hogy 
volt-e egyáltalán reform. Közismert ezzel kapcsolatban például J. Well-
hausen szkepszise,22 bár ezen tudósok kisebbségben vannak a reformot 
elfogadókkal szemben. Valami mindenképpen Wellhausen kételye mellett 
szól. A 2Kir 18 szerzője egyetlen verset szentel Ezékiás reformjának (18:4), s 
utalnak rá még a 18:22-ben, ezzel szemben feltűnő, hogy a Krónikás 3 
fejezeten keresztül ecseteli azt (2Krón 29–31). Ha ehhez hozzávesszük, 

 
19 Az erőtlen XXII. dinasztia a hasonlóan gyenge XXIII. dinasztiával birkózott, s a következő 

XXIV. dinasztia sem hozott előrelépést az erőviszonyokban. Változás történt azonban 716/715 körül, 
amikor az etióp király, Pianhi került trónra, aki megalapította a XXV. dinasztiát, s egész Egyiptom ura 
lett. 

20 Cogan/Tadmor: II Kings, 219. 
21 M. Weinfeld: „Cult Centralization in Israel in the Light of a Neo-Babylonian Analogy”, JNES 23 

(1964) 202–212. A címben szereplő analógia (Nabonidus az utolsó babiloni király i.e. 539-ben a perzsa 
támadás összegyűjtötte az összes istenszobrot Babilonba) már jóval vitathatóbb, vö. Cogan/Tadmor, 219. 

22 J. Wellhausen: Prolegomena zur Geschichte Israels (Berlin 19056), 47kk.; valamint Israelitische und 
Jüdische Geschichte (Berlin 1914), 124kk. 
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hogy Ézsaiásnál még csak utalás sincs a reformra, akkor joggal merül fel a 
gyanú: nem túlozta el a reform jelentőségét a Krónikás?23

A reform i.e. 705 előtt, Ezékiás lázadása előtt elkezdődött. De mennyi-
vel korábban? A 2Krón három fejezetben számol be (29–31) a reformról, 
eszerint már Ezékiás uralkodásának legelső évében elkezdte a kultusz 
helyreállítását. Egyes tudósok24 elfogadják ennek hitelességét, sőt olyanok 
is akadnak, akik még Biblián kívüli bizonyítékokkal is egyezőnek látják 
ezt.25 Ennek ellenére ez nehezen tekinthető Ezékiás idejéből származó 
történeti adatnak. Inkább arról van szó, hogy a Krónikás Ezékiás kegyes-
ségére akar rámutatni ezzel, így datálás céljára az adat nem használható.26 
Ezékiás reformja az életbelépés ütemétől függetlenül eredményekkel járt 
és a Jósiás-féle csaknem száz évvel későbbi reform előfutárának tekint-
hető.27 Valószínűleg ellenzői is akadtak a reformnak, ahogy az kiderül az 
asszír követ beszédéből. Bár a Biblia nem beszél róla, Ezékiás reformjának 
nyilván voltak társadalmi céljai is. A JHWH tiszteletéhez való visszatérés 
valószínűleg magába foglalta azoknak a fennálló gazdasági visszaélések-
nek a megszüntetését is, amelyeket Ézsaiás és Mikeás ostorozott. Ebben az 
időben kezdték használni a királyi bélyegzővel ellátott edényeket, ami 
valamilyen kincstári vagy igazgatási reformra enged következtetni.28 Eze-
ket a „lemelek” (klml) feliratú pecséteket Júda számos városában megta-
lálták, s vezető régészek, pl. Y. Aharoni29 vagy N. Na’aman30 úgy tekinte-
nek rá, mint a társadalmi reform bizonyítékára. 

 
23 Ehhez jön még az az érv, amit G.W. Ahlström fogalmazott meg a bámót szóhoz kapcsolódó 

eltérő igehasználatban (2Kir 18:4: rUs, 2Krón 31:1: jtn – micsoda különbség!; vö. The History of Ancient 
Palestine (Minneapolis 1994), 703. 

24 Három kutató írásainak tudható be, hogy ez a nézet ma is tartja magát. A három név: W.F. 
Albright, H.N. Richardson és H.H. Rowley. A tanulmányok: W.F. Albright: „The Judicial Reform of 
Jehoshapat”, in: Alexander Marx Jubilee Volume on the Occasion of His 70th Birthday: English Section (1950), 
62–69; H.N. Richardson: „The Historical Reliability of Chronicles”, JBR 26 (1958) 12; H.H. Rowley: 
„Hezekiah’s Reform and Rebellion”, in: Men of God (London 1963). Vö.: Lowell K. Handy kritikáját: 
„Hezekiah’s Unlikely Reform”, ZAW 100 (1988) 11–115. 

25 Például J.M. Myers: II Chronicles (AB 13, Garden City 1965), 170. 
26 Rég felfigyeltek már a Hósea próféciái és a Deuteronomium közötti hasonlóságokra, vö. A. Alt: 

Kleine Schriften (München 1953-1959), 2: 250–275 és von Rad, G.: Studies in Deuteronomy (Chicago 1953), 
68. Ha ez helytálló, feltételezhető, hogy i.e. 722 után a menekültek, akik Júdában telepedtek le, maguk-
kal vitték a Deuteronomium (elődjének) könyvét. Ehhez kapcsolódóan említem meg M. Haran javas-
latát, szerinte Ezékiás reformjának alapjául a Papi Kódex szolgált, in: Temples and Temple Service in 
Ancient Israel (Oxford 1978), 141–144. 

27 Bright 1986: 271–272. 
28 Bright 1986: 273. Lákís III-s réteg. 
29 Y. Aharoni: The Land of the Bible (Philadelphia 19792), 394–400. 
30 N. Na’aman: „Sennacherib’s Campaign to Judah and the Date of the lmlk Stamps”, VT 29 (1979) 

61–86. 
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A háborúra Ezékiás tudatosan készült.31 Az előkészületek a fővárosra, 
Jeruzsálemre koncentrálódtak. Megerősítette a város falait (vö. Ézs 22:9-
10) és biztosította a város vízellátását is egy esetleges ostrom idejére. Ez a 
híres Siloam csatorna,32 ami a Gihon patakot köti össze a Siloam meden-
cével (2Kir 20:20; 2Krón 32:3–4; Ézs 22:11). A csatornát két irányból kezdték 
vésni, s a két csapat majdnem elkerülte egymást. 1,5 méterre egymástól 
már hallották egymás hangját, s módosítottak az irányon, így végül is 
sikerült elkészíteni az 534 méter hosszú csatornát. A találkozást egy felirat 
örökítette meg a falon, ez a híres Siloam-felirat, az I. Templom korának 
egyik leghíresebb óhéber nyelvemléke.33

Nyílt szakításra Szargon ideje alatt nem került sor, amikor azonban fia, 
Szanhérib került trónra, Ezékiás megtagadta a hűbéradó fizetését. II. Szar-
gon halála után (i.e. 705) lázadások törtek ki az asszír birodalom több 
területén. Miután Szanhérib leverte keleten a babiloni felkelést, 701-ben 
Szíria-Palesztina lázadó kis államai ellen vonult. Gazdasági szempontból 
másodlagos fontosságú volt Jeruzsálem. Annál fontosabbak voltak a főní-
ciai városok, ezek jelentették az utat a tengerhez, ezek voltak a gazdag 
kereskedővárosok. Éppen ezért Szanhérib először a tengerpari városokat 
hódította meg. Legelőször Tíruszt (Cór) vette be, s az elmenekült király, 
Luli helyére saját bábkirályát ültette a trónra.34 Eztán délre fordult. Asdód, 
Moáb, Ammon és Edom azonnal behódolt, nem így Júda és Askelon. A 
szövetségesek egyiptomi segítségben bíztak, ám az egyiptomi hadak Elte-
kénél35 súlyos vereséget szenvedtek. Askelon után csak Júda maradt 
talpon, s az asszír sereg hamarosan Júdában pusztított. Szanhérib saját 
jelentése szerint 46 várost pusztított el,36 a 2Kir 18:7 szerint köztük köztük 
volt Lákis városa is. Ezt az ostromot más forrásból is ismerjük: Szanhérib 

 
31 Összefoglalja és a régészeti oldalt is bemutatja O. Borowski cikke: „Hezekiah’s Reforms and the 

Revolt against Assyria”,BA 58 (1995) 148–155. 
32 M. Broshi szerint a csatorna egyszerűen azért épült, mert az északi menekültáradat miatt 

felduzzadt a város lakossága; vö.: „The Expansion of Jerusalem in the Reigns of Hezekiah and Manas-
seh”, IEJ 24 (1974) 21kk. 

33 A felirat ma Isztambulban látható. Források: KAI 189; TSSI 21–23. 
34 Tírusz aranykora ezzel véget ért, a tengeri kereskedelemben betöltött szerepét átvették a görö-

gök. Luli menekülését egy asszír relief is megörökítette, helyére Tuba’lu (Ethbaal) került, az esemé-
nyek áttekintéséhez lásd Ahlström, 707–708. Némileg más E.A. Knauf rekonstrukciója: „Sennacherib 
at the Berezina”, in: L.L. Grabbe (ed.): ‘Like a Bird in a Cage’ The Invasion of Sennacherib in 701 BCE 
(JSOTSup 363; Sheffield 2003.), 141–149. 

35 Valószínűleg Tell esh-Shallaf, Jabnehtől 3 km-re északra. Jós. 19:44 és 21:23 szerint dáni terület. 
36 Ezek közül hét feltárást vizsgál meg a Blakely/Hardin szerzőpáros, s a korábbi pusztításukat 

inkább 734-re datálja; vö. J.A. Blakely / J.W. Hardin: „Southwestern Judah int he Late Eight Century 
B.C.E.”, BASOR 326 (2002) 11–64.  
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ninivei palotájának falán reliefek sora örökítette meg a király tetteit.37 
Lákis ostroma is köztük van. Az ásatások is megerősítik,38 hogy ekkor 
pusztult el a város.39 Jeruzsálem azonban nem pusztult el, sőt meg sem ost-
romolta az asszír sereg. Bármennyire elterjedt mind a teológiai oktatásban, 
mind a teológiai irodalomban, az asszír sereg nem fogott a város ostro-
mához. Igaz, hogy Ezékiást „bezárták, mint madárt a kalitkába” – de 
ebben az esetben ez blokádot jelent és nem ostromot!40 Ma már az asszír 
források pontos elemzése is ezt támasztja alá.41

A helyzet természetesen így is válságos volt és Ézsaiás hiába bíztatta a 
királyt és ígérte Isten segítségét, a király gyengének bizonyult: behódolt és 
magas adót fizetett Szanhéribnek.42 A rendkívül magas hűbéradó kifize-
téséhez Ezékiásnak még a Templomot is ki kellett fosztania.43 A blokádot 
hirtelen abbahagyták, a főváros megmenekült. Jeruzsálem váratlanul meg-
menekülésére két magyarázatot szoktak adni: Szanhérib seregében jár-
vány tört ki (2Kir 19:35), ill. otthoni események miatt haza kellett mennie. 
A két magyarázat nem zárja ki egymást, a járvánnyal kapcsolatos teóriát 
megerősíti a hérodotoszi hagyomány, erről bővebben később.  

IV. SZANHÉRIB HADJÁRATA 

Mikorra tehetjük Szanhérib harmadik44 hadjáratát? A kérdéssel tanulmányok 
hosszú hosszú sora foglalkozik, magamban csak ezt a címet adtam a témá-
val kapcsolatos írásoknak: „Ezékiás 14. éve” (2Kir 18:13 és Ézs 36:1).45 Erre a 
 

37 A relief legalaposabb elemzését C. Uehlinger végezte el: „Clio in a World of Pictures – Another 
Look at the Lachish Reliefs from Sennacherib’s Southwest Palace at Nineveh”, in: Grabbe 2003: 221–
305. 

37 ZAW 70 (1958) 221–227. 
38 D. Ussishkin: „Excavations at Tel Lachish 1973–197, Preliminary Report”, Tel Aviv 5 (1978) 1–97, 

a 3. réteg elemzésénél, kül. 28–60. Valamint ugyanő: The Conquest of Lachish (Tel Aviv 1982). 
39 W.H. Shea egy Biblián kívüli szöveget is azonosít, aminek kapcsán elemzi Lákis ostromát; vö. 

„Sennacherib’s Description of Lachish and of its Conquest”, AUSS 26 (1988) 171–180. 
40 Csak néhány név az ostrom elutasítói közül: R. Albertz, E.A. Knauf, N. Na’aman, N.P. 

Lemche. 
41 Vö. Mayer 2003. 
42 Az asszír adó kapcsán említsük meg Vargyas Péter nevét. A nemrég elhunyt ókortörténész Babi-

lónia pénztörténetének nemzetközi hírű kutatója volt. Vonatkozó tanulmánya: „Sennacherib’s 
Alleged Half-shekel Coins”, JNES 61 (2002) 111–115.  

43 Valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy az asszír beszámolóban jóval több zsákmány szere-
pel, ezt is ideszámolták. 

44 Összesen 8 hadjáratról tudunk: 1. Babilónia és Élám ellen; 2. kassziták ellen, 4. Bit-Iákin ellen 
alsó-Mezopotámiában; 5. a Tigristől keletre élő hegyi törzsek ellen; 6. ismételt hadjárat Bit-Iákin ellen; 
7–8. Élám ellen. A harmadik hadjárat földrajzi és kronológiai sorrendjéhez lásd N. Na’aman: 
„Sennacherib’s Campaign to Judah and the Date of the lmlk Stamps”, VT 29 (1979) 64–65. 

45 A következőkben csak a felhasznált és fontosabbnak ítélt munkákat említjük lábjegyzetben. 
Részletesebb bibliográfiához lásd a Grabbe 2003: 324–346. 
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kronológiai problémára mind a mai napig nem született teljesen elfogadott 
megoldás a bibliatudományban. A 2Kir 18:13 szerint Szanhérib hadjárata 
Ezékiás 14. évében történt. Néhány verssel korábban (2Kir 18:9) Samária 
elestéről olvasunk, amit Ezékiás uralmának 6. évére tesznek. A két ese-
mény közt 8 év telik el, tehát ha Samária i.e. 721-ben esett el, a hadjárat i.e. 
713-ban történt. Szanhérib azonban csak i.e. 705 körül került trónra. Talán 
nem véletlen, hogy a Krónikás kihagyja a kormeghatározást elbeszélé-
séből. Ha így van – bár erre nincs bizonyíték –, akkor a probléma nem 
újkeletű. Említést tesz a 2Kir az etióp király, Tirhaka erőinek közeledtéről 
is. Egyiptomot ekkortájt valóban etióp dinasztia uralta, de biztos, hogy 
Tirhaka csak Ezékiás halála után került trónra. A probléma tehát össze-
tett. 

A legtöbben egy kettős hadjáratra gondolnak,46 eszerint a város felsza-
badulása később, egy írásban fel nem jegyzett hadjáratban történt. 
Általában J. Bright47 nevéhez kötik a kettős hadjárat elméletét, a kicsit ala-
posabb cikkek tanítómesterének, W.F. Albright-nak tulajdonítják. Valójá-
ban sokkal régebbi a gondolat, másfél évszázados és G. Rawlinson nevéhez 
fűződik.48 Olyan kutatók tartoznak e nézet zászlaja alá, mint H. Winck-
ler,49 I. Benzinger,50 Sir E.A. Wallis Budge,51 W.F. Albright,52 L. Finkel-
stein,53 Sir Federic Kenyon,54 John Bright, S.H. Horn.55 A „kettős hadjárat” 
teória képviselői között két csoportot különíthetünk el. Az első tábor (pl. 
Winckler, S.H.Horn) szerint ez az i.e. 701-es hadjárat után történt egy-két 
évvel. Ha figyelmesen elolvassuk Szanherib annaleseit, akkor ő ezidőben 
egészen más térségben tartózkodott. Ráadásul nem oldja fel a teória azt az 
anakronizmust sem, amit Tirhaka etióp király említése jelent. Népszerűbb 
a második nézet, melynek képviselői szerint Szanhérib hadjárata röviddel 

 
46 C. van Leeuwen: „Sanherib devant Jérusalem”, OTS 14 (1965) 245–272, nem jutottam a 

tanulmányhoz, idézi R. Liwak. 
47 J. Bright: A History of Israel (London 1972), 396–398; magyarul: Izráel története (Budapest 1986), 

274kk., különösen 275. 
48 Rowley alaposan utánajár és részletesen bemutatja az écáh útját; vö. Rowley 1963: 107–108. 

Rawlinson, G. The History of Herodotus c. 1858-ban írt munkájában (447kk.) találkozunk először a 
kettős hadjárat gondolatával, de egy később, 1864-ben írt könyvében egy megjegyzésben elismeri, hogy 
ő is kölcsönözte valakitől, The Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World (864; 439). 

49 H. Winckler: Alttestamentlichen Untersuchungen (1892, 28kk) és Geschichte Babyloniens und 
Assyriens (1892, 253kk). 

50 I. Benzinger: Die Bücher der Könige (Freiburg 1899), 179. 
51 E.A.W.Budge: History of Egypt, VI, (London 1902), 141kk, 149kk. 
52 W.F. Albright: „The Date of Sennacherib’s Campaign against Hezekiah”, BASOR 130 (1953) 8–11. 
53 L. Finkelstein: The Jews, I, (Philadelphia 1949), 43. 
54 F. Kenyon: The Bible and Archaeology (New York 1940), 52. 
55 S.H. Horn: Seventh Day Adventist Bible Dictionary (Washington 1960), 466, 980, 1102. 
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azután kezdődött, hogy Tirhaka trónra került i.e. 687-ben vagy 686-ban.56 
Az említett anakronizmust ez az elmélet feloldja ugyan, de egy még 
nagyobbat kreál helyette, hiszen szinte bizonyos, hogy Ezékiás meghalt 
Tirhaka trónralépése előtt. Más tudósok57 nem látnak bizonyítékot erre a 
2. hadjáratra, ill. arra, hogy Ezékiás uralma tovább tartott volna i.e. 698-
nál, ezért mind az adófizetést, mind Jeruzsálem felszabadulását az i.e. 701-
es asszír invázió idejére teszik.58 A kutatók ismét más csoportja59 a Jeruzsá-
lem felszabadulásáról szóló elbeszélést legendának tartják. Ezért jut Childs 
már említett 1967-es könyvében arra a következtetésre, hogy 

it seems unlikely that a satisfactory historical solution will be forthcoming without 
fresh extra-biblical evidence.60

Ennél óvatosabb és józanabb állásfoglalást e sorok írója sem tud elképzel-
ni. De más elképzelések is akadnak, említsünk meg egyet érdekességkép-
pen. A. K. Jenkins61 szerint Jeruzsálem felszabadulási legendájának szintén 
van történelmi háttere, de ez az Asdód által vezetett felkelés (i.e. 714-712). 
A felkelést II. Szargon verte le. Később ezt az esemény értelmezték újra, 
így alakult ki a ma előttünk álló szöveg. A pontos datálás kérdése megol-
datlan, a felvázolt elméletek közül egyik sem nyújt megoldást a kérdésre. 

Nem egyértelmű, mennyire volt sikeres, ill. sikertelen Sanchérib hadjárata. 
A Krónikás elbeszélését nem tartom értékelhetőnek ilyen szempontból, de 
a másik két bibliai hely, a 2Kir és Ézs 36 sem egyezik. Említettem, hogy a 
2Kir szerint Ezékiás adót fizetett az asszír királynak, míg az Ézs 36-ból ez 
kimaradt. Ha követjük a tudósok többségét, akik szerint a 2Kir-ból került 
 

56 Vö. W.H. Shea már említett 1988-as tanulmányát. Lásd még Shea: „Sennacherib’s Second 
Palestinian Campaign”, JBL 104 (10988) 401–418. Nézeteit C. Begg is támogatja: „Sennacherib’s Second 
Palestinian Campaign An Additional Indication”, JBL 106 (1987) 685–692. Később egy másik 
tanulmányban is visszatért Shea a kérdéshez: „The New Tirhakah Text and Sennacherib’s Second 
Palestinian Campaign”, AUSS 35 (1997) 181–187. 

57 S.R. Driver (in: Authority and Archaeology, 1899, 107kk); G. Nagel: Der Zug des Sanherib gegen 
Jerusalem (1902, 66kk); D.D. Luckenbill: The Annals of Sennacherib (1924, 13); B.W. Anderson: 
Understanding the Old Testament (1957, 281kk); D.J. Wiseman (in: Documents from Old Testament Times, 
1958, 65); W.W. Hallo: „From Qarqar to Carchemish”, BA 23 (1960) 34–61, stb. 

58 Legmarkánsabb képviselőjük H.H. Rowley (1963: 98–132). Lásd újabban F.J. Yurco: „The 
Shabaka-Shebitku Coregency and the Supposed Second Campaign of Sennacherib Against Judah: A 
Critical Assesment”, JBL 110 (1991) 35–45. Bírálatához lásd Shea 1997-es cikkét. 

59 G. Fohrer: Das Buch Jesaja 2 (Zürich 1972), O. Kaiser: Der Prophet Jesaja. Kapitel 13–39 (Göttingen 
1973), 292kk, valamint szintén ő: „Die Verkündung des Propheten Jesaja im Jahre 701”, VT 18 (1969) 
304–315; J. Gray: I & II Kings (London 19702), 662. 

60 Childs 1967: 120. Ugyanilyen következtetésre jutott már 1926-ban L.L. Honor: Sennacherib’s 
Invasion of Palestine c. könyvében (p. xiv.) – nem jutottam hozzá könyvéhez, idézi Jenkins, 285, 
valamint J. Bright is erre a következtetésre jut a kérdésről írt külön excursusa végén (Bright 1986: 288–
298). 

61 A.K. Jenkins: „Hezekiah’s Fourteenth Year. A new interpretation of 2 Kings XVIII 13–XIX 37”, 
VT 26 (1976) 284–298. 
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át Ézs-ba az elbeszélés, akkor szándékos kihagyásról van szó. Foglalkoz-
nunk kell itt egy másik szöveggel is. Nem csak a Szentírás, hanem maga 
Szanherib is beszámol a hadjáratról.62 Számos fordításban63 elérhető a 
szöveg, én D. Winton Thomas és Leo Oppenheim munkáját használtam.64 
A Biblián kívüli szöveggel azért is szükséges foglalkoznunk,65 mert egyes 
tudósok66 éppen erre a szövegre hivatkozva állítják, hogy az asszír hadjárat 
elsöprő győzelemmel ért véget, s a visszavonulásukról szóló történet 
pusztán csak legenda. A szövegből megtudhatjuk, hogy Szanherib 46 meg-
erősített falú várost és számtalan falut rombolt le. A már említett Lákist 
(Tell ed-Duweir67) ábrázoló dombormű betekintést nyújt a magas szintű 
asszír haditechnikába (pl. ostromgépek használata, sáncok emelése). 
Ezékiásról pedig egyenesen azt mondja a szöveg, hogy „őt magát bezártam 
mint egy madarat a kalitkába, városába, Jeruzsálembe”.68 A fizetett adó 
mennyisége itt 30 talentum arany, 300 talentum ezüst, értékes kövek, 
elefántcsont faragások, elefántcsontból készült székek. A samáriai ásatá-
sokon előkerült ilyen szék, ami valóban jólétről árulkodik: az asszíroknak 
volt mit elvinniük. Sajnos azonban nem derül ki, hogyan végződött Jeru-
zsálem ostroma és ismerve az asszír annalesek dicsekvő stílusát ez min-
denestre elgondolkodtató. Vereségről, visszavonulásról nem olvashatunk, 
de nem olvasunk Jeruzsálem feletti elsöprő győzelemről sem. Igazat kell 
adnunk Rowley-nak: 

 
62 A beszámolónál maradva tulajdonképpen nem egy szövegről van szó, hanem több változata is 

fennmaradt. D.D. Luckenbill kutatása óta ( The Annals of Sennacherib; Chicago 1924) egy változatot fo-
gadnak el végleges verziónak, ez került be a köztudatba mint Szanherib beszámolója, bár maga 
Luckenbill könyvében (115–88) több szöveget ismertet: Taylor prízma, Oriental Institute prízma, 
Rassam cylinder, Bull felirat és a „Ninive (Nebi Yunus) Slab felirat” (utóbbi csak egyetlen mondat 
erejéig foglalkozik az eseménnyel). Lásd ezekhez R. Liwak: „Die Rettung Jerusalems im Jahr 701 v. 
Chr.”, ZThK 83 (1986) 138kk; továbbá Cogan/Tadmor: II Kings, 246–251 külön excursusban hasonlítja 
össze az asszír forrásokat a héber szöveggel. 

63 R.W. Rogers: Cuneiform Parallels to the Old Testament (New York 1912), 340kk.; H. Gressman: 
Altorientälische Texte zum Alten Testament (Tübingen 19262), 352kk. – E. Ebeling fordítása; K. Galling: 
Textbuch zur Geschichte Israels (Tübingen 1950), 56kk; Pritchard, J.B.: ANET (19552, 287kk) – A.L. 
Oppenheim fordítása; D. W. Thomas: Documents from Old Testament Times (1958; 64kk) – D.J. 
Wiseman fordítása. 

64 Ibid. 
65 A Biblián kívüli források nélkül inkább II. Szargon idejére tennénk Jeruzsélem ostromát. Jó 

értékelést ad az asszír szövegek fontosságáról Diana Edelman egy fordított megközelítéssel; kérdése: 
hogyan látnánk az elbeszélést, ha nem ismernénk sem a lákisi domborművet, sem az ékírásos forrá-
sokat? Vö. D. Edelman: „What if We Had No Accounts of Sennacherib’s Third Campaign or the 
Palace Reliefs Depicting His Capture of Lachish?”, BibInt 8 (2000) 88–103. 

66 T.K. Cheyne: Introduction to Isaiah (18895), 221kk; M. Noth: History of Israel (19602), 268.  
67 Az azonosítás W.F. Albright javaslata, sajnos nem biztos. 
68 Vö. Luckenbill 1924: 70. Ugyanez a kifejezés (kīma işşūr quppi ēsiršu) egy másik hadjárat leírásá-

ban is előfordul, vö. J.B. Geyer: „2Kings XVIII 14-16 and the Annals of Sennacherib”, VT 21 (1971) 604–
606. 
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It seems to me wiser to examine both the Assyrian and the Biblical accounts equally 
critically, and not to treat the Assyrian account with a ready confidence while 
dismissing the Biblical with an equally ready scepticism.69

Nem tudjuk, hogyan végződött Jeruzsálem ostroma. A város mindenesetre 
megmenekült, s ennek komoly teológiai következménye is lett: Jeruzsálem 
felszabadulása megerősítette a Sion sérthetetlenségébe vetett hitet, ami 
később rendíthetetlen nemzeti dogmává lett.70 Jeruzsálem ostromától füg-
getlenül az asszír hadjárat sikeres volt. Ennek gazdasági hatása is nagy 
volt, bár a korábbi képet, miszerint a 7. sz-i Júda csak halvány árnyéka a 8. 
sz-i királyságénak és általános gazdasági hanyatlás következett be, át kell 
értékelnünk.71

Itt említeném meg az asszír tábor legendákkal övezett pusztulásáról szóló 
beszámolót, amit Hérodotosz72 hagyott ránk. A főszereplő itt is Szanhérib, 
de a helyszín Egyiptom. Eszerint Szethosz fáraónak egy istenség álmában 
segítséget ígér az asszír vezér (a szövegben: „az arabok és asszírok királya”) 
ellen. Egy éjszaka folyamán egy seregnyi egér megsemmisíti az asszír sereg 
minden lándzsáját, íját, pajzsát, összes fegyverét, így azoknak fegyverte-
lenül kell elmenekülniük másnap. Ezen a napon Hephaestos templo-
mában felállították az egyiptomi király szobrát kezében egy egérrel, s egy 
felirattal a szobron, mely így szól: „nézz rám és féld az isteneket!” Itt is van 
aki elutasítja,73 van aki elfogadja74 a történetet. Van aki „kétely nélkül”75 
elfogadja, hogy a bibliai elbeszélés párhuzamával van dolgunk itt, mások 
támasztanak némi kételyt,76 ismét mások független hagyománynak 
tartják.77 Herodotosz első kritikusa Josephus volt. A történetre hivatkozva 
megjegyzi,78 hogy téves, amikor az arabok, s nem az asszírok királyának 
nevezik Szanhéribet. E gondolat fonala tovább gombolyítható. Szanhérib 

 
69 Rowley, 107. 
70 Lásd még W. H. Schmidt: Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte (Neukirchen 1996), 288. 
71 Itt elsősorban A. Faust tanulmányára utalunk: „Settlement and Demography in Sevent-Century 

Judah and the Extent and Intensity of Sennacherib’s Campaign”, PEQ 140 (2008) 168–194. 
72 Hérodotosz II, 141. 
73 W. Rudolph, R.H. Pfeiffer, M. Noth, G.W. Ahlström stb. Rudolp nem egyszerűen kritizál, ha-

nem egy érdekes megoldást javasol: szerinte gematriáról van szó, ha ugyanis összeadjuk az „én az Úr 
vagyok a te Istened” kifejezés betűinek számértékét, 185-öt kapunk (185.000 a szövegben előforduló 
szám). 

74 Skinner (Isaiah 1–39, 247kk), J. Bright stb. Általánosságban szólva ma már sokkal árnyaltabban 
kell Hérodotosz munkásságát látnunk, mint korábban. A vonatkozó irodalmat feldolgozza és néhány 
ókori forrásokkal hérodotoszi részeket egybevet a probléma szemléltetéséhez Lester L. Grabbe, vö. 
Grabbe 2003: 119–140. Jól megfogalmazott módszertani pontja a 139–140. oldalon olvashatóak. 

75 Gray, 964. 
76 Bright 1986: 276–277, Childs 1967: 101, 70. lábj. 
77 Grabbe 2003: 135. 
78 Josephus: Antiquities X.19. 
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nem csak hogy nem volt az arabok királya, de sosem vezetett hadjáratot 
Egyiptom határáig, 701-ben egész biztosan nem. Szanhérib fia, Eszarhad-
don viszont igen, ő volt az, aki először megtámadta Egyiptomot i.e. 674-
ben, s ahogy azt a Babiloni Krónikában79 olvashatjuk: „Ádár 5. napján az 
asszír sereget megverte Egyiptom.” Ez az asszír vereség ívódott be az 
egyiptomi emlékezetbe, ahogy azt S. Smith megállapítja.80 Második alka-
lommal pedig maguk az arabok vezették a Sinai északi részén az asszírokat 
vízlelőhelyekhez, s így tudták 671-ben megverni Egyiptomot. Ez a későbbi 
együttműködés lehet a magyarázata annak, hogy a későbbi hagyo-
mányban már Szanhérib is mint az arabok királya áll előttünk. Az egerek 
(patkányok?) említéséből következtetnek arra, hogy járvány üthetett ki az 
asszír seregben. A görög folklór az egereket a pestis, valamint Apollo 
Smintheus (szó szerint „egér”) istenség jelképének tekintette, s utóbbit 
egérrel a kezében ábrázolták, Mindez azt sugallja, ahogy azt W. Baum-
gartner megjegyzi,81 hogy Herodotosz görög köntösbe öltöztette az „egyip-
tomi” anyagot. Módszertani szempontból azonban továbbra sem az a kér-
dés, hogy mi a két elbeszélés kapcsolata, hanem hogy mi volt Herodotosz 
forrása? Valóban „egyiptomi” forrásra támaszkodott, vagy olyan Egyip-
tomban letelepedett görögöktől nyert információt, akik egy számukra 
otthonos elképzelést applikáltak egy egyiptomi szoborra?82 A. Rofé kia-
datlan disszertációjában83 azt a lehetőséget vetette fel, hogy Herodotosz 
története a jeruzsálemi történet visszhangja. Talán zsidó telepesek útján 
került Egyiptomba, ahol a történet önálló irodalmi életre kelt. Minden-
esetre világos, hogy Herodotosz történetének vajmi kevés köze van Júda 
Szanhérib általi leigázásához, s az vagy Eszarhaddon sikertelen hadjára-
tának irodalmi lecsapódása, vagy Szanhérib kudarcának egy későbbi, jócs-
kán módosult változata.  

V. ÉZS 36 ELEMZÉSE 

Ézsaiás 36. fejezete szervesen illeszkedik egy nagyobb részbe, a 36–39. feje-
zetek alkotta körbe. Még a 19. században W. Gesenius fogalmazta meg, 
hogy Ézs 36–39 kölcsönzés a 2Kir párhuzamos részéből, s az előtte álló 

 
79 A.K. Grayson: Assyrian and Babylonian Chronicles. (Locust Valley 1975), 84–16. 
80 In: The Cambridge Ancient History (Cambridge 19253, 1970); 3: 74, 85. 
81 W. Baumgartner: „Herodots babylonische und assyrische Nachrichten”, in: Zum Alten Testament 

und seiner Umwelt (Leiden 1959), 306. 
82 Baumgartner, op.cit., 308., Grabbe 2003: 135kk – aki bemutatja a két elbeszélés közti fontos 

különbségeket. 
83 A. Rofé: Israelite Belief in Angels in the Pre-exilic Period as Evidenced by Biblical Traditions (Jeru-

salem 1969, ivrit) – a dolgozathoz nem jutottam hozzá, többen idézik. 
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blokkhoz illesztették függelékként.84 Szokás ezért a részt „történelmi 
appendixnek” is nevezni.85 Ezt a véleményt azóta is többen osztják.86 Az 
Ézs 36–39 szakasz legegyszerűbben három részre tagolható: 
– 36:1–37:38 konfrontáció; 
– 38:1–22 Ezékiás gyógyulása; 
– 39:1–8 prófétai elbeszélés, amiben Ézsaiás bejelenti Ezékiás bünteté-

sét.87

Vagyis három nagyobb egység különíthető el: a 36–37. fejezet, a 38. és a 39. 
fejezet. Az első rész tovább tagolható, tehát nem követünk el nagy hibát, 
ha tanulmányunkban csak a 36. fejezetet vizsgáljuk. A három részt a beve-
zető formák is jelzik:88

– a 36–37. fejezetek előtt: WhY:qiz]ji Jl,M,l' hn:v; hrec][, [B'r]a'B] yhiy]w"; 
– a 38. fejezet előtt: tWml; WhY:qiz]ji hl;j; µheh; µymiY:B'; 
– a 39. fejezet előtt lb,B;AJl,m, ÷d;a}l]B'A÷B, ÷d;a}l]B' Jd'rom] jl'v; awhih' t[eB;. 
Az elbeszélés formailag próza, az időrendiséget tekintve pedig érdekes 
módon retrospektív, hiszen a 38–39. fejezetben leírtak időben megelőzik 
Jeruzsálem blokádját, tehát a 36–37. fejezetben leírtakat. Műfajilag összes-
ségében a 36–39. fejezetek alkotta szakasz ún. királyi elbeszélés („royal 
narrative”), amit a 2Kir 18–20 szakasz megváltoztatásai jeleznek.89 A 36. és 
37. fejezetből álló rész műfajilag tovább pontosítható. Az Ézs 36–37-et 
tekintették már történeti elbeszélésnek, prófétai elbeszélésnek, legendá-
nak. A történeti és legendás elemek fontosak, mégis Sweeneynek adunk 
igazat:90 a történet középpontjában a JHWH és Szanhérib közötti 
konfrontáció áll. Az Ézs 36 ilyen formán konfrontációs történet („a con-
frontation story”), ami a prófétai elbeszélés egyik változatának tekintendő. 
A konfrontációs elbeszélés a próféta és ellenfele közötti összeütközésre 

 
84 W. Gesenius: Der Prophet Jesaja (Leipzig 1821). 
85 Például O. Eissfeldt: The Old Testament. An Introduction. (New York 1965), 328, Rózsa H.: Az 

Ószövetség keletkezése II (Budapest 1996), 99. 
86 J. Meinhold: Die Jesajaerzählungen Jesaja 36–39 (1898), H.M. Orlinsky: „The Kings-Isaiah 

Recensions of the Hezekiah Story”, JQR 30 (1939/1940) 33–49; W. Rudolph: „Sanherib in Palästina”, 
PJB 25 (1930) 59–80; Sellin/Fohrer: Introduction to the Old Testament (Nashville 1968), 370; Rózsa 1996: 
99. Újabban C.R. Seitz próbálta visszahelyezni az Ézs 36–39-et Proto-Ézsaiás egészébe, inkább keve-
sebb, mint több sikerrel. Azt is igyekszik bizonyítani, hogy eredetileg is ide tartozott, nem a 2Kir-ból 
átvett anyagról van szó. Vö. Zion’s Final Destiny: The Development of the  Book Isaiah; A Reassesment of 
Isaiah 36–39 (Minneapolis 1991). A könyv legjobb értékelése és a koncepció bírálata M. A. Sweeney 
recenziójában olvasható; vö. AJS 19 (1994) 77–79. 

87 Vö. M.A. Sweeney: Isaiah 1–39, with an Introduction to the Prophetic Literature (FOTL, Grand 
Rapids 1996), 454. 

88 Sweeney 1996: 455. 
89 Ibid. 
90 Sweeney 1996: 471kk. 
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fókuszál, hogy legitimizálja a prófétai igét. Ilyen található az Ám 7:10–17-
ben (Ámósz és Amacjá) vagy a Jer 27–28-ban (Jeremiás és Hananja). 

A történet máshol is megtalálható a Bibliában, a 2Kir 18:13 és a 18:17–
20:19 határolta szakaszban,91 továbbá a Krónikák könyvében (2Krón 
29:3kk). A szövegek nagyfokú hasonlóságot mutatnak, de különbségek is 
akadnak.92 A 2Kir 18:13 után egy rövid beszámoló található arról, hogy 
Ezékiás milyen hadisarcot fizet Szanhéribnek (13–16. versek), a 2Kir 17 
szerint az asszír király a hadvezérét, udvarmesterét és pohárnokát küldte 
el, míg az Ézs 36:2 csak a kincstárnokot említi, továbbá a 2Kir-ból hiányzik 
Ezékiás hálaadó imája (Ézs 38:9–20).93 A Krónikák könyvében legelőször 
Ezékiás vallási reformjáról olvasunk, amit a Krónikás szerint Ezékiás már 
uralkodásának legelső hónapjában elkezdett. Hosszasan olvashatunk a 
reform részleteiről és nem hallunk a rézkígyóról, amit szintén Ezékiás 
szüntetett meg a másik két elbeszélés szerint. Szanhérib Ezékiás elleni 
hadjárata csak ezután következik. 

Mikor keletkezett Ézsaiás könyvének 36. fejezete? A kutatók véleménye 
a szöveg keletkezési idejét illetően megoszlik. A kérdés elválaszthatatlan a 
parallel szakaszok kapcsolatának kérdésétől, nevezzük ezt prioritás prob-
lémának. Duhm szerint94 a történeti függeléket a Királyok könyvének 
redaktora állította össze és viszonylag későn, a Krónikák könyvének kelet-
kezése után csatolták a három „könyv”-ből kialakított egységhez, amikor 
még a 40–66 fejezetek nem tartoztak Ézsaiás könyvéhez. A részgyűjte-
mények kései datálásából következik, hogy Duhm szerint Ézsiás köny-
vének a végső redakciója is igen későn történt. Clements95 szerint 
legkorábban Jósiás idejére datálható, Garbini96 és Ackroyd97 szerint a fog-

 
91 A szakasz magyarázatát ma is uralja az ún. Stade-Childs hipotézis. Vö. B. Stade: „Miscellen: 

Anmerkungen zu 2 Kö. 15-21”, ZAW 6 (1986) 156–189. Stade itt különbözteti meg az „A” és „B” forrást 
(2Kir 18:13–16 és 2Kir 18:17–19:37). Utóbbin belül is megkülönbözteti a B1 és B2 részeket. Ezt cizellálja 
majd Childs 1967-es könyvében a B1 és B2 pontosabb elválasztásával: Isaiah and the Assyrian Crisis (SBT 
2/3; London 1967). (A B2 véget ér a 35. verssel – Wildberger is elfogadta Ézsaiás kommentárjában.) A 
szakasz újabb vizsgálatához kutatástörténeti áttekintéssel lásd P.S. Evans: The Invasion of Sennacherib 
in the Book of Kings (VTS 125; Leiden 2009).  

92 A szövegek egymás közti viszonyát és kialakulását vizsgálja tanulmányában A.H. Konkel is. 
Terjedelme miatt nem térünk ki ismertetésére, de hasznos olvasmány. A.H. Konkel: „The Sources of 
the Story of Hezekiah in the Book of Isaiah”, VT 43 (1993) 462–482. 

93 Tulajdonképpen egy zsoltárról van szó, vö. J. Begrich: Der Psalm des Hiskia (1926); P.A.H. de 
Boer: „Notes on Text and Meaning of Isaiah XXXVIII, 9-20”, OTS 9 (1951) 170–86. 

94 B. Duhm: Das Buch Jesaja (HAT; Göttingen, 1882; 19143; 19224). 
95 R.E. Clements: Isaiah and the Deliverance of Jerusalem (Sheffield 1980). 
96 G. Garbini: Il bilinguismo dei Giudei; (Vicino Oriente 3; Roma 1980) – munkáját nem sikerült 

elérnem, idézi J.A. Soggin: Bevezetés az Ószövetségbe (Budapest 1999), 281. 
97 P.R. Ackroyd: „Isaiah 36–39: Structure and Function”, in: Von Kanaan bis Kerala. Festschrift 

J.P.M. van der Ploeg (Neukirchen 1982), 3–21.  
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ság utáni korra kell helyezni. A redaktor a 8. századi próféta, Ézsaiás 
munkájába illesztette a 2Kir-ból átemelve és átdolgozva,98 hacsak nem a 
40. résszel kezdődő szakasz bevezetőjéről van szó, ahogyan R.F. Melugin99 
és P.R. Ackroyd gondolja. Ackroyd véleményét Childs is osztja,100 szerinte 
is szándékosan helyezték a „Proto” és „Deutero” Ézsaiásnak nevezett 
könyvek közé a szakaszt. A perikópa megelőzi a 40. és azt követő fejeze-
tekben szereplő babiloni fogságot, így kanonikus szerepe Childs szerint az, 
hogy történelmi környezetet biztosítson Deutero-Ézsaiás legfontosabb 
üzenetéhez, a reményhez. Ezek a fejezetek kanonikus összefüggésükben új 
metaforikus szerepet töltenek be, mint a nemzet haláláról és újjászü-
letéséről szóló kommentár. Az biztosnak látszik, hogy az Ézs 36–39 
koherens irodalmi egység és a szakasz jól illeszkedik Proto-Ézsaiás egészé-
be. Ha elfogadjuk, hogy a teológiai szerepe az, hogy megvilágítsa Ézsaiás 
Immánuel próféciájának beteljesülését (Ézs 7–12),101 akkor a 36–39 fejeze-
tek megírására a történelmi alkalom Manassé uralmának kezdete lehetett, 
amikor megoszlott a vélemény Szanhérib inváziójának értelmezését ille-
tően. Ezen a gondolatmeneten haladva az Ézs 36–39 Ezékiást szeretné 
vindikálni, mint hívő és igazságos királyt, továbbá Ézsaiást igaz prófé-
taként, JHWH-t pedig az igazi és megbízható Istenként szeretné bemu-
tatni, ellentétben a Manassé idején megfogalmazódó véleménnyel, amely 
Ézsaiást hamis prófétaként igyekezett feltüntetni, JHWH-t pedig gyenge 
istenként, aki nem elég erős, hogy megvédje Júdát. Ennek a gondolatme-
netnek a leggyengébb pontja az, hogy a prioritásban az ézsaiási szakaszt 
korábbra datálja a 2Kir szakaszánál, ami nem igazolható.102 Amennyiben 
elfogadjuk, hogy az Ézs 36 a 2Kir 18:13–20:19 elbeszélésnek módosított 

 
98 H.H. Rowley: „Hezekiah’s Reform and Rebellion”, in: H.H. Rowley (ed.): Men of God (London 

1963), 100. Ez okozott némi eltolódást abba az irányba, hogy inkább a 2Kir elbeszélését vizsgálták a 
kutatók. A 2Kir 18:13–20:21 3 forrását szokás elkülöníteni: 18:13–16 („A” elbeszélés), 18:17–19:9a és 36–37 
(„B1” elbeszélés) és 19:9b–35 („B2” elbeszélés). Az „A” elbeszélést tekintik általánosan történelmi szem-
pontból megbízhatóbbnak, míg a B1 és B2 a tudományos konszenzus szerint teológiai változtatásokon 
esett át. Lásd még Childs 1967: 73–74. A 2Kir és Ézsaiásban található történet irodalomkritikai 
összehasonlítását és redakcionális szerkezetét Kustár Zoltán mutatta be magyar nyelven, vö.: „Az 
Ezékiás-történetek szerepe a Királyok, és Ézsaiás próféta könyvében”, ThSz 1997/2, 66–71. A szerző ál-
tal felhasznált irodalom nem volt teljesen elérhető a számomra, de amennyire átlátom, következtetései 
ma is helytállóak a kutatás álláspontjáról. 

99 R.F. Melugin: The Formation of Isaiah 40–55 (Berlin 1976). 
100 B.S. Childs: Introduction to the Old Testament as Scripture (Philadelphia 1979), 332–333. 
101 J.E. Anderson / P.M. Venter: „Isaiah 36–39: Rethinking the Issues of Priority and Historical 

Reliability”, HTS Teologiese Studies/Theological Studies 65 (2009) 49–55. J.E. Anderson Ézs. 7:14-ről írt 
disszertációjának az átdolgozott változata. 

102 A kutatásnak ezt az irányát C. Seitz említett könyve képviseli. Legmarkánsabb megfogalma-
zása a már említett Anderson/Venter szerzőpáros cikke. De lásd Sweeney kommentárját: Sweeney 
1996: 454kk. 
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változata, akkor jóval későbbi datálásban kell gondolkodnunk. A 2Kir a 
DtrH végső redakciójához sorolható, ami az i.e. 6. században keletkezett, 
tehát az Ézs 36 csak ezután íródhatott.103 Úgy tűnik, hogy mielőtt a DtrH-
ba illesztették volna, a 2Kir 18–20 is két előállási szakaszon esett át. Szan-
hérib „ostromának” leírása, valamint az asszírok tettének bemutatása 
Isten tetteként Jósiás idején keletkezhetett. Ezékiás betegségének és Mero-
dak-baladán követségének bemutatása az 597–598 közötti időszakra eshet, 
mivel megelőzik Jójákin deportálását, de nem előzik meg az „ostromot” 
(R.E. Clements). Az Ézs 36-39 beillesztése redaktori munka volt Ézsaiás 
könyvébe. Ezen belül is feltételezhető, hogy a 36–37. fejezetek már koráb-
ban részét képezték az ézsaiási corpusnak.104 Az Ézs 36–39-ben idealizált 
Ezékiás egyfajta átmeneti, köztes figura („transitional figure”) szerepét 
kapja: a kegyesség modelljét kell alakjában látnunk a 7. fejezetben bemu-
tatott Aházzal szemben. De ez a kegyes szerep előre is mutat, nem csak 
hátrafelé, ennyiben „átmeneti”. Előre mutat abban, hogy azt az ideológiát 
képviseli, ami Deutero-Ézsaiásnál lesz majd erősen képviselt: a király ne 
önmagára támaszkodjon, hanem JHWH-ra.105 Ezzel az Ézs 36 teológiai 
üzenetét is körülhatároltuk. 

A 36–37. fejezetből álló szakasz szerkezete összetett. Összességében 7 
kisebb egység különíthető el,106 a 36. fejezet viszonylag egyszerűbb, jól 
követhető: az I. szakasz az első versből áll (híradás Szanhérib hadjára-
táról), a II. rész a 36:2–22 (az asszír követ érkezése és beszéde). 

Érdemes megfigyelni, hogy Ézs 36 szövege retorikailag milyen jól felépí-
tett. A 4. versben kezdődik a kincstárnok, a Rabsaké beszéde,107 ami lélek-
tani szempontból rendkívül jól szerkesztett. Az egész beszéd egyetlen 
kérdés köré van felépítve: „Miben bízol?”. A körülvett városban nyilvánva-
lóan egyetlen ellenség maradt, amit le kellett győznie az asszíroknak: a 
remény. Ha megtörik a lakosságot lelkileg, a város elesett. A feltett kér-

 
103 Sweeney 1996: 456. Az ezékiási történet Dtr besorolását teljesen elfogadja a szakirodalom. Az 

egyetlen általam olvasott kivétel furcsa módon a Grabbe szerkesztésében megjelent kötet volt, ahol 
Becking, Na’aman és Ehud Ben Zvi említi (!) egyetlen (!!) helyen a Dtr-t. A könyv mélyen hallgat a 
keletkezésnek erről a részéről. (Persze azt is mondjuk el, hogy a könyv nagyobb része ténylegesen alig 
foglalkozik a konkrét bibliai szakasz magyarázatával.) 

104 Vö. Ackroyd, Melugin, Seitz, Sweeney. 
105 Sweeney 1996: 457. 
106 Itt Sweeney felbontását követtük, vö. Sweeney 1996: 460–465. 
107 Részletesen vizsgálja a rab-sakeh beszédét könyve második fejezetében W.R. Gallagher 

(Sennacherib’s Campaign to Judah: New Studies, Brill 1999.). Nem csak asszír szövegekkel hasonlítja össze 
a vonatkozó részeket, hanem egy merész gondolattal a II. világháború náci és szövetséges propaganda-
beszédeivel is. A könyvhöz még nem jutottam hozzá, csak áttételesen ismerem. A 2Kir. 18:17–35 fejezet 
retorikai elemzéséhez lásd D. Rudman tanulmányát: „Is the Rabshakeh Also among the Prophets? A 
Rhetorical Study of 2Kings XVIII 17-35”, VT 50 (2000) 100–110. Legújabb elemzését pedig J.T. Walsh 
végezte el, vö: „The Rab Šāqēh between Rhetoric and Redaction”, JBL 130 (2011) 263–279. 
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désekre maga az asszír kincstárnok ad feleletet, s sorra vesz minden 
lehetséges választ. Az első lehetséges külső segítség (6. v.) Egyiptom. Itt 
hangzik el a jól ismert kép, Egyiptom olyan, mint egy törött nádszál. 
Egyiptom ekkor valóban gyenge politikailag, a kijelentés jól megerősíti a 
jeruzsálemi lakosok kételyeit. A másik külső segítség Istentől jöhet (7. v.). 
Ezékiás reformja valószínűleg nem maradt eredmény nélkül. Egyrészt 
megújult a JHWH-kultusz, és egyre több követője volt JHWH-nak, más-
részt nyilván ellenzői is voltak a vidéki áldozóhalmok felszámolásának. Az 
asszírok kettős válasza mindkét réteget megcélozza: először az ellenpárt 
képviselőit szólítja meg (7. v.), majd a JHWH követőket célozza meg (10. 
v.) azzal, hogy éppen maga JHWH az, aki megparancsolta, hogy megtá-
madják az országot. Megemlítem itt, hogy az asszír felderítés és kémelhá-
rítás hihetetlenül magas szintű és szervezett volt, nagyon jól tájékozottak 
lehettek a Júdában uralkodó állapotokról.108 A jeruzsálemi vezetők azonnal 
felmérik a beszédben rejlő veszélyt, első kérésük hogy ne a lakosok nyel-
vén, hanem arámi nyelvén beszéljenek hozzájuk. Ez persze olaj a tűzre, az 
asszír szónok azonnal átlátja a kérés célját, s beszédét most már nem 
Ezékiáshoz, hanem egyenesen a néphez intézi, természetesen júdaiul, 
vagyis héberül. (13kk. v.). A beszéd célja ezúttal Ezékiás tekintélyének 
aláásása. Három részre tagolhatjuk a beszédet. Az első részben azt halljuk, 
hogy Ezékiás hiába bíztatja őket, hogy az Úr megszabadítja a várost. A má-
sodik rész üzenete: éppen ezért adják meg magukat. Mindenkit békében 
hagynak, amíg el nem jönnek értük, hogy idegen földre vigyék őket, de 
azonos megélhetést nyújtó földre.109 Az érvelésnek ez a része szintén jól 
átgondolt. Valószínűleg ekkor már közismertek voltak az asszír áttelepí-
tések. Hiba lett volna azt mondani, hogy békén hagyják őket lakhelyükön, 
ezt senki nem hitte volna el. Ehelyett azt ígéri meg, hogy átmeneti nyu-
galmat és később azonos körülményeket biztosítanak nekik. De nem csak 
retorikai fogásról van szó, ahogy azt az asszír deportálások tanúsítják. 

 
108 Magyarul jó betekintést nyújt Dezső Tamás tanulmánya: „Asszír katonai hírszerzés”, in: 

Horváth L. et al. eds., ΓENEΣIA. Tanulmányok Bollók János emlékére (Budapest 2004), 321–350. 
109 A deportálás eszközével már a hettiták és az egyiptomiak is éltek jóval az asszírok előtt, számos 

mezopotámiai király is alkalmazta, de csak III. Tiglat-pileszer és a szargonidák idejében vált tömeges 
gyakorlattá. Az asszír deportáláshoz lásd B. Oded: Mass deportations and deportees in the Neo-Assyrian 
Empire (Wiesbaden 1979). Oded szerint a deportálásoknak hármas célja volt: politikai (megtörni az 
ellenállást a provinciákban), katonai (megerősíteni az asszír sereget) és gazdasági (kézműves réteg 
erősítése a birodalom magjában és felduzzasztani a mezőgazdaságban dolgozók számát); vö. Oded, 
27–29. A samáriai deportálások kérdését vizsgálja III. Tiglat-pileszer és II. Szargon politikájának tükré-
ben K.L. Younger cikke: „The Deportations of the Israelites”, JBL 117 (1998) 201–227. A cikkből világos, 
hogy mennyire más volt a két uralkodó koncepciója a deportálások során, s ennek mi volt a mozga-
tórugója. Ezekből látszik az is, hogy Asszíria mennyire tartotta jelentéktelennek, vagy éppen nagyon 
jelentősnek egy adott terület, jelen esetben Samáriát és a déli országrészt. 
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Ezzel mindenesetre elveszik a jeruzsálemiek félelmét ezen a ponton. A 
zárás kettős: támadás Ezékiás ellen, valamint támadás JHWH ellen. Igen 
jól szerkesztett, átgondolt beszédről van szó.110

A szónok gyakorlatilag sorra vesz minden lehetőséget, ami szóba jöhet 
lehetséges mentsvárként. A kulcsszó a bizalom, valamibe vagy valakibe 
vetett remény: 
– 5. vers: önbizalom; 
– 6. vers: külső politikai segítség (Egyiptom); 
– 7. vers: vallási bizalom (JHWH) 
– 8–9. vers: katonai önbizalom 
– 10. vers vallási bizalom (JHWH). 
Láthatóan a rab-saqeh tisztában van JHWH szerepének súlyával is, ezért 
érvelésének végén visszatér JHWH-ra, ezúttal máshonnan közelítve meg 
szerepét: egyenesen JHWH az – így a rab-saqeh –, aki megparancsolta az 
asszír hadjáratot és pusztítást. A lehetőségek ilyen mesteri számbavétele 
ritka a Bibliában. Leginkább Rúth könyvében találunk hasonló érvelést, az 
első fejezetben. A fejezet vezérigéje a rWG gyök („vándorolni”), ami többször 
elő is fordul, emellett az egész fejezetben ott húzódik a háttérben a 
bizalom kérdése. Ez az első hasonlóság. A második jóval nyilvánvalóbb. 
Az özvegy Rúth miután meghallja, hogy vége az éhség Izráelben, haza-
indul a két menyével. Útközben felszólítja őket, hogy térjenek haza, s 
nélküle éljék további életüket Moáb földjén. Két menye azonban tilta-
kozik, s ezen a ponton válik érdekessé az elbeszélés, ugyanis Rúth megpró-
bálja lebeszélni őket arról, hogy vele menjenek, sorba véve a lehetőségeket, 
ami bizalmuk alapja lehet. 
– 11. vers: szülhet-e még gyerekeket ő? 
– 12a vers: öreg már Noomi a házasodáshoz; 
– 12b–13. versek: ha aznap éjjel megházasodna, ha fiakat szülne –két 

súlyos „ha” –, akkor is várnának-e éveket, hogy a fiúk felnőjenek? 
Összefoglalva: esélyük sincs arra, hogy valaha is újra Noomi „vérei” legyen 
a férjük. S végül a harmadik hasonlóság: az érvelés végén itt is feltűnik 
JHWH és itt is negatív színben: 13. vers: „elért engem az Úr keze” – vagyis 
Isten büntetése mindaz, ami vele történt. Sajnos Rúth könyve eme részé-
nek bizonytalan a datálása. De ha sikerülne olyan szakaszokat, amik 
hasonló felépítésűek, az nyilván segíthetne a szöveg megértésében.  
 

 
110 Peter Machinist más irányból közelíti meg a beszéd elemzését. A 2Kir elbeszélését vizsgálja a 

forráskritikai eredményeiből kiindulva, s a zsidó identitás megfogalmazását látja a rab-saqe 
beszédében. Vö. „The RAB ŠĀQĒH at the wall of Jerusalem: Israelite Identity in the Face of the 
Assyrian ‘other’”, Hebrew Studies 41 (2000) 151–168. 
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Végül néhány összefoglaló gondolat. Láthattuk, sok a megoldatlan kérdés 
e széles témakörben, ami exegetikai, nyelvészeti, archeológiai vonatko-
zással is bír. A sok kérdőjel mellett viszont megfogalmazhatunk néhány 
pontot, az újabb kutatások eredményeként, amit biztosan tudunk Jeru-
zsálem „ostromáról”, a vonatkozó szövegek történelmi hátteréről és az 
esemény teológiai súlyáról: 
1) Megerősödött, hogy Ézs 36–39 a 2Kir-ból átvett anyagot tartalmaz. 
2) Katonai értelemben nem Jeruzsálem ostromáról, hanem blokádjáról 

kell beszélnünk.111 
3) II. Tiglat-pileszer deportálási koncepciója jelentősen eltért II. Szargon-

étól. 
4) Át kell értékelni a korábban erősen acceptált felfogást, miszerint tö-

megek érkeztek az északi országrész bukása után Jeruzsálembe, hogy a 
menekülteket szívesen fogadták, hogy azok ott is maradtak, véglegesen 
letelepülve a déli országrészben. 

5) Előbbi pontnak természetesen teológiai vonatkozása is van: az északi 
teológiai hagyományok átvételét, hatását jóval óvatosabban kell kezel-
ni, mint korábban bármikor. 

6) Ézs 36 kutatásában nagyobb teret kapott az utóbbi 15–20 évben a reto-
rikai megközelítés, ami elősegíti a szöveg mélyebb megértését. 

7) Előbbi megközelítés úgy gondoljuk mégis határokkal bír, amit mutat 
az egymást ismétlő tanulmányok sora is. Éppen ezért újra a hagyo-
mánykritikai elemzésnek kellene előtérbe kerülnie, hogy ismét át-
lépjünk egy határt. Ebben talán nagyobb szerepet kellene kapnia a más 
perikópákkal való összehasonlításnak, valamint a Dtr-mal való kap-
csolat vizsgálatának. 

Mindenesetre elgondolkodtató, hogy még mindig sok kérdés maradt meg-
válaszolatlan. Vitatott a keletkezés pontos ideje, üzenete, Szanhérib had-
járata(i). Ezen a ponton álljunk meg: adott egy elbeszélés, aminek két 
másik helyen van párhuzamos verziója a Szentíráson belül, sőt Biblián 
kívüli forrásaink is vannak, mégsem tudunk minden kérdést megvála-
szolni a magyarázattal kapcsolatban? A legtöbb bibliai történetnél csak 
álmodnak a kutatók hasonlóan jó kiindulópontról! (Ebből adódóan az 
ószövetségi Biblia-magyarázatban hihetetlen mennyiségű elméletgyártás 
folyik.) Childsnak lenne igaza, hogy amíg újabb forrásunk nem lesz, ne 
várjunk nagy előrelépést az Ézs 36 magyarázatában? Nem hinném. 
 

 
111 Ennek ellenére a „Jeruzsálem ostroma” kifejezése erősen tartja magát mind a szóhasználatban, 

mind a magyarázatban, vö. Evans 2009: 18. 
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