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10. fejezet 

 

         „A nagy király” Ésa. 36,4 

(Asszíria) 
 

Asszíria központi területei a Tigris és a Záb folyó mentén feküdtek. A jelentősebb városait 

ugyanaz a lázadó király Nimród alapította, mint aki a babiloni városokat (1 Móz. 10,8-12). 

Az Írás Mikeás 5,6 –ban Asszíriát „Nimród földjé” -nek nevezi. Példáját az asszírok és 

babilóniaiak nem csak a vadászatban, hanem a menny elleni lázadásban is követték. 

Kezdetben Assur volt a főváros, amely a városon kívül az ország, a nép és istenségük neve is 

volt. (Ezt a várost nem Nimród alapította, hanem Sém 2. fia, Assur (1 Móz. 10,22), aki 

egyben névadó őse is az asszíroknak, de a város nagyon régi. Már az akkád korban lakott 

volt.) (17 „sátorban lakó” uralkodó nevével kezdődik az a királylista, amelyen az asszírok 

megörökítették saját hagyományukat Assur uralkodóiról.) Később az Újasszír birodalom 

idején Kalah (Kalhu; ma Nimrud romváros) lett a főváros majd pedig Ninive. Rövid ideig 

Kár – Tukulti – Ninurta és Dúr – Sarrukín (ma Horszabád) is volt főváros. Az Alsó – Zábtól a 

Dijaláig a Tigris mentén csak öntözés következtében volt művelhető. Az Alsó – Zábtól 

felfelé lévő terület termékeny volt, melyet a kurdisztáni hegyekből érkező patakok szeltek át. 

A hegyekben megtalálható volt a kő és fa és más ásványkincsek, pl. vas, ólom, réz, ezüst, 

márvány. Jó minőségű agyag és aszfalt is volt az országban.  Ennek ellenére Asszíria 

ásványkincsekben szegény országnak számított. Az éghajlat hűvösebb és az évi 

csapadékmennyiség magasabb volt, mint a délre fekvő Babilonban.  

 

 
Az ókori Assur (Rajz: SG)  
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(Kép: VT 1962. I. Kötet 540. o.)  

 

 
(Kép: VT 1962. I. Kötet 537. o.)  
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Asszíriában is találkozunk a legkülönfélébb mesterségekkel és tudományokkal, akárcsak 

Babilóniában. Az uralkodó gyakran építőmesterként is fellépett persze csak szimbolikusan, 

mint ahogy ma is szokás. „Én Assur – ah –idinna, a király, elkevertem a habarcsot olajjal, 

illatos olajjal és czédrusbalzsammal. A saját hasznomra és hosszú életemre, magam vettem a 

vállamra és vittem el az első téglát, és leraktam a templom alapjába.”1  A mezopotámiai 

városokban számos kocsma és pince akadt. A sört többnyire a palota vagy a templomok 

mellett főzték. A palota és a templom saját sörfőzőt alkalmazott, akit, a „sörkenyerek 

férfiújának” neveztek. Az Asszírok világát keresztül-kasul áthatotta a babona.1 Álmaiknak a 

Babilóniaiakhoz hasonlóan nagy jelentőséget tulajdonítottak. „Az asszírokat szellemileg 

valósággal bilincsbe verték a régi időkből származó vallási elképzelések és a tömegek 

társadalmi elnyomatásának talaján keletkezett újabb vallási hiedelmek. Ilyen volt a számtalan 

babona, a tucatnyi különféle démonban és kísértetben való hit, akik ellen amulettekkel, 

imákkal, Gilgames és Enkidu mágikus szobrocskáival védekeztek, az élet különféle 

eseményeire vonatkozó ezernyi babonás előjel, a lehető leggondosabban betartott 

szertartások tömege stb.”2   

 

 
1 Az Assur-ban- apli ninivei könyvtárában megtalált sajátos rendszerezésű Álmoskönyvben minden 

cselekedetre találunk megfejtést! – evésre, ivásra, nemi életre, munkára, túlvilágra stb.  

Részletek az Álmoskönyvből:   

„Ha valaki azt álmodta, hogy az égbe röpült annak napjai meg vannak számlálva; aki viszont álmában 

alászállt az alvilágba, az még sokáig fog élni.”  (178. o.) 

„Ha valakinek álmában vargaszerszámot kínáltak arra sok kiadás vár. Ha valaki a kőfaragó veséjéről 

vagy a kosárfonó szerszámáról álmodott az számíthatott rá, hogy vállalkozása sikerrel jár” (178. o.) 

„Ha valaki azt álmodta, hogy vadállattal közösült annak gazdasága felvirágzik” (178. o.)  

„A baltáról szóló álom kivégzést a kerékről szóló álom ikrek születését jövendölte” (178. o.) 

„Szegénység és nyomor sújtja azt, aki kohászatról álmodott” (178. o.) 

„A hosszú hímvesszőről szóló álom a vetélytárs fölött aratott teljes győzelmet jelentette” (178. o.) 

„Aki azt álmodta, hogy száraz aszfalttal táplálkozik azt bánat éri” (177. o.) 

„Aki álmában a szarbatu (storax) fa gyümölcsének magvát fogyasztotta, biztos lehetett benne, hogy 

leküzdi a nehézségeket” (177. o.) 

„Aki azt álmodta, hogy ivóvízhez jut, sokáig fog élni” (177. o.) 

„Aki azt álmodta, hogy bevizelt aztán megszáradt, azt Istár betegsége (nemi betegség) sújtja” (178. o.)  

„A rókáról, majomról vagy disznóról szóló álom gyermek születését jelentette, a kecskebakról szóló 

bíróságra járást és szerencsés jövendőt.” (178. o.) 

„Ha valaki azt álmodta, hogy a megboldogultak megátkozták, hosszú és áldásos élet várt rá, ha 

azonban megáldották az a halálát jelentette, sőt azt hogy temetetlen marad” (178-179. o.) 

(A fenti részletek Josef Klíma: Mezopotámia című könyvéből származnak; Gondolat 1983.)  
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Lamashtu démon, Újasszír korszak, bronz (Musée du Louvre) (Fotó: SG) 

 

Az asszírok világhatalmi törekvései  

 

Már az óasszír uralkodó I. Samsi-Adad is használta a „mindenség királya” (sar kissati) címet. 

„A hatalmat erőszakkal megszerző az asszír államot rövid ideig naggyá tevő I. Samsi-Adad 

(1813-1781) szándékosan nyúlt az Akkád-dinasztia titulatúrájához s vette fel többek között a 

mindenség királya és az Akkád királya címeket.”3 Az asszír középbirodalom első uralkodója I. 

Assúr–uballit (1365-1330) aki kivívta az ország függetlenségét szintén, felvette a „mindenség 

uralkodója” büszke címet, melyet aztán a későbbi asszír királyok is viseltek. „Ezen 

évkönyvek bevezetése, valamint általában az asszír királyok feliratainak kezdete mindenkor az 

istenekhez intézett imával kezdődik, Tigláth-Pileszár is Asszúr, Samasz, Bin-Adar, és Isztár 

istenek segélyével, és azoknak dicsőítésére kezdi meg a harczot oly népek ellen, melyek ezen 

istenségeket nem ismerik és nem tisztelik.  Az isteneket hívja segítségül mondván: „Én vagyok 

Tigláth Pileszár, a hatalmas király, a győzhetetlen hadak, a négy ország, minden uralkodók és 

királyok királya, a ki Bel isten hatalma által legyőz minden népeket…”4 „III. Tukulti-apal-

Ésarra, Púl néven ő maga lépett a Babiloniai trónra, mint a „mindenség királya, Asszíria 

királya, Babilon királya, Sumer és Akkád királya, a négy világtáj királya””5 
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III. Tiglát Pilészer (Púl) (British Museum) (Fotó: SG) 

 

„Az asszír hódító politika egy, a világtörténelemben nemegyszer alkalmazott taktikával élt. 

Főleg kisebb szomszédos országoknak felajánlotta a »védelmet« ellenséges támadás 

esetére, aminek fejében »ajándékot«, azaz hódoló adót kellett fizetni. Ha azután a vazallus 

országok függetlenségre vágytak és az adófizetés kényszerétől szabadulni akartak, akkor 

megjelent az asszír hadsereg, gyilkolt, zsákmányolt, és a legyőzött kis országot végleg 

birodalmi tartománnyá tette. Ez volt az »asszír béke« megteremtése, ill. helyreállítása.”6 

 

Asszíria hadereje és hatalma 
 

Az asszírok hadserege nagy haderőt jelentett sok katonával. A korabeli időszak legjobban 

szervezett és legfejlettebb hadseregét tudhatták magukénak. Az asszír hadseregben 

„pirotechnikusok” is dolgoztak. Assur-ah-idinna feljegyzéséből megtudjuk, hogy a támadók 

az ostromlott város bevételének meggyorsítása céljából „az éjszaka csendjében olajat 

öntöttek a várfalak köré emelt töltésre, és azt meggyújtották”.7 Az asszír seregben voltak még 

harci szekér osztagok (elit csapatok melyet a fegyveres arisztokrácia adott), lovasság, nehéz 

(lemezes páncél, sisak rövid kard) és könnyű gyalogság (íjászok, parittyások, dárdavetők), 

várostromló egységek (pl. faltörő kossal) és utánpótlási osztagok. A műszaki alakulatok jól 

értettek a hidak, ostromsáncok és a földhányással körülvett táborok készítéséhez. A hadsereg 

kémszolgálata szintén jó volt.  
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Asszír katona (mintegy a mai búvárok őseként) átkel a vízen légzőkészülékkel (British Museum) 

(Fotó: SG) 
 

 
Asszír katonák vízhatlan kerek gyékénycsónakkal átszállítanak egy harci szekeret egy folyón (Nimrud 

kb. Kr. e. 865; British Museum) (Fotó: SG) 

 

A szervezett hadseregnek állandó taktikai beosztása volt. 2 Kir. 18,23-24-ben az asszír király 

követe Rabsaké azzal kérkedik, hogy annyira semmilyen, jelentéktelen a vele szemben álló 

Ezékiás király hadereje, hogy még 2000 lóra sem képes lovasokat biztosítani.  „Nosza, fogadj 

hát az én urammal, Assiria királyával: Én néked kétezer lovat adok, ha tudsz reájok adni 

annyi lovast. Hogy verhetnél hát vissza az én uram legkisebb hadnagyai közül csak egyet is,”.  
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Asszír dombormű (British Museum) (Fotó: SG) 

 

2 Kir. 19,23 egy másik megvilágításból mutatja be számunkra ugyanezt a történetet feltárva 

az asszír király (Szanhérib) gondolatát. „Követeid által gúnyoltad az Urat, és mondád: 

Szekereim sokaságával meghágom a hegyek magasságait, a Libánon oldalait, és levágom 

magas czédrusait, legfelségesebb cziprusfáit, és bemegyek csúcsának lakóhelyébe, kertes 

erdejébe.” Az asszír hadsereg valóban hatalmas és igen erős volt. Ezék. 23,23-24 rámutat, 

hogy az ellenségre „szekereknek és kerekeknek tömegével s népek sokaságával” 2 mentek. 

Ésaiás próféta prófétai szóval figyelmeztette a hálátlan Izraelitákat és Júdabelieket, hogy 

Isten iránt való engedetlenségük nem marad következmények nélkül. A majdani 

fenyítőeszközről az asszír (és a babiloni) hadseregről kijelentette „Nyilai élesek, és minden ő 

kézívei felvonvák, lovai körme, miként a kova, és kerekei mint a forgószél” Ésa. 5,28 Az 

asszír (és a babiloni) haderő olyan lendületes, félelmetes erejű volt, hogy a Szentírás a 

forgószélhez hasonlítja. „I Salmánu –asaridu felirataiban a villámháború bajnokának nevezi 

magát: „…nyolc tartományt és haderejüket legyőztem, 51 városukat leromboltam, 

felperzseltem, zsákmányukat, vagyonukat zsákmányul ejtettem. Urartu (Ararát) egészét –

három nap leforgása alatt - Assur isten, az én uram lábaihoz aláztam.”8  „A harc közepette 

kezem legyőzte Kastiliast, a kassúk királyát. Mint valami zsámolyra, lábaimmal úgy léptem 

uralkodói hátára, foglyul ejtve, megkötözve hoztam Assurba uram elé.”9  Assurbanipal  „mint 

dúló vihar vonulása” úgy borította be Elám területét.10  

 

 
2 „Babilon fiait és minden Káldeabelit, Pekódot és Soát és Koát, Asszíria minden fiát ő velük, 

kívánatos ifjakat, helytartókat s fejedelmeket, mindnyájokat, szekérről harcolókat s előkelőket, és 

lovakon ülőket, mindnyájokat. És jőnek reád szekereknek és kerekeknek tömegével s népek 

sokaságával, nagy és kis paizszsal és sisakkal körülvesznek téged mindenfelől, s adok nékik hatalmat 

az ítéletre, s megítélnek téged az ő ítéletök szerint.” Ezék. 23,23-24 
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Asszír harci szekér (British Museum) (Fotó: SG) 

  

 
Asszír gyalogos és lovas katonák az egyik katona éppen egy levágott fejet tart a kezében 

(Velencei Régészeti Múzeum) (Fotó: SG) 
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Asszír király (Asszurbanipál) vadászaton íjjal (British Museum) (Fotó: SG) 

 

Az asszíroknak sokszor nem maga a hódítás, hanem a meghódított területek megtartása 

okozott gondot. Ezért az asszír katonai politika a hódítás mellett arra irányult, hogy 

megakadályozza a leigázott területek elszakadását. Az alávetett népek függetlenségi 

törekvéseire amint már említettük megtorló hadjáratokkal feleltek.  

 

A katonai tömegerőt az időnként meghirdetett általános mozgósítás biztosította. Ez főként a 

földművelő parasztságot érintette. „Tukultiapilesarra a hadseregben is igen jelentős reformot 

hajtott végre. A hadsereg alapja az állandó jellegű „királyi ezred” lett; katonáit sorozták, és 

teljesen a király tartotta el őket. Ez a rendszer lehetővé tette, hogy a részben vagy teljesen föld 

nélkülivé vált szegényeket is bevonják a hadseregbe, s így növeljék létszámát.” 11 „A 

közösségek kijelölték azt a földparcellát, amelynek birtokosa köteles volt, a király 

hadjárataiban részt venni. Ha a „harcos” elég jómódú volt, a szegények közül helyettest 

küldhetett maga helyett. Ilyenkor kötelezte magát, hogy helyettesét ellátja élelemmel, viszont a 

hadbavonuló egész családja neki dolgozott. Hasonló volt a helyzet más „közösségi 

kötelezettségek” tekintetében is… A kötelezettségekben való helyettesítés” rendszere óriási 

előnyöket biztosított az asszír társadalom gazdag felső rétegének. Gyakorlatilag korlátlan 

kizsákmányolási lehetőséget nyújtott, s amellett a kizsákmányolást úgy álcázta, hogy a 

kizsákmányoló még jótevőnek tüntethette fel magát.”12  
 

Ahogy Asszíria ereje növekedett a birodalom egyre több irányban terjeszkedett. Keletre 

Média felé, délre Babilon felé, északon Urartu (Ararát) felé, nyugaton a Földközi – tenger felé 

Szíria (Arám), Fönícia, Izrael, Filisztea és Arábia felé és végül egészen Egyiptomig, rövid 

időre meghódítva azt is.  

 

Nimródról állítja a Biblia, hogy hatalmas vadász volt (1 Móz. 10,9). Az asszír királyok régi 

ősükhöz hasonlóan igen szerették a vadászatot. Hatalom utáni szenvedélyességük már ebből 

a tettükből is meglátszik. „Oroszlán ezen időben nagy számmal élt Asszíria területén, s bár 

Ázsia egyéb népei a királyi vad közeledésére csak a futásban találtak menedéket, az 

asszíroknál az oroszlán és a vad tulok veszélyes vadászata egyik legkedveltebb foglalkozás 

volt. A királyok különös szenvedéllyel vadászták a királyi vadat, s emlékeik telve vannak 

dicsőítéssel, melyben a király elmondja, mennyi oroszlánt ejtett el életében, sőt olyan is van, 

mint Tughlát-Palaszár (Tiglát-Piléser) a ki 120 oroszlán megölésével dicsekszik az utókor 

előtt.”13  Ez a hatalom utáni vágy az asszír királyok neveiben és különböző tulajdonnevekben 
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is feltűnő szerepet kap. Pl. Tiglát-Piléser (III) nevének jelentése a Tigris folyam legyőzője; a 

gyors fejedelem.14 Assur-da-isunnu (Assur eltiporja őket), Assur mukannis (Assur a leigázó).  

 

 
Asszurbanipál megöl egy már nyíllal megsebesített oroszlánt az ő kardjával (British Museum) (Fotó: 

SG) 

 

 
Visszatérés vadászatból (Ninive; British Museum) (Fotó: SG) 
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Belharcok az Asszír hatalomban  

 

Az asszír uralkodók gondolkodásában a hatalom mindennél fontosabb dolognak számított. 

Szemléletes példáját mutatja ennek III. Tiglát – Piléser időszaka is. „Asszíria uralkodó 

osztályán belül abban az időben két csoport harcolt egymás ellen. Az egyik, amely a 

papságból, a vele kapcsolatban álló nagy rabszolgatartókból, valamint a babiloni 

nagyurakból tevődött össze, a következő álláspontot képviselte: a lehető legnagyobb 

mértékben ki kell terjeszteni az uralkodó osztály jogait és kiváltságait, az államon belül 

kiváltságokat és önkormányzatokat kell adni a városoknak, még azon az áron is, hogy a 

hadsereg meggyengül, sőt: véget kell vetni a további hódításoknak. E csoport tagjai nagy 

gazdasággal és rengeteg rabszolgával rendelkeztek; az ilyen rabszolgatartó gazdaságok már 

jelentős mennyiségű árut termeltek, ennélfogva érdekükben állt a rabszolgamunkán alapuló 

árutermelés és kereskedelem növelése, a pénzviszonyok fejlesztése….A rabszolgatartók másik 

csoportja elsősorban a hadsereggel volt kapcsolatban, és jövedelme főként a háborúból 

származott. Ezért azt hirdette, hogy az asszír állam támasza csakis a hadsereg lehet. A 

hadsereg pedig - úgymond - csak akkor lehet erős, ha szüntelen hadjáratokat visel és gazdag 

zsákmány szerez; az államban mindent alá kell rendelni a hadsereg érdekeinek. 

Tukultiapilesarra ezt a csoportot támogatta. De még következetesebben folytatta politikáját 

fia, V. Sulmanuasaridu (óhéber Salmaneser, 727-722; Babiloniában Ululai néven 

uralkodott).”15 
 

Asszíria Isten eszköze a népek megbüntetésére 

  

Isten felhasználta ezt a kíméletlen és erős birodalmat, hogy megfenyítse általa az akkori világ 

Istentelen népeit. Az Izraelitákra is ez a sors várt. „Felindítá azért az Izráel Istene Pulnak, az 

Assiriabeli királynak szívét és Tiglát-Pilésernek, az assiriai királynak szívét, és fogva elvivé 

őket, a Rúbenitákat, a Gáditákat és a Manasse félnemzetségét is; és elvivé őket Haláhba és 

Háborba, Hárába és a Gózán folyóvizéhez mind e mai napig.” 1 Krón. 5,26 Egy másik 

prófécia Ésa. 7,18-20–ban „Asszíria földje méhei”-t említi jelképesen, amely az asszír 

haderőt jelenti, amely elfoglalja Izrael területeit és kifosztja, megkopasztja az országot. „És 

lesz ama napon: süvölt az Úr az Égyiptom folyóvize mellett való legyeknek, s Asszíria földje 

méheinek, S mind eljönnek, és letelepszenek a meredek völgyekben és sziklák hasadékaiban, 

minden töviseken és minden legelőkön. Ama napon leberetválja az Úr a folyón túl bérlett 

beretvával, Assiria királya által a főt s a lábak szőrét, a mely a szakált is leveszi;” Ésa. 7,18-

20 Hóseás 11,5 szintén kimondja, hogy az Izraelitáknak „Assiria lesz az ő királya, mert nem 

akarnak megtérni.”. Ésa. 8,7 is az asszír hatalommal fenyegetett: „Azért ímé rájok hozza az 

Úr a folyónak erős és sok vizét, Assiria királyát és minden ő hatalmát, és feljő minden medre 

fölé, és foly minden partjai felett,”.  
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Izráel királya Jéhu, III. Salmanasszár előtt hódolatát fejezi ki  

(Részlet III. Sulmánu – asarédu (III. Salmanasszár) ’Fekete obeliszk’-jéről; British Museum) (Fotó: 

SG) 
 

 
Júdeaiak sarcot visznek az asszír uralkodónak (Fotó: SG) (ugyanott)  

  

„Jaj Assiriának, haragom botjának, mert pálcza az ő kezében az én búsulásom! Istentelen 

nemzetség ellen küldtem őt, és haragom népe ellen rendelém, hogy prédáljon és zsákmányt 

vessen, és eltapodja azt, mint az utczák sarát. De ő nem így vélekedik, és szíve nem így 

gondolkozik, mert ő pusztítani akar, és kigyomlálni sok népeket. Mert így szól: Vajjon 

vezéreim nem mind királyok-é? Mert ezt mondá: Kezem erejével míveltem ezt és 

bölcseségemmel, mivel okos vagyok; elvetettem sok népeknek határit, és kincseikben 

zsákmányt vetettem, és leszállítám, mint erős, a magasan ülőket; És kezem úgy találta 

mintegy fészket a népek gazdagságát; és a mily könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, 

azonképen foglaltam én el az egész földet; és nem volt senki, a ki szárnyát mozdította, vagy 

száját megnyitotta, vagy csak sipogott volna is! Avagy dicsekszik-é a fejsze azzal szemben, a 

ki vele vág? vagy a fűrész felemeli-é magát az ellen, a ki vonsza azt? Mintha a bot forgatná 

azt, a ki őt felemelé, és a pálcza felemelné azt, a mi nem fa!” Ésa. 10,5-8, 13-15 
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Egy alkalommal Isten, aki kezdettől fogva látja a véget, ezt az üzenetet küldte a gőgős 

Asszíriának és királyának, Szanhéribnek: „Avagy nem hallottad? Régen megcsináltam, ős 

időktől elvégeztem ezt! Most csak véghezvittem, hogy puszta kőhalmokká döntsd össze az erős 

városokat; És hogy a benne lakók erejökben megfogyatkozzanak, megrontassanak és 

megszégyenüljenek, és olyanok legyenek mint a mező füve, fiatal paréj, a háztető füve és mint 

a kalászhajtás előtt elszáradt gabona.”  2 Kir. 19,25-26 

Az asszírok irgalmatlanul kiszipolyoztak minden népet, ami csak hatalmuk alá került. II. 

Assurnasirpal (883-859) „tűzzel–vassal pusztította végig egész Mezopotámiát és Szíriát. A 

szomszédok elrettentése végett ott, ahol az engedetlenség vagy a függetlenségi törekvések 

legkisebb jelei is mutatkoztak, végigtarolta és kirabolta a meghódított területeket, s a 

lakosságot szinte teljesen kiirtotta. A stratégiailag fontosabb helyeken a további támadás 

céljából támaszpont- erődöket létesített, s ezekbe a környékről a katonaság számára 

élelmiszer és takarmánykészletet hordatott össze. Az asszírok a lakosság maradványait jórészt 

fogságba hurcolták és rabszolgává tették; mindazokat pedig, akik az előző uralommal 

valamiféle kapcsolatban voltak, kiirtották: megnyúzták, karóba húzták, összekötve elevenen 

gúlába rakták őket. Erről nem kis dicsekvéssel emlékeznek meg Assurnasirpal feliratai.”16 

  

 
Asszír katonák a megölt ellenség fejeit rakásba gyűjtik (British Museum) (Fotó: SG) 

 

I. Tiglát –Piléser (1115-1077) (Tukulti-apal-Ésarra) „egy, az „Alsó-tenger” -től (Perzsa-öböl) 

a „Felső-tenger” -ig (Földközi-tenger) terjedő birodalom létrehozására összpontosította 

erejét. Útjából eleve sok akadályt elhárított a könyörtelen hadseregétől való rettegés: 

„Libanon hegyéhez vonultam; a cédrustörzseket Anu és Adad, a nagy istenek, az én uraim 

temploma számára kivágtam, elszállítottam; Amurrú ország felé vonultam tovább; Amurrú 

országot az ő teljes határáig meghódítottam; Gubal (Büblosz), Szidón és Arwad adóját 

megkaptam”17  „Assur-ban-apli az arabok ellen vezetett hadjáratai révén annyi tevét hozott 

be az országba, hogy az áruk fél siqlumra esett, tehát a teve tízszer olcsóbb lett, mint a 

szarvasmarha.”… „A vendéglős egy adag ételért, a sörföző egy korsó sörért, a kertész egy 

csokor zsázsáért (?) tevéket és embereket kapott.””18 „Az elsősorban földművelő és 

állattenyésztő Iránban a föld mélye gazdag és sokféle kincset rejt….A vas, a réz, az ón, az 
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ólom felkeltette az asszír hódítók figyelmét”19 A gazdag hadizsákmányok egy ideig bőséges 

jólétet eredményeztek Asszíriában.  

 

Amint láthattuk az asszírok igen nagy elnyomók voltak. Az asszír elnyomásról több bibliai 

Igehely is megemlékezik pl. Neh. 9,32 vagy Ésa 52,4. „Mert így szól az Úr Isten: 

Égyiptomba ment alá népem először, hogy ott bujdossék, és azután Assiria nyomorgatá őt ok 

nélkül.” Ésa. 52,4 Izrael Isten ellen vétkezett, de Asszíriának nem ártott. Jer. 50,17 Asszíriát 

(és Babilont) oroszlánokhoz hasonlítja, amelyek felfalták Izraelt. „Elszéledt juhnyáj az Izráel, 

oroszlánok kergették szét; először benyelte őt Assiria királya, végre pedig ez a 

Nabukodonozor, a babiloni király megtörte az ő csontjait”. Az asszír hadsereg hatalmától a 

kis Júdát is csak az Isteni gondviselés csodálatos szabadítása mentette meg Ezékiás király 

idejében. Isten népe is elkövette azt a súlyos hibát, hogy a „nagy király”-ban Asszíriában 

bízott.  „Égyiptomnak adtunk kezet, az assziroknak, hogy jóllakjunk kenyérrel.” Siral. 5,6 

„Látta ugyan Efraim a maga betegségét, Júda is a maga sebét, és Efraim Assiriához 

folyamodott és küldött Járéb3 királyhoz; de az nem tud titeket meggyógyítani, és nem veszi 

le rólatok a sebet”. - (A „Járéb” szó helyett az MBT és Katolikus fordítás a „nagy király” 

jelzőt adja vissza).   (Lásd még Ezék. 23,12; Hós. 7,11; 12,1) Asszíria természetesen, ahogy 

Hóseás 14,4 mondja nem tudta és nem is akarta megsegíteni a népet. „Asszíria nem segít 

meg minket”.    

 

 
3 „Járéb A Károli-fordításban Hóseás említi a nevet Asszíriával kapcsolatban, mint akihez Efraim 

küldözgetett segítségért. Az összefüggést tekintve Asszíria királya lehet. A név etimológiája körül 

viták vannak. Több fordításban egyszerűen »nagy király« (= melki rab) áll a név helyén. Az ÚF is 

ezek közé tartozik (Hós 5,13; 10,6). Szinte bizonyosra vehető, hogy a Járéb megjelölés az akkád sarru 

rabbu = nagy király kifejezésből származik és az eltorzult hangzás mellett a zsidó fülekben ott csengett 

a ríb = veszekedik, küzd, harcol szó is. Így elképzelhető, hogy a Járéb nem személynév, hanem 

gúnynév, az értük perlekedő királyra utalás. Fájdalmas bizonyítéka annak, hogy Izráel az Úr helyett 

idegen segítségeket keresett.” (Keresztyén Bibliai Lexikon virtuális- Járéb; Arcanum) JÁRÉB 

(ellenség, küzdőképes, küzdeni vágyó; kötekedő). (Bibliai nevek és fogalmak virtuális – Járéb; 

Arcanum)                                                                                                                                      
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Ahol az asszírok megjelentek ott az emberek fejvesztve menekültek. Ezen a képen éppen a mocsárban 

próbálnak elrejtőzni, itt keresnek menedéket a kegyetlen üldözők elől. (Ninive; British Museum) 

(Fotó: SG) 

 

Az asszír befolyás  

 

Az asszírok befolyása messze terjedő volt még az olyan népekre is kihatott, akik nem 

tartoztak közvetlenül a hatalmuk alá, de az asszír királyok nagy hatalma láttán hódolatukat 

fejezték ki a „nagy király”-oknak. „Uralkodásának vége felé, talán 708 vagy 707-ik évben 

azon megtiszteltetés érte Szárgon királyt, hogy még oly fejedelmek is eljöttek Babylonba, 

hol akkor udvarát tartotta, tiszteletére, kiket fegyverrel sem meg nem győzött, sem meg nem 

támadott, hanem csak hallomás után ismerték nagy hatalmát és dicső tetteit. Két hódoló 

követséget fogadott ez alkalommal oly népek részéről, melyek a feliratok kifejezése szerint a 

„tengerek közepén laknak”, és egészen kívül estek hatalma látkörén. Upir, Aszmun sziget 

fejedelme a Perzsa öbölben, követeket küldött a nagy királyhoz a kelet dús ajándékaival, 

azonkívül hét ciprusi fejedelem, oly szigetország urai, mely a parttól hét napi járásnyira 

van, felajánlották neki küldöttei által nyugat drágaságait. Ez utóbbiak az ajándékok mellett 

nemcsak hódolatúkat mutatták be a királynak, hanem engedelmével még szobrát is magukkal 

vitték hazájukba, melyen a nagy király neve és czímei is be voltak vésve. Cyprus szigetének 

ezen hódolatát egy más felirat is említi, azt a 708-ik évre tévén. Mi pedig a szobrot illeti, 

néhány év előtt csakugyan feltaláltatott a szigeten Larnaka város közelében Szárgon király 

szobra gránitból, ékirással, mely szobor jelenleg a berlini múzeumban őriztetik.”20 

Egy másik írás szerint II. Sarrukín (II. Szárgon) „Hódításait jelzi, hogy Ciprusról is előkerült 

egy sztéléje, felirataiban is említi itteni királyok legyőzését, a másik irányban pedig 

többször is azzal dicsekszik, hogy Tilmun (Bahrein sziget) királya sikereit hallván adót vitt 

neki.”21 Még a távoli Séba is amely ellenállt az asszírok terjeszkedésének egy ideig 

adófizetője lett.22 *4 „III. Tukulti-apil-Esara / II. Sarrukínak a század végén (716) a gazdag 

 
*4 Megmaradt „2 adóra kötelezett fejedelmük neve az asszír forrásokban, II. Szargon (Kr. e. 715) és 

Szanchérib (Kr. e. 685) idejéből.” (Haag Lexikon – virtuális – szabeusok; Arcanum)   
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arany és (fél-) drágakő zsákmány mellett 5000 zsák illatszer- és fűszernövényt is küldtek 

ajándékba Egyiptom királya (Sabaka fáraó), egy arab királynő (Szamszi), és Szaba királya 

(?); néhány évtizeddel később Karib-II, Szaba királya hasonló ajándékokkal hódolt Szín-

ahhé-eriba előtt.”23 

 

Az asszír adók és következményeik  

 

Az asszírok a meghódított vagy meghódítani kívánt népekre mértéktelenül nagy adót szabtak 

ki. Ezékiás királyra az asszír király Szanhérib 300 tálentom ezüstöt és 30 tálentom aranyat 

vetett ki. Hogy ezt a nagy összeget a király meg tudja fizetni az Úr házából minden ezüstöt a 

templom ajtóit ajtófélfáit fosztotta meg (2 Kir. 18,14-16). Púlnak (III. Tiglát –Piléser) 

Menahem 1000 tálentom ezüstöt fizetett. Menahem, hogy az asszír királyt kifizethesse a 

tehetőseket, megadóztatta (2 Kir. 15,19-20). Az asszír királyok olyan nagy adókat vetettek ki, 

hogy a megsarcolt országban teljesen kiürítették a királyi és templomi kincsestárakat.  

„Később évenként esedékes, természetbeni „súlyos adót” állapítottak meg - ahogy az asszír 

források mondják. Ennek az adónak a rendszeres fizetése általában nagy gazdasági 

nehézségekkel járt, és elégedetlenséget idézett elő a megsarcolt országban. Rendszerint rövid 

idő leforgása alatt felkelés robbant ki, az illető ország megkísérelte, hogy megszabaduljon 

elnyomóitól. Ha az adott pillanatban Asszíria elég erős volt, gyakran maga provokált 

zendüléseket. A felkelés ritkán járt sikerrel, jóval gyakrabban végződött azzal, hogy az 

asszírok feldúlták az országot, a lakosság egy részét fogságba hurcolták, s az országból asszír 

helytartóság lett.”24 „Mire valamely nép „Asszíria embereinek” számított, addigra az ország 

már a legteljesebb pusztulás képét mutatta, csak néhány ember tengődött a falvak és városok 

romjai, a legázolt földek, felperzselt szőlők és kivágott gyümölcsösök között. Becslések szerint 

például az i.e. 883-tól 876-ig terjedő időszakban az Asszíriához csatolt területeken a felnőtt 

férfilakosságnak legalább egyharmadát kiirtották vagy rabszolgává tették. A legyilkolt vagy 

rabságba vitt nők száma sem volt kisebb; ami a kisgyermekeket illeti, őket az ókori Kelet 

akkori rabszolgaszerző háborúiban nem vetették fogságba, hanem a helyszínen megölték. A 

megmaradt lakosság a gazdaság teljes pusztulása és a mértéktelen asszír sarc következtében 

éhínségre és kihalásra volt kárhoztatava.”25„Asszíriában a változások III. Tukultiapilesarra 

(óhéber Tylapileser, 745-727) uralkodása alatt kezdődtek. Az asszír állam most más 

álláspontra helyezkedett a meghódított területek lakosságával szemben. Az újonnan 

meghódított területek lakosságát legtöbbször, majdnem teljes egészében, szervezetten 

elhurcolták és áttelepítették az állam másik szélén lévő, korábban kipusztított területekre; a 

foglyokat nem meztelenül, nyakkalodába verve hurcolták el, mint azelőtt, hanem megengedték 

nekik, hogy magukkal vigyék háztartási eszközeik egy részét és családjukat, vagy legalábbis 

azokat a családtagokat, akik az átköltözés nehézségeit el tudták viselni. Az elhurcolt lakosok 

helyébe másokat telepítettek egy másik meghódított vidékről. Csak a lakosságnak egy kis 

hányadát – amelyet Asszíria bizonyos mértékig megbízhatónak tartott – vették be az állandó 

seregbe, vagy hagyták meg előbbi helyén. A meghódított területeket bekebelezték Asszíriába a 

helyükön maradt és az odatelepített új lakosok pedig „Asszíria embereivel” vagy az „ország 

embereivel” egyenlő jogokat nyertek.”26 
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Az asszírok vallása, képmutatása  

 

„Az asszír vallás hivatalos szertatásait, mitológiáját és egész tanítását Babilontól kölcsönözte 

– azzal a különbséggel, hogy Assur helyi istene minden más isten – köztük a babiloni Bél-

Marduk – felett állt.”27  Számtalan bálványistent imádtak még Assuron kívül pl. Samast a 

napistent, Nabut vagy Nébót a tudomány és tanulás bálványistenét, Mardukot akit Bélnek is 

neveztek, Szint a holdistent, Nint (Anu) a halistent, Bint az ég és föld urát, Adart a hatalmas 

úrt, Nisrókot, Dágont, Nergált, Istárt stb. Az istenségekre a neveikben is utaltak. Pl. 

Asszurbanipál (Assur fiat teremt)28  Szancherib (Szin pótolja a testvéreket)29 stb.  Asszíriában 

a vallási élet dinamikus volt, de nem annyira, mint Babilonban, ahol több toronytemplommal 

(zikkuratu) találkozunk, mint Asszíriában. Az asszír ideológia szerint az asszír királyok 

feladata az Assur isten által megszabott világrend minél nagyobb területekre való 

kiterjesztése. Az uralkodó feladata volt a káosz erőinek legyőzése. A káosz erőihez 

tartoztak a fellázadt népek, ill. a be nem hódolt távoli nemzetek, de ide sorolták a 

természeti erőket és a hatalmas vadállatokat is. Az asszír uralkodót az egész föld a 

„mindenség” a „négy égtáj” egyedüli jogos hatalmának tartották. Ezért, ha valamely 

ember vagy nép nem engedelmeskedett az asszír uralkodónak ezt úgy tekintették, 

mintha valaki a világ rendje ellen lázadt fel.  Az asszírok minden cselekedete vallásost, 

igazolást nyert. Az asszír királyok időről-időre úgynevezett istenleveleket fogalmaztak meg, 

amelyekben elszámoltak istenüknek arról, hogy mit tettek dicsősége érdekében. Háborúikat az 

asszír bálványisteneik nevében folytatták. Az asszír királyok nem csak „nagy király” -nak, „a 

világmindenség királyának”, „a négy világtáj királyának”, „a hatalmasok legyőzőjének” 

nevezték magukat, hanem „az istenekhez tartozónak”, „az istenek helytartójának”,*5 

„törvényhű pásztornak”, „a jog védőjének”, „Assur szent főpapjának”, egyszersmind a nép 

„pásztorának”. Istennek kijáró imádatot követeltek maguknak: „Asszíria lakossága, akik a 

nagy istenek előtt nekem hűségesküt tettek, elém jövén megcsókolták lábamat…”30  

 

A Bibliából is jól ismert Szanhérib bemutatkozása így hangzik: „Sénakheriba, a nagy király, 

az erős király, a világmindenség királya, Assur királya, a négy világtáj királya, a tevékeny 

pásztor, a nagy istenek kedveltje, a jog védője, aki szereti az igazságot, aki jótékonyságot 

cselekszik, aki a gyengéhez társul szegődik, aki jó felé fordul, a tökéletes hős, a vitéz férfi, 

minden királyok elseje, a fejedelem, aki szétzúzza az ellenkezőt, aki villámot szór a 

gonoszra…”31  

 

A briliáns bemutatkozás után most nézzük meg röviden ki is volt Szanhérib. „II Sarrukinu 

utóda, Sinaheeriba (óhéber Sanherib, 705 – 680) már apja életében bekapcsolódott a 

politikába; ő irányította többek között az Urartuban és a környező országokban folyó asszír 

kémtevékenységet”.32 Szanhérib rendkívül kegyetlen uralkodó volt. Számos felkelés tört ki 

ellene a birodalomban, amelyeket általában sikerrel le is vert. Szanhérib „A földközi- tengeren 

összegyűjtötte hajóit a legénységükkel együtt, és fagörgőkön vontatta őket a szíriai sivatagon 

keresztül Ninivébe, ahonnan a Tigrisen teljes hadfelszerelésükkel együtt eljutottak a „Déli 

tengerre” (Perzsa – öböl). Szín-ahhé-eribának sikerült ugyan néhány helységet elfoglalnia a 

tengerparton, de az elámiak jobb stratégáknak bizonyultak: északi irányban megkerülték, 

betörtek Babilóniába, és elvágták az országtól Szín-ahhé-eriba seregét, amely így csak egy év 

 
*5 Salmanasaridu bemutatkozása: „Salmanasaridu, Enlil helytartója, Assur szent főpapja, az istenek 

helytartója, az Istár által kegyelt fejedelem a kézmosás és a kenyérszertartás elvégzője…” (Ókori 

Keleti Chrestomathia Osiris Kiadó 2003. Harmatta János) Adadnirári bemutatkozása: „Adadnirári a 

magasztos fejedelem, az istenekhez tartozó, az úr, az istenek helytartója, a város alapító, a legyőzője a 

hatalmasoknak…” (Ókori Keleti Chrestomathia Osiris Kiadó 2003. Harmatta János)  
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múltán jelentősen megfogyatkozva tudott hazavergődni. Szín- ahhé-eriba ekkor minden 

haragját Babilónra zúdította: leromboltatta a várost és romjain keresztülvezette az Eufratész 

medrét, abban a hiszemben, hogy ezzel eltörli a föld színéről. Ilyen kegyetlen zsarnok volt a 

szélsőséges nacionalizmus vakbuzgó vezéralakja, aki a legkíméletlenebb eszközökkel 

érvényesítette akaratát.”33 Szanhérib utolsó éveit Ninivében töltötte, ahol a város szépítésével 

foglalkozott egyenes utcákat épített: „jellemző a kor erkölcseire: Sinaheeriba elrendelte, hogy 

mindenkit, aki szabálytalan építkezéssel megbontja az utca egyenes vonalát, saját háza tetején 

karóba kell húzni.”34 „Sinaheeriba utódává és Babilónia uralkodójává Assurahiddint (óhéber 

Ésarhaddon), egy szíriai nőtől született fiát nevezte ki. A kinevezés udvari körökben 

elégedetlenséget keltett, és két másik fia összeesküvést szőtt apja ellen. Sinaheeribát 680 

januárjában a templomban meggyilkolták.”35  „És lõn, hogy mikor imádkozék, Nisróknak, az 

õ istenének templomában, fiai: Adramélek és Saréser levágák õt karddal; és ezek Ararát 

földére menekülvén, fia, Esárhaddon uralkodék helyette.” Ésa. 37,38 (Lásd még 2 Kir. 19,37) 

 
A következő uralkodónak, Szanhérib fiának Assurahidinna (Ésarhaddon) bemutatkozása: 

„Assurahiddina, a nagy király, az erős király, a Mindenség királya, Asszíria királya, Sumer és 

Akkad ország királya, a törvényhű pásztor, az Urak Urának kegyeltje, a jámbor fejedelem, a 

Mindenség az egész teljesség királynője, - kedveltje, az alázatos király, aki már kiskorának 

napjaitól fogva az uralmán töprengett, önmagában hálálkodott, a könyörgő főség, aki 

hatalmas istenségük előtt meghajolván hódol.”36  
 

Asszíria nagy riválisa, ellenfele Egyiptom volt 2 Kir. 19,24 rámutat arra, hogy az asszírok 

célja Egyiptom megbuktatása volt. „Ástam és ittam idegen vizeket, és kiszárítom lábaim 

talpával Égyiptom minden folyóvizét.” 2 Kir. 19,24 (lásd még Ésa. 37,25) – gondolta már 

Szanhérib is. Az Egyiptommal való döntő ütközetre azonban csak Assurahidinna 

uralkodásának vége felé került sor. „Komoly ellenállásba ütközött Assurahiddin Föníciában, 

ahol Sidón királya felkelést kísérelt meg ellene. Sidón területét mégis meghódította és 

Asszíriához csatolta. Később szövetséget kötött Ba’al tyroszi királlyal. A szerződés 

értelmében Ba’al kötelezte magát, hogy fontos ügyekben sohasem dönt az asszír felügyelő-

helytartó és a vének tanácsa nélkül. Amely úgy látszik a helyi arisztokrácia asszírbarát 

hatalmi szerve volt. A szerződés kimondta: ha a tyrosiak hajót zsákmányolnak, a hajó 

személyzete Tyros tulajdonába kerül és eladják rabszolgának, a zsákmányolt vagyontárgyak 

pedig Asszíriát illetik. Ennek fejében Asszíria Sidón város több birtokát átadta Ba’alnak. Ily 

módon szerette volna Assurahiddin erősíteni az asszír hegemóniát a Földközi-tenger 

medencéjében. Kypros (Ciprus) görög királyai, akik annak idején elismerték II. Sarrukinu 

fennhatóságát, Assurahiddin hatalmát is elismerték, és adót fizettek neki. A Tyros felett 

gyakorolt fennhatóság egyébként rövid életű volt, mert Ba’al hamarosan átállt Taharkának, 

Egyiptom etiópiai fáraójának oldalára. Ezzel Asszíriát hosszas háborúba sodorta 

Egyiptommal…. A döntő ütközetre csak 671-ben, a Nílus völgyében került sor. Az asszírok 

kihasználták Egyiptom meggyengülését, elég könnyen elfoglalták Memphist, és megvetették 

lábukat Alsó-Egyiptomban. Az egyiptomi hatóságok megmaradtak helyükön, csak asszír 

felügyelők alá rendelték őket, akik mellett kisebb helyőrségeket hagytak….Assurahiddin 

felvette az „Alsó és Felső Egyiptom és Etiópia királya” címet, de nem koronáztatta magát 

egyiptomi fáraóvá. Egyiptomra az asszírok 180 kg arany és 9 tonna ezüst évi adót vetettek ki. 

Ami Tyrost illeti, ezt a várost, mivel szigeten feküdt, nem sikerült meghódítani.”37 
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A dombormű azt mutatja, ahogy az asszír hadsereg megtámadja az egyiptomi Memphis (bibliai Nóf) 

városát és megemlékezik Asszurbanipálnak a végső győzelméről Taharka (bibliai Tirháka) Fáraó felett 

Kr. e. 667-ben. (British Museum) (Fotó: SG) 
 

Az asszír uralkodók gőgősségben, beképzeltségben, önteltségben egymást szárnyalták túl. 

„Asszurbanipal igen öntelt volt: “Én [vagyok] Asszurbanipal, a nagy [király], a hatalmas 

király, a világegyetem királya, Asszíria királya... A nagy istenek... felmagasztalták nevemet; 

hatalmassá tették uralmamat” (uo., 2:323-4). Észarhaddón még önteltebb volt. “Hatalmas 

vagyok, mindenható vagyok, hős vagyok, óriási vagyok, kolosszális vagyok, tisztelnek, 

magasztalnak, nincs párom az összes király között, én vagyok Assúr, Nabu és Marduk 

választottja”38 Sok asszír uralkodó mikor megkímélte ellenfelét még kérkedett is vele, hogy 

milyen nagylelkű. „...Ha a túszok megérkeznek, nevük jegyeztessék fel. Ezeket az embereket 

már három éve nem jegyezték be. Ebből az alkalomból bocsátassék szabadon két túsz!”39 
 

Az asszír zsarnokok sorsa 

 

Az asszír királyok véres kezű királyok voltak, népe pedig kegyetlen katonanép. Az asszír 

királyi zsarnokok közül többen lettek erőszakos halál áldozatai. I Tukulti-Ninurtát pl. saját fia 

Assur-nadin-apal gyilkolta meg. III. Salmánu-asaridu helyi zavargások áldozata lett. V 

Salmánu –asaridut a helyi ellenzék távolította el valószínűleg Assur papjai voltak, akik 

következőképpen adták hírül a halálát meg sem említve a gyászos vég okát: „Az istenek ura, 

Assur felháborodván szívében megdöntötte Sulmánu – asaridu királyságát, és trónra ültette 

Sarru-kint”.40 II Sarru-kínt nagyszabású hódításai után megölték.  

Az asszír birodalom, amely folyamatosan növekedett Ésarhaddon és Assurbanipál idején érte 

el a csúcspontot. Az asszír királyok vereségeiket soha nem ismerték el. 

 

Az asszír kereskedelem  

 

Asszíria nagyon kedvező helyen feküdt mivel a jelentős karavánutak mentén terült el. Az 

Asszírián áthaladó nemzetközi út összekötötte Akkádot, Babilont, Elámot Szíriával, 

Palesztinával folytatólagosan pedig Egyiptommal. Egy másik jelentős útvonal Kisázsiából jött 

és Kárkemisnél csatlakozott a már említett nemzetközi útra majd Asszírián továbbhaladva 

Média felé vitt. Egy másik pedig Urartun (Ararát) keresztül vezetett Ninivébe. „Az asszír 

befolyás már az i.e. 2. évezred elején, vagyis még az óasszír korban túllépte Asszíria határait. 

Békés célú terjeszkedés indult meg, az asszír kereskedők telepeket kezdtek alapítani 
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Kisázsiában. A legismertebb Kanis lett, amelyet a lakóinak kereskedelmi levelezését megőrző 

levéltára tett híressé. Az Asszírok tehát szülőföldjüktől csaknem 1000 km távolságra jutottak 

el. A karavánok Kánisból gyapjút és ércet szállítottak főként rezet és ónt.”41 „A belügyekben a 

telepek Assurnak voltak alárendelve, mindegyik telepen ott volt az assuri tanács képviselője; 

Assur a maga részére vámot szedett a telepek kereskedelme után.”42 A Tigris mentén épült 

Assur városa az óasszír kor legfontosabb kereskedelmi támaszpontjának számított. 

Asszíria a kereskedelmi telepekből hódítások által, kinőtte magát egy igazi nagybirodalommá. 

A stratégiailag fontos kereskedelmi utakat először kereskedelemmel majd később katonai 

erővel igyekezett fennhatósága alá vonni. Az asszír hadjáratoknak fontos célja volt a 

kereskedelmi érdekek biztosítása. „Assur folytatta Akkád megkezdett művét, vagyis a 

kereskedelmi utak birtokbavételét.”43 „A III. Ur –i dinasztia államának hanyatlása után az 

Assurhoz hasonló kereskedővárosok hatalmas katonai erő szervezésére törekedtek, hogy 

megkaparintsák és megtartsák a karavánutakat.”44 A Mitannik uralma alatt: „Az assuri 

uralkodók, bár nem viseltek királyi címet, és csak apró területet igazgattak, annyira gazdagok 

voltak, hogy fényűző palotáik ajtajait arannyal meg ezüsttel borították be, és a fáraónak 

drága ajándékokat küldtek.”45 A Szentírás Ezék. 27,23-24-ben (MBT ford.) említi Asszíria 

Tírusszal való kereskedelmét, Asszíriából a Tíruszi piacra: ’sodrott kötelek, díszes ruhák és 

szőnyegek kerültek’.  
 

A Bibliában sokat olvashatunk Ninivéről az Újasszír fővárosról, melyről Náh. 3,16 kijelenti, 

hogy „Többen voltak kalmáraid, mint az égnek csillagai”. Ninive a mérhetetlen gazdagságát 

összeharácsolta a kereskedelemből és más népek kifosztásából. Az asszír előkelők 

gazdagságáról Ezék. 23,6 is beszél, ahol említi, hogy „kék bíborba öltözöttek” (még katonáik 

is), Ezék. 23,12 pedig „teljes szépségben öltözők” -nek nevezi őket. A város számtalan 

kalmárral kereskedett. Náhum jellemzése megdöbbentő valós képet fest a gonosz és 

„vérszopó város” -ról, amely „erőszakkal telve és nem szűnik rabolni.” „Jaj a vérszopó 

városnak! Mindenestől hazug és erőszakkal telve, és nem szűnik rabolni.” Náh. 3,1 Ninive 

a „szép parázna” „aki népeket ejtett meg paráznaságával és nemzetségeket bűbájaival” „A 

szép parázna sok paráznaságáért, a hitetésnek mesternője miatt, a ki népeket ejtett meg 

paráznaságával, és nemzetségeket bűbájaival:” Náh. 3,4 „Ninive egy parázna nő 

szenvedélyével vágyott a hatalomra” „Ninive varázslás és bűbájosság révén gyakorolta 

mások feletti hatalmát. Az asszírok százával használtak varázsigéket, hogy megjósolják a 

jövőt, és befolyásolják mások életét. Emellett jeleket olvastak ki a madarak, szárazföldi 

állatok és felhők mozgásából, valamint az álmokból. ”46 Az asszír Ninive gonoszsága szinte 

mindenkire kihatott (Náh. 3,19) Gőgősségében ezt mondta „Én vagyok és nincs kívülem 

más!” Sof. 2,15. A Mindenható Isten fölé helyezte magát.  
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(Josef Klíma nyomán) (Rajz: SG) 

 

 
Emberfejű szárnyas bika (British Museum) (Fotó: SG) 
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„Korábbi gyengesége után kb. 900 táján Asszíria terjeszkedni kezdett. A következő mintegy 250 év 

alatt a történelem első igazi nagybirodalmává nőtte ki magát. Uralkodóik útépítéssel erősítették a 

birodalom egységét és a leigázott népek módszeres deportálásával igyekeztek megtörni a nemzeti 

öntudatot.”47 „És Hóseásnak kilenczedik esztendejében bevette Assiria királya Samariát, és 

elhurczolta az Izráelt Assiriába; és Halában és Háborban a Gózán folyó mellett, és a Médek 

városaiban telepítette le őket. Ez pedig azért történt, mert az Izráel fiai vétkeztek az Úr ellen, az ő 

Istenök ellen, a ki őket kihozta Égyiptom földéből, a Faraónak, az égyiptomi királynak kezéből, és 

idegen isteneket tiszteltek.” 2 Kir. 17,6-7 (Rajz: SG) „Nem volt mindenki megátalkodott azok között, 

akiket fogságba vittek. Voltak, akik hűségesek maradtak Istenhez, és olyanok is, akik megalázták 

magukat előtte. Isten azt akarta, hogy általuk, az „élő Isten fiai” (Hós 2:1) által, az asszír 

birodalomban tömegek ismerjék meg jellemét és törvényének áldásait.” (E. G. White: Próféták és 

királyok 182. o.) A Szentírás beszámol róla, hogy az asszírok fogságba vitték a Rúbeniták fejedelmét 

Beérát (1 Krón. 5,6), akinek nevének egyik jelentése: „a magyarázó” (Bibliai nevek és fogalmak - 

Beéra) olyan embert jelöl, aki tudja a dolgok értelmét. Mások az asszírok elől Egyiptomba bujdostak 

el. „Mert ímé elbujdosnak a pusztulás miatt; Égyiptom gyűjti be, Móf temeti el őket.” Hós. 9,6 „Akik 

elmennek az elpusztult országból, azokat Egyiptom gyűjti össze, Memfisz temeti el.” Hós. 9,6 (MBT 

ford.) (Lásd még Hós. 9,3)  

 

Az asszír törvények és társadalmi állapotok 

 

„Az asszír törvények közül egy sem kötelezi az uralkodót vagy valamelyik közhivatalt arra, 

hogy gondoskodjék az özvegyekről, árvákról vagy a szegényekről; talán ez is az asszírok 

kegyetlen természetéből fakadt. A trónjukért és az ország biztonságáért való tengernyi gond 



23 
 

közepette az asszír zsarnokoknak nyilván nem maradt idejük az efféle apró ügyekre. Végül 

is a könyörületesség parancsának: „hogy a hatalmas a gyengét meg ne károsíthassa” - 

világi büntetésekkel még ott sem tudtak érvényt szerezni, ahol e parancsot fémen vagy 

agyagban rögzítették. Az istenek büntetésével és átkaival fenyegetőztek, és érvényesítését az 

alattvalók mélyen vallásos meggyőződésére bízták.”48 Asszíriában találkozunk az eltorzított 

Szombattal is. Ugyanis Asszíriában minden 7. nap szerencsétlen napnak számított: „tehát a 

hónap 7.,14, 21. és 28. napja, sőt még az úgynevezett „veszett nap” is (a hónap 19. napja 

amelyet a 7x7=49 –es szám alapján, az előző hónap 30. napját beszámítva, állapítottak meg.) 

Ezeken a napokon a „nép pásztora” vagyis az uralkodó nem fogyaszthatott faszénen sütött 

kenyeret és húst, nem válthatott ruhát, és nem vehetett föl új ruhát, nem áldozhatott nem 

ülhetett kocsira, és nem adhatott ki parancsokat; a jövendőmondó nem jósolhatott zárt 

helységben, és az orvos nem láthatta el betegeit.”49  „Az asszír birodalom középső korszakára 

(i.e. XV-XI.sz.) jellemző a patriarchális család, amelyet teljesen áthatott a rabszolgatartó 

viszonyok szelleme. Az apai hatalom nem sokban különbözött a rabszolgáival korlátlanul 

rendelkező úr hatalmától; az óasszír korszakban a gyermekeket és a rabszolgákat egyaránt 

vagyontárgynak tekintették, melyet a hitelező elvehetett a tartozás fejében. A feleséget 

vásárolták; az ő helyzete szintén alig különbözött a rabszolgáétól. A férjnek nemcsak arra volt 

joga, hogy megverje, hanem sok esetben meg is csonkíthatta; a férj házából megszökött 

asszonyt szigorúan megbüntették. A feleség nem ritkán életével felelt a férje 

bűncselekményeiért. A férj halála után a feleség a fivérre vagy az apára, sőt a mostohafiúra 

szállt. A feleség csak akkor lett „özvegy”, ha az elhalálozott férj családjában nem volt tíz 

évnél idősebb férfi; ilyenkor a rabszolganőktől eltérően volt bizonyos jogképessége. ..A 

közfelfogás szerint a női becsület megőrzése elsősorban a tulajdonos, a férj érdeke. Például 

jellemző, hogy a férjes asszonyon elkövetett erőszakot sokkal szigorúbban büntették, mint egy 

lány megbecstelenítését. Ez utóbbi esetben a törvény csak azzal törődött, hogy az apa ne 

veszítse el a férjhezadás lehetőségét, és megkapja a mennyasszonyért járó megváltási 

összeget.”50 Az asszír rendszert tehát teljesen áthatotta a zsarnokság, amely a hatalmi 

mámorból fakadt, és amelyben óriási társadalmi egyenlőtlenségek mutatkoztak meg.      

 

Az asszír művészet, kultúra 

 

Ne gondoljuk azt, hogy kielégítő képet kaphatunk Asszíriáról akkor, ha csak kegyetlen és 

embertelen tetteiket szemléljük. Az asszír zsarnokok szolgálatában kitűnő szakemberek 

építészek, szobrászok, festők, zenészek dolgoztak. A csodálatos képességű emberek persze 

mit sem változtattak az asszírok démonikus jellemén, de nehezebben felismerhetővé tették. 

Mert a képességeket bálványozó emberek vakok a helyes erkölcsi normákat illetően. Ézsaiás 

14. fej. Asszíriát (és Babilont) egyértelműen démonikus hatalomként mutatja be. 

 

„Az újasszír uralkodók különösen látványos domborműveket készítettek művészeikkel és 

szülőföldjüktől távoli sziklafalakon hadi sikereik emlékére és az ellenség elrettentésére.”51  

„Az újasszír művészek nagy hozzáértéssel dolgozták ki az életképeket különösen a bika vagy 

oroszlánvadászatot bemutató domborműveket. Aprólékos részletességgel ábrázolták a 

személyeket és az állatokat; nemcsak az emberi test és az állati test felépítését ismerték 

kitűnően, hanem arra is gondjuk volt, hogy az uralkodót, mint atlétatermetű, rettenthetetlen 

vadászt jelenítsék meg, aki fél kézzel teríti le a vadat.”52 „Nem kevésbé tehetséges festők 

dolgoztak az újasszír uralkodók alatt. Ugyanazt a feladatot kapták, mint a domborművek 

alkotói, csak éppen ők véső helyett ecsettel és festékkel hozták létre a palotafalak „színes 

domborműveit”.53   
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Vadászjelenet (Berlin, Pergamon Museum; Ninive) (Fotó: SG) 

 

 
Asszurnaszirpál oroszlánvadászaton (Nimrud kb. Kr. e. 865; British Museum) (Fotó: SG) 

 

 
Oroszlánvadászat (Berlin, Pergamon Museum; Nimrud) (Fotó: SG) 
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Az asszír Kalah városa (ma Nimrud) (Rajz: SG)  
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A Nimrudi (Kalah; Kalhu) palota (James Fergusson rekonstrukciójának megfelelően (Austen Henry 

Layard: Second Series of the Monuments of Niniveh. London 1853, John Murray) 

 

„Az Asszíriából ránk maradt tudományos művek nagy része babiloni eredetű. Ismerünk 

szótárakat, nyelvgyakorló kézikönyveket, jogi gyűjteményeket, orvosi és vegyi recepteket, 

növény és ásványtani terminológia-gyűjteményeket, asztrológiai és asztronómiai 

feljegyzéseket stb. Ezekben a művekben a tudományos ismeretek a mágiával keverednek”54  

„Ha nem számítjuk azt a hatalmas táblagyűjteményt, amelyet az i.e. 13. század végén I. 

Tukulti Ninurta vitetett Asszíriába hadizsákmányként, valószínűleg I. Tukulti-apal-Ésarra 

hozta létre a legrégebbi könyvtárat Asszíriában. Ennek az örökségnek a legnagyobb hírnevet 

Assur-ban-apli szerezte, aki nemcsak hódításaival vált híressé, hanem olyan tulajdonságaival 

is, amelyek alapján ma megilleti a „felvilágosult” jelző. Fővárosában könyvtárat alapított, 

amely mindmáig megőrizte a nevét.6 Már uralkodása kezdetén kifejezésre juttatta, hogy 

magasabb célok vezérlik: „Megismertem azt amit a bölcs Adapa feltárt a nép előtt: az írnokok 

sokféle mesterségének rejtett kincseit. Kiismerem magam az Ég és a Föld jeleiben, 

tanácskozni tudok róluk a mesterek gyülekezetében. A leghíresebb jövendőmondókkal is képes 

vagyok beszélgetni „A máj az Ég tükröződése” című táblákról. Megoldom a fordított 

számításokat és a legbonyolultabb szorzásokat, ahol nincs megadva az eredmény. 

Folyékonyan olvasok minden tudós táblát, amelyen a sumer szöveg pontatlan, vagy az akkád 

szöveget csak nehezen lehet olvasni. Megfejtem a vízözön előtti kőbe vésett feliratokat is, 

melyek titokzatosak, némák és egyenetlenek…Kiismerem magam minden írnoki 

foglalkozásban.”55„Assur-ban-apli könyvtárában másolatban fennmaradt egy „csillagászati 

kézikönyv” (az eredetije valószínűleg Hammurápi korában készült)”.56 A könyv az Ekecsillag 

címet kapta.  

 
6 „Ami a többi irodalmi emléket illeti, melyeket a tudós Assurbanaplu király parancsára gondosan 

összegyűjtöttek a ninivei palota könyvtárában és a templomok könyvtáraiban, ezek majdnem kivétel 

nélkül a babiloni irodalom emlékei vagy azok utánzatai: istenekhez szóló himnuszok és imák, 

amelyeket valószínűleg maga Assurbanaplu állított össze.” (VILÁGTÖRTÉNET 1 Kossuth Könyvkiadó 

1962; 548. o.)    
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„Az asszír uralkodók palotái közül nemcsak a fővárosban, Assurban állók váltak híressé, 

hanem azok is, amelyek II. Sarrukín rövid életű székhelyén, Dúr –Sarru-kínban épültek. Az 

uralkodó terve befejezetlen maradt, de a palota és a citadella még így is körülbelül 3 

négyzetkilométert foglalt el, s várfalak tornyok vették körül. Maga a palota egy zárt, 320x240 

méter alapterületű negyedben állt, amelynek csak egyetlen kapuja volt. Így gondoskodott saját 

biztonságáról az asszír uralkodó a külső ellenséggel szemben. A bekerített terület 

legtávolabbi részén helyezkedett el a templom és a hétszintes, négyzet alapú toronytemplom, 

minden oldalán feljáróval. Az alap oldalának hossza 43 méter volt. Domborműves díszítése 

tette híressé II. Assur-nászir-apal palotáját Kalhuban, s még inkább Assur-ban-apli ninivei 

palotáját, a könyvtár lelőhelyét”57 Ninivét a Nimród alapította várost, amely sokáig volt 

Asszíria fővárosa Szanhérib és az őt követő királyok kiépítették és felvirágoztatták.  

„A város jelentőségéhez nagyban hozzájárult, hogy az Istár-kultusz központja volt. Istárt az 

anyaság, szerelem, harc és a győzelem istennőjeként tisztelték. Később Nabu-nak is építettek 

Ninivében templomot. Szanhérib sokat tett a város megerősítéséért és szépítéséért. A várost 

hatalmas, helyenként 25 m magas, kettős fallal7 vette körül, amelyen 15 kapu8 volt. A fal 

körül 50 m széles árok volt. A Kujundzsik-dombon pompás királyi palotát építtetett.9 A várost 

bőven ellátta vízzel, amiben, a védelmen kívül, a várost körülvevő ároknak is fontos része volt. 

Megépíttette a 30 m széles királyutat. Kiszélesíttette az utcákat, tereket, pompás parkokat 

létesített.10 Sokat tett a városért Asszarhaddón (Kr. e. 680-669), és Asszurbanipal (Kr. e. 

 
7„Mindkét fal általános szokás szerint saját dísznevet kapott: Bad-nigalbi-lukurra-sussu, „A fal 

melynek félelmetessége az ellenséget letapossa” (belső fal) illetve Bad-nigerim-huluhha, A gonosz 

ellenség elrettentője” (külső fal) (Az asszír főváros és a királyi propaganda – Ninive példája (PDF); 

Kalla Gábor régész-asszíriológus ELTE Régészettudományi Intézet)       
8„Assur isten helytartója legyen állandóan jelen!”: az Assur-kapu Libbi áli (Assur város) felé; 

„Minden ellenség letaposója”; Szín-ahhé-eríba-kapu Halzi ország felé; Enlil uralmam megerősítője”: 

Samas –kapu Gagal ország felé; „Szín-ahhé-eríba uralma legyen olyan szilárd, mint a Nagymedve 

csillagkép!”; Mullisszu –kapu Kár-Mulisszu felé; „Az aszakku-démonok húsának kiűzője”: Muslálu 

(vízhez vezető lépcső) kapuja; Asnan (gabona) – isten és Lahar (marha) – isten jósága állandó 

benne”: Sibaniba-kapu (Sibaniba városa felé vezető kapu); „A hegyek termékeinek hozója”: Halahhu-

kapu (Halahhu országa felé vezető kapu); Összesen 7 kapu napkelet felé, a délkeleti és az északkeleti 

széllel szemben. Nevüket (így) mondtam ki. „Adad, aki bőséget ajándékoz az országnak”: Adad-kapu a 

vadaspark felé; Erra, aki leveri ellenségeimet”: Nergal-kapu Tarbiszu városa felé; „Nannaru, 

uralmam diadémjának őrzője”: Szín-kapu. Összesen 3 kapu az északnyugati széllel szemben. 

Elnevezésüket (így) neveztem el. „Ea, aki forrásaimat felbuzogtatja”: Itatóhely-kapu; „Az összes 

lakhely termésének behozója”: Rakpart-kapu; „Szumu’il és Téma népének ajándékai” jönnek be 

rajta”: Puszta-kapu; „Mindenség őrzője”: Arzenál palota kapuja; Sarur (istenfegyver), a király 

ellenségeinek leverője”: Harduri-kapu. Összesen 5 kapu a délnyugati széllel szemben. Neveikként 

(ezeket) adtam nekik. (Az asszír főváros és a királyi propaganda – Ninive példája (PDF); Kalla Gábor 

régész-asszíriológus ELTE Régészettudományi Intézet)       
9 „Uralmam lakhelyéül aranyból, ezüstből, bronzból, karneolból?, breccsából, alabástromból, 

elefántcsontból, ébenfából, puszpángfából, muszukkannu-fából, ciprusfából, kilikiai fenyőből, 

elammakku-fából, és indiai fából készült palotákat építettem…Hogy a kútvíz mindennap bőséges 

legyen, rézből csavart menetet és láncot készítettem, és vékony póznák helyett nagy szálfákat és 

pálmatörzseket helyeztem a kutak fölé. Ezeket a palotákat méltó módon alakítottam ki. A palota 

egészének fejét valamennyi nép csodálatára felemeltem és a „A palota, mellyel semmi sem veszi fel a 

versenyt” nevet adtam neki. ” (Az asszír főváros és a királyi propaganda – Ninive példája (PDF); 

Kalla Gábor régész-asszíriológus ELTE Régészettudományi Intézet)       
10„A város felett és a város alatt kerteket rendeztem be. Ezek belsejében megtalálható a hegyek és 

minden ország növényi terméke, Hatti (Kisázsia) ország összes aromatikus növénye, myrrha. A frissen 

feltört nyílt területen, a vadaspark mellet, minden létező hegyi szőlőfajtát, az emberiség összes 

gyümölcsfáját, aromatikus növényeket és olajfákat hatalmas mennyiségben ültettem el…Szín-ahhé-
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669-631) is. Utóbbi nevéhez fűződik a 20 ezer agyagcserépből álló könyvtár létesítése…”58 

Nem csoda hát, hogy Náhum próféta „bővizű tó” -hoz (Náh. 2,8) hasonlította az asszír 

Ninivét.  

     

 
Az asszír birodalom központjai és környékük (Rajz: SG) 

                                                                                    

 A hatalom bálványozásának az ára: Az asszír birodalom bukása  

 

„Az asszír rabszolgatartó birodalmat fegyveres erővel teremtették meg, főleg fegyveres erővel 

tartották fenn, és a birodalomnak állandóan újabb háborús győzelmekre volt szüksége. 

Mindenféle katonai balsikernek – még a legkisebbnek is – nagy politikai következményei 

voltak. A hosszan tartó, változó sikerrel folyó háborúknak előbb – utóbb szükségszerűen oda 

kellett vezetniük, hogy az asszír birodalom a tönk szélére jutott. Az asszír rabszolgatartók 

uralkodó csoportja elsősorban arra törekedett, hogy növelje katonai erejét, mert egyre újabb 

és újabb rablóháborúkra volt szüksége.”59 Az Asszír birodalmat a médek és a babilóniaiak 

döntötték meg. Az asszír birodalom bukásával a Babiloni birodalom belépett az Asszír 

örökségbe, így tulajdonképpen a Babiloni birodalomban az Asszír birodalom tovább élt.  

Nabukodonozor semmit sem változtatott elődei politikáján, hanem ugyanazt képviselte, 

mint az Asszír királyok. Így emlékezik meg erről a Keresztyén Bibliai Lexikon is: 

„Közben Nebukadneccar király lett, az asszír uralkodók méltó utóda, kemény, kegyetlen, 

tervszerű hódító. A lázadásokat rettenetesen megbüntette, a legyőzött országok felső rétegét 

deportálta és Babilonban telepítette le, így téve fölkelésre képtelenné a legyőzött országokat. 

Hadseregével évenként kivonult, beszedte a legyőzött országok adóját, újabb hódításokat 

 

eríba számára különleges szimbolikus erővel bírtak a növények, Babilónia florájának idevarázsolása 

azt az egyértelmű szándékot tükrözi, hogy Ninive egyben a Babilóni hagyományok örököse is 

legyen….A városfalakon kívül egy további botanikus kertet létesített, melyet távoli vidékekről 

származó egzotikus növényekkel és fákkal ültetett tele. A különlegességek között volt az olajfa, és a 

gyapot, a gyapjút hordó fa. Telepített továbbá egy mesterséges mocsarat, és ritka egzotikus állatokkal 

látta el.” (Az asszír főváros és a királyi propaganda – Ninive példája (PDF); Kalla Gábor régész-

asszíriológus ELTE Régészettudományi Intézet)        
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végzett.”60 Nabopolasszár Nabukodonozor apja eredetileg magas rangú asszír tisztviselő volt, 

de a káldok segítségével sikeresen szembefordult Asszíriával. A későbbi Nabunaid, Belsazár 

társuralkodója szintén asszír főtisztviselők gyermeke volt.  

 

„Az új kháldeai birodalom népe egészen sémi származású lévén, civilizációjának jellege 

ugyanaz volt, mint Asszíriában, mely tulajdonképpen Kháldeából kapta művelődésének első 

csíráit. A több százados érintkezés folytán a mívelődés egyenlő módon fejlődött a két 

országban, mely nemcsak külső viseletre és szokásokra szorítkozott, hanem a két nép 

erkölcsi jellemét és sajátságait is egyenlőkké tette. A viselet Herodotosz, a domborművek és 

pecséthengerek tanúsága szerint mindkét népnél a következő volt. A testükön hosszú vászon 

öltönyt viseltek, mely a bokáig ért, erre egy valamivel rövidebb köntöst öltöttek, melyre ismét 

rövid mellényféle öltönydarabot vettek föl. Hajok és szakállok gondosan fürtözve volt, a 

királyok fejökön magas és csúcsos tiaraféle süveget viseltek. A háborúban fejöket különféle 

alakú csúcsos sisak, mellöket lószörrel bélelt vért fedte. Fegyvereiket fanyelű vasbuzogány, 

lándzsa, kard és nyíl képezték.”61  

 

Rendkívül fontos, hogy lássuk azt, hogy az asszír rendszer alapjaiban véve azonos volt a 

babilonival, tehát gyakorlatilag ugyanaz. Az asszír birodalom nem volt rövid életű több 

száz éven keresztül fennállt, de Ninive bukásával Asszíria sorsa megpecsételődött.   

A Biblia prófétikusan úgy beszél az Asszír hatalomról, mint ami a végső időben is jelen 

van, egészen a történelem végéig, Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a hatalmat maga az 

Isten semmisíti majd meg. Ézsaiás 31,8 pl. ezt mondja: „És elesik Assiria, nem férfiú 

kardjától, és nem ember kardja emészti meg azt; és fut egy kard előtt, és ifjai adófizetők 

lesznek;” Az ókori Asszírián Isten hajtotta végre az ítéletet, de az az ítélet akkor arról szólt, 

hogy „ember kardja” emésztette meg Ninivét és vele együtt az Asszír birodalmat is. A 

jelképes Asszír hatalmat azonban véglegesen Isten maga semmisíti meg. Ésa. 31,8 

párhuzamban áll Dán. 2,34-gyel és 8, 25-tel is ahol kijelenti a Biblia, hogy az utolsó hatalom 

„kéz nélkül” tehát nem emberi beavatkozás által pusztul el végleg.  

Ézsaiás 30,30-33-ban egyértelműen arról van szó prófétikusan, hogy Krisztus 2. eljövetelekor 

a jelképes Asszíriát Isten pusztítja el. „És megzendíti az Úr dicsőséges szavát, karjának 

lesujtását megmutatja megbúsult haragjában és emésztő tűz lángjában, vízáradással, 

zivatarral és jégeső kövével. Mert az Úrnak szavától megretten Assiria, veri azt akkor 

vesszővel; És a büntető vessző minden sujtását, a melyet az Úr mérend reá, dobokkal és 

cziterákkal fogjátok kisérni, és Ő kezét fel-felemelvén, harczol ellene. Mert készen van a 

szörnyű tűzhely régen, készen áll az már a királynak is, mélyen és szélesen csinálta azt, 

máglyájában tűz és fa bőven; az Úr fuvallata gyújtja meg azt, mint kénköves patak.” 

A szövegben szerepel az „emésztő tűz lángja”, „vízáradás, zivatar”, „jégeső kövei”. Ezek 

mind párhuzamban állnak Ezék. 38, 22-vel (ömlő záporeső, jégeső, tűz és kénkő) és Jel. 

16,21-gyel (jégeső). Ésa. 11,11 és 27,13 a végső nagy evangéiumhirdetést az ősi, de jelképes 

birodalmakon szemlélteti a Szentírás. „És lesz ama napon: az Úr másodszor nyujtja ki kezét, 

hogy népe maradékát megvegye, a mely megmaradt Assiriától, Égyiptomtól, Pathrosztól, 

Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és a tenger szigeteitől.” Ésa. 11,11  

„És lesz ama napon: megfújják a nagy kürtöt, és eljőnek, a kik elvesztek Assiria földében és 

a kik kiűzettek Égyiptom földébe, és leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben.” 

Ésa. 27,13 Szintén prófétikus Ésa. 10,24; 10,33-34 „Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: 

 
 Meg kell jegyeznünk, hogy ennek az Igehelynek volt egy múltbéli teljesedése is akkor, amikor 

az asszír seregek megostromolták Jeruzsálemet i. e. 701-ben ekkor az „Úrnak angyala” „levágta” 

(2 Krón. 32,21) az asszír haderőt. De ez az Igehely a végidőre nézve is prófétikus értelemmel bír 

és párhuzamba hozható az említett Dánieli versekkel, amelyek a végidő meghatározó hatalmáról 

szólnak.    
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Ne félj népem, Sionnak lakosa, az Assiriabeli királytól! bár botjával megver tégedet és 

pálcáját felemeli rád, miként Égyiptom egykoron;” „De ímé az Úr, a seregeknek Ura: 

levagdalja az ágakat rémítő hatalommal, és a magas termetűek kivágattatnak, és a 

magasságosak megaláztatnak; Az erdő sűrű ágait levágja vassal, és megdől a Libánon egy 

hatalmas által.” Természetesen a hatalmas Jézus Krisztus lesz, aki megdönti a végidők e 

démonikus hatalmát. Ezékiel 31,3 Asszíriát egy szép ágú sűrű gallyú magas növésű Libanoni 

cédrushoz hasonlítja. (A Libanon jelenti még a »népek«-et is. Lásd ’Libanon és Básán’ című 

fejezet).  Zak. 10,11 azt mondja, hogy „letöretik Assiriának kevélysége”. „És átvonulnak a 

nyomor tengerén, és megveri a tenger hullámait, és kiszáradnak a folyam örvényei, letöretik 

Assiriának kevélysége, és Égyiptom királyi pálczája elvész.” Asszíria E. G. White szerint is 

prófétikus jelentőséggel bír a végidőben is, és napjainkban létező hatalomra is alkalmazható. 

„„Letűnik Asszíria gőgős uralma, vége lesz Egyiptom hatalmának” (Zak. 10,11). Ez nemcsak 

azokra a népekre vonatkozik, amelyek az ókorban sorakoztak fel Isten ellen, hanem ma is 

érvényes azokra, akik elmulasztják végrehajtani Isten szándékát.”62 

Prófétikus még Ésa 10,12 és 14,25 is. „Ezért ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion 

hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az Assiriabeli király nagyakaró szíve gyümölcsét és 

nagyralátó szeme kevélységét.” Ésa 10,12 „Megrontom Assiriát földemen, és megtapodom 

hegyeimen, és eltávozik róluk igája, és terhe válláról eltávozik.” Ésa. 14,25 

 

A jelkép azonosítása  

 

Ha idáig helyesen megértettük azt, hogy az asszír rendszer ugyanolyan volt, mint a babiloni 

akkor nem okoz számunkra nehézséget az, hogy megértsük, hogy elsősorban ugyanaz a 

hatalom szimbolizálja Asszíriát, mint a Babilonit. Vagyis a Pápaság. A politikai hatalmak 

közül Amerika szintén az asszír szerepkörben van. A politikai pártok közül pedig a jobboldal 

képviseli az asszír álvallásos hatalomközpontú ideológiát.  A világban a Római Egyház és 

Amerika hatalma megfelel a korabeli Asszíria hatalmának. Amely igen nagyhatalmú volt, de 

mindent nem uralt. Ezt már csak a következő az Asszíriánál nagyobb hatalommal rendelkező 

Babiloni világbirodalom tudta véghez vinni, akinek az akkori világban már gyakorlatilag 

korlátlan hatalma volt. Asszíria bukása után mindaz, amit az asszír birodalom képviselt 

tovább élt a Babiloni birodalomban. A végidőben ugyanígy lesz, amikor a jelképes Asszír 

korból átlépünk a jelképes Babiloni korba mindaz, amit a Pápai hatalom és Amerika 

képvisel, átmegy a következő „Babiloni” korszakba. (Erről részletesebben a „Hét hegyről” 

szóló fejezetben olvashatunk).   

 

Párhuzamba állíthatjuk az Asszír történelmet a Római Katolikus egyház történelmével és sok 

hasonlóságot fogunk tapasztalni. Az asszír zsarnokok nagyon is emlékeztethetnek bennünket 

a középkori egyház pápai zsarnokaira, akik közül sokan nem természetes halállal haltak meg. 

A kultúra ma is szempont. A Vatikán, ahogy a múltban, úgy ma is otthont ad a művészetnek 

és kultúrának. Az egyházat ma is a régi asszír lelkület tölti be, de ez igazán majd csak akkor 

fog meglátszani, ha elvesztett hatalmát teljességgel visszanyeri. A Római egyház a mai napig 

vallja mindazokat az elveket, amelyeket a legsötétebb középkorban kigondolt melyek 

számtalan ember meggyilkolásához és üldözéséhez vezettek. A kegyetlen asszírokhoz 

hasonlóan a középkori egyház a legbrutálisabb kínzásokat és kivégzéseket alkalmazta a vele 

ellenszegülőkkel szemben. Az Újasszír hatalom jóval tovább állt fenn, mint az Újbabiloni. Ez 

arányban van azzal, hogy a Római hatalom bár régóta áll fenn ebből azonban teljhatalma 

(Babiloni hatalma) a végidőben rövidebb életű lesz. Az asszír (és a babiloni) korlátlan 

világhatalmi igény a Római Egyházat is uralja. Amerika szintén világhatalomra törekszik, 

mint a mai kor legerősebb katonai hatalma. Ne felejtsük el, hogy az asszírok (és a 

babilóniaiak) mindig a vallás mögé rejtőztek el és minden cselekedetük vallásos igazolást 
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nyert. A Római Egyház és Amerika szintén ezt gyakorolja. Az asszír királyok istenítették 

magukat, isten helytartójának nevezték magukat. A Pápai hatalom is ezt cselekszi. 

Szembeötlő azonosítás még a „kék bíbor” ruha Ezék. 23,6-ban és a „szép parázna aki 

népeket ejtett meg paráznaságaival” Náhum 3,4-ben amely párhuzamban áll Jel. 17,4-gyel és 

17,2-vel. Az asszír uralkodókon keresztül ráismerhetünk a Pápai hatalomra, ha 

elgondolkodunk azon, miként fenyegetőztek átkaikkal. Az asszír babona világa életre kelt a 

sötét középkorban, de a mai egyházi babonák sem különbek. Babilon alig különbözött 

Asszíriától főleg a fényűzésben, hatalomban, kereskedelemben és a dinamikusabb vallási 

életben múlták felül az asszírokat. A végidő Babiloni korszakára is ezek lesznek a 

legjellemzőbbek. Meg kell jegyeznünk még azt is, hogy az asszír uralkodók alatt is létezett a 

Bábel tornya törekvés egyes uralkodók, mint pl. Assur-ah-iddinna vagy Assur- bán-apli 

igyekeztek helyreállítani az Etemenankit a „Bábel tornyát” Babilonban. Az ősi Bábel tornya 

törekvés előképe a mai Ökumenikus mozgalmaknak, amelyek az egész lakott földet 

szeretnék egyesíteni a modern bálványimádás alatt.  

 

Ninive az asszír főváros bukásán a Szentírás a végidőbeli Róma bukását szemlélteti. Ez 

(Ninive bukása) teljesen párhuzamban áll Babilon bukásával. (Erről részletesebben az 

„Ararát…” című fejezetben lesz még szó).  

 

Náhum 1,11-ben a Biblia rámutat arra, hogy Ninive egy teljesen Isten ellenes hatalom volt. 

„Belőled származott, a ki gonoszt koholt az Úr ellen, a ki álnokságot tanácsolt.” Náh. 1,11 A 

város mérhetetlenül gazdag volt: „Raboljatok ezüstöt, raboljatok aranyat; száma sincs a 

rejtett kincseknek, gazdag minden drága edényben.” Náh. 2,9 „Asszurbanipal összesen 27-

szer használta az arany és az ezüst szót a más népektől szerzett zsákmányról készült 

jegyzékeiben. Luckenbill megörökített olyan beszámolókat, amelyek arról a temérdek 

kincsről szóltak, amelyet több asszír király halmozott fel, beleértve Asszurnazirpalt, III. 

Salmaneszert, Adad-nirárit, III. Tiglat-Pileszert, II. Szargónt, Szanhéribet és 

Észarhaddónt”63 Ninive az egyiptomi Théba (Nó-Amon)12 városához (és a későbbi 

Babilonhoz) hasonlóan azt képzelte magáról, hogy ő bevehetetlen, mert a vizek 

várfalként vették körül és szövetségeseiben bízott. „Avagy jobb vagy-é Nó-Amonnál, a 

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

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

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

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

Istentől kapott hatalmával mégis meg tudta hódítani az egyiptomi várost. De a hatalom 

forgandó volt, mert Isten másokat erősített meg hatalmával, amely Ninive (egyben Asszíria) 

 
12 „Théba a mai Karnak és Luxor helyén, Kairótól kb. 650 km-re délre feküdt. A város a Nílus keleti 

partján épült, de külvárosai mindkét parton feküdtek. Théba részben stratégiai fekvésének köszönhette 

az erejét. Mindenütt víz vette körül a várost, vagyis területének nagy részét vizesárkok és csatornák 

hálózták be. Ezek elősegítették a város megvédését, mivel az ellenséges katonák csak nehézségek árán, 

számos csatornán átkelve tudtak eljutni a város szívéhez. Ezért a víz olyan volt, mint a várfal. Ninive 

és Théba ebből a szempontból hasonlított egymáshoz (vö. Náh 2:9). Théba másik erőssége abban 

rejlett, hogy tekintélyes szövetségesek támogatták, melyek szinte kimeríthetetlen erőforrásokkal 

rendelkeztek… Azonban együttes segítségük sem tudta megvédeni a várost Ninivével szemben. Théba 

az ereje ellenére gyalázatos véget ért.” (KIA kommentár (virtuális – Náhum próféta könyve Elliot E. 

Johson)) 
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végzetét hozta. Az Úr ezt népéért is cselekedte: „Mert helyreállítja az Úr Jákób büszkeségét, 

mint Izráel büszkeségét; mert rablók rabolták ki őket, csemetéiket pedig kivágták.”  Náh. 2,2 

Asszíria nyomorgatta az Izraelitákat (Júdát is) de büntetésének ideje is eljött. Babilonhoz 

hasonlóan (Jel. 17,2) népeket részegített le ezért reá is elhangzott az ítélet: „Te is 

megrészegedel, elfeledtté leszel; te is keresel majd menedéket a gyűlölködő elől.” Náh. 3,11 

„A megtámadott niniveiek rémületükben a részegek módján eszeveszetten és tétován 

próbálnak majd elrejtőzni. Ninive lakói ugyanakkor szeszes italok hatására a szó szoros 

értelmében is lerészegedtek (vö. 1:10), ami hozzájárult ahhoz, hogy céltalanul tántorogtak, 

és nem tudták megvédeni magukat.”64 Bukásakor bűnei nyilvánvalókká lesznek: „Ímé, rád 

török, azt mondja a Seregek Ura, és orczádra fordítom ruhádnak alját, és népeknek 

mutatom meg meztelenségedet, és országoknak gyalázatodat. Rútságot hányatok rád, és 

gyalázattal illetlek téged, és olyanná teszlek, mint a kit csudálnak. És mind, a ki meglát, 

elmenekül tőled, és ezt mondja: Elpusztult Ninive! Ki bánkódik rajta? Hol keressek néked 

vígasztalókat?” Náh. 3,5-7 A Ninivét védő nép tele volt félelemmel az Isteni ítélet idején:  

„Ímé, a te néped asszonynép te benned, földednek kapui tárva kitárulnak gyűlölőidnek, tűz 

emészti meg záraidat!” Náh. 3,13 „Feldúlva, széthányva, kifosztatva! Szíve megolvadt, a 

térdek reszketnek, fájdalom van egész derekában, és mindnyájok arcza elvesztette 

pirosságát.” Náh. 2,10 

 

„Asszurbanipal halála után az Asszír Birodalom rohamosan hanyatlani kezdett. 

Nabopolasszár Kr. e. 612-ben elfoglalta, és teljesen lerombolta a várost. A város eleséséhez 

nagymértékben hozzájárult a Tigris szokatlanul nagy áradása, aminek a következtében a 

várost védő falak több helyen leomlottak.”65 „Az ostromló sereg támadó harci kocsijai vadul, 

szinte eszeveszetten robogtak (vö. Jer 46:9). Mozgásuk olyan gyorsnak látszott, mint a villám. 

Az utcák “a Ninivét körülvevő és a városba vezető utakat és külvárosi utcákat is magukban 

foglalhatják, mivel a szövegkörnyezetben egy olyan támadásról van szó, amely fokozatosan 

halad a város falai felé. A terek a városok nagyobb, nyílt területei voltak (vö. a Péld 5:16; 

7:12; Jer 5:1; 9:20 versekben szereplő utcákkal és terekkel). 2:6-7. A 6. versbeli 

parancsnokok valószínűleg az asszír király tisztjeit jelentik, mivel ő felriasztotta 

parancsnokait, hogy megvédjék a várfalakat, és felállítsák “a védőlemezt” (de már áll az 

ostrom; más fordítás szerint: “helyére kerül a védőlemez”). Nem tudjuk pontosan, hogy 

milyen volt ez a védőlemez, de valahogyan megvédte a város védőit a támadók köveitől, 

lándzsáitól és nyilaitól. A folyam kapui kifejezéssel kapcsolatban számos lehetséges 

értelmezés született: (a) megerősített hidak, (b) a Tigris partjához közel eső városkapuk, (c) a 

város vizesárkának gátjain levő zsilipkapuk (azonban nincsenek olyan régészeti bizonyítékok, 

amelyek ezt alátámasztanák), (d) a falon támadt hasadások, melyeket a rohanó vízáradat 

okozott, (e) a várost átszelő Khosr folyó szabályozására szolgáló zsilipek. A szavak 

legtermészetesebb értelme és a régészeti leletek az ötödik nézetet támasztják alá. “Szanhérib a 

városon kívül gátat emelt a Khosr[-folyó] elé, és így létrehozott egy víztározót. Thompson és 

Hutchinson arról számol be, hogy a vizet egy lenyűgöző kettős gáttal és két erős töltéssel 

tartóztatták fel magától Ninivétől kissé messzebb. A romok között megtalálták azoknak az 

eredeti zsilipkapuknak vagy zsilipeknek a nyomait, amelyekkel a város felé folyó víz 

mennyiségét növelni vagy csökkenteni lehetett. Lehetséges tehát, hogy az ostrom kezdetén az 

ellenség lezárta a zsilipeket. Amikor a víztározók teljesen megteltek, föltárták a zsilipkapukat, 

és a palota rémületbe esett (más fordítás szerint: “összeomlott”). Diodorus Siculus írása 

szerint a víz mennyiségét az erős esőzés is növelhette. A palota Asszurbanipalnak a város 

északi részén található palotája lehetett. Annak a nemzetnek, amely sok ellenséges palotát 

lerombolt, most meg kellett látnia saját palotája pusztulását.”66 Ninive pusztulásakor 

„szokatlanul” magas volt a Tigris vagy a másik lehetőség szerint a Khoszr folyó vízszintje. 

(Mindkettőé is lehetett egyszerre.) Mondanivalójának érdekességét az adja meg, ha 
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összekapcsoljuk a Bibliában található vizek jelképes jelentésével. „A vizek, a melyeket láttál, 

a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.” (Jel.17,15) - és ezt 

behelyettesítjük az adott jelképbe. „Mert azt mondja az Úr Isten: Mikor én téged elpusztult 

várossá teszlek, mint a mely városokat nem laknak; mikor a mélység árját felhozom reád, 

hogy beborítsanak a sok vizek:” Ezék. 26,19 (Amit a Szentírás itt Tíruszról mond az Ninivére 

is igaz.) „A város romjai még ma is láthatók. Ninivét könnyen legyőzték, amikor a várost 

átszelő Khosr folyó kilépett a medréből (ld. Náh 1:8; 2:7, 9).”67 

 

„Raymond Calkins a következőket írta a harci tevékenység ezen feszült, szemléletes 

leírásainak egy részéről: “Az a nyelvezet, amellyel Náhum bemutatja az ostromot, s 

feleleveníti annak borzalmait és vadságát, kegyetlenségeit és irgalmatlanságát, oly valószerű, 

hogy az ember szinte látja és érzi a történteket. Először a külvárosokban folyik a harc. 

Azután a falakat rohamozzák meg. Ezt követi a város elfoglalása és elpusztítása”68 

„2:12-13. Náhum gúnyosan fogadja a város pusztulásának látomását: Hová lett az 

oroszlánok tanyája? Költői kérdésével arra céloz, hogy a főváros többé nem létezik. Az 

oroszlánbarlang (valamint az oroszlán, az anyaoroszlán és az oroszlánkölykök; vö. a 14. 

versbeli “oroszlánkölykök” szóval) jelképrendszere rendkívül találó. Asszíria kifosztott más 

népeket, mint a nősténye és kölykei számára zsákmányt szerző oroszlán. Az asszír királyok 

azzal kérkedtek, hogy az oroszlánvadászatokon meg tudnak ölni oroszlánokat, s a saját 

vadságukat és rettenthetetlenségüket az oroszlánokéhoz hasonlították. Szanhérib például így 

dicsekedett dühödt harci kedvével: “Tomboltam, mint az oroszlán”. Az asszír domborművek 

és díszítések gyakran ábrázolnak oroszlánokat. Nem csoda, hogy Náhum egy 

oroszlánbarlanghoz hasonlította Ninivét! Most azonban a tanyák üresek lesznek. Többé nem 

lesznek bennük oroszlánok, oroszlánkölykök és széttépett tetemek…Ninive dicsőségéből szenny 

lesz.”69 „Ninive szégyenének az lesz a csúcspontja, hogy elpusztul, és nem lesz senkije, aki 

részvétet mutatna iránta. Kegyetlenkedésével kiengesztelhetetlenül elidegenítette áldozatait. 

Az egykor vonzó parázna szégyentelenül mezítelen lesz, és többé senki sem fog vonzódni 

hozzá.”70 „Ninive egyúttal a megtévesztés városa is volt (hazugság).”71 

„Ninive a világ egyik legkegyetlenebb, legelvetemültebb, leghatalmasabb és 

legbálványimádóbb birodalmának fővárosa volt.”72 

 

A végső időben, amikor a Pápaság teljhatalomra jut majd, ugyanúgy cselekszik, mint az 

asszír Ninive és ugyanúgy is végzi.  
 

Náhum jövendöléseinek beteljesülése 
 

Náhum jövendölései A jövendölések beteljesülése a történelemben 

1. A várost 

körülvevő asszír 

erődöket könnyen 

el fogják foglalni 

(3:12). 

1. A Babiloni Krónika szerint a Ninive környékén levő 

megerősített városok bukása Kr. e. 614-ben kezdődött 

meg, és érintette Tabrist, a mai Sharif-Khant is, mely 

Ninivétől néhány km-re északnyugatra található. 

2. A niniveiek téglát 

és habarcsot 

fognak készíteni 

a vészhelyzetben 

épített 

védőfalakhoz 

(3:14). 

2. A. T. Olmstead a következőkről számol be: “A kaputól 

délre a vizesárok még mindig tele van azoknak a 

falból származó köveknek és sártégláknak a 

darabjaival, amelyeket a fal áttörésekor hordtak oda” 

(History of Assyria. Chicago: University of Chicago 

Press, 1951, 637. o.). 

3. A városkapuk el 

fognak pusztulni 

(3:13). 

3. Olmstead feljegyzi: “A központi támadás északnyugati 

irányból érte a várost, és a leghevesebb roham az 

ebben a szögletben levő Hatamti-kaput érte... A kapun 



34 
 

belül megtalálhatók annak a védőfalnak a nyomai, 

amelyet a város lakói végső kétségbeesésükben 

emeltek” (History of Assyria, 637. o.). 

4. A támadás utolsó 

óráiban a 

niniveiek 

részegek lesznek 

(1:10; 3:11). 

4. Diodorus Siculus (kb. Kr. e. 20) a következőt írja: “Az 

asszír király húst, valamint bőkezűen kimért bor- és 

élelmiszeradagokat osztott szét katonái között... 

Miközben így az egész hadsereg gondtalanul dőzsölt, 

Arbakész barátai néhány szökevény útján értesültek az 

ellenség táborában uralkodó fegyelmezetlenségről és 

részegségről, s éjszaka meglepetésszerű támadást 

indítottak” (Bibliotheca Historica 2.26.4). 

5. Ninivét árvíz 

fogja pusztítani 

(1:8; 2:7, 9). 

5. Diodorus azt írja, hogy az ostrom harmadik évében az 

erős esőzés miatt egy közeli folyó részben elöntötte a 

várost, és áttörte a falak egy részét (Bibliotheca 

Historica 2.26.9; 2.27.13). Xenophón arra utal, hogy 

rettenetes mennydörgés (és feltehetően vihar) kísérte a 

város elfoglalását (Anabasis, 3.4.12). Az is lehet, hogy 

a sok eső miatt megáradt a Khosr folyó, amely a 

Ninlil-kapunál északnyugat felől érkezett Ninivébe, és 

délnyugati irányban folyt át a városon, és az sincs 

kizárva, hogy az ellenség lerombolta a patak 

zsilipkapuját. 

6. Ninivét tűz fogja 

elpusztítani 

(1:10; 2:14; 

3:15). 

6. A Ninivénél folyó régészeti ásatások megperzselt 

fadarabokat, faszenet és hamut tártak fel. “Minden 

kétséget kizáróan a templom felgyújtásának világos 

nyomaira bukkantunk (és Szanhérib palotájában is ez 

volt a helyzet), mivel mintegy 5 cm vastag, 

egyértelműen azonosítható hamuréteg borította a 

délkeleti oldal egyes helyeit, nagyjából a szargóni 

kövezett rész magasságában” (R. Campbell Thompson 

and R. W. Hutchinson, A Century of Exploration at 

Nineveh. London: Luzac, 1929, 45., 77. o.). 

7. A város 

elfoglalását 

hatalmas 

tömegmészárlás 

fogja kísérni 

(3:3). 

7. “A város előtti síkságon folyó két csatában a lázadók 

legyőzték az asszírokat... Olyan nagy volt a halottak 

száma, hogy a vérükkel keveredő hömpölygő 

áradatnak egy jó darabon megváltozott a színe” 

(Diodorus, Bibliotheca Historica 2.26.6-7). 

8. A város bukását 

fosztogatás és 

rablás fogja 

követni (2:10-

11). 

8. A Babiloni Krónika szerint “A városból olyan nagy 

mennyiségű zsákmányt vittek el, hogy azt számba se 

lehetett venni. Kőhalommá és romhalmazzá [tették] a 

várost” (Luckenbill, Ancient Records of Assyria and 

Babylonia, 2:420). 

9. Ninive 

elfoglalásakor a 

város lakói 

menekülni 

próbálnak majd 

(2:9). 

9. “Szardanapalusz [más néven Szin-sar-iskun király] 

sok kinccsel együtt elküldte három fiát és két leányát 

Paflagoniába Kattosz helytartóhoz, leghűségesebb 

alattvalójához” (Diodorus, Bibliotheca Historica, 

2.26.8). 

10. A ninivei tisztek 

meggyengülnek 

és elmenekülnek 

(3:17). 

10

. 

A Babiloni Krónika azt állítja, hogy “Asszíria 

[hadserege] cserbenhagyta a királyt [szó szerint: 

“elfutott előle”]” (Luckenbill, Ancient Records of 

Assyria and Babylonia, 2:420). 

11. Ninive szobrai és 

bálványai el 

11

. 

R. Campbell Thompson és R. W. Hutchinson arról 

számol be, hogy Istár istennő szobra fej nélkül feküdt 
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fognak pusztulni 

(1:14). 

Ninive romjainak kőtörmeléke között (The British 

Museum Excavations on the Temple of Ishtar at 

Nineveh, 1930-1”, Annals of Archaeology and 

Anthropology. 19, 55-56. o.). 

12. Ninive pusztulása 

végleges lesz 

(1:9, 14). 

12

. 

Az ókori Közel-Kelet sok elpusztult városát 

újjáépítették (pl. Samáriát, Jeruzsálemet, Babilont), de 

Ninivét nem.  

                                                                                         (Náhum könyvéből a KIA kommentár alapján) 

 

„Így lőn vége a hatalmas asszíriai birodalomnak, így lett rommá Ninive városa, melynek, 

mint a „vér városának” pusztulását a próféták előre megjövendölték. Kétszáz évvel utóbb 

Xenophon, midőn a tízezer görögöt haza felé vezette, azon helyen, hol a nagy város állt, már 

nyomait sem találta a halmok közt a városnak, sőt még nevét sem említi: úgy látszik, 

bukásával együtt a későbbi nemzedék előtt még nagyságának emlékezete is elveszett.”73  

„Júda különösképpen meg fog vigasztalódni azon, hogy Ninive bukása véget vet (vö. Náh 1:8-

9) annak a látszólag örökös gonoszságnak, amely évszázadokon át tartott”74 
 

Az asszíroknál a legmeghatározóbb dolog maga a hatalom volt. Teljességgel ezt 

bálványozták és későbbi utódaik a babilóniaiak szintén, ezt cselekedték, ezt még inkább 

tökéletességre juttatva. Ezzel szemben viszont Egyiptomban a jólét volt az elsőszámú kérdés 

s a hatalom kérdése is ettől függött. Az asszíroknál és babilóniaiaknál viszont fordított volt a 

helyzet a hatalomtól függött a jólét is. Ennek tudható be az is, hogy az asszírok és a 

babilóniaiak nagyobb elnyomók voltak, mint az egyiptomiak. Az egyiptomiak főleg akkor 

nyomták el ellenségeiket, ha veszélyeztetve érezték jólétüket. Sisák rablóhadjárata idején 

melyet Jeruzsálem ellen intézett, csak a templomot fosztotta ki (1 Kir 14,25). Az asszírok és 

a babilóniaiak később azonban nem elégedtek meg ennyivel, hanem a népet is deportálták. 

Bár az egyiptomiak is igen kegyetlenek tudtak lenni az asszírok és a babilóniaiak felülmúlták 

őket a kegyetlenségben is mivel gyönyörködtek gonosz tetteikben.  
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Ninive városa „nagy város” Jón. 3,3 volt, ahol több mint 120000 ember élt (Jón.4,11). A város hossza 

4 –5 km körüli szélessége 2km körüli volt. A városfal hossza 12 km, a legnagyobb szélessége pedig 

45m volt. Méretét tekintve, csak a Kr.e. 6. századbeli Babilon előzte meg. A Khoszr folyó osztotta két 

részre a várost, amelynek 15 kapuja volt. Több kert is tartozott a városhoz. Az egyik, a várostól 

északnyugatra, a többi, a várostól északkeletre a Khoszr folyó mentén, és délnyugatra helyezkedett el. 

A Kujundzsik (azaz Bárány) dombon voltak a paloták és a templomok. A Nebí – Júnusz (Jónás 

próféta) dombon pedig az arzenál. (A térképen a vastag nyíl a mellette lévő kisebb nyilakkal az 

északnyugat felől érkező központi támadás irányát mutatja).75„A volt asszír főváros romjainak súlyát 7 

millió tonnára becsülik.”76 (Rajz: SG) 

                                                                                                                                                                                

Egy mobiltelefon nagyságú ékírásos agyagtáblán fennmaradt egy asszír segélykérés is, 

amelyből kiderül hogyan tekintettek az asszírok a felemelkedő babiloniakra és 

szövetségeseikre. A tábla a meggyengült és egyre rogyadozó Asszír birodalom idején íródott 

még jóval Ninive végleges pusztulása előtt. A kutatók szerint: „Kr.e. 630-ban íródott 30-soros 

üzenetben egy bizonyos Mannu-i-Libbali, Tusan* városának halálra rémített kincstárnoka a 

település reménytelen helyzetét vázolja fel, amely híján van mind hadi felszerelésnek, mind 

katonának. Mint felpanaszolja, szükség lenne képzett katonai parancsnokokra, ahogy 

fegyverkészítőkre is, csak így lenne valami remény a város megvédésére. A levél szerint 

mindenki, aki tudott, már elmenekült a közelgő babiloni sereg, s szövetségesei elől, a 

kincstárnokot gyakorlatilag lehetetlen feladat elé állítva. "Egyetlen olyan mester, vagy 
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képzett parancsnok sem maradt a városban, akit felsoroltam a levélben, hogyan 

irányítanám én a védelmet? A halál közeleg, közülünk senki sem menekülhet, nekem 

végem" - írta a kincstárnok. A babiloni megszállás után a területet felosztották. Egy része a 

Babiloni Birodalomé lett, a többi a szövetségeseké, köztük a médeké.”77  
 

(*Tušhan városa, a mai Törökország délkeleti részén található. A település ma Ziyarettepe. Az 

asszír korban nyüzsgő, regionális kereskedelmi központ volt.)   

 

 
Ninivei falrendszer a rekonstruált Samas kapuval „A bevehetetlen erőd” (Ninive külön kiállítás 

anyaga Hollandiában; Leiden Rijkmuseum Oudheden; Fotó – fotóról: SG; eredeti fotó: N. Postgate 

1971.)  

 

A főbb párhuzamok Ninive bukása és a végidei Róma bukása között: 

 

      -    Róma, Ninivéhez hasonlóan igen gazdag  

- Ninivéhez hasonlóan Róma bevehetetlennek hiszi magát, mert vizek (jelképesen 

népek oltalmazzák) veszik körül, (Jel. 17,1) és szövetségesei segítik (Jel. 17,12-13) 

- Az ostromlók (a lázadók) a Rómát körülvevő „erődöket” (jelképesen kiterjedt 

egyházszervezet, hatóságok) könnyen el fogják pusztítatni (ezek a városok 

(erődök) Asszíria - Ninive kiszolgálói voltak)  

- Az ostrom idején árulással is találkozunk „Asszíria [hadserege] cserbenhagyta a 

királyt” a végidőben Róma bukásakor is hasonlóképpen lesz  

- a végidei Róma is „megrészegedik” és váratlan támadással az éj sötétségéhez 

hasonló sötétségben beveszik, mint Ninivét 

- Róma bukásakor bűnei nyilvánvalóvá lesznek, mint Ninivéé 

- a Rómát védők pusztulásakor megtelnek félelemmel, a vezetők menekülnek  

- a végidei Rómát bukásakor a népek úgy öntik el mint, ahogy a Tigris ill. a 

Khoszr folyó kiáradt Ninivére 

- Róma pusztulásakor hatalmas öldöklés, fosztogatás és rablás lesz  

- Rómával együtt bálványai is kimúlnak  

- Rómát végül tűz fogja elpusztítani (Krisztus eljövetele 2 Thess. 2,8) úgy, mint 

Ninivét 

- Pusztulása végleges lesz, mint Ninivéé. Utána földje már csak lakatlan, kietlen 

sivatag melyben vadak tanyáznak (Sof. 2,13-15)  
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Asszíria királyai az asszír közép- és újbirodalomban 
 

I. Asszur-uballit 1365-1330 

Enlil-nirári 1329-1320 

Arik-dén-ili 1319-1308 

I. Adad-nirári 1307-1275 

I. Salmaneszer 1274-1245 

I. Tukulti-Ninurta 1244-1208 

Asszur-nádin-apli 1207-1204 

III. Asszur-nirári 1203-1198 

Enlil-kudurri-usur 1197-1193 

Ninurta-apil-Ekur 1192-1180 

I. Asszur-dan 1179-1134 

Asszur-résa-isi 1133-1116 

I. Tiglat-Pileszer 1115-1077 

Asared-apil-Ekur 1076-1075 

Asszur-bél-kala 1074-1057 

II. Eriba-Adad 1056-1055 

IV. Samsi-Adad 1054-1051 

I. Asszurnazirpal 1050-1032 

II. Salmaneszer 1031-1020 

IV. Asszur-nirári 1019-1014 

II. Asszur-rabi 1013-973 

II. Asszur-résa-isi 972-968 

II. Tiglat-Pileszer 967-935 

II. Asszur-dan 935-912 

II. Adad-nirári 912-889 

II. Tukulti-Ninurta 889-884 

II. Asszurnazirpal 883-859 

III. Salmaneszer 

(Ez a király megtámadta Izráelt, és adót 

szedett Jéhútól, Izráel királyától.) 

859-824 

V. Samsi-Adad 824-811 

III. Adad-nirári 811-783 

IV. Salmaneszer 783-772 

III. Asszur-dan 

(Jónás ennek a királynak az uralma idején 

prédikált a niniveieknek.) 

772-754 

V. Asszur-nirári 754-746 

III. Tiglat-Pileszer (Púl) 

(Ez a király megtámadta Izráelt és 

Arámot.) 

745-727 

V. Salmaneszer 

(Ez a király három évig – 725-722 –

ostromolta Samáriát, és 722-ben 

elpusztította a várost.) 

727-722 

II. Szargón 

(Ez a király 721-ben részt vett a samáriai 

tisztogatásban, miután V. Salmaneszer 

722-ben meghalt.) 

722-705 

Szanhérib 705-681 

Észarhaddón 681-669 

Asszurbanipal 

(Náhum ennek a királynak az uralma 

idején írt Ninive bukásáról.) 

669-626 
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Asszur-etil-iláni 626-623 

Szin-sar-iskun 623-612 

II. Asszur-uballit 612-609 

                            Jónás könyvéből a KIA kommentár alapján 

   

Az Egyesült Államok és az asszír szerep 

 

A Szentírás beszél arról, hogy a kezdetben jól indult Amerika is eltorzul és a Sárkány hangján 

kezd el szólni (Jel. 13,1). Ahol ez a hang megjelenik ott mindenhol elnyomás jár a nyomában! 

Amely végül az asszír – babiloni rendszerben ölt testet. Az USA napjainkra a legerősebb és 

leghatalmasabb nemzetté vált, de ezzel vissza is él! 

Korunkban Amerika rendelkezik a legerősebb és legmodernebb fizikai haderővel, akárcsak 

Asszíria az asszír korban. Amerikáé a modern kor fizikai asszír hadereje. Az USA erőszakos 

katonai tömböket hozott létre a NATO-t (Észak-atlanti Szerződés) 1949-ben, az ANZUS-t 

(Csendes-óceáni Biztonsági Szerződés) 1951-ben, a SEATO-t (Délkelet-ázsiai Szerződés 

Szervezete) 1954-ben, a CENTO-t (Központi Szerződés Szervezete) 1955-ben a nyugati 

hatalmak a NATO, az ANZUS a SEATO és a CENTO segítségével körbezárták a 

Szovjetuniót. Asszíriához hasonlóan Amerika is fokozatosan erősödött és nőtte ki magát egy 

igazi nagyhatalommá.13 2007-ben Gorbacsov „Washington politikáját egyenesen 

birodalom-építőnek nevezte”.1 Az amerikai hódító politika a világban a már jól bevált asszír 

stratégiai politikát követi, vagyis azt, hogy kisebb államoknak felajánlja a védelmet, ha az 

illető állam elfogadja, kiszolgáltatott függőségbe kerül, ezek után a „védelmező” 

„játékszerévé” válik. Amerika világszerte tart katonai kiképzéseket „védelmi célból” 

ugyanakkor Amerika számít a legnagyobb beavatkozónak is, (Rómával együtt) ha más 

országok belügyeibe kell beavatkozni.  A tálibok ellen pl. „George Bush amerikai elnök 

titokban jóváhagyta, hogy az amerikai hadsereg szárazföldi akciókat hajtson végre 

Pakisztánban az iszlamabádi kormány előzetes beleegyezése nélkül… Az Egyesült Államok 

értesíteni fogja Pakisztánt a szárazföldi rajtaütésekről, de engedélyt nem fog kérni”.2 A világ 

nagyhatalmává vált Amerika mindig is élt a törvénytelen hadműveletekkel. „Az Egyesült 

Államok legkevesebb tíz közel-keleti és dél-ázsiai országba küldött kommandókat, 

amelyekről sem a kormányokat, sem saját nagyköveteit, de még a CIA helyi rezidensét sem 

tájékoztatták….Rumsfeld titkos kommandókat telepített a világ különböző pontjaira, hogy 

legyőzzék „a rossz fiúkat”, mindenki tudja, hogy az Egyesült Államok mindig is élt az 

állami terrorizmus eszközeivel”3   2005 januárjának végén Londonban a Frank Cass kiadónál 

jelent meg egy könyv Dr. Daniel Ganser tollából melynek címe: A NATO titkos hadseregei. 

A Gladio hadművelet és terrorizmus Nyugat-Európában. („NATO’s Secret Armies. Operation 

Gladio and Terrorism in Western Europe”) „Ganser a zürichi Szövetségi Technológiai 

Intézet Biztonsági Tanulmányok Központjának tudományos főmunkatársa, a hidegháború egy 

mindmáig agyonhallgatott fejezetéről mutat be nagyrészt újdonság számba menő részleteket. 

Nem kevesebbet mond, mint azt, hogy számos nyugat-európai országban a kormányok- az 

Egyesült Államokkal és az általa uralt NATO-val szövetkezve –titkos hadseregeket tartottak 

 
13 „Az Amerikai Egyesült Államokra, mint nagyhatalomra egészen az első világháborúig nem lehetett 

számítani. Amerika hadseregének nagyságát tekintve, még 1933-ban, Hitler uralomra jutásakor is a 

tizenhatodik helyen – jóval a spanyolok, törökök, sőt a lengyelek mögött – állt. A második 

világháborúból győztesként kikerült Amerika egy ideig élvezte hatalmi fölényét, ám ez nem sokáig 

tartott, mivel a Szovjetunió kihívást intézett hozzá minden területen, beleértve a kozmoszt is. Az 

idősebb amerikaiak még élénken emlékeznek a Szputnyikra és arra a pánikra, amelyet a fejük felett 

keringő „vörös” műholdak keltettek, míg „az amerikai rakéták – jegyezte meg Tom Wolf – akkoriban 

rendszerint csalódást okoztak.” (Clifford Goldstein - A sárkány napja Preporod AK, Belgrád 2000 27-

28. o.)   
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fenn, amelyek saját országaik területén saját polgáraik ellen követtek el merényleteket, 

számtalan embert küldve az értelmetlen halálba. A cél mindvégig az volt, hogy a 

titkosszolgálatok által irányított terroristacsoportok véres akcióival manipulálják a 

közvéleményt, elvegyék a kedvüket a baloldali opciótól. A hivatalosan „a feszültség 

stratégiájának” nevezett politikát a gyakorlatban azoknak a titkos- és „persze” törvénytelen – 

hadseregeknek a tagjai hajtották végre, amelyeket a NATO eredetileg – a CIA forrásait 

felhasználva – azért hozott létre Olaszországban, Portugáliában, Németországban, 

Spanyolországban és más nyugat-európai országokban (valamint például Törökországban is), 

hogy a Szovjetunió feltételezett támadása esetén szabotázsakciókat hajtsanak végre a 

megszállt területeken. Később látván, hogy elmarad a rettegett szovjet katonai invázió, a CIA 

és nyugat-európai testvérszervezetei, futni kezdtek a pénzük után; nyilván nem akarták szélnek 

ereszteni a titkos fegyveres csoportokat, ezért új feladatokat találtak ki a számukra: 

hajtsanak végre – együttműködve a szélsőjobboldali terrorszervezetekkel – merényleteket, 

amelyeket azután a baloldal nyakába lehet varrni. A cél egyértelmű volt mindenáron 

megakadályozni a baloldal megerősödését, közelkerülését a hatalomhoz….A lényeg persze 

az, hogy amit Washingtonban  a terroristák elleni fellépésnek mondtak,  gyakran valójában 

színtiszta állami terrorizmus volt, a törvényhozások megkerülésével.”4 „A Ganser által 

idézett egyik gyakorlati kézikönyvben ez állt a hadműveletek indoklásaként: „…amikor a 

forradalmárok átmenetileg felhagynak az erő alkalmazásával…az USA katonai 

hírszerzésének rendelkeznie kell az eszközökkel, hogy különleges műveleteket indítson, 

amelyek meggyőzik a Vendéglátó Országok Kormányait (sic!) és a közvéleményt a felforgatás 

veszélyének realitásáról…” Magyarán ha az ellenséges terroristák éppen szabadságoltatják 

magukat, a titkos hadseregeknek gondoskodniuk kellett róla, hogy mégis legyenek 

terrorcselekmények. Ganser szerint a titkos hadsereg Spanyolországban együttműködött 

Francóval és több mint 1000 támadáshoz lehetett köze. Németországban kész terveik voltak 

arra, hogy eltegyék láb alól a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetőit egy szovjet 

megszállás esetén. Terrorcselekményeket hajtottak végre Franciaországban de Gaulle 

elnök ellen és az algériai béketerv magakadályozására. Közük lehetett a volt potugál- 

afrikai gyarmatok két prominens vezetője Amilcar Cabral és Edoardo Mondlane 

meggyilkolásához, valamint Papandreou görög kormányfő megbuktatásához és a katonai 

junta hatalomba ültetéséhez, csakúgy, mint a kurdok elleni számtalan terrorakcióhoz 

Törökország területén.”5 „A svájci kutató a többi között ezt írja: 1990 augusztus 3-án 

Olaszországban Giulio Andreotti akkori kormányfő megerősítette a Gladio - latinul kard - 

fedőnevű titkos hadsereg létezését. A római szenátusnak az olaszországi terrorizmussal 

foglalkozó albizottsága előtt tett vallomása nagy politikai hullámokat vert a parlamentben és 

az olasz közvéleményben, és ennek nyomán mind többen feszegették a kérdést: lehetséges-e, 

hogy a titkos hadsereg terrorcselekmények elkövetésével manipulálta a politikát? Andreotti 

elárulta, hogy a titkos Gladio hadsereget az SISML, a katonai titkosszolgálat egyik 

részlegeként a hadügyminisztériumban “rejtegették". Vito Miceli tábornok, az olasz katonai 

titkosszolgálat egyik korábbi vezetője nem hitt a fülének, és tiltakozott: “Börtönbe vonultam, 

mert nem akartam felfedni e szupertitkos szervezet létezését. És most Andreotti odaáll és 

elmondja a parlamentnek!" Egy, az olasz katonai titkosszolgálat által még 1959-ben készített 

dokumentum szerint a titkos hadseregeknek kettős stratégiai céljuk volt: 1. egy 

“hátrahagyott" (stay-behind) csoport működtetése egy feltételezett szovjet invázió esetére, 

majd gerillahadműveletek végrehajtása a megszállt területeken; 2. belföldi hadműveletek 

végrehajtása “vészhelyezetekben". Azt, hogy mit értettek "vészhelyzeten" a hidegháború 

Olaszországában, pontosan körülhatárolták: elsősorban az olasz kommunista és szocialista 

pártok erősödését, ezekre ugyanis úgy tekintettek, mint a NATO belső gyengítésének 

ügynökségeire. Felice Casson, olasz vizsgálóbíró, aki a jobboldali terrorizmus feltérképezése 

közben jutott - elsőként - a Gladio nyomaira, és kényszerítette színvallásra Andreottit, 

http://en.wikipedia.org/wiki/gladio
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kimutatta, hogy a titkos hadsereg, hogy szembenézhessen a “vészhelyezetekkel", 

kapcsolatokat épített ki jobboldali terroristákkal. A terroristák a titkos hadsereg 

támogatásával, robbantásokat hajtottak végre nyilvános helyeken. Ezeket a támadásokat 

rendre a baloldal nyakába varrták, az elkövetők pedig a katonai titkosszolgálat védelmét 

élvezve elkerülhették a felelősségre vonást. "Civileket, az embereket, nőket, gyerekeket, 

ártatlan embereket, bármiféle politikai játéktól távol álló ismeretlen embereket kellett 

megtámadni" - magyarázta el Casson vizsgálóbírónak Vincezo Vinciguerra jobboldali 

terrorista, hogy mit jelentett az úgynevezett “feszültség stratégiája". “Az ok egészen 

egyszerű volt. Az volt a feltételezés, hogy arra kényszerítik ezeket az embereket, az olasz 

közvéleményt, hogy az államhoz fordul, nagyobb biztonságot kérve. Ez az a politikai logika, 

amely az összes mészárlás és robbantás mögött meghúzódik, és amely mind büntetlenül 

marad, mert az állam nem ítélheti el magát és nem vállalhat felelősséget a történtekért."6  

„Amióta 1990-ben fény derült a NATO titkos hadseregeire, a “hátrahagyott" fegyveres erők 

tevékenységével összefüggő kutatások nagyon lassan mentek előre, az elsődleges 

dokumentumokhoz való hozzáférés rendkívül korlátozott volta miatt és azért is, mert mind a 

NATO, mind a CIA elzárkózik az ügyben a nyilvánosságtól. A NATO egyik szóvivője 1990 

november 5-én kijelentette: “a NATO soha nem fontolgatott gerillaháborút vagy földalatti 

(titkos) hadműveleteket". Másnap NATO-tisztségviselők beismerték, hogy az előző napi 

cáfolat téves volt, hozzátéve, hogy a szövetség nem kommentál katonai titkokkal kapcsolatos 

ügyeket. November 7-én John Galvin amerikai tábornok, Európában a NATO legmagasabb 

rangú tisztje, a SACEUR főparancsnoka Manfred Wörner főtitkár, a szervezet legmagasabb 

rangú polgári tisztségviselője társaságában zárt ajtók mögött tájékoztatta a tagállamok 

nagyköveteit. “Tekintve, hogy ez egy titkos szervezet, nem várom, hogy túl sok kérdés kerül 

megválaszolásra" - nyilatkozott, név nélkül akkor egy vezető NATO-diplomata, és még 

hozzátette: “Ha léteztek bármilyen kapcsolatok terrorszervezetekhez, akkor az ilyenfajta 

információt nagyon mélyen el fogják rejteni". Azóta William Colby, a CIA egyik korábbi 

igazgatója visszaemlékezéseiben megerősítette, hogy a CIA számára “jelentős program" 

volt a titkos hadseregek felállítása Nyugat-Európában. “A ’projekt’ a második világháború 

után kezdődött tökéletes titoktartás mellett, és az információk csak Washington, a NATO (és 

az érintett országok) legmegbízhatóbb embereinek lehető legkisebb köre számára voltak 

hozzáférhetők".7 Napjaink Amerikája persze semmit nem változott elég, ha csak a guantámói 

börtönre gondolunk vagy a CIA járatokra Európában és a nyilvánosságra került kínzási 
 

 A CIA persze nem csak Nyugat - Európában viselt hadat a baloldali erők ellen. Latin – 

Amerikában Fidel Castro-t 650-szer próbálta megöletni Castro saját állítása szerint. „Az amerikai 

Központi Hírszerző Hivatal (CIA) 1973-ban 150 ezer dollárt ajánlott fel amerikai maffiózóknak, ha 

elteszik láb alól Fidel Castro kubai elnököt. Ez derül ki azokból az eddig titkos CIA-

dokumentumokból, amelyeket magyar idő szerint szerdára virradóan hoztak nyilvánosságra 

Washingtonban. Az okmányok szerint "gengszter típusú feladatról" volt szó, és erre olyan 

amerikai maffiózokat választottak, akik szerepeltek az amerikai ügyészségnél a 10 

legkörözöttebb személy listáján. A gyilkossággal megbízott első számú jelölt egy bizonyos Johny 

Roselli volt. A megbízatás szerint nem volt szabad lőfegyvert használnia, a CIA első sorban azt 

szerette volna, ha megmérgezi a kubai kommunista vezetőt. A gengszterek végül nem tudták 

megmérgezni Castrót, kiszálltak a buliból, a mérget is visszaadták. A dokumentum szerint a CIA nem 

fizette ki a vérdíjat. Az Egyesült Államok évtizedeken keresztül próbálta Castrót megöletni. Maga a 

kubai vezető kedden egy cikkében azt állította, hogy a CIA 650-szer próbálta őt eltenni láb alól.” (A 

CIA 150 ezer dollárért akarta megöletni - 2007. 06. 27. Hírextra)  
 „Az Európai Parlament a CIA járatokról: Brüsszel - Megsemmisítő bírálatot fogalmazott meg az 

Európai Parlament (EP) a tagállamok együttműködési készségéről a titkos CIA légijáratok 

kivizsgálásáról készült jelentésben. Az EP azt követően határozta el különbizottság felállítását, 

hogy az Egyesült Államok nemzetközi jogszabályokat megsértve, EU országokon keresztül 

szállított állítólagos terroristákat, sőt, titkos táborokat is fenntartott az akkor még tagjelölt 



42 
 

jegyzőkönyvekre. „A nyilvánosságra hozott feljegyzések megerősítették az amerikai és a 

nemzetközi közvélemény gyanúját, miszerint a magát sokszor mindenkinél szentebbnek 

tekintő Egyesült Államok olyan módszerekhez folyamodott a szeptember 11-i 

terrortámadások után, amelyek eddig csupán a legkeményebb diktátorok eszköztárában 

szerepeltek. A feljegyzések húsbavágó részletességgel írják le a CIA taktikáit.”8 

 

„Az Egyesült Államok korábban már sokszor kiállt a háborús bűnösök elítélése mellett, elég 

csak Szlobodan Milosevics vagy a libériai Charles Taylor esetére gondolnunk. Eddig Amerika 

megengedhette magának, hogy a demokrácia és az emberi jogok bajnokaként oktathassa ki a 

minderre fittyet hányó kormányokat és diktátorokat. A Bush-adminisztrációval azonban 

fordult a kocka. A Human Rights Watch washingtoni képviselője szerint ugyanis az amerikai 

diplomaták, mikor az emberi jogok megsértését kérték számon egyes közel-keleti országokon, 

egyre többször találkoztak azzal az érveléssel, hogy „csak ugyan azt csináljuk, mint 

Amerika”. Kína, Szaúd-Arábia vagy Egyiptom a Bush-kormány ideje alatt már jogosan 

vádolták a nyugatot kétszínűséggel, hiszen még, ha csekélyebbnek is tűnnek az amerikai 

vezetés bűnei egyes államokhoz képest, épp elegendőek voltak ahhoz, hogy az Egyesült 

Államok elveszítse a morális alapot az emberi jogi prédikációhoz. Azzal, hogy Obama 

nyilvánosságra hozta az előző adminisztráció bűntetteit, tiszta vizet öntött a pohárba – 

gondolhatnánk. Ez azonban korántsem igaz, hiszen az amerikai elnök jelenleg épp arra nem 

hajlandó, hogy bíróság elé állítsa országa háborús bűnöseit. Ehhez asszisztál Európa és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) is, hiszen a szervezet nemrég a nem ICC-tag Szudán elnöke 

ellen nem volt rest elfogatóparancsot kiadni, ezt a szintén nem ICC-tag Egyesült Államok 

felelős tisztségviselői ellen viszont nem teszi meg, sőt még vizsgálatot sem indít. Pedig a 

bizonyítékok talán még világosabbak és jobban dokumentáltak, mint a dárfúri mészárlás 

esetén, amely természetesen ettől függetlenül sokkal súlyosabb bűntett az emberiség ellen. 

Mégis, azzal, hogy a Bush-adminisztráció kínzást engedélyező tisztviselőit futni hagyják, 

Amerika és az ICC azt üzenik a népirtó Omar al-Bashirnak: mi sem vagyunk jobbak 

nálad.”9 
 

Az amerikai világhatalmi törekvéseknek számos álcázott módja van az egyik, pl. az Európába 

telepítendő rakétapajzs, ami természetesen az öreg kontinens érdekeit, védelmét szolgálná 

Irán ellen. Egy másik eszköz az, hogy Amerika minél több államot igyekszik bevonni a 

NATO –ba, amely védelmük egyedüli záloga lehet. Persze az amerikai (asszír) hódító 

politikától a közvetlen megszállás sem idegen gondolat, hiszen Amerika már idáig is számos 

 

országokban. Az EP bizottság kedden vitatta meg első alkalommal a 24 oldalas 

jelentéstervezetet, amely szerint a 2001 szeptember 11-i amerikai merényleteteket követően 1245 

alkalommal használták az európai légteret a CIA gépek. Alapos a gyanú, hogy az érintett 

tagállami kormányok többet tudtak az ügyről, mint amennyit hajlandóak voltak elárulni. A 

jelentés elfogadhatatlannak tartja, hogy a tagállamok Tanácsának brüsszeli szervei előbb 

visszatartottak információkat, majd apránként adagolva számoltak be az EP-nek a magas rangú 

amerikai tisztviselőkkel folytatott tárgyalásokról. Bírálják az EU külpolitikai főmegbízottját, Javier 

Solanát, amiért tagadta a bizottság előtt, hogy tudomása van arról, milyen módszereket használnak az 

amerikaiak a terrorizmus elleni küzdelmükben. Negatív a visszhangja annak is, hogy a NATO előző 

és jelenlegi főtitkára, Lord Robertson és Jaap de Hoop Scheffer megtagadták a bizottság előtti 

tanúskodásukat. Összesen 17 országot jelöl meg a jelentés, ahol CIA járatok voltak: az EU tag 

Nagy-Britannia, Olaszország, Németország, Svédország, Ausztria, Spanyolország, Portugália, 

Írország, Görögország, Ciprus, Lengyelország és Dánia. A jelöltek vagy potenciális jelöltek 

közül: Románia, Törökország, Bosznia, Koszovó és Macedónia. Részletesen leírják a 

terrorizmussal gyanúsítottak elrablását - többek közt Olaszországban. Magyarország nem 

szerepel a jelentésben.” (Az Európai Parlament a CIA járatokról – Borsod Online)  
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háborút vívott a világ különböző részein. Míg zajlott a hidegháború, tényleges háborúk is 

folytak USA jelenléttel: Korea (1950-53), Guatemala (1954, 1967-69), Indonézia (1958), 

Kuba (1959-61), Belga-Kongo (1965), Vietnam (1961-75), Laos (1964-73), Kambodzsa 

(1969-70), Grenada (1983), Irán (via Irak, 1980-88), Líbia (1986), Panama (1989), El 

Salvador, Nicaragua (nyolcvanas évek), Irak (1991 óta), Bosznia (1995), Szudán (1998), 

Afganisztán (1998) Szerbia (1999) Az utóbbi időben pedig Irak, Afganisztán és Líbia (2011).   

Az asszírokra jellemző volt, hogy cselekedeteiket főleg háborús tetteiket a vallással akarták 

igazolni. Erre Amerikában is találunk példát. „Isteni sugallatra indított harcot az 

afganisztáni terroristák és az iraki rezsim ellen George Bush amerikai elnök. Legalábbis ezt 

állítja Nabil Szaát volt palesztin külügyminiszter, aki előtt 2003-ban tárta fel vallási 

buzgalmát az amerikai elnök….Nabil Szaát akkori palesztin külügyminiszter szerint „Bush azt 

mondta nekünk: Isteni küldetést teljesítek. Az Úr így szólt hozzám: ’George, eredj és harcolj 

ezekkel a terroristákkal Afganisztánban!’. És így cselekedtem. Aztán az Úr megint így szólt: 

’George, eredj és vess véget az iraki zsarnokságnak!’ És így cselekedtem.” Sőt - folytatta a 

külügyminiszter - Bush továbbment: Most úgy érzem, az Úr szavai megint elérnek 

hozzám:’Eredj és teremts államot a palesztinok számára, és teremts biztonságot az izraeliek 

számára, és teremts békét a Közel-Keleten’ És istenemre, megteszem! – idézte Nabil Szaát 

az amerikai elnököt….Mahmud Abbász palesztin miniszterelnök, aki ugyancsak nyilatkozik 

a BBC dokumentumsorozatában, azt állítja, hogy Bush azt is mondta nekik Sarm es-

Sejkben: „Erkölcsi és vallási kötelességem, hogy államot teremtsek nektek, palesztinoknak. 

És meg is teszem”.10 Mindez jól tükrözi a bibliai jelképet, amelyet a Szentírás az isteni 

megbízatásával kérkedő Amerikáról mond a „hamis próféta” (Jel 13,11).  

Amerika is (más nagyhatalmakkal) az asszírokhoz hasonlóan viszonylagos szabadságot ad 

annak, aki hajlandó megfizetni a szabadság árát. „Vannak országok amelyek féltik valakitől 

függetlenségüket és ezért megkeresnek egy nagyhatalmat, akitől irdatlan összegekért fegyvert 

vásárolnak, amivel egyben a Nagy Testvér támogatását is megveszik. Ilyen pl. Venezuela, 

ahol Hugo Chavez elnök szinte havi rendszerességgel jelenti be újabb Szuhojok, Migek vagy 

Kalasnyikovok érkezését. Ez egy történelmileg bevált módszer, nem véletlen, hogy a szovjet 

fenyegetés idején a nyugat-európai országok is sorra vették az amerikai 

fegyverrendszereket.”11 Asszíria számára a nyersanyagok és lelőhelyeik rendkívüli 

fontossággal bírtak a birodalom jólétének fenntartása szempontjából.  Nincsen ez másképpen 

Amerikával sem. „A NATO főtitkára szerint a szervezetben nagyobb szerepet kellene kapnia 

tagállamai energiabiztonságának védelmében.”12 – mondta még 2007-ben Japp de Hoop-

Scheffer. Az amerikai jólét akárcsak a régi asszír erősen hódításfüggő. Egy –egy balul sikerült 

hadjárat mindkét esetben súlyos gazdasági problémákat okozhat, ill. okozhatott.  

 

Végezetül szeretném megjegyezni azt, hogy azzal, hogy Amerikában az Obama féle baloldal 

jutott hatalomra ezzel nem változik meg Amerika asszír szerepe. Jelképesen olyan mintha 

Egyiptom gyakorolná a hatalmat Asszíriában. Ami a hatalomközpontú politikában némi 

enyhülést jelent. (Későbbi megjegyzés: A jelenlegi elnök már nem Obama.) 

 

© Sipos Gábor 
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