
 
 

Asszíria felemelkedésének bibliai okai 

 

 

A kora-ókorral foglalkozó történészek számára az asszír birodalom történelme egy kedvelt 

szakágnak mondható. Az asszír nép enigmatikus eredete, fejlett kultúrája, dinamikus gazdasági 

és technikai fejlődése valóban érdekfeszítővé teszik az asszirológiát. Ennek a kultúrának 

azonban volt egy meghatározóan domináns negatív aspektusa is, ami kiemelten magára vonja a 

kutatók figyelmét: Az asszír birodalom elképesztően militáns és kegyetlen természete. A 

történészek persze megadják a maguk logikus válaszait az asszírok felemelkedésének és a 

militarizmus okaira, amelyek logikai síkon meg is állják a helyüket - az alábbiakban ezeket 

tömören vázoljuk. Amire azonban a szekuláris történelem soha nem volt képes konkrét választ 

nyújtani, az az, hogy miért éppen Asszíria emelkedett fel oly gyorsan és dinamikusan a korai 

kultúrák közül? Mi tette őket különlegessé? Vannak-e a sajátos asszír nemzeti karakternek 

mélyebb okai, netalán mélyen spirituális vonatkozásai? Nos, amire a kézzel fogható fizikai 

bizonyítékokra korlátozott történészek képtelenek megadni a választ, arra biztos és határozott 

válaszokat nyújt az isteni kinyilatkoztatás, a Biblia. A Szentírás ugyanis feltárja számunkra azt, 

hogy az asszírok történelmi szerepe az elrendelt isteni akaratból fakad és felemelkedésüknek 

konkrét szellemi okai vannak. Mint azt látni fogjuk, Asszíria okkal volt az első és lesz az utolsó 

világbirodalom az emberi történelem folyamán. A nemzeti karakter pedig Isten gondos 

munkájából fakadóan az asszír nép a küldetéséhez lett szabva. 
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Az asszír gazdaság, militarizmus és hadigépezet 

 

Amikor az asszír történelem szóba kerül, akkor természetes reakció 

kizárólag az i.e. 911 és i.e. 612 között virágzó Új Asszír Birodalomra 

vonatkoztatni a tárgykört. Tegyük hozzá joggal, hiszen ez a birodalom 

volt az addigi történelem legnagyobb kiterjedésű és legerősebb 

nagyhatalma, számos forradalmi újítással és egy nagyon sajátos 

karakterjelzővel. Ugyanakkor Asszíria államisága ekkor már bő 

ezerkétszáz éves történelmet tudott maga mögött. Assúr városa még 

Nimród idejében (i.e. 2500 körül) lett megalapítva, s így az egyik legősibb 

nép-nemzeti város volt. Tény azonban, hogy az Új Asszír birodalomnak a 

kegyetlen, de rendkívül hatékony militarizmusa teljesen elhomályosítja a korábbi asszír 

történelmet és amikor a történészek ezt a periódust elemzik, akkor gyakran önkéntelenül is a 

náci Németországgal vetik össze. Teszi ezt Simon Anglim is a maga kiváló munkájában (Fighting 
Techniques of the Ancient World), ahol ekként jellemezte az asszírokat:  

 „Noha a történészek általában nem szívlelik az analógiákat, az i.e. 900-612 közötti 

Közel-Keletet domináló asszír birodalomra nagy kísértés úgy tekinteni, mint 

a náci Németország elődjére: egy agresszív, halálosan vérszomjas 

rezsim, amit egy csodálatosan hatékony hadigépezet tartott fenn. Ahogy a 

II. Világháborúban Németország mondhatta ezt magának, úgy az ókori asszíroké volt 

a kor legfejlettebb hadserege a technológia és [taktikai] doktrína tekintetében, ami 

mások által a követendő modellé vált az elkövetkező nemzedékekben. Az asszírok 

terjesztették el a vasfegyverek használatát, ami nem csak felülmúlta a bronzot, de 

tömeggyártása is könnyebb volt, lehetőséget nyújtva egy nagyon nagyméretű 

hadsereg ellátására.” (uo. 12. o). 

“Az asszírok hozták létre a világ első nagy [álló] hadseregét és első nagy birodalmát.” 

(uo. 185. o.) 

Igazán figyelemre méltó a szekuláris történészek azon logikai fejtegetése, hogy milyen okok 

vezettek az asszír birodalom felemelkedéséhez és a páratlan militarizmus kialakulásához.  

Mivel a történészek nem igazán képesek tudományos módon megállapítani az asszírok eredetét, 

így ez esetben kénytelenek a héber Szentírásra hagyatkozni, miszerint az asszír egy sémita nép 
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volt, nevüket pedig ősapjuk, Assúr (1Móz. 10:22) után kapták. Assúr leszármazottai - az asszírok 

- egyike voltak azon nemzettségeknek, amelyek elsőként hoztak létre egy jól szervezett 

nemzetállamot már közvetlenül a népek Bábelben történő szétszórását követően. Esetükben így 

az egyik legősibb nemzetről és etnikai kultúráról beszélhetünk, s ezt már a történészek is 

képesek megerősíteni. Az eredeti [i.e. 2500 körül] asszírok lakta terület egy olyan háromszögben 

terült el, aminek három nagy és fejlett városa, Nineveh, Assúr és Erbil képezték a csúcsait. Ez 

volt tehát a népesség ősföldje, vagy magterülete. Az Új Asszír Birodalom az i.e. 10. és 7. 

évszázadok között volt ereje teljében, s ekkor már hatalmas földterületet birtokoltak, ami 

nyugaton Egyiptomig keleten pedig Irán fennsíkjáig terjedt ki. A birodalom teljében, i.e. 670-

ben 1.400.000 km2-t foglalt magában. Az már szinte közhellyé vált jellemzője az asszíroknak, 

hogy ők hozták létre az első hódító nagyhatalmat az emberi történelemben. Nagy kérdés, hogy 

mi késztette az asszírokat egy ilyen agresszív birodalom létrehozására, háborúk indítására és 

hatalmas területek meghódítására? A nemzeti karakter része volt a háborúskodás, s mint ilyen a 

vérükben volt az agresszió? Noha e kérdésekre a válasz egy nagyon határozott igen, de más, 

kézenfekvőbb, vagy evilágiabb okok is közrejátszottak, amikre kiváló rálátást nyújt Mark Healy 

történész, az Ancient Assyrians című könyv szerzője. Helay rámutatott arra, hogy az i.e. 15. 

századtól egyre inkább megnyilvánuló asszír militarizmusnak és birodalmi ambícióknak az oka 

egy furcsa paradoxon volt, nevezetesen ennek a háromszögben elfekvő területnek a biztonsága. 

Pontosabban annak hiánya, vagyis, a terület sebezhetősége. Az asszír magföld a térség 

legtermékenyebb részén feküdt el, s ez biztosította a társadalom bőséges ellátását, fejlődését és 

jólétét. Nagy hátránya volt azonban az, hogy ez a sík, nyílt terület minden irányból védtelen 

volt. Északról és keletről hegyek övezték, ahonnan az ott lakó vad nomád törzsek bármikor 

rátörhettek a védtelen területre a gazdag zsákmányszerzés céljából és gyorsan visszavonulhattak 

a hegyek biztonságába. Délről a babiloni és más portyázók jelentettek hasonló veszélyt. A jól 

szervezett és szorgos asszírok pedig egy biztonságos életteret kívántak megteremteni az 

életformájuk fenntartásához. A történész szerint ez a kényszerállapot késztette az asszírokat a 

biztonsági intézkedésekhez, először a magterület határainak kitolásához, majd pedig annak 

állandó növeléséhez és biztosításához. A folyamat aztán rövid úton a hódító militarizmusba 

csapott át. A harcias népszellem, a fegyelmezett és szorgos nemzeti karakter, valamint az állam 

stratégiai érdekei mind közrejátszottak az asszírok felemelkedésében és birodalommá válásában. 

Amikor a nemzeti gazdaság állandó veszélynek van kitéve és katonailag biztosítani kell a külső 

támadások ellen, az fokozatosan militarizálni fogja a társadalmat. Tudjuk, hogy még korunk 

háborúihoz is gyakran gazdasági okok vezetnek. Az asszír katonai doktrína elve a legjobb 

védekezés, a lehengerlő támadás volt. A kiterjesztett területeket gazdaságilag felfejlesztették, 

amiket aztán ugyancsak védeni, biztosítani kellet. Ez egy dominó effektusként tolta ki egyre 

távolabb a birodalom határait. A különböző népekkel megvívott háborúkból mindig levonták a 

következtetéseket és ezek figyelembevételével fejlesztették tovább a hadsereget, ami így egyre 

hatékonyabbá vált. A terület növekedésével meg kellett oldani a hadsereg utánpótlását és a 

gazdasági termékek szállítását is, ami a szerteágazó úthálózatok kiépítését eredményezte. A 

gondosan kialakított úthálózatok pedig nem csak a hadsereg mozgékonyságát fokozták, hanem 
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az árú szállítást, így a kereskedelmet is. A hódítások által a megszerzett a zsákmányok mellett 

további nyersanyagforrásokhoz, állatállományokhoz jutottak, de a meghódított területek 

lakosainak speciálisabb ismereteit, minőségi termékeik gyártásmódját is magukévá tették. Már az 

eredeti Assúr városa is híres kereskedőközpont volt, ami a későbbiekben a híres-hírhedt tíruszi 

kereskedelmi hálózat  fontos láncszemét képezte (vö. Ez. 27:23). Asszíria így egy rendkívül 

gazdag birodalom és szerencsés sorsú [Assúr nevének jelentése: szerencsés] népesség volt. 

Összegezve hát, Asszíriát a gazdasági sikereinek, majd pedig az ebből fakadó jólétnek a 

megóvása, biztosítása vezette a militarizmushoz – legalábbis a tudományos történelmi álláspont 

szerint.  

Mivel a hadászatot egy kulcsfontosságú gazdasági ágazatként tekintették, az uralkodók 

felmagasztalták a militarizmust, a harci dicsőséget. A társadalmat így nem csak a lüktető 

gazdaság tartotta a birodalmi üzemmód fenntartásában, hanem a rászabott, nacionalista és 

militarista ideológia is. Még a nemzeti vallás is ezt szította. 

Az asszír történelem Bábelben vette kezdetét, amikor „e földről [Sinárból]  ment aztán ki Assúr, 
és építé Ninivét, Rekhoboth városát és Kaláht. És Reszent Ninivé között és Kaláh között...” 
(1Mózes 10:8-12 KJV. és a Jásár könyve alapján).  Valamikor i.e. 2500 körül építették fel Ninive, 

Rekhobot, Kaláht és Reszen városait, valamint az ősapáról elnevezett Assúr városát, ami bár 

méreteiben kisebb volt, de ez a hely vált a korai asszír szellemi élet központjává. 

Az asszír panteon feje az Assúr néven ismert istenség volt, aki 

az asszír szellemi élet központjának, Assúr városának istene 

volt. Bibliai szempontból érdekes kérdés, hogy a város lakói a 

nép ősapját, a történelmi Assúrt emelték e fel istenné, vagy 

pedig az Isten által a nemzet fölé kirendelt szellemi 

fejedelemséget nevezték el az ősapjuk után. Bizonyos, hogy 

inkább az utóbbi eset forog fenn, mivel Assúr határozottan egy 

nemzeti isten volt. Emellett ő volt a termékenység, a gabona és a víz istene, ugyanakkor a 

háború istene is. Ez a duális karakter megegyezik az északi germán népek Thor és Votan/Odin 

isteneinek karaktereivel. Babilon elfoglalása után a babiloni Anshar istenség tulajdonságait is 

ráruházták, de a sumérok Enlil-jével is asszociálták. Az asszír uralkodók nem emelték magukat 

istenné, viszont az egész nemzetet érintő nagyobb döntéseiket, az Assúr istenük határozott 

akaratának tulajdonították. Magyarán, tökéletesen alávetették magukat nemzeti istenüknek. Az 

asszír ikonográfiában Assúrt leginkább egy szárnyas napkorongban ábrázolták, amint 

tollruhában íját megfeszíti. Ezt az istenséget a Nyilas jegyével asszociálták, (ahogy a germánok 

Thor-t is). Számos uralkodó nevében ott volt a neve: I. Assúr-uballit, Assúrnasirpal, 

Esszarhaddon [Assúr-ah-iddína] és Assúr-bán-apli, stb.. Assúr isten titulusai a bêlu 
rabû (hatalmas úr), ab Il ab ilâni (istenek atyja), šadû rabû (hatalmas hegy]és il aššurî  (Assúr 

istene). A mindenkori asszír király Assúr isten földi képviselője volt, s e szerepben volt uralkodó, 
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ideológus és hadvezér egyaránt. A nép így egy emberként állt az uralkodó mögött, tőle függött, s 

fenntartások nélküli elkötelezettséggel követték őt. A gyenge karakterű vezetők alatt Asszíria 

meggyengült, míg az erős uralkodók alatt hatalmassá emelkedett. A gyengeséget így 

megvetették. Az asszírok mélyen ágyazó nemzeti karakterét a heves nacionalizmus, a harci vágy 

és háborús dicsőség, valamint a nép vezetőjének, az Assúr isten akaratát kivitelező uralkodó 

elszánt és vak követése jellemezte.  

 

„A háború mesterei” – az asszír militarizmus 

 

A korai ókor városállamainak és államformációnak idején a katonai 

védelmet a helyi civil társadalom fegyverfogó férfi lakossága látta 

el, amikor erre szükség volt. Ezek a polgárok egyszerű földművesek, 

vagy iparosok voltak, akik a béke idején visszatértek a mindennapi 

foglalkozásaikhoz. Így volt ez az asszíroknál is. A virágzó asszír 

gazdaságot, azonban fent kellett tartani nem csak a gyakori 

támadásokkal szemben, hanem a hadjáratok és hódítások idején is, 

ez pedig éppen annak a gazdaságnak a rovására ment, amit óvni 

kívántak. Az i.e. 14. és a korai 8. század közötti időkben még az 

asszíroknál is a polgárokat hívták fegyverbe a háborúk alkalmával, 

ami azt jelentette, hogy a katonai műveletek a mezőgazdasági 

munkák idényeitől függöttek. Még a Bibliában is van utalás arra, 

hogy a háború egy szezonális aktivitás volt (vö. 2Sám. 11:1).  Habár 

az iparosok és kézművesek kevésbé függtek az idényektől, mint a 

földművesek, de a szolgálatuk alatt ők is kiestek a gazdaságból. A harcászat ezen korlátolt 

formája nem volt hatékony, s az asszírok változtattak ezen legelőször. Korábban már I. Tiglat-

Pileser is átszervezte a hadsereget és kiegészítette azt ugyancsak szezonális zsoldos egységekkel, 

de az igazán nagy változások III. Tiglath-Pileser (i.e. 745–727) idejében történtek meg, aki egy 

mindent átfogó reformcsokron belül teljesen átszervezte a kormányzati szerveket, messze 

hatékonyabbá téve azokat. A tartományokat kisebb adminisztratív egységekre bontotta, ami egy 

szervezett, központosított államapparátust eredményezett. Ennek keretein belül került sor az 

asszír hadsereg teljes átszervezése is. A forradalmi újítás az volt, hogy egy állandó és immáron 

hivatásos katonákból álló hadsereget állított fel. Ez a kisir sharruti‘- nak nevezett haderő volt az 

első ilyen az emberi történelem folyamán. Ily módon a hadsereg minden idényben azonnal 

készen állt a bevetésre úgy, hogy nem kellett a gazdasági kieséstől tartani. Egy másik forradalmi 

újítás a haderő különböző, egymást támogató fegyvernemekre való felosztása és hadászati 

taktikák kidolgozása volt. A fegyverzet, ruházat és felszerelés uniformizálása önmagában is 

félelmetes hatással volt az ellenük felálló régimódi sereg számára, amelynek katonái továbbra is 

saját készítésű, vagy maguk vásárolta fegyverekkel, felszereléssel és szedett-vedett ruházattal 



voltak kénytelenek harcba indulni. Nem csoda, hogy az asszír hadsereg harci értéke felülmúlta 

minden korabeli más hadseregét.  

 

„ ... a hadrend közepén a dárdákkal felfegyverzett nehézgyalogság helyezkedett el, tíz 

ember széles, húsz ember mély tömött falanxokban. .... A fegyelmezett és precízen 

manőverező falanxok teljesen elütöttek a korábbi hadseregek sokkal kötetlenebbül 

mozgó egységeitől. A [hadászati] reformok idején ugyanis egy hatékony taktikai 

struktúrát alakítottak ki. A gyalogság tízes szakaszokra osztva harcolt, mindegyik egy 

[szakasz] parancsnok vezetése alatt, amelyek öttől húszig terjedő szakaszokból álló 

seregrészeket alkottak egy kapitány irányítása alatt. A katonák jól voltak védve és 

felszerelve, ugyanis az asszírok állították fel az első vasfelszereléssel ellátott hadsereget: 

vas kardokkal, vas lándzsahegyekkel, vas sisakokkal és vaspikkelyekkel megerősített 

tunikákban. A bronzfegyverek nem jelentettek kihívást. Az új anyag [a vas] keményebb 

volt és kevésbé törékenyebb a bronznál, könnyebb volt élezni és sokkal hosszabb ideig 

megőrizte az élét is. .... A gyalogság mozgékonysága ugyancsak jobb volt mind elődeiké, 

mert nem könnyű szandálokat viseltek, hanem egy új, szintén asszír katonai találmányt, 

ami vitathatóan az egyik legforradalmibb újítás volt a korabeli harctereken: a katonai 

csizmát. A térdig érő bőrcsizmának vastag talpa volt, ki volt szegecselve és elöl vaslemez 

lábszárvédőket lehetett ráerősíteni. Ez lehetővé tette az asszíroknak azt, hogy minden 

terepen, legyen az köves, sáros, vagy síkos terület harcolni tudjanak, télen, vagy nyáron 

egyaránt. Ez volt az első minden időjárásban és az év minden idényében bevethető 

hadsereg.” (236). 

Az asszír seregek  rendkívül jól voltak megszervezve, 

fegyvernemei a gyalogság, lovasság és harci szekerek 

voltak. A gyalogság szakaszokra volt osztva, amelyek 

aztán nagyobb egységeket képeztek egy kapitány, a kirsu 
vezetése alatt. A nagyobb egységeket esetenként vegyes 

szakaszokból állították össze, amelyek között voltak 

parittyás, lándzsás, valamint a pajzshordozó és íjász 

különítmények, amelyek szorosan együttműködtek a 

harctéren. Az egységek felépítése így változtatható volt az 

adott harci körülményeknek megfelelően. A nehézgyalogság páncélozott ruházattal, pajzsokkal, 

kúp alakú fémsisakokkal, hosszú lándzsákkal, szekercékkel és kardokkal volt felszerelve. Az 

íjászok pajzshordozókkal voltak párosítva, akik fedezték az íjászt. Az ember nagyságú vastag 

pajzsok felső része erősen hátraívelt, hogy lepattanjanak róla a nyilak, vagy parittyakövek. Az 

íjászok így biztos fedezékből lőhettek erős, visszacsapó íjaikkal az ellenségre, a közel harchoz 

pedig kardot használtak. A parittyások hasonlóan pajzsfedezékek mögül röpítették ki köveiket.  

 

Az asszír haderő egy fontos fegyvernemét hosszú időn át a harci szekerek képezték. A harci 

szekerek valami ezer éven át voltak használatban, kezdve az egyiptomiakkal és a hettitákkal. E 

két nép harci szekerei könnyű és gyors járművek voltak, amelyek az asszír birodalom idejében 



már sebezhető, elavult eszközökké váltak. Az 

asszírok modernizálták a fegyvernemet, sokkal 

nehezebb és messze jobban védett szekereket 

gyártottak, amelyek a modern tankok korai 

előfutárai voltak. A négyfős személyzet a 

kocsivezetőből, egy íjászból és két további 

harcosból állt, akik pajzsaikkal is védték a 

személyzetet. A közelharchoz harci szekercékkel 

és kardokkal voltak felszerelve. A taktika is 

változott, miután a formációban támadó szekerek 

megbontották az ellenség sorait, a katonák leugrottak a szekerekről és közelharcba bocsátkozva 

gátolták az ellenség sorainak rendezését az asszír nehézgyalogság érkezéséig, amely így sokkal 

hatékonyabb rohamot indíthatott. Ily módon a szekerek a modern páncélozott csapatszállító 

járművek szerepét is betöltötték, míg az arról leugró harcosok a világ első kommandós egységei 

voltak. Végül a nehéz, nem éppen mozgékony harci szekereket egy addig nem látott új 

fegyvernemmel, a nehézlovassággal váltották le. Az első lovassági egységet még II. Tukulti-

Ninurta király (i.e. 890-884) állította fel, amely a későbbiekben nehéz és könnyű lovasságra 

bomlott. Jegyezzük meg, a lovasság nem egyenlő a lóháton közlekedő és harcoló embertömeggel. 

III. Tiglat-Pileser uralma alatt már a formációban felálló, előreszegezett lándzsákkal támadó 

nehézlovasság tette ki a hadsereg fő ütőerejét. A lovasság messze mozgékonyabb, olcsóbb és 

hatékonyabb volt a harci szekereknél. A könnyű lovasságnak is volt egy újítása, a háton 

elhelyezett tegez, ami sokkal gyorsabb lövési rátát eredményezett. Médiát részben azért 

foglalták el az asszírok, hogy szert tegyenek azok katonai célokra jól tenyésztett lóállományaira. 

A lovak gondos tenyésztését aztán erre speciálisan képzett hivatalnokok felügyelték a 

birodalomban (a lovasság az I. Világháborúig fennálló fontos fegyvernem maradt).  
 

A harci egységek mellett szolgáltak mérnökök és utászok, akiknek a várostromokhoz szükséges 

ostromeszközök előkészítése, illetve a rámpák építése volt a feladatuk. Az ostromgépek szét és 

összeszerelhetőek voltak, amiket így könnyebben lehetett szállítani. Mezopotámia és a környező 

területek minden nagy városát és kereskedelmi központját erős falak védték, s ezek bevételére 

hozták létre a híres ostromgépeiket, valamint a rámpaépítő technikát, amit a következő korok 

birodalmai is átvettek és alkalmaztak, bele értve a rómaiakat is. Mivel a sereget folyamatosan el 

kellett látni az egyre modernebb fegyverekkel és felszereléssel, létrehozták a világ első hadipari 

ágazatát.  

 

A birodalom békésebb arca - Az asszír szellemi élet, kultúra és 

intellektualitás 

 



A történelem számos vad, harcias természetű és kegyetlen hódító népet tart számon. Egy példa 

erre a mongol birodalom a maga jól ismert kegyetlen barbarizmusával.  Az ilyen vad népekre 

azonban nem volt jellemző a magas fokú műveltség és kulturáltság, még kevésbé az 

intellektualitás. Az Asszír Birodalom semmi képen nem felel meg ennek a negatív 

sztereotípiának, népessége ugyanis nagyon művelt és rendkívül intellektuális volt. Mindez egy 

nagyon ritka jó tulajdonsággal párosult: hajlamosak voltak az önvizsgálatra, az önkritikára és 

megbánásból fakadó vezeklésre is.  
 

Az asszírok nem csak a háborúkban 

voltak kiválóak, hanem a békében is. A 

nagyvárosaik mai értelemben is igazi 

metropoliszok voltak: „Ninive 
nagyváros volt, három napba telt, míg 
az ember végigment rajta”. (Jónás 3:3) 
Ezek a nagyvárosok azonban nem csak 

méreteikben voltak „nagyok”, hanem 

fejlettségük, gazdasági szerepük, és 

kétségtelenül a szépségük tekintetében 

is megillette őket ez a jelző (a sajátos 

asszír építészeti forma valóban 

lenyűgöző látványt nyújt). Ahikár 

története némi belátást nyújt az asszír 

nemzeti karakter pozitív, méltányos oldalára, ahogyan egyébként a bibliai Jónás könyve is. És ha 

már a könyveknél tartunk, akkor jegyezzük meg, hogy a korábbi korok írásos emlékeit gondosan 

megőrző, és az utókorra gazdag írásos anyagokat hátrahagyó népeket kultúrnépeknek nevezzük. 
 

Márpedig a világ eddig feltárt első könyvtárát a császári fővárosban, Ninivében (közel a mai 

Mosul városához) tárták fel. Az i.e. 668-627 között uralkodó Assúr-bán-apli (Nevének jelentése: 

Assúr, aki utódokat teremt magának) az új-asszír birodalom utolsó nagy uralkodójaként van 

számon tartva. Asszíria az ő uralma alatt érte el a legnagyobb területi kiterjedését, ami ekkor 

már kiterjedt Babilonra, Perzsiára, Szíriára és Egyiptomra is. Assúr-bán-apli az asszír királyokra 

jellemző módon nagyon kegyetlenül bánt az ellenségeivel, ellenben igazságosan és jogkövető 

módon uralta az alattvalóit, s emiatt nagyon népszerű király volt. Messze legnevezetesebb 

érdeme azonban a híres királyi könyvtár létrehozása volt. Apja, Esarhaddon, az idősebb fiát, Sin-

iddina-apla-t tette meg trónörököseként, ám annak korai halála miatt ő lett a király. Mivel 

eredetileg nem Assúr-bán-aplit szánták királynak, idejét leginkább a tanulással töltötte. Tudott 

írni és olvasni, majd matematikával és számos más tantárggyal is foglalkozott. Ez lehetett az oka 

annak, hogy - noha királyként az asszír uralkodóktól megszokott kegyetlenséggel uralkodott -, a 

birodalom stabilizálását követően, létrehozza a világ általunk ismert legelső könyvtárát. Tegyük 

hozzá, nem is akármilyet. A 19. században feltárt ninivei könyvtárból eddig valami 30.000 



agyagtábla került elő, de bizonyára eredetileg ennél messze többet foglalt magában. A maga 

idejében ez egy páratlan teljesítmény volt és a Guardian egy idevonatkozó cikkében ekként 

méltatták: „Ez [a könyvtár] Assur-bán-apli maradandó hozzájárulása volt az egyetemes emberi 
civilizációhoz.” 
 

Az agyagtáblákon olvasható szövegeket ékírással írták és a 

„könyveket” precíz módon, szisztematikusan osztályozták: a táblákat 

a méreteik szerint, a témaköröket pedig külön helységekben 

elhelyezve. A feltárt írások két főbb kategóriába sorolhatók, az 

irodalmi jellegű, illetve a jogi és tudományos jellegű anyagokra. Az 

előző kategóriát az eposzok, mítoszok, történelmi leírások, a 

másodikat pedig a matematikai, orvosi és lexikális anyagok, szótárak 

valamint vallási és okkult/csillagászati) szakkönyvek képezték. Az irodalmi alkotások olyan, már 

akkor másfél ezeréves, klasszikusnak számító műveket foglaltak magukban, mint a Gilgames 

Eposzt, az Enûma Eliš teremtésmítoszt, valamint az Adapa mítoszát és A nippúri szegény ember 

[Gimil-Nin-Urta] történetét (ez utóbbi a Ludas Matyi meséjének eredeti sumér verziója).  
 

Az ékírásos szövegek nagy részét akkád dialektusban (az asszír nyelv archaikus formája) írták 

meg, de előfordultak az újbabiloni és modernebb asszír nyelven írt írások is. Ki kell 

hangsúlyozni, hogy a gondosan kigyűjtött korai sumér eredetű munkák ekkor már másfél 

évezredes múltra tekintettek vissza és az asszírok rendkívüli figyelmet fordítottak az ősi írásos 

emlékek megőrzésére. 
 

Ninivét i.e. 612-ben pusztította el a babiloniak, a szkíták és a médek szövetséges hadereje. A 

könyvtár ekkor leégett, ám a tűz kiégette az agyagtáblákat, amelyek így időállóbb módon 

maradhattak fenn az utókor számára. A perzsa és örmény hagyományok szerint, amikor Nagy 

Sándor Ninivébe való útja során megtekintette Assúr-bán-apli könyvtárának fennmaradt 

anyagait, akkor elhatározta, hogy maga is létre fog hozni egy hasonló nívós intézményt. Korai 

halála megakadályozta őt ebben, ám egyik utódja, Ptolemaiosz, Egyiptom uralkodója 

megvalósította ezt az álmot és megalapította az ugyancsak hírneves alexandriai könyvtárat, ami 

viszont később teljesen megsemmisült.  

 

A bibliai vonatkozású asszír történelem 
 

Az Ezékiel 31. próféciai fejezete úgy mutatja be Assúrt, mint egy 

kivételesen szép, bőségesen táplált és hatalmasra megnőtt fát [nemzetet] 

a mező [a világ] többi fái [nemzetei] között. Ézsaiás próféta pedig néhány 

tömör sorban rámutat arra, hogy Asszíria az Isten jól megválasztott 

büntető eszköze a lázadó népének és más népek megbüntetésére: „[Az 
asszír] kezében van bosszúállásom botja. Elküldöm őt az elvetemült 
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nemzet ellen, és parancsot adok neki haragom népe ellen, hogy zsákmányt zsákmányoljon, és 
prédát prédáljon, s tapossa azt, mint az utca sarát.”  (Ézs. 10:6,10). Így tehát ha valamely népnek 

van egy különleges sorsrésze és isteni küldetése Izrael mellett, az Asszíria! De miért pont 

Asszíriára esett az a választás? Isten választhatta volna Egyiptomot, vagy a mittani és a hettita 

birodalmakat, és lett volna még néhány más olyan potenciális hatalom, amelyek ezen időkereten 

belül ugyanúgy felfejlődhettek volna, egy az asszírokéhoz hasonló nagyhatalommá és büntető 

eszközzé. A kérdést elintézhetnénk annyival, hogy Isten így döntött és pont. Vagyis, nem az 

eszköz a lényeg. Csakhogy a próféciák és a történelem arról tanúskodnak, hogy Isten nem 

csupán akkor és csak a lázadó tíz törzs esetében használta fel Asszíriát mint büntető eszközt, 

hanem más népek és birodalmak ellen is, mi több, ez a történelmi küldetése egészen a kor végéig 

tartani fog! Való igaz, ez egy szuverén döntés volt Isten részéről. Mivel azonban az asszírok 

nemzeti megbízatása az, hogy Isten általuk korrigálja a nemzeteket, Isten maga adta meg nekik 

az ehhez megfelelő tulajdonságokat, képességeket és a szükséges fizikai áldásokat. Egy ilyen 

rendkívüli nemzeti küldetésre ugyanis nem alkalmas valami kósza-vésze, fegyelmezetlen 

népség, ehhez bizony több szempontból és minőségileg is meg kell felelni. Emiatt Asszíria egy 

intelligens, elszánt és hajthatatlan nemzeti karakterrel rendelkező kompetens népként lett 

megalkotva, s emellett egy jól szervezett, gazdag, katonailag rendkívül erős erővé formálva. 

Olyan speciális néppé, amelytől más népek - beleértve a nagyhatalmakat is - félnek, de 

legalábbis tartanak és aggódva figyelik minden mozzanatát. Egy nép, amely még akkor is 

félelmetes, ha éppen békében él, mert azt csupán a következő nagy háborúra való felkészülési 

szünetnek tartják a részéről. Az igen súlyos hiányosságuk az, hogy túlzott buzgalmukban messze 

túllépik az Isten által meghatározott mandátumot és a „mély vizek [sötét erők] által gazdagon 
táplálva” (Ez. 31:4) hajalmosak a kiszabott korlátokat messze meghaladva „belelendülni” a népek 

büntetésébe. Ez oknál fogva Asszíria nem csupán az isteni ítélet kivitelezője és eszköze, de maga 

is nagy elszenvedője annak. A túlkapások miatt maguknak is el kell szenvedni még az általuk 

használt mércét is meghaladó rettenetes korrigáló csapásokat (Náh. 3. fej.). Így az egykor oly 

dicsőséges Asszíra nem csak elbukott, mint birodalom, de csaknem teljesen megsemmisült, 

„népessége a hegyekbe széledezett” (Náh. 3:18). A nép azonban újjáformálódott, s noha bibliai 

nevét elvesztette, mégis a korszak legvégéig be fogja tölteni az Isten botjának, büntető 

eszközének fontos szerepét (vö. Ézs. 10:12, 20,21). Így tehát az asszíroknak ma is jelen kell 

lenniük a földünk egy olyan jelentősebb népeként, amely a már ismételten felsorolt, Isten által – 

e bukott világban - rájuk szabott tulajdonságokkal és jellemzőkkel bírnak. Egy nép, amely 

felemelkedik és tarol, majd végzetesen elbukik, de makacsuk és szükségszerűen újból és 

ismételten hatalmassá emelkedik. Ez a rövid összefoglaló talán érthetőbbé teszi azt, hogy miért is 

nevezi Isten a „keze művének” Asszíriát (Ézs. 19:25). Az asszír nép mai beazonosításával és 

részletesebb próféciai küldetésével ezen írásunk foglalkozik.  
 

Az Izrael és Júda egymástól való elválása utáni évszázadok folyamán az izraeli királyságot kitevő 

tíz törzs egy folytonos szellemi hanyatlást mutatott. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy 

éppen Salamon uralmát követően, illetve az egységes királyság felbomlásának idején kezdett 
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igazán felemelkedni az asszír birodalom. Mi több az asszírok emelkedésének üteme egyenes 

arányban történt az északi királyság erkölcsi romlásával. Hogy ez nem véletlenül volt így, afelől 

maga Isten kinyilatkozása tesz bizonyságot, Isten tehát az asszírok keze által büntette meg Izrael 

királyságát, az északi tíz törzset. Az asszírok elpusztították Szamáriát és Izraelt, lakosait pedig 

deportálták és távoli földre telepítették, miáltal a tíz törzs végül „elveszettnek” nyilvánult. 

Ennek megfelelően további történelmük kiesett a bibliai leírásokból is. Júdát hasonló módon 

büntette meg Isten, esetükben Babilon által, ám a zsidók visszatérhettek hazájukba, helyre lettek 

állítva Isten népeként és a bibliai történelem a továbbiakban már csak rájuk fókuszált. A zsidók 

még a babiloni fogság idején is „bibliai történelmet írtak”, hiszen Jeremiás, Dániel, Ezékiel 

könyvei pl, ez időben születtek meg. A fogságban élő hithű zsidók példás magatartása, inspiráló 

történetei és próféciái a mai napig szellemi táplálékul szolgálnak Isten újszövetségi népe számára 

is. Ezekből a leírásokból rálátást kapunk az igazak és a fogva tartó uralkodóiknak esetenként 

történelemformáló kapcsolataira is.  
 

Asszíria és Izrael esetében a továbbiakban már nem voltak hasonló jellegű leírások két kivétellel, 

ez a Tobit Könyve és az Ahikár Bölcsessége. Tobit Könyve része volt a héber szentírások görög 

fordításának, az ókeresztények által használt Septuagintának (LXX), de használta a zsidó 

qumráni közösség is. A nyugati kereszténység kánonjába viszont nem került bele így az izraelita 

diaszpóra korai történelmének ismerete számukra egy hiányosabb terület. Pedig Tobit és Ahikár 

jó rálátást nyújtanak arra, hogy a babiloni zsidó igazakhoz hasonlóan az asszír fogságba került 

izraeliták között is maradt a hűségeseknek egy „választott maradéka”. Tobit és fia, Tóbiás Naftali 

törzséből való igaz, istenfélő férfiak voltak. Tobit Szalmanasszár asszír király idején, Szamária 

elestével került az asszírok fogságába, s a könyvből kiderül, hogy az kitelepített izraeliták egy 

kolóniája Ninivében telepedett meg. Ez lényeges, ugyanis a deportált törzsek tömegeit a 

birodalom keleti peremvidékeire telepítették ki. Tobit jómódban élt Ninivében, ám 

Szenákerib alatt üldözést szenvedett, mert a király által elrendelt pogromok idején a tilalom 

ellenére eltemette az izraelita honfitársainak a holttesteit. Rokona, Ahikár közbenjárására 

később visszatérhetett Ninivébe. Ahikár Tobit unokaöccseként van feltüntetve (vö. Tób. 1:21-
22; 2:10; 11:17-18). Tobit úgy mutatja be Ahikárt, mint az Asszíriába került izraeliták egy igazát: 

istenfélő emberként és a bibliai igazságszolgáltatás mintapéldányaként (Tób. 14:10). Ahikár 

először Szanhérib (i.e. 704–681), majd Esszarhaddón (i.e. 704-681) asszír királyok főkancellárja 

volt (Tób. 1:21-22) aki két évig gondoskodott Tóbitról, miután az megvakult (Tób. 2:10). Ahikár 

jelen volt Tóbit fiának, Tóbiásnak nevezetes menyegzőjén is (Tób. 11:18). Pontosan ennek az 

Ahikárnak a nevéhez fűződik a másik korábban említett forrás, az Ahikár Bölcsessége. Külön 

érdekesség, hogy Ahikár esete arra késztette az asszír királyt, hogy alkalommal is éltesse a 

Felséges Istent, ahogy tették ezt később Nebukadnezár és Círusz királyok is.  

 

Ahikár története a kora-ókor mezopotámiai irodalmának egy kiemelkedő gyöngyszeme. 

Felépítése és erkölcsi üzenete szinte azonos a kanonizált Szentírás részét képező “bölcsesség 

irodalommal” (Jób, Zsoltárok, Prédikátor, Példabeszédek, stb.), és az ókori Mezopotámia egyik 



messze legismertebb és legnépszerűbb írása volt. A bibliakutatók figyelmét is felkeltette, ugyanis 

nagyon szorosan bibliai vonatkozású erkölcsi történetet tartalmaz, bölcsességekkel párosítva. Az 

írás pszeudoepigrafa könyvként van számon tartva, a stílusa és felépítése a bibliai könyvek 

mintáját követi, ahogy az üzenete is az isteni igazságszolgáltatásról szól.  Népszerűségét mi sem 

bizonyítja jobban, mint az, hogy csaknem minden közel keleti nyelven, valamint görög és etióp 

nyelven is fennmaradt. Figyelemre méltó, hogy az i.e. 5. században az egyiptomi Elefántiné-ben 

élő jelentős és aktív zsidó közösségtől fennmaradt írásos anyagok között ott volt Ahikár arámi 

nyelvű verziója is.  

 

Asszíria próféciai küldetése az utolsó időkben  
 

A Biblia határozott kinyilatkoztatása szerint Asszíria lesz az a kegyetlen nagyhatalom, amely a 

végidőkben pusztító vereséget mér a kevély, de már hanyatló izraelita nemzetekre és fogságba 

viszi a teljes népességüket. Erre pedig éppen Ézsaiás azon próféciai fejezetei mutatnak rá, 

amelyben Isten haragja eszközeként nevezi meg Asszíriát. Ezek a próféciák tehát elsősorban a 

végidőkre szólnak! Izrael i.e. 720-ban történt megsemmisítése és a tíz törzs elhurcolása csupán 

tipológiai, előzetes beteljesedése volt annak, ami a kor végén az előzetest messze meghaladó 

intenzitással fog megtörténni, amikor: „az Úr mindent végbevisz a Sion hegyén és 
Jeruzsálemben” (Ézs. 10:12, lásd még a 10:20 verset). Ezzel felvetődik egy igen fontos kérdés: 

Mely mai nép az asszír nép, és mi köze van, vagy lesz Asszíriának az antikrisztusi „fenevadhoz”?  
 

Az asszír nép elvesztette bibliai megnevezését és ez oknál fogva a legtöbb bibliaolvasó számára 

beazonosítatlan a modern népek között. Hasonlóan ahhoz, ahogyan Izrael 10 törzsének a 

fogságba menetel utáni történelme is egy rejtély, úgy az asszíroké is. De ha ez a nemzet oly 

meghatározó szereplője lesz a végidők eseményeinek, akkor be kell tudnunk azonosítani, mert a 

nélkül nem sok haszna van a próféciai beszédnek. 
 

Mi a helyzet a Dániel 2. állóképével, hiányos lenne? A bibliaolvasók ugyanis jól tudják, hogy a 

Dániel 2. fejezetében felvázolt „állókép” emberi formájának a testrészei az egymást felváltó 

világbirodalmakat jelenítik meg egészen a korszak végéig. Sokan felfigyeltek arra, hogy az 

állóképnek a Babiloni Birodalmat jelképező arany feje az első ilyen világbirodalomként van 

feltüntetve, a korábbi Asszír Birodalom pedig nem része az alakzatnak. Ennek egyik oka az, 

hogy az állókép II. Nebukaddnezár (i.e. 605-562) látomásában tűnt fel, így az általa uralt 

Babiloni Birodalommal kezdve a jövőbe néz, nem pedig a múltra tekint vissza. Mivel az Asszír 

Birodalom i.e. 612-ben omlott össze, így eredeti formájában már nem lehetett közvetlenül a 

jövőt bemutató állókép része. Azt el lehet mondani, hogy közvetve része volt, hiszen Babilon és 

a további birodalmi struktúrák a hódító és militarista asszír birodalmi formát követve testesültek 

meg (az állókép formájában), s vitték azt a rendszert tovább a történelemben. Nos, az igazság az, 

hogy Asszíria nem csak közvetve, de közvetlen módon is része az állóképnek.  
 



Az Isten gyülekezeteiben az asszír népet a korai geográfusok és történészek leírásai, s nem utolsó 

sorban a nemzeti karakter és sorsrész alapján a modern németséggel azonosítjuk be (a 

részleteket lásd itt). Asszíria összeomlása után a birodalom lakossága elhagyta földjét és a 

Kaukázus hegység túloldalán elfekvő területekre telepedett át. Az indo-európai közegben 

elhagyták egykori sémita nyelvüket sőt, még az asszír identitástudatot is, noha színtisztán 

megőrizték a sajátos népszellemet és a jellegzetes tulajdonságaikat. Néhány évszázad elteltével 

közép Európába érkezve már germánoknak nevezték őket. Miként jellemezték a germánokat 

más népek, pl. a rómaiak? Tacitus tömören összefoglalja: „A germánoknak nincs ínyére a béke, 

minden idejüket a háborúskodásra fordítják.” Vagy ahogyan Malcolm Todd fogalmaz a The 

Early Germans című munkájában: „A germánoké egy harcias [militarista] társadalom volt, ami 
háborúk megvívására szakosodott”, írja (u.o. 36. o).  
 

A németek az asszírok leszármazottai, így ők a modern 

asszírok! Ezzel visszatérhetünk az állóképre. Pontosabban 

annak vaslábaihoz, ami a korszak végéig fennálló Római 

Birodalmat jelképezi. Noha az eredeti latin Római 

Birodalom elbukott, maga a rendszer meg-megújítva 

önmagát fenn fog állni Krisztus visszatéréséig. Az eredeti 

Római Birodalom a germán népek támadásaiban őrlődött 

fel és bukott el, majd a középkorban Nagy Károllyal 

kezdve a római rendszer megújulásai is a germán népek 

által történt meg. Mivel a németség az asszírok leszármazottai, s mivel a németek dominálták a 

régi rendszer megújulásait, így a vaslábszárak egyike az északi királyt, Asszíriát jelölik. A 

Német-római Birodalom pl. több mint ezer éven át képviselte az egyik vaslábszárat, illetve az 

északi királyságot. A másik lábszárat, a déli királyt, az iszlám, illetve annak közel-keleti, észak-

afrikai kalifátusai képviselték (Ezek a területek egykor a római birodalom alá tartoztak). Más 

szóval, a német birodalmak az I.-től a III.-ig bibliai szempontból az asszír illetőségűek voltak, a 

fenevadat reprezentálták, ahogyan az eljövendő IV. és utolsó fenevad birodalom is az asszírok 

dominanciája alatt fog létrejönni. A vaslábak, az északi és déli királyok – ahogyan ókori elődeik 

is - gyakran összeütköztek a történelmük folyamán. A kor végén az asszír Antikrisztus, az északi 

királyként szétveri a déli királyságot (iszlám föderációt), területeit a birodalmukba olvasztják. E 

két entitásból jön majd létre (a hetedikből való nyolcadik fenevad) az állókép tíz lábujjával 

jelképezett utolsó és nagyon rövid ideig fennálló birodalmi formáció (Jel. 17:11-13), amit a 83. 

Zsoltár is bemutat. Ekkor jelenik meg a természetfeletti kő, a visszatérő Krisztus, aki 

„belecsapódik” a vas és agyaglábakba és összeomlik az egész állókép. Az emberi birodalmak 

korszakát felváltja az Isten országa: 

 
Ézsaiás 19:23-24 23Azon a napon út vezet majd Egyiptomból Asszíriába. Az asszírok 
Egyiptomba járnak, az egyiptomiak meg Asszíriába, és az egyiptomiak Asszíriával együtt 
szolgálnak az Úrnak.24Azon a napon Egyiptomhoz és Asszíriához csatlakozik harmadikként 

http://churchofgod.hu/content.php?act=asshur
http://churchofgod.hu/content.php?act=asshur


Izrael, mint áldás a föld közepén. 25És a Seregek Ura így fog áldást mondani: „Áldott legyen 
az én egyiptomi népem, kezemnek műve, Asszíria és örökségem, Izrael.”  

 

Milyen hatalmas a történelemformáló Isten bölcsessége! Az a három entitás, amelyek 

folyamatosan harcban álltak egymással a történelem folyamán, békében élnek egymással. Mert 

ekkor Izraelhez (a fenevad áldozatához) csatlakoznak, korábbi üldözőik Asszíra (az egykori 

északi király) és Egyiptom (az egykori déli király) és együtt szolgálnak az Úrnak. ÁMEN! 

 

 

 

 

 

 

 
 


