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Ki volt a bibliai Szua,
Egyiptom királya?
A 25. (kusita) dinasztia

kronológiájának problematikája

Erdõs Gábor

De amikor Assiria királya megtudta, hogy Hóseás pártot ütött ellene és követeket kül-
dött Szuához, Égyiptom királyához, az évenkénti adót pedig nem küldte meg Assiria ki-
rályának: elfogatta õt Assiria királya és börtönbe vetette. (2Kir 17:4)1

Aharmadik átmeneti kori Egyiptom történelmének egyik legvitatottabb szemé-
lyisége az a Szua, „Egyiptom királya”, akihez az utolsó izraeli uralkodó, Hó-
seás, a bibliai források szerint követeket küldött, feltehetõleg azért, hogy egy

Asszíria-ellenes lázadáshoz a támogatását kérje. A bibliai Szua pontos kilétét a mai na-
pig homály fedi, annak ellenére, hogy jelöltekbõl van elég. Már most szeretném leszö-
gezni, hogy a titokzatos egyiptomi uralkodó nevét, a név eredetét én sem fogom meg-
fejteni. A jelen tanulmányban elsõsorban azt szeretném bemutatni, hogy miként lehet-
ne õt azonosítani, amennyiben összekapcsoljuk Hóseás kétségbeesett szövetségi
kísérletét egy jelen ismereteink szerint kortárs egyiptomi politikai eseménnyel: Piank-
hi hadjáratával. A kutatók közül néhányan, akik eddig a problémával foglalkoztak,
ugyan összekapcsolták Piankhi, Kus királyának a szaiszi Tefnakht ellen vezetett a had-
járatát az izraeli uralkodó lázadásával, de csak kronológiai alapon. Eddig nem történt
kísérlet arra, hogy a 8. század második felében Egyiptomban végbement történeti ese-
ményeket, így Piankhi hadjáratát is, az Elõ-Ázsiában lezajlott politikai változásokkal
párhuzamosan, azok sorába helyezve értelmezzük. Jelen tanulmány az asszír nyugati
hódítások által elõidézett változások tükrében vizsgálja a két – véleményem szerint –
összefüggõ eseményt, Hóseás lázadását és Piankhi hadjáratát, és próbálja Szuát,
„Egyiptom királyát” azonosítani.

A probléma

Szua azonosítása nemcsak egyiptológiai probléma, hanem – köszönhetõen annak az
egész térséget érintõ politikai helyzetnek, amelyben az izraeli szövetségi kísérletre sor
került – számos, máig egyértelmûen meg nem válaszolt kérdés is kapcsolódik hozzá.
Ezeknek a kérdéseknek egy része történeti, más része kronológiai jellegû. Azon kívül,
hogy Szuát a rendelkezésünkre álló források alapján nem lehet egyértelmûen azonosí-
tani, Piankhi hadjáratát sem tudjuk pontosan datálni. Ennek a két problémának a felol-
dásában lehet segítségünkre az izraeli királyság utolsó éveinek története és kronológi-
ája, amelyek azonban szintén bizonytalanok. Ez utóbbi problémával kapcsolatban leg-
alább két kérdésre kellene választ adni: Mikor küldte el követeit Hóseás Egyiptomba?
Mikor esett el pontosan Szamária?

A 2Kir 17:5 és a 2Kir 18:9-10 egymással összhangban ugyan leírják, hogy Izrael fõ-
városának az ostroma három éven keresztül tartott, és hogy ez a három év Hóseás 7-9.,
valamint Ezékiás, Júda királyának 4-6. uralkodási évének felel meg, viszont azt nem
tudjuk, hogy ezek az évek a mi naptári idõszámításunk szerint mely éveket jelölik. En-
nek alapvetõen két oka van. Az egyik az, hogy nem lehet pontosan meghatározni, hogy
az izraeli és a júdai uralkodók hogyan számolták az uralkodási éveiket: az elsõ trónon
eltöltött teljes évüket tekintették az elsõ uralkodási évüknek, vagy már a trónra lépés
éve is annak számított? A másik az, hogy Hóseás pontos trónra lépési éve sem ismert.
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Ennek dátuma lehet 733, 732, de akár 731 is.2 Szamária ostro-
ma azonban nem csak kronológiai szempontból jelent problé-
mát. A Biblia V. Sulmánu-asarédut (726–722) nevezi meg a vá-
ros elfoglalójaként, míg II. Sarrukín (721–705) a saját forrásai-
ban – királyfeliratok3 és dombormûvek4 – saját magát tartja
annak.

A források

Az alábbi bibliai, asszír és egyiptomi források köthetõek köz-
vetlenül a Szua, „Egyiptom királya” problémakörhöz:

1. 2Kir 17:1-6. Hóseás, Izrael utolsó királyának uralkodásá-
ról beszámoló bibliai versek, amelyek tulajdonképpen az egész
problémát felvetették:

2. 2Kir 17:3: Hóseás elsõ lázadása Asszíria ellen. Izreal új-
ból adófizetõ lesz.

3. 2Kir 17:4: Hóseás második lázadása: követség Szuához,
„Egyiptom királyához”.

4. 2Kir 17:5: Asszíria királya ostrom alá veszi Szamáriát, és
három éven keresztül ostromolja.

5. 2Kir 17:6: Szamária eleste Hóseás 9. esztendejében.
6. 2Kir 18:9-10: a bibliai szöveghely Ezékiás, Júda királyá-

nak az uralkodása szerint is datálja Szamária három éven ke-
resztül tartó ostromát.

7. Piankhi Nagy Gyõzelmi Sztéléje.5 A 25. (kusita) dinasz-
tia történetének legfontosabb forrása a tanulmány témája
szempontjából azért jelentõs, mert a sztélén olvasható felirat
két sora (1. és 25.) is felhasználható Piankhi hadjáratának a
datálásához.

8. Az asszír Epónümosz Krónika.6 A krónikának azok a téte-
lei fontosak, amelyek V. Sulmánu-asarédu, Asszíria királyának
az uralkodására vonatkoznak. Sajnos az Epónümosz Króni-
kának éppen ezek a részei nagyon töredékesek, de ennek elle-
nére mégis használhatóak.

9. a Babilóni Krónika.7 A krónikának az a része érdemel fi-
gyelmet, amely III. Tukulti-apil-Ésarra (744-727) haláláról, V.
Sulmánu-asarédu trónra lépésérõl és Szamária elleni felvonulá-
sáról is beszámol (727).

A tanulmány ezeknek a forrásoknak az együttes vizsgálatá-
val próbál a felmerült kérdésekre lehetséges válaszokat adni.

A Bibliában elõforduló névalak

Az elmúlt valamivel több, mint fél évszázadban azok, akik a
bibliai Szua problémáját igyekeztek megoldani, elsõdlegesen a
névalakot próbálták megmagyarázni. Az értelmezések három
csoportra oszthatóak, attól függõen, hogy értelmezésük szerint
a név címet, földrajzi nevet vagy személynevet takar.

Elsõként S. Yeivin vetette fel (1952), hogy a héber Szua az
egyiptomi t , „vezír” szónak az átírása.8 Szua tehát nem király,
hanem alsó-egyiptomi hadvezér. Ezt a lehetõséget késõbb ki-
zárta az a tény, hogy az eredeti egyiptomi szót t ty-nak kell ol-
vasni. Ennek ellenére nem sokkal késõbb a hadvezérrel kap-
csolatos elmélet nem várt támogatást kapott II. Sarrukín két ki-
rályfelirataiban is szereplõ szöveghely alapján.9 Az asszír
forrásokban ugyanis feltûnik egy bizonyos Szib’e, Egyiptom
turtánuja (hadvezére). R. Borger azonban bebizonyította
(1960),10 hogy a kérdéses szót, amelyet a SIPA sumer logog-

rammával írtak le, valójában Re’enek kell olvasni. Ezek után a
figyelem azokra az egyiptomi uralkodókra terelõdött, akik kro-
nológiai alapon jöhetnek számításba: ezek Tefnakht, IV. Oszor-
kon és Piankhi.

1963-ban H. Goedicke azzal az elmélettel állt elõ, hogy
Szua, „Egyiptom királya” mögött valójában Tefnakhtot kell ke-
resni.11 Ezt Albright nyelvészeti alapon is alátámasztva amellett
érvelt, hogy a bibliai Szua Szaiszt jelöli.12 Értelmezésük elfoga-
dásához viszont javítani kellene a bibliai szöveghelyet, ezenkí-
vül a magánhangzó váltást (szai > szua) sem lehet meggyõzen
magyarázni.13 1981-ben D. Redford egy másik javaslattal állt
elõ, amelyet Manethón egy szöveghelyére alapozott. A törté-
netíró mûvében Néko „Nekepszo” néven szerepel.14 Néhány
évtizeddel korábban J. D. Ray bebizonyította (1960), hogy ez
valójában egy személynév (Néko) és utána egy jelzõ (pszo).15

Ezt felhasználva Redford amellett érvelt, hogy a jelzõt p
s3w-nak kell olvasni: Néko, a szaiszi. Az 1970-es évek elején
újabb érv jelent meg a Tefnakhttal való azonosítás mellett. R.
Sayed vetette fel annak lehetõségét, hogy a héber szua talán
Tefnakht Hórusz-nevének, a si3-ib-nek az átírása.16 Ezt az el-
méletet azonban nagymértékben gyengíti az a tény, hogy az
idegen uralkodókra, amikor néven nevezik õket, mindig a trón-
nevükön utalnak a Bibliában.

A bibliai szöveghely megfelelõ olvasatára tett újabb kísérle-
tet H. Donner (1977)17 és R. Krausse (1978).18 Szerintük a
szua nem tulajdonnév, hanem az egyiptomi nj-swt (király)
pontatlan héber átírása a nj niszbe elhagyásával.19 Ezt az értel-
mezést N. Na’aman is átvette (1991), kiegészítve azzal, hogy
néhány esetben az asszír forrásokban is elõfordul, hogy egy
címbõl személynév lesz.20 Ennek az elméletnek a gyenge
pontja az, hogy a nj niszbe lekopását nem lehet egyértelmûen
megmagyarázni.

A bibliai névalak alapján történõ azonosítás szerint IV.
Oszorkon az, akinek a neve a legközelebb áll a megoldáshoz.
K. Kitchen részletesen foglalkozik a problémával (1986), és õ
amellett érvel, hogy a Bibliában elõforduló névalak tulajdon-
képpen a fáraó nevének rövidített formája: (O)szo(rkon).21

Nincs magyarázat viszont arra, hogy szemben más, a Bibliában
elõforduló idegen uralkodók nevével, az egyiptomi fáraó neve
miért ennyire lerövidített formában került lejegyzésre.22

Végezetül meg kell említeni A. Green elméletét (1993), aki
szerint Szua Piankhi egyik Hórusz-nevére, a sim3-t3wy-ra utal.23

Azonban csakúgy, mint Tefnakht Hórusz-nevével kapcsolat-
ban, ezzel is az a probléma, hogy az idegen uralkodókat mindig
a trónnevükön szokták megnevezni a Bibliában. A Hórusz név
alapján történõ azonosítás bizonytalansága ellenére mégis van
egy olyan klasszikus forrás, amely elsõ hallásra Piankhi mellett
szól, és ami alapján akár megoldottnak is lehetne tekinteni a
problémát.

Lukianosz egyik mûvében, ahol a Szeptuagintából idéz, a
kérdéses szöveghelyen a „Szuához, Egyiptom királyához” he-
lyett az „Adramelekhez, az etióphoz, aki Egyiptomban volt”
szerepel.24 Egy olyan núbiai származású uralkodóval akart te-
hát az izraeli uralkodó szövetkezni, aki éppen akkor volt Egyip-
tomban, de nem feltétlenül volt ott a központja.25 Van azonban
két olyan tényezõ, amelyek miatt véleményem szerint ezt a for-
rást nem lehet egyértelmûen felhasználni a probléma megoldá-
sában. Egyrészt az Adramelek névvel még kevésbé lehet mit
kezdeni, mint a Szuával. A Bibliában tulajdonképpen egyetlen
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Adramelek fordul elõ. Az asszír Arda-Mulisszit, Szín-ahhé-eri-
ba legidõsebb fiát és gyilkosát nevezik így a 2Kir 19:37-ben.
Ezen kívül azt sem tudjuk, hogy mi az alapja a változtatásnak a
Szeptuaginta idézett szövegében.

Az elõ-ázsiai és az egyiptomi történeti háttér

III. Tukulti-apil-Ésarra, Asszíria királya 734-ben hadjáratot ve-
zetett a filiszteus partvidék városai ellen, amelynek eredménye-
ként elfoglalta Gázát, majd a várostól kissé délebbre létrehozott
egy kereskedelmi telepet (bît kâri). Ennek segítségével az
asszírok közvetlen ellenõrzés alá tudták vonni a Via Marison
zajló szárazföldi kereskedelmet, kiiktatva ezzel azokat az álla-
mokat, amelyek korábban az afrikai, egyiptomi és arábiai áruk
kereskedelmében jelentõs szerepet játszottak. III. Tukulti-
apil-Ésarra néhány évvel korábban (738) már kiterjesztette
fennhatóságát a föníciai kereskedõvárosokra, így az asszír ke-
reskedelmi telep létrehozásával (734) tulajdonképpen teljessé
vált a Földközi-tenger keleti partvidékén az asszír kereskedel-
mi ellenõrzés. A kialakult gazdasági és politikai helyzet ellen
lázadás bontakozott ki, amelynek élén III. Tukulti-apil-Ésarra
két korábbi adófizetõje, a damaszkuszi uralkodó, Rahianu (a
bibliai Rezin) és az izraeli Pekah állt, aki az asszírbarát uralko-
dó, Pekahja megbuktatása után foglalta el Szamáriában a trónt.
A két uralkodó megpróbálta rávenni Júda királyát, Áházt arra,
hogy csatlakozzon a szövetséghez. Áház azonban reálisan fel-
mérve a politikai helyzetet, elutasította a szövetséget. Erre a da-
maszkuszi és az izraeli hadsereg megtámadta Júdát, és kitört az
ún. szír–efraimita háború. Mivel Áház a túlerõvel egymaga
nem tudott megküzdeni, 733-ban kénytelen volt segítségért III.
Tukulti-apil-Ésarrához fordulni, aki a kért támogatást megadta.
Az asszírok a felkelést 732-re verték le, aminek következtében
Damaszkuszból teljes egészében asszír tartományt szerveztek.
Izrael csak úgy tudta megõrizni önállóságának maradékát,
hogy Hóseás megölette Pekahot, majd a trónt õ maga foglalta
el, természetesen asszír vazallusként. A lázadásban való rész-
vételért azonban így is nagy árat kellett fizetnie az országnak:
területérõl az asszír uralkodó leszakította azokat a részeket,
amelyeken a Via Marist Transzjordániával összekötõ útvonal
haladt át, és három kisebb provinciát hozott itt létre. Várható
volt, hogy Izrael szabadulni próbál majd az asszír fennhatóság
alól, amint erre lehetõsége lesz. A 734–732-es asszír hadjáratok
nemcsak a levantei partvidék déli részén hozták mozgásba a po-
litikai erõket, de a filiszteus határ túlsó oldalán, Egyiptomban is
komoly hatásuk volt.

A nagy múltú állam a 9. század végére fokozatosan darabok-
ra hullott az egyeduralomért és a thébai körzet feletti hatalo-
mért egymással marakodó két líbiai (a 22. és a 23.) dinasztia
politikai csatározásainak következtében. A 8. század közepére
azonban mégsem ezt a két dinasztiát találjuk az Egyiptom egy-
ségért folytatott küzdelem élén, mivel a század második felére
két újabb hatalmi központ jelent meg Egyiptomban, amelyek
egyenként jelentõsebb erõt képviseltek, mint a két líbiai di-
nasztia együttvéve. Az egyik a núbiai el-Kurru fejedelemség-
bõl kinõtt kusita (a késõbbi 25.) dinasztia volt, amely két ural-
kodójának, Kastának és Piankhinak köszönhetõen a 750-es
évekre látványos gyorsasággal terjesztette ki hatalmát egész
Felsõ-Egyiptom fölé, megszerezve azt, amiért a 22. és a 23. di-

nasztia fáraói hiába küzdöttek: a thébai körzet feletti uralmat.
A másik a szintén líbiai eredetû (a késõbbi 24.) dinasztia,
amelynek központja Szaiszban, a Delta nyugati felében volt.
A város uralkodója, Tefnakht elõbb a Nílus-delta nyugati felére
terjesztette ki hatalmát, majd feltehetõleg kihasználva a két má-
sik líbiai dinasztiában a 730-as évek végén bekövetkezett trón-
váltást, az egész Deltát az ellenõrzése alá vonta. Ezután már
csak idõ kérdése volt, hogy mikor fog egymással megküzdeni
az újonnan felemelkedett líbiai és a kusita dinasztia az Egyip-
tom feletti egyeduralomért.

Hóseás elsõ függetlenedési kísérlete

Számítani lehetett arra, hogy Hóseás, az önállóságnak már csak
látszatával rendelkezõ Izrael uralkodója szabadulni akar majd
az asszír igából, amint arra lehetõsége kínálkozik. Erre egészen
727-ig kellett várnia. Ekkor Asszíriában trónváltás történt: III.
Tukulti-apil-Ésarrát fia, V. Sulmánu-asarédu követte a trónon.
A trónváltást kihasználva az izraeli uralkodó fellázadt az asszír
uralom ellen. A 2Kir 17:3 leírja, hogy V. Sulmánu-asarédu se-
reggel vonult Szamária ellen, szolgájává tette Hoseást, aki új-
ból adófizetõ lett. Errõl az eseményrõl nemcsak a Biblia számol
be egyértelmûen, de közvetve a Babilóni Krónika is, amelynek
segítségével pontosan lehet datálni a történteket. A Babilóni
Krónika szûkszavúan fogalmaz,26 és mindössze annyit ír le az
eseménnyel kapcsolatban, hogy V. Sulmánu-asarédu felvonult
Szamária ellen. Ami viszont ennél lényegesebb, hogy az asszír
támadásnak a leírása ugyanabban az évben szerepel, mint ame-
lyikben a krónika III. Tukulti-apil-Ésarra halálát és V. Sulmá-
nu-asarédu trónra lépését leírja (727).27 A krónika felépítésébõl
adódóan így szinte biztosra vehetjük, hogy az asszír trónon be-
következett váltás, valamint a Szamária elleni asszír hadjárat
ugyanabban az évben zajlott le. Érdemes talán még azt is meg-
jegyezni, hogy V. Sulmánu-asarédunak alig két hónap elegendõ
volt arra, hogy felvonuljon Szamária ellen, vazallusává tegye
Hóseást, majd visszatérjen Asszíriába, hogy a 726-os újévi ün-
nepségeken személyesen vehessen részt. A bibliai és az ékírá-
sos forrásokból látszik, hogy Hóseás III. Tukulti-apil-Ésarra
halálával egyszerûen érvényét vesztettnek tekintette azt a va-
zallusi szerzõdést, amely közötte és az asszír uralkodó között
732-ben minden bizonnyal megköttetett, és függetlenítette ma-
gát Asszíriától. Ezért kellett az új asszír uralkodónak Szamária
ellen vonulnia, és az erõdemonstrációt követõen, miként arról a
Babilóni Krónika beszámol, Hóseás megint vazallus lett, és új-
ból adót fizetett Asszíria királyának.

A rendelkezésünkre álló ékírásos forrás segítségével tehát
pontosan datálni tudjuk Hóseás elsõ függetlenedési kísérletét
727-re. Továbbá azért is meghatározó ez az esemény, mert a
források alapján úgy tûnik, hogy Hóseás a lázadásához ekkor
még nem akart egyiptomi támogatást szerezni.

Tefnakht hadjárata és Piankhi ellentámadása:
az elsõ kusita–szaiszi háború datálása

Nagyjából egy idõben az asszír trónon bekövetkezett váltással
és a Szamária elleni asszír felvonulással, Egyiptomban is fon-
tos katonai, politikai események játszódtak le. A 720-as évek
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legelejére a szaiszi Tefnakht elérkezettnek látta az idõt arra,
hogy a Delta egyesítése után egész Egyiptom fölé kiterjessze
hatalmát. Ez egyet jelentett a királyi cím legitimációjához elen-
gedhetetlen Théba elfoglalásával és a kusiták kiûzésével
Egyiptom földjérõl. Kísérlete azonban kudarccal zárult, és a
háború végül a kusita Piankhi gyõzelmével ért véget.

A rendelkezésünkre álló források alapján Piankhi hadjáratá-
nak legvalószínûbb idõpontja a kusita uralkodó 20. uralkodási
éve.28 Kétségtelen tény azonban, hogy ez csak közvetett dátum:
a hadjárat leírását hordozó sztélé Piankhi 21. uralkodási évének
legelején íródott,29 s ennek alapján szokás a hadjáratot a 20.
uralkodási évre datálni. Mivel ezen kívül semmilyen más for-
rással nem rendelkezünk arra nézve, hogy a kusita uralkodó
hadjárata melyik uralkodási évében volt, jelen tanulmány a to-
vábbiakban a 20. uralkodási évet fogja kiindulópontnak tekin-
teni, mint a hadjárat legvalószínûbb dátumát.

A háború eseményeinek elkülönítését és elsõsorban Tef-
nakht Felsõ-Egyiptom ellen indított hadjáratának a datálását se-
gíti a sztélének egy másik sora. A 25. sorban leírtakból egyér-
telmûen kiderül,30 hogy a kusita uralkodó csak azután veszi át
seregének személyes irányítását, hogy a 20. uralkodási évét be-
vezetõ újévi ünnepségek lezajlottak. Így ez alapján biztosra ve-
hetõ, hogy a szaiszi uralkodó az elõzõ évben, tehát Piankhi
uralkodásának a 19. évében kezdte el a hadmûveleteket.31 A
Nagy Gyõzelmi sztélén olvasható felirat két év politikai és ha-
dászati eseményeit írja le, amelyeket Piankhi uralkodásán belül
nagyon pontosan el lehet helyezni. A kusita dinasztia kronoló-
giájából adódó bizonytalanságok miatt azt viszont nem tudjuk,
hogy ezek az évek a mi idõszámításunkban mely éveket jelölik.

A bibliai Szua azonosítása nemegyszer természetszerûleg
összefonódott a kusita uralkodó hadjáratának pontos datálására
tett kísérletekkel. Ennek oka, hogy az általánosan elfogadott ál-
láspont szerint Piankhi 727-ben32 indította hadjáratát azért,
hogy a szaiszi Tefnakht dél felé irányuló offenzíváját megállít-
sa. Hóseás szövetségi kísérlete Egyiptommal – amely egészen
biztosan 727 és 725 között következett be – és Piankhi hadjára-
ta tehát idõben nagyon közel esnek egymáshoz. Ehhez képest
néhány év eltéréssel van, aki 728-ra33 vagy 724-722-re34 teszi a
kusita invázió idõpontját. Több elmélet azonban csak az egyip-

tomi források által szolgáltatott kronológiai adatok alapján pró-
bálja meg a kusita uralkodó hadjáratát datálni. Ezek szerint ez a
dátum lehet Piankhi 3. vagy 4., esetleg 12. uralkodási éve35

(azaz a 740-es évek vége vagy a 730-as évek vége), 733,36 71637

vagy 70938 is.39

Hóseás második
függetlenedési kísérlete: követség Szuához,

„Egyiptom királyához”

Röviddel az elsõ kísérlet után (727) az izraeli uralkodó ismét
fellázadt Asszíria ellen. Ezúttal a függetlenedési kísérletéhez
azonban Hóseás már külföldi támogatást is igyekezett szerezni.
Ezért követeket küldött Szuához, és nem fizette meg az éven-
kénti adót Asszíriának (2Kir 17:4). V. Sulmánu-asarédu tudo-
mást szerezvén Hóseás pártütésérõl megint sereggel vonult
Szamária ellen. Az asszír uralkodó ekkor már nem elégedett
meg egy ismételt behódolással, elfogatta Izrael királyát, majd
ostrom alá vette Szamáriát. A 2Kir 17:5-6 leírja, hogy az asszí-
rok három éven keresztül ostromolták a várost, amelyet végül
Hóseás 9. évében foglaltak el. A 2Kir 18:9-10-bõl kiderül,
hogy a várost az asszír uralkodó Hóseás 7. illetve Ezékiás,
Júda királyának 4. évében veszi ostrom alá. Megtudhatjuk azt
is, hogy Szamária Hóseás 9. és Ezékiás 6. évében esett el. Ez-
zel Izrael maradék önállósága is elveszett. Annak ellenére,
hogy a Biblia igen részletesen számol be arról, hogy Szamária
ostroma mennyi ideig tartott, nem lehet pontosan megállapíta-
ni, hogy az eseményeket mely naptári évekre datálhatjuk. Hó-
seás szövetségi kísérletének és Szamária elsõ ostromának a
pontos kronológiai meghatározását az izraeli és júdai uralko-
dók kronológiájából adódó nehézségeken túl tovább nehezíti,
hogy a Biblián kívül ezúttal semmilyen forrás nem áll rendel-
kezésünkre.

A tanulmány szûkebb témája szempontjából azonban érde-
kesebb talán az, hogy mi késztette az izraeli uralkodót arra,
hogy egy frissen megújított vazallusi szerzõdést követõen újból
fellázadjon, és függetlenedési kísérletéhez Szuától, „Egyiptom
királyától” próbáljon támogatást szerezni.

A Piankhi-sztélé, Kairói Múzeum.
(a szerzõ felvétele)



A személy problémája: Szua, „Egyiptom királya”

Szua pontos azonosítását nemcsak a nyelvészeti alapon egyér-
telmûen fel nem oldható névalak nehezíti. Egyiptom a 8. század
végére, Hóseás szövetségi kísérletének idején, a harmadik át-
meneti kor utolsó fázisába érkezett. Az ország a politikai anar-
chiának köszönhetõen több kisebb-nagyobb egységre szakadt,
és az egyes területek felett uralkodó dinasztiák fáraói közül tör-
téneti és kronológiai alapon három személy is számításba jöhet.

A Szeptuagintából Lukianosz által idézett szöveghely miatt
a múlt század elején sok, a problémával foglalkozó kutató a ku-
sita dinasztia fáraói között kereste Szuát. Mivel azonban a kusi-
ta (25.) dinasztiát csak a 710-es évek közepén alapították meg
Egyiptomban, azt a lehetõséget, hogy Szua esetleg núbiai szár-
mazású királyt takarna, sokáig kizárták. A figyelem emiatt két
líbiai eredetû uralkodó felé fordult.

Elõször Tefnakht, Szaisz királya, a 24. dinasztia fáraója volt
az, akit sokan a Bibliában megjelenõ egyiptomi uralkodóval
azonosítottak.40 A bibliai névalak alapján történõ interpretáció-
kon kívül a szaiszi uralkodó mellett érvelõ kutatók történeti ala-
pon azzal indokolták választásukat, hogy Tefnakht a Nílus-del-
ta keleti részére irányuló terjeszkedõ politikájának köszönhetõ-
en a 730-as évek végén és a 720-as évek elején Piankhinál
korábban került közel a szíriai-palesztinai térséghez, így aktív
szerepet vállalhatott az Elõ-Ázsiában végbement politikai vál-
tozásokban, és ott adott esetben egy asszír-ellenes felkelést tá-
mogathatott.41 Ez bizonyos szempontból igaz, de két dolgot
nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az elmúlt évtizedekben
publikálásra kerültek az egyik asszír fõvárosból, Nimrudból
(ma Kalhu) elõkerült bor-42, illetve lólisták. Ezek az adminiszt-
ratív szövegek egyértelmûen bizonyítják, hogy az asszír udvar-
ban már a 730-as évek közepén kusita hivatalnokok tartózkod-
tak. Ennek az volt az oka, hogy III. Tukulti-apil-Ésarra uralko-
dásától kezdõdõen a hadsereg harcikocsizó csapatai számára az
erõsebb testalkatú, kusita tenyésztésû43 lovakat kezdték el im-
portálni az asszírok. Így Piankhi, aki a 740-es évek közepén
foglalta el Kus trónját, pontosan tudhatta, hogy milyen változá-
sok mentek végbe Elõ-Ázsiában. Másrészt Hóseás elsõ függet-
lenedési kísérlete során még nem próbált Egyiptomból segítsé-
get szerezni, holott Tefnakht 727-ben már vélhetõen az egész
Delta tényleges urának számított. Amennyiben az izraeli ural-
kodó vele akart szövetségre lépni, akkor azt már 727-ben is
megtehette volna.

A másik líbiai származású uralkodó IV. Oszorkon, a Tanisz
központú 22. dinasztia fáraója. Azon kívül, hogy talán az õ
neve áll legközelebb a Bibliában megjelenõ névalakhoz, több
fontos történeti érvet is meg lehet említeni a taniszi uralkodó
mellett.44 A két legfontosabb közül az elsõ az, hogy a 22. di-
nasztia fáraói már korábban is szövetségi viszonyban álltak iz-
raeli uralkodókkal. 853-ban II. Oszorkon 1000 gyalogos kato-
nával támogatta a tizenkét király koalícióját, amely a szíriai
Karkarnál próbálta meg feltartóztatni III. Sulmánu-asarédu
asszír uralkodó elõrenyomulását.45 Ennek a szövetségnek az
egyik vezetõje Áháb volt, Izrael akkori királya. Legalább
ennyire fontos érv lehet az is, hogy a 2Kir 17-ben nincsen szó
az egyiptomi segítség megérkezésérõl. Ez azért lényeges, mert
esetleg hûen tükrözné azt a tényt, hogy IV. Oszorkonnak és a
22. dinasztiának a 8. század utolsó harmadában mennyire név-
leges volt már a hatalma, és nem volt lehetõsége egy olyan se-

reg felállítására, amelyet Izrael megsegítésére küldhetett volna.
A két fõ érv mellett még hármat érdemes megemlíteni, amelyek
kifejezetten Tefnakhttal szemben hoznak fel. Az elsõ az, hogy
IV. Oszorkon egy katonai támogatáshoz közelebb volt a Ní-
lus-delta keleti felében, mint Tefnakht a Nyugat-Deltában.
A második szerint a palotákkal és templomokkal kiépített Ta-
nisz vonzóbb lehetett egy követség elküldésére, mint a kicsit ta-
lán falusiasabb Szaisz. A harmadik az, hogy amikor a héber
próféták, elsõsorban Ézsaiás, az egyiptomi szövetségtõl óvnak,
akkor rendszeresen utalnak Taniszra, amely a Bibliában Zoán
néven jelenik meg.46 Több minden szól azonban a IV. Oszorkon
mellett felhozott érvek ellen.

A közel másfél évszázaddal korábban meglévõ diplomáciai
kapcsolat Egyiptom és Izrael között elsõsorban a két uralkodó-
házat, és nem a két országot kötötte össze. A karkari koalíció
felbomlása, valamint Omri és Áháb dinasztiájának bukása után
a két állam eltávolodott egymástól, és valószínûnek látszik,
hogy Izrael a Kr.e. 9. század végén folyamatossá váló arámi há-
borúkban már az asszír királyhoz, és nem egy egyiptomi ural-
kodóhoz fordult támogatásért (2Kir 13:5).47 Így szinte biztosra
vehetõ, hogy mire Hóseás elküldte követeit Egyiptomba, a
korábbi szövetségi viszony már nem feltétlenül jelenthetett
alapot egy újabb szövetségre.

Az kétségtelen tény, hogy a Bibliában nem szerepel Hóseás
második lázadása kapcsán, hogy kapott-e segítséget Szuától.
Véleményem szerint viszont hiba lenne azt feltételezni az izrae-
li uralkodóról, hogy csak az után döbbent volna rá szövetségi
kísérletének hiábavalóságára, hogy kiderült, nem fog Taniszból
katonai támogatás érkezni. Pontosan tudta, hogy IV. Oszorkon
milyen katonai-politikai lehetõségekkel rendelkezik, és hogy
tõle aligha várható bármiféle támogatás. Érdemes talán itt meg-
jegyezni, hogy a próféták Taniszra vonatkozó intelmei nem biz-
tos, hogy Hóseás szerencsétlenül végzõdõ szövetségi kísérleté-
re utalnak. 734-ben, amikor III. Tukulti-apil-Ésarra hadjáratot
vezetett a filiszteus partvidék ellen, Gáza uralkodója, Hanunu
Egyiptomba menekült, ahonnan nem sokkal késõbb visszatért.
Az asszír királyfeliratok ennek az epizódnak a leírásánál na-
gyon töredékesek, így az nem derül ki, hogy mi volt a gázai ki-
rály célja; csak menedéket keresett, vagy katonai támogatást is
igyekezett magának szerezni. Sajnos azt sem tudjuk meg, hogy
Egyiptomon belül pontosan melyik dinasztiánál próbálkozott,
minthogy azonban Hanunu menekülését a hirtelen kényszer
szülte, és nem átgondolt politikai lépésrõl volt szó, nagy a való-
színûsége, hogy Taniszban járt. III. Tukulti-apil-Ésarra történe-
ti szövegei alapján azt majdnem biztosan meg lehet állapítani,
hogy akármi is volt a gázai uralkodó szándéka, azt megvalósítani
nem tudta, vagyis semmilyen támogatást nem kapott. A kudarc
híre biztosan gyorsan elterjedt a térség államaiban, ezért nem el-
képzelhetetlen, hogy Ézsaiás intelmeiben ez visszangzik.

A két utolsó érvvel, amely a Tanisz és Szaisz közötti földraj-
zi távolságra és a két város külsõ megjelenésének a szembeállí-
tására utal, a probléma megoldásában véleményem szerint nem
lehet számolni. Egyrészt egy Asszíria ellen lázadó uralkodó
aligha a külsõségekre adott, amikor céljához igyekezett támo-
gatást szerezni. Másrészt 720-ban bizonyíthatóan kusita kato-
nák védték a filiszteus városok egy részét, akik sokkal mesz-
szebbrõl érkeztek, mint Tanisz vagy Szaisz.

A harmadik és véleményem szerint az egyetlen elfogadható
jelölt Szua személyével kapcsolatban a kusita uralkodó, Piank-
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Ki volt a bibliai Szua, Egyiptom királya?

hi. Annak ellenére, hogy sem a Lukiánosz által idézett Szeptua-
ginta-részlet, sem pedig a Hórusz-név alapján történõ azonosí-
tása nem meggyõzõ,48 a 720-as évek elejének izraeli és egyipto-
mi történelemi párhuzamai alapján más személy egyelõre nem
jöhet számításba. Ehhez egy nagyon fontos tényezõt ki kell
emelni Hóseás második lázadásával kapcsolatban: jelenlegi is-
mereteink szerint sem Izraelben, sem Asszíriában nem zajlot-
tak le olyan események, amelyek indokolttá tették volna Izrael
elszakadási kísérletét. Mégsem egy ad hoc próbálkozásról volt
szó. Mivel a Bibliából egyértelmûen kiderül, hogy az izraeli
uralkodó Egyiptommal próbált meg szövetkezni Asszíria ellen,
a Nílus-völgyben kellett végbemenni olyan változásoknak,
amelyek reményt adhattak az asszír iga lerázására. Vagyis,
Egyiptomban feltûnt egy olyan politikai tényezõ, amelyrõl el-
hitték, hogy elegendõ erõvel rendelkezik nemcsak ahhoz, hogy
egyesítse Egyiptomot, hanem ezen túllépve sikerrel tudjon tá-
mogatni egy olyan függetlenedési mozgalmat, amely a korszak
legerõsebb katonai és politikai állama ellen irányult. Amennyi-
ben Hóseás IV. Oszorkonnal vagy Tefnakhttal akart szövetség-
re lépni, már korábban is megtehette volna. Kus és Szaisz elsõ
háborúja viszont, amely éppen Hóseás második lázadása elõtt
kellett hogy véget érjen, elérhetõ közelségbe hozta a korszak
egyiptomi történelmének legmeghatározóbb személyiségét, Pi-
ankhit. A kusita uralkodó hadjáratának csúcspontját Memfisz
elfoglalása jelentette, ahol a királlyá koronázás egyes rituáléin
is átesett. Hóseás pedig valószínûleg csak erre várt. Az izraeli
uralkodó, aki minden bizonnyal feszült figyelemmel kísérte
végig az egyiptomi események alakulását, azonnal útnak
indította követeit, amint egyértelmûvé vált, hogy ki lesz a
háború gyõztese.

Izrael utolsó évei és Szamária ostroma

Az északi királyság utolsó éveivel és Szamária ostromával kap-
csolatban felmerült kronológiai problémák megoldásában egy
újabb ékírásos forrás lehet segítségünkre, amely ugyan nagyon
töredékes, de még így is számolni lehet, sõt kell is vele. Ez a
forrás az asszír Epónümosz Krónika, és annak is az a része,
amely az V. Sulmánu-asarédu uralkodási éveire (726–722) vo-
natkozó részeket tartalmazza. Ezek közül az elsõ négy uralko-
dási év a fontos.49

Az Epónümosz Krónikát Asszíria királyainak az uralkodása
szerint osztották hosszabb-rövidebb egységekre, attól függõen,
hogy ki milyen hosszú ideig uralkodott. A szöveg három osz-
lopból áll: az elsõben szerepel az évnek nevet adó hivatalnok
(lîmu – epónümosz), a másodikban a tisztsége, a harmadikban
pedig az adott év legfontosabb eseményének vagy eseményei-
nek rövid leírása. Sajnos, az említett szöveghelyen a harmadik
oszlop szinte teljesen kitörött. Ebben a négy sorban nem maradt
meg semmi más, csak a történéseket bevezetõ elöljárók: a
726-os évre vonatkozólag valószínûleg egy ina (-ban, -ben),
a következõ három évre pedig egy ana (itt: valami ellen).
A krónika egészét alapul véve megállapíthatjuk, hogy az inával
bevezetett gondolati egységek mindig azt jelentik, hogy az
uralkodó valahol tartózkodik. A legtöbb esetben az ilyen be-
jegyzések arra utalnak, hogy a király Asszíriában maradt (ina
mâti), tehát nem vezetett hadjáratot. A következõ három sor-
ban, a 725–723-as évekre vonatkozóan az ana elöljáró szere-

pel, aminek katonai/hadászati értelemben ’valaki/valami ellen’
jelentése van. Bár a földrajzi helységre utaló név mind a négy
évvel kapcsolatban kitörött, azt mégis meg lehet állapítani,
hogy 726-ban nagy valószínûséggel nem indult hadjárat, míg a
következõ három évben igen. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a
Biblia világosan leírja, hogy Szamária ostroma három éven ke-
resztül tartott, és pontosan meg is nevezi azt az uralkodót, aki az
ostromot mindvégig irányította, akkor felmerül az az igencsak
kecsegtetõ lehetõség, hogy az Epónümosz Krónikának a három
(725, 724, 723) évét összekapcsoljuk Hóseás 7–9. évével,
vagyis azzal a három évvel, ameddig az asszír sereg Izrael fõvá-
rosát ostrom alatt tartotta. Azonban ismételten fel kell hívni a
figyelmet arra, hogy a látványos párhuzam ellenére az asszír
forrás töredékessége miatt ez csak egy lehetséges elmélet, és
teljes mértékben nem bizonyítható.50

A Biblia, a Babilóni Krónika és az asszír Epónümosz Króni-
ka alapján nagyjából meg tudjuk határozni azt is, hogy Hóseás
mikor küldhette el követeit Egyiptomba. Erre valószínûleg 727
után és 725 elõtt, vagy 725-ben kerülhetett sor. Véleményem
szerint 727-et nemcsak azért lehet kizárni, mert annak az év-
nek a végén volt az elsõ kísérlete a függetlenedésre, hanem
azért is, mert 726-ban V. Sulmánu-asarédu valószínûleg
Asszíriában tartózkodott, nem kellett hadjáratot vezetnie. A
legvalószínûbb dátum a szövetségi viszony kialakítására 726,
azonban a 727-es év végének eseményei mégis felvetik annak a
lehetõségét, hogy arra talán 725-ben került sor. V. Sulmá-
nu-asarédunak 727-ben néhány hét elegendõ volt ahhoz, hogy
elfojtsa Hóseás felkelését. Ezért elképzelhetõ az is, hogy ugya-
nabban az évben küldte el Hóseás követeit Szuához, mint ame-
lyikben elkezdõdött Szamária ostroma, vagyis 725-ben. A szö-
vetségi viszony kialakításának kísérletére tehát két lehetséges
évszámunk van, 726 és 725.

A Biblia és az Epónümosz Krónika alapján, bár továbbra
sem figyelmen kívül hagyva az utóbbi nagyon töredékes álla-
potát, Szamária ostromát nagy biztonsággal 725–723-ra tehet-
jük, tehát még V. Sulmánu-asarédu uralkodásának idejére.51

Akkor viszont mi az oka annak, hogy II. Sarrukín saját magá-
nak tulajdonítja Szamária elfoglalását?

Ennek egyik oka lehet, hogy a város elfoglalása és V. Sulmá-
nu-asarédu halála (722) között eltelt rövid idõszak nem volt
elegendõ arra, hogy Izraelbõl tartományt szervezzenek. Az
asszír közigazgatás kiépítése, a lakosság áttelepítése és a harci-
kocsizó egységek besorozása a hadseregbe már biztosan II.
Sarrukín nevéhez fûzõdik. Ugyanakkor II. Sarrukín egyik ki-
rályfeliratában Szamária Damaszkusszal együtt a 722-ben fel-
lázadt városok között szerepel,52 így nem elképzelhetetlen,
hogy az asszír uralkodónak 720-ban újra el kellett foglalnia a
várost.

A két ostromról szóló elméletet általában arra alapozva
szokták elvetni, hogy egy három évig tartó ostrom után egy vá-
ros nem lett volna képes rövid idõn belül újból hatékonyan részt
venni egy felkelésben. Csakhogy éppen a hároméves periódus
az, amely megcáfolja egy hosszú ostrom valódi intenzitását. Az
újasszír történelem számos példával szolgál arra nézve, hogy
amikor a támadók egy város falai alatt hosszú ideig tartózkod-
tak, akkor valójában csak körülvették a települést, nem feltétle-
nül törekedtek pusztításra. Elzárták a városból kivezetõ utakat,
és elvágták az utánpótlást. Ezután pedig megvárták, míg a vá-
ros lakóinak helyzete olyannyira tarthatatlanná válik az éhínség



és a járványok miatt, hogy azok önként megadják magukat. Kü-
lönösen igaz ez a stratégia azokra a településékre, amelyek
egy-egy térség, ország központjának számítottak, tehát a kiépí-
tendõ asszír közigazgatásban is fontos szerepük volt. Éppen
ezért nem volt értelme lerombolni azt, amit rövid idõn belül
újra fel kellett volna építeni. Véleményem szerint ez történt az
izraeli fõváros esetében is, még V. Sulmánu-asarédu uralkodá-
sa idején, amely végül 723-ban adta meg magát. Ezt alátá-
maszthatja az is, hogy Szamária késõasszír rétegében csak mi-
nimális pusztulásra utaló nyomokat találtak, az asszír ostrom
alapvetõen nem a város elpusztítására irányult. Amennyiben a
támadó sereg komolyabb ostromba fog, akkor a város aligha
tartott volna ki három éven keresztül. Így azonban sem a város-
ban, sem pedig az erõdítéseiben nem esett komolyabb kár, és a
lakosság is megmenekült a pusztítástól. Minden lehetõsége
meglehetett Szamáriának arra, hogy részt vegyen abban az
egész asszír birodalomra kiterjedõ felkeléshullámban (722),
amelyet II. Sarrukín trónralépése indított el. Szamária esélyeit
tovább növelte, hogy az asszír uralkodó az Asszíriában kitört
polgárháború és a babilóni probléma kiújulása miatt csak
720-ban tudta elsõ nyugati hadjáratát elindítani.

Piankhi hadjáratának a datálása a bibliai
és az ékírásos források tükrében

Amennyiben a 8. század utolsó harmadában Egyiptomban vég-
bement politikai eseményeket megpróbáljuk elhelyezni az
Elõ-Ázsiában bekövetkezett változások sorában, akkor a
bibliai és az ékírásos források által szolgáltatott adatok segítsé-
gével lehetõségünk van arra, hogy a kusita uralkodó hadjáratá-
nak idõpontját valamivel pontosabban tudjuk meghatározni.

A Babilóni Krónika alapján Hóseás elsõ függetlenedési kí-
sérletét 727-re lehet datálni. Az események szempontjából na-
gyon fontos, hogy az izraeli uralkodó ekkor még nem akart
Egyiptomtól segítséget kérni, a második lázadásához azonban
már igen. Ha az Epónümosz Krónika segítségével Szamária
elsõ ostromát helyesen tesszük 725–723 közé, akkor Hóseás
szövetségi kísérletével kapcsolatban két lehetséges évszám me-
rül fel, 726 és 725. Én a 726-os dátumot részesítem elõnyben,
de a források hiányosságai miatt 725 sem kizárható.53 Mivel a
kusita invázió és Hóseás szövetségi kísérlete valószínûleg
ugyanabban az évben történt, Piankhi hadjáratával kapcsolat-
ban is a 726-os és a 725-ös dátumokkal lehet számolni. Úgy
gondolom, ha figyelembe vesszük az egyiptomi, izraeli és
asszír történelem párhuzamait, akkor a kusita uralkodó hadjára-
tát és az izraeli követség Szuához, „Egyiptom királyához” kül-
dését nyugodtan tehetjük 726-ra, Hóseás elsõ függetlenedési
kísérlete (727) és Szamária ostromának kezdete (725) közé.
Hóseásnak gyorsan kellett cselekednie, hogy felvegye a kap-
csolatot Piankhival. Erre csak abban a rövid periódusban volt
lehetõsége, ameddig Piankhi a Deltában, illetve a Delta közelé-
ben tartózkodott.54 Ez az idõszak, az adott év második fele,
vagy még inkább utolsó harmada, a hadjárat utolsó fázisa és a
kusita fennhatóság alsó-egyiptomi konszolidálása volt, ami
nem vett hosszú idõt igénybe. Amennyiben Hóseás szövetségi
kísérletét és Szamária ostromának kezdetét egy évre tesszük,
725-re, akkor ez azt is jelentené, hogy abban az évben kellett
véget érnie Piankhi hadjáratának is. Ez viszont már túl sok, fõ-
leg akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a kusita uralkodó had-
járata, amely az események láncolatában legelöl áll, az év má-
sodik felében fejezõdött be. Éppen ezért gondolom úgy, hogy
Piankhi hadjáratának (Piankhi uralkodásának a 20. éve) és
Hóseás szövetségi kísérletének a legvalószínûbb idõpontja
726.55
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