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Áháb utolsó háborúja

Kőszeghy Miklós

A háború és a béke az Ószövetség világában is ezernyi szállal kötődött egy-
máshoz. Aligha tévedünk nagyot, ha azt feltételezzük, hogy e két alapvető 
emberi létállapot aránya az ókori Palesztinában nem különbözött lényegesen 

attól az aránytól, amely a modern Palesztina viszonyait jellemzi. Ha tehát e két je-
lenségről kellene írnunk, akkor Janus-arcú írás születne klaviatúránk alatt, ráadásul 
az egyik fele jól kidolgozott lenne, a másik – a békés fél – viszont elnagyolt. E rövid 
írás keretei között inkább egyetlen konkrét háború kapcsán szeretnénk elgondolkodni 
háború és vallás összefüggésrendszerének egyetlen darabjáról. S tesszük mindezt az 
Ószövetség talán leginkább ellentmondásos királyának, Omri fi a Áhábnak példáján, 
aki a Biblia lapjain1 istentelen gonosztevő, a Biblián kívüli asszír források,2 valamint 
a Mesa-felirat alapján azonban nagy formátumú uralkodó volt.

Áháb történetéből egyetlen csatára, ama végzetes utolsóra szeretnénk koncentrálni, 
amelynek végén a király elesik a damaszkuszi arámiakkal Rámót-Gileád birtoklásáért 
vívott harcban, s amelyről az 1Kir 22 az alábbi módon számol be:

(1) És eltelt három év háború nélkül Arám és Izrael között. (2) És lett a harmadik 
évben, hogy elment Jósáfát,3 Júda királya Izrael királyához.4 (3) És mondta Izrael 
királya a szolgáinak: „Hát nem tudjátok, hogy Rámót-Gileád5 a miénk? De mi této-
vázunk, hogy visszavegyük Arám királyának kezéből!” (4) És mondta Jósáfátnak: 
„Jössz velem harcolni Rámót-Gileádba?” És mondta Jósáfát Izrael királyának: „Én 
mint te, a népem mint a te néped, a lovaim mint a te lovaid.” (5) És mondta Jósáfát 
Izrael királyának: „Kérdezd meg ma Adonáj szavát!” (6) És összegyűjtötte Izrael 
királya a[z összes]6 prófétákat,7 négyszáz embert és mondta nekik: „Elmenjek Rá-
mót-Gileádba harcolni, vagy ne tegyem?” És mondták: „Menj, és Adonáj a kezed-
be adja, ó király!” (7) És mondta Jósáfát: „Nincs-e itt még prófétája Adonájnak, 
hogy megkérdezzük?” (8) És mondta Izrael királya Jósáfátnak: „Ezen kívül van 
közülük egy ember, hogy megkérdezze Adonájt, de én gyűlölöm őt, mert nem prófé-
tál nekem jót, hanem rosszat, Mika,8 Jimla fi a.” És mondta Jósáfát: „Nem szabad 
így beszélnie a királynak!” (9) És hívta Izrael királya egyik eunuchját és mond-
ta: „Siess Mikáért, Jimla fi áért!” (10) És Izrael királya és Jósáfát, Júda királya 
ott ültek, ki-ki a maga trónján díszruhában(?)9 Samária kapujának bejáratánál, 
és az összes próféták prófétálók voltak előttük. (11) És csinált Cidkijjá, Kenaaná 
fi a magának vasból szarvakat, és mondta: „Így szólt Adonáj: ezekkel ökleld Ará-
mot, amíg megsemmisíted!” (12) És az összes próféták így prófétáltak: „Vonulj fel 
Rámót-Gileád ellen, és járj sikerrel, és Adonáj a kezedbe adta, ó király!” (13) És 
a követ, aki elment, hogy hívja Mikát, így szólt hozzá: „Nézd csak, a próféták szá-
jának szavai egytől egyig jók a királyhoz, legyen hát a szavad mint egynek szava 
közülük, és beszélj jót!” (14) És mondta Mika: „Amint él Adonáj, azt, amit mond 
nekem Adonáj, azt fogom mondani.” (15) És odament a királyhoz és mondta a 
király neki: „Fölvonuljunk10 Rámót-Gileád ellen, hogy harcoljunk vele, vagy této-
vázzunk?” És mondta neki: „Vonulj fel, és járj sikerrel, és Adonáj a kezedbe adta, 
ó király!” (16) És mondta neki a király: „Hány alkalommal eskesselek meg, nem 
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mondasz, csak igazat Adonáj nevében?” (17) És mondta: 
„Akkor halld Adonáj szavát! Láttam egész Izraelt szétszó-
ródni a hegyeken, mint a nyájat, amelynek nincs pásztora. 
És mondta Adonáj: nincsenek urak ezek számára, mindenki 
térjen vissza a házába békével!” (18) És mondta Izrael ki-
rálya Jósáfátnak: „Nem megmondtam neked, nem prófétál 
ez jót, csak rosszat!” (19) És mondta:11 „Ezért halld meg 
Adonáj szavát: Láttam Adonájt a trónján ülőt,12 és az ég 
minden serege álló a jobbján és a balján. (20) És mondta 
Adonáj: Ki téveszti meg Áhábot, hogy felvonuljon és elessen 
Rámót-Gileádban? És ez így beszélt, az meg úgy.”13 (21) 
És előlépett egy démon,14 és megállt Adonáj előtt, és mond-
ta: „Én megtévesztem.” És mondta Adonáj neki: „Mivel?” 
(22) És mondta: „Kimegyek és leszek hazug démon minden 
próféta szájában.” És mondta: „Ha meg tudod téveszteni, 
menj, és cselekedj így!” (23) És ilyen módon adott Adonáj 
hazug démont valamennyi prófétád szájába, és Adonáj sze-
rencsétlenséget mondott ki rád.”15 (24) És odalépett Cid-
qijjá és állon vágta Mikát és mondta: „Mi ez? Eltávolodott 
Adonáj lelke tőlem, hogy általad beszéljen?” (25) És mond-
ta Mika: „Meglátod azon a napon, amikor mész szobáról 
szobára, hogy elrejtőzz!” (26) És mondta Izrael királya: 
„Fogjátok16 Mikát, és vigyétek Ámon városparancsnokhoz 

és Jóáshoz,17 a király fi ához!” (27) És mondjátok:18 „Így 
szól a király: tegyétek ezt börtönbe és etessétek szűkösen 
kenyérrel és itassátok szűkösen vízzel, amíg békében meg-
jövök.” (28) És mondta Mika: „Ha csakugyan visszatérsz 
békében, akkor nem Adonáj beszélt általam.” És mondta: 
„Hallja meg mindezt a nép!”19 (29) És felvonult Izrael ki-
rálya és Jósáfát, Júda királya Rámót-Gileádba. (30) És 
mondta Izrael királya Jósáfátnak: „Felismerhetetlenné te-
szem magam és megyek a harcba, de te vedd fel a saját ru-
hádat!” És felismerhetetlenné tette magát Izrael királya, és 
ment a harcba. (31) És Arám királya mondta a harci kocsi 
parancsnokainak (harminckettő)20: „Ne harcoljatok kicsi-
vel, vagy naggyal, csak Izrael királyával egyedül!” (32) 
És volt, hogy a harci szekerek parancsnokai meglátták Jó-
sáfátot, és mondták: „Biztosan Izrael királya ő!” És felé 
fordultak, hogy harcoljanak ellene, de segítségért kiáltott 
Jósáfát. (33) És volt, hogy a harci szekerek parancsnokai 
meglátták, hogy nem Izrael királya ő, elfordultak tőle. (34) 
És egy férfi  felajzotta íját és találomra eltalálta Izrael ki-
rályát a szíjak (?)21 és a pikkelypáncél között. És mondta 
kocsihajtójának:22 „Fordulj meg és vigyél ki a harcból,23 
mert súlyosan megsebesültem! (35) És hevesedett24 a harc 
azon a napon és a király oda lett állítva25 a szekérhez Arám 
ellen. És estére meghalt, és kifolyt a seb vére a szekér aljá-
ra. (36) És bejárta a kiáltás26 a tábort, amikor lement a nap: 
„Mindenki a városába, mindenki az országába!” (37) És 
meghalt a király, és elmentek27 Samáriába, és eltemették 
a királyt Samáriában. (38) És lemosták a kocsit Samária 
tavában, és kutyák nyalták fel a vérét és prostituáltak mo-
sakodtak (benne) Adonáj szavai szerint, amit mondott. (39) 
És Áháb tetteinek maradéka, mindaz, amit tett és az elefánt-
csont palota, amelyet épített és a városok, amelyeket épí-
tett, nincsenek-e ezek leírva az Izrael királyainak napjaiban 
tett dolgokról írt könyvben? (40) És feküdt Áháb atyáival és 
uralkodott Ahazja, a fi a utána.

A szöveg felosztása körül a kutatásban elég sok a bizonytalan-
ság. E. Würthwein28 szerint a szöveg magvát egy, a mesés ele-
mektől sem mentes, északi eredetű történeti elbeszélés képezi: 
2b-4, 29-37. A 38. vers olyan betoldás, amely összekapcsolja 
a szakaszt az 1Kir 21, 19b-vel, vagyis a csatatörténetet Nábót 
történetéhez kapcsolja. Az 1. vers redakció útján került jelen-
legi helyére, feladata az, hogy összekösse a fejezetet az 1Kir 
20 anyagával. Ezt a szokásos deuteronomiumi blokkok köve-
tik a király temetéséről, valamint uralkodásának értékeléséről. 
Hasonlóan osztja fel a fejezetet G. Hentschel29 is. Magunk is 
nagyjából ezt a felfogást követtük, elvetve H. Weippert meg-
oldását,30 aki a körülbelül 40 versnyi szöveget nem kevesebb 
mint 8 (!) redakciós síkra osztja fel. Weippert tanulmánya itt 
klasszikus szépséggel mutatja a redakciótörténeti kutatás túl-
hajtását, amely ma már egyre kevésbé látszik, ám a nyolcvanas 
években virágkorát élte. Minden valamire való tudós igyeke-
zett legalább egy újabb redakciótörténeti réteget azonosítani a 
Deuteronomiumi Történeti Mű, vagy ezzel összefüggésben a 
prófétai korpusz valamelyik szövegében. Magunk tiszteljük e 
munka irodalmi alaposságát, ám mégsem érthetünk vele egyet. 
Fő okunk erre az, hogy e hipotetikus és minuciózus felosztá-
sok mögött nem látjuk a társadalmi valóságot. Nem látjuk azt 
az írnoki réteget, de azt a szellemi igényt sem, hogy egy-egy 

1. kép. A Mésa-sztélé. Kr. e. 9. század közepe (Louvre)
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történetet minimum nemzedékenként egyszer, de néhol több-
ször is újra kiadjanak. Márpedig egy ilyen összetettségű re-
dakciós munka írnokokat és igazi íróasztali munkát követelne 
meg. A rétegek számának e robbanásszerű megnövekedésében 
sokkal inkább a Deuteronomiumi Történeti Műre vonatkozó 
redakciótörténeti modellek összeomlását látjuk, így magunk 
nem óhajtjuk szaporítani a posztulált rétegek számát. A szöve-
gek felépítését összetettnek, de ugyanakkor minél inkább egy-
szerűnek szeretnénk felvázolni:

1. Alapelbeszélés: 1–4, 29–37 (álló betűkkel).
2. Prófétai legenda, maga is ősi, jelenlegi helyére a DtrP31 

illesztette: 5–28 (dőlt betűkkel).
3. A DtrH32 összegzése és értékelése: 39–40 (dőlt és aláhú-

zott betűkkel).
4. Későbbi (talán DtrH) betoldás, híd a Nábót-történethez: 

38 (aláhúzott betűkkel).

A szöveg valóságos kincsesbánya, ha a háború mindennapjai 
iránt érdeklődünk. Alábbi rövid összefoglalónkat úgy szeret-
nénk összeállítani, hogy kommentárszerűen, többé-kevésbé a 
történet rendjén haladva adjuk közre mondanivalónkat.

Júda és Izrael viszonya

Júda királya a történetben mindvégig alárendelt szerepet ját-
szik. A szöveget olvasva az a határozott benyomásunk támad-
hat, hogy Jósáfát egyenesen Izrael királyának vazallusa volt. 
Ő az, aki elhagyja saját városát, és ura segítségére siet. Ő az, 
aki vazallusi esküformulára emlékeztető módon nyilvánítja ki 
hűségét: Én, mint te, a népem, mint a te néped, a lovaim, mint 
a te lovaid. Áháb parancsokat adhat neki, például a később fon-
tossá váló páncélviselés tekintetében, s Jósáfát elfogadja Áháb 
ötletét. Pedig tudhatja, hogy ezzel bizony veszélybe sodorja 
saját életét is. Júdának ebben az időben nem nagyon lehettek 
komolyabb önálló külpolitikai ambíciói, feladata inkább az 
északi Izrael akcióinak támogatásában merült ki. A háborúra 
készülő király, jelen esetben Áháb, tehát összegyűjti saját erőit, 
s vazallusának katonai támogatását is elengedhetetlennek tartja 
a hadjárat sikeres befejezéséhez. E vazallusi helyzetre utalhat 
az is, hogy Áháb lánya (esetleg testvére), Ataljá ekkoriban ép-
pen a júdai király felesége.

2. kép. III. Sulmánu-asarédu udvarnokai körében. Balawati bronz kapupánt reliefdísze. British Museum (Niederreiter Zoltán felvétele)
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Miért éppen Rámót-Gileád?

A háború motivációja szempontjából mindenekelőtt azt kell 
megvizsgálnunk, miért volt ennyire fontos Rámót-Gileád, 
hogy Samáriában és Damaszkuszban egyaránt úgy értékelték: 
birtoklása megér egy háborút.

Ha a város csakugyan azonos Tell el-Hösn33 telephalmával 
Transzjordániában, akkor elsőként azt kell észrevennünk, hogy 
a település a mezőgazdaságilag hasznosítható területek keleti 
peremén feküdt. Itt már a nagyobb méretű állattartás sem volt 
lehetséges a csaknem sivatagi körülmények miatt. Rámót-Gi-
leádtól keletre kezdődik a sivatag, amely itt a tengerszint feletti 
7-800 méteres magasságot is eléri, hogy azután fokozatosan 
lejtve a folyó középső folyása táján, illetve attól valamivel dél-
re elérje az Euphratészt. Ha áttekintjük a térségben található 
vaskori telepek elhelyezkedését,34 akkor éppen Tell el-Hösn 
magasságában azt találjuk, mintha a telepek egy út mentén he-
lyezkednének el. Ez az út kelet felé, azaz a sivatagon át Mezo-
potámiába vezetett. Kisebb karavánok megpróbálkozhattak itt 
az átkeléssel. A kockázat nagy volt, hiszen jórészt lakatlan és 
víztelen pusztaságot kellett átszelniük a kereskedőknek, ám az 
elérhető nyereség sem volt kicsi: legalább 6-700 kilométerrel 
rövidebb út. Nincsenek konkrét adataink arról, milyen volu-
menű kereskedelem zajlott ezen az úton, de a körülményeket 
ismerve feltételezhetjük, hogy nem túl nagy. A forgalom zöme 
a Via Marison zajlott, amelynek itteni szakasza a Jordántól 
keletre haladt Damaszkusz felé. A Rámót-Gileád mellett futó 
vaskori utat így a Via Maris egyik leágazásának is tarthatjuk. 
Másfelől Rámót-Gileád rajta feküdt a Királyok útjának neve-
zett úton, amely a Jordántól keletre haladt az Aqabai-öböltől 
Damaszkusz felé. Részben ez a kereskedelmi forgalom tette 
fontossá Rámót-Gileádot Damaszkusz és Izrael számára egy-
aránt. Ehhez járult még a gileádi régió stratégiai jelentősége. 
Aki a környéket birtokolta, az ellenőrizhette a Damaszkusz 

felé irányuló forgalmat éppen úgy, mint a Galileán át Föníciá-
ba, illetve a Jordán árkán átkelve Samária felé irányuló moz-
gásokat. Márpedig a föníciai reláció Áháb Izraelje számára 
elsőrendű fontosságú volt, hiszen a dinasztia éppen Fönícián 
keresztül tudott a családi kapcsolatok szintjén is bekapcsolódni 
az ókori Kelet diplomáciai rendszerébe. A háború tehát ebben 
az esetben is racionális döntésen alapuló, értelmes és elérhető-
nek látszó célok érdekében folytatott akció volt. Áháb persze 
felháborodik, hogy hát Rámót-Gileád Izraelt illetné, és gya-
lázat, hogy a damaszkuszi király mégis birtokolni merészeli. 
E felháborodás amolyan politikusi színjáték lehetett csupán, a 
célrendszer gazdasági irányultságú volt.

Földi vagy transzcendens háború?

Ha valaki akár csak futólag is végigolvasta a bibliai szöveget, 
akkor nyomban tudhatja a választ előbbi kérdésünkre: földi és 
transzcendens háború egyszerre. A háború kimenetele igen fon-
tos volt, így nem csoda, hogy mint az ókori Keleten alighanem 
mindenhol és mindig, itt is megkérdezték YHWH-t. Rengeteg 
próféta jövendöli egybehangzón, hogy a király győzni fog a 
harcban. Isten ugyanis neki fogja adni (néha imperfectumot 
olvasunk), vagy már neki is adta (perfectum propheticum)35 
Rámót-Gileádot. Ez a gesztus, hogy tudniillik valamilyen divi-
nációs technikával (lehet az bármilyen ismert és az adott terü-
leten használatos technika) megpróbálják megtudni az istenek 
szándékát a készülő hadjárattal kapcsolatban, nos, mindez nem 
számít újdonságnak, külön említésre méltó eljárásnak az ókori 
Keleten. Ami azután a próféták közt történik, az annál inkább! 
Az egyik ugyanis (Mika ben Jimla) homlokegyenest mást jö-
vendöl, mint a többiek. S ettől kezdve azután rengeteg meg-
hökkentő dolog történik.

Először is Mika, aki szemlátomást YHWH igaz prófétája, 
először szemrebbenés nélkül hazudik Áhábnak: ő is sikert jö-
vendöl, mint a többiek. Mindez nem vet túl jó fényt a prófétai 
céh tagjaira, de e kérdés megvitatása túl messzire vezetne ki-
tűzött témánktól. Maga a király is érzi azonban az őszinteség 
hiányát, s valósággal kiköveteli az igazi, bár rá nézve kedve-
zőtlen jövendölést. A szöveg szemlátomást elfogult Áhábbal 
szemben, és YHWH előre elrendelt igazságos ítéletének érzi 
a király közeledő halálát. A problémát az okozza, hogy legi-
timnek tűnő próféták jövendölnek egymásnak tökéletesen el-
lentmondó dolgokat. El kell tehát dönteni, hogy melyikük az 
„igaz” és melyikük a „hamis” próféta.36 Maguk a próféták sok 
mindent megtettek a kérdés eldöntéséért. Még a tettlegességtől 
sem riadtak vissza, amint ezt Cidqijjá ökölcsapása is bizonyít-
ja. Ám végső soron úgy látszik, hogy a jelenet résztvevői közül 
senki sem rendelkezett olyan, megbízható kritériumrendszer-
rel, amellyel el lehetett volna dönteni, hogy ki prófétál igazat, 
és ki nem. Azazhogy talán létezett két ilyen kritérium is, de 
mindkettővel baj volt.

A Deuteronomium 18,19 szerint mindenképpen hamis 
próféta az, aki nem YHWH, hanem valamilyen idegen isten 
nevében jövendöl. Eltekintve most attól, hogy ez a rendelke-
zés létezett-e már Áháb korában, a Kr. e. 9. század közepén, 
használatát ez esetben lehetetlenné tette, hogy a szöveg szerint 
valamennyi próféta YHWH nevében prófétált. Nem maradt 
más hátra, mint egy másik, ugyancsak a Deuteronomiumból 

3. kép. III. Sulmánu-asarédu sztéléje, az ún. Kurkh-monolit. 
Ma a British Museumban található (forrás: Wikipedia Commons)

Okor_2010_1.indd   22Okor_2010_1.indd   22 2010.04.14.   13:27:252010.04.14.   13:27:25



  Áháb utolsó háborúja

23

(18,22) is ismerős kritériumot választani: megvárni, hogy be-
teljesedik-e a prófécia. Ha igen, akkor a próféta igaz próféta 
volt, ellenkező esetben nem. Áháb mintha pontosan ezt ten-
né, amikor elrendeli, hogy visszatéréséig börtönözzék be Mika 
ben Jimlát. Mindez azonban nyilván jelzi, hogy ilyen esetek-
ben mindenki elég kétségbeesett helyzetbe került. Hiszen ép-
pen a történtek előtt lett volna szükség arra, hogy megtudják, 
csakugyan YHWH küldte-e az adott prófétát, vagy nem. Mire 
pedig Áháb megbizonyosodott róla, hogy Mika valóban igaz 
próféta, s próféciája valóban YHWH-tól jön, már késő volt.

Mekkora hadseregek csaphattak össze?

Jól tudjuk, hogy az Ószövetség, de csaknem minden ókori ke-
leti forrás számadatait érdemes a legnagyobb óvatossággal, sőt 
talán inkább bizalmatlansággal kezelnünk. A szerzők gyakorta 
esnek afféle keleties túlzásokba, különösen akkor, ha az ese-
ményt hosszabb idő választja el a lejegyzésétől. Ahogy távolo-
dunk az időben, úgy növekszik a diadal, úgy lesz egyre hősie-
sebb a fáraó, és úgy nő az ellenséges halottak száma.

Az ilyen számadatok ellenőrzése általában igen nehéz fel-
adat. Nagyon sokat segít az eredeti helyszín meglátogatása ah-
hoz, hogy meggyőződhessünk egy számadat eltúlzott voltáról. 
A Numeri (Mózes 4. könyve) első fejezete például tudtunkra 
adja, hány fővel táborozott Izrael a pusztában a kivonulás után. 
A szöveg elképesztően magas számadatot hoz, törzsenként kö-
rülbelül és átlagosan 45-50 000 főt. Ha ezt megszorozzuk a tör-
zsek tizenkettes számával, valamint fi gyelembe vesszük, hogy 
a lista csak a húszévesnél idősebb, besorozott férfi akat tartal-
mazza, akkor olyan hatalmas tömeget kapunk, amely több te-
kintetben is megfontolásra késztet. Egyfelől akárhová teszünk 
is egy röpke kirándulást a Sínai-félszigeten, a Negev-sivatag-
ban vagy a Jordántól keletre eső területeken, azt látjuk, hogy az 
adott természeti viszonyok közt ennyi ember legfeljebb szom-
jan halni volna képes. És akkor arra még nem is gondoltunk, 
hogy a két világháború közötti brit népszámlálási adatok tanú-
bizonysága szerint az adott időszakban ennél kevesebb lakosa 
volt egész Palesztinának, ide értve a mai Jordánia teljes terüle-
tét is. A számadat tehát bizonyosan reménytelenül túlzó.

Amikor hadseregekről szól az Ószövetség, a helyzet akkor 
sem sokkal jobb. Az 1Kir 12, 21 arról tudósít, hogy a salamoni 
állam felbomlása után Roboám, Júda királya 180 000 váloga-
tott harcossal készül felvonulni Jeroboám és Izrael ellen. Ez 
az adat is vaskos túlzásnak tűnik, több tekintetben is. Ha meg-
gondoljuk, hogy a Kr. e. 13. század elején II. Ramszesz fáraó a 
teljes egyiptomi ütőerőt, azaz 20 000 embert vezetett a qadesi 
csatában a hettiták ellen, akkor Roboám 180 000 katonája tel-
jes képtelenségnek tűnik. Ne feledjük: II. Ramszesz Egyipto-
ma a kor szuperhatalma volt! Abba pedig még belegondolni 
sem érdemes, mekkora és mennyire megoldhatatlan logisztikai 
feladat lett volna 180 000 ember élelmezése a hadjárat során. 
De pozitív adataink is vannak, amelyek a létszám tekintetében 
óvatosságra intenek. Tel-Arad erődjében például, a júdai állam 
déli határán a Kr. e. 7. és 6. század fordulóján körülbelül 100 
katona, részben görög hopliták, részben pedig júdaiak szolgál-
tak.37 Pedig Tel-Arad Júda déli védővonalának központi erő-
dítménye volt, ahonnan alkalomadtán még el is vezényeltek 
katonákat a szomszédos erődök védelmének megerősítésére.38

Az 1Kir 22 egyetlen olyan adatot közöl, amelynek köze le-
het az egymással szemben álló hadseregek létszámadataihoz. 
A 31. vers azt mondja, hogy a damaszkuszi hadseregben 32 
harcikocsi-parancsnok harcolt. Az adatot nem árt komolyan és 
szó szerint érteni. A szöveg nem arról beszél, hogy 32 harci 
kocsizó osztag parancsnoka volt ez a 32 tiszt, hanem egyértel-
műen a kocsik számát nevezi meg. Ha minden kocsin a vala-
ha lehetséges maximális 3 katonával (hajtó, íjász és pajzstartó) 
számolunk, akkor eredményként 96 katonát kapunk. Mivel 
azonban a csapatoknak a szekeresek csak töredékét tették ki, 
érdemes egyéb források segítségével megbecsülni a lovasok és 
a gyalogosok számát is.

III. Sulmánu-asarédu Kr. e. 853-ban, uralkodásának hatodik 
esztendejében csatát vívott tizenkét kisállam egyesített hadere-
jével a szíriai Qarqar mellet, az Orontész folyó partján.39 A ki-
rály monolitfeliratának adatait40 tekintve az asszírokkal szem-
ben felálló hadsereg a következőképpen állt össze:

Adad-idri, Damasz-
kusz királya:

1200 szekér 1200 lovas 20 000 gyalogos

Irhuleni, Hamat 
királya: 

700 szekér 700 lovas 10 000 gyalogos

Áháb, Izrael királya: 2000 szekér 10 000 gyalogos
Byblosból: 500 gyalogos
Egyiptomból: 1000 gyalogos
Irqatából: 20 szekér 10 000 gyalogos
Matinuba’li, Arwad 
királya:

 200 gyalogos

Usanatból:  200 gyalogos
Adunuba’litól, 
Sianuból:

30 szekér 10 000 gyalogos

az arab Gindibu’-tól:  1000 tevés harcos
Baasa-tól, az am-
móni41 Bet-Rehob 
királyságból:

x000 gyalogos

Ha röviden áttekintjük az egyes fegyvernemek létszámará-
nyait, igen érdekes, két szélsőséget mutató kép bontakozik ki 
előttünk.

Irqata esetében a szekerek és a gyalogság létszámaránya 
egészen extrém, nagyon kevés szekérre jut nagyon sok gya-
logos. E ponton fontos megjegyeznünk, hogy Irqata apró vá-
roskirályság volt Föníciában (Tell Arqa, Türosztól 20 kilomé-
ternyire északnyugatra),42 amelynek részéről a 10 000 főnyi 
gyalogság teljesen irreális adatnak tűnik. Sianu esete és mé-
rete (Tell Siyanu, Tripoli és Latakia között, ugyancsak Föní-
ciában)43 hasonló ehhez. A gyalogos kontingens létszáma itt is 
irreálisan magas. Ennek okát egyelőre hiába kutatjuk, annyit 
azonban talán leszögezhetünk, hogy az itt olvasható adatok 
nem mondhatók tipikusnak. Talán komolyabb ásatások nyo-
mán többet tudhatnánk meg erről a körülményről is, miközben 
az sem lehetetlen, hogy a furcsaság okát magában az asszír 
szövegben kell keresnünk.

Ha azonban a lista elején szereplő, az erőforrások tekinteté-
ben egymás közelében elhelyezkedő, viszonylag jól ismert ál-
lamokra tekintünk, használhatóbbnak látszó adatokhoz jutunk. 
Adad-Idri és a damaszkuszi kontingens esetében a szekerek és 
a gyalogosok aránya 1:15, Irhuleni és a hamati kontingens ese-
tében 1:14, Áháb és Izrael esetében pedig 1:5. Ha ezekkel az 
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értékekkel mint lehetséges szélső értékekkel számolunk, akkor 
talán megközelítően helyes eredményre juthatunk a Rámót-Gi-
leádnál küzdő csapatok létszámát illetően. Legfeljebb azt kell 
tudatosítanunk magunkban, hogy Qarqarnál a lét vagy nemlét 
volt a tét, Rámót-Gileádnál pedig „csak” egy terület birtoklása. 
Vagyis ha a qarqari adatok alapján kalkulálunk Rámót-Gile-
ád esetében is, akkor az abszolút maximumhoz juthatunk el. 
32 szekeret alapul véve ezek szerint a damaszkuszi hadsereg, 
amely Rámót-Gileádnál harcolt 160, 448, esetleg 480 főnyi 
gyalogsággal rendelkezett, Áháb hadserege pedig bizonyára 
nagyjából ugyanilyen erős lehetett.

Ezek az adatok természetesen hipotetikusak, de elég jól 
megfelelnek a két állam hétköznapi teherbírásának éppen úgy, 
mint a Ramót-Gileád körüli, csaknem sivatagi körülmények-
nek. Nem túl nagy államok nem túl nagy hadseregei csapnak 
össze tehát egymással.

Íj, páncél és YHWH akarata

Áhábnak a szöveg beállítása szerint meg kell halnia, bármit 
próbál is tenni ellene. Mintha Jónás történetét olvasnánk, ahol 
a próféta hiába próbálja kikerülni YHWH akaratát, saját pró-
fétaságát. Áháb is hiába próbálja elkerülni végzetét. Ha egy 
másik, sokkal későbbi és talán sokkal sikeresebbnek is mond-
ható hadvezér kollégáját akarnánk idézni: a kocka el van vetve. 
(Igaz, Caesar maga vetette el a kockát, Áháb esetében viszont 
YHWH tette ugyanezt.) Az íjat már felajzották, valahogy úgy, 
ahogyan Annuska is kiöntötte már a villamossínre az olajat 
ama végzetes moszkvai délutánon. De vajon milyen íjat ajzott 
fel a katona, s milyen volt az a páncél, amelynek Áhábot kellett 
volna megvédenie?

Az Ószövetség korának izraeli hadseregében a gyalogosok 
és a szekérharcosok egyaránt fel voltak szerelve íjjal.44 A vas-
kori palesztinai hadseregek már összetett, de alighanem még 
nem refl exíjat használtak. Bizonytalan megfogalmazásunk 
oka az, hogy palesztinai lelőhelyről a vaskorból nem maradt 
ránk íj. A nyílhegyeknek ezzel szemben annál változatosabb 
bőségét ismerjük, miközben a nyílvessző és a toll esetében 
megint elég sok a bizonytalanság. Az íj fontosságát jól jelzi, 
hogy az ószövetségi héber nyelvhasználatban gyakorta mint-
egy a katonai erő és hatalom teljességét jelenti (Jer 49,35, 
Hós 1,5 és 2,20 stb.). A fegyver gyakorlott kézben életveszé-
lyes volt, de természetesen más volt a helyzet, ha valaki pán-
célt hordott.

Áháb a szöveg tanúbizonysága szerint pikkelypáncélt (šryn) 
viselt. A pikkelypáncél pikkelyeit egy (feltehetően bőrből ké-
szült) tunikához erősítették, amelyet előzőleg megfelelő mó-
don kilyukasztottak. Mivel a páncélnak követnie kellett a test 
hajlatait, a pikkelyek eltérő nagyságúak voltak. Ilyen pikke-
lyek nagy számban kerültek elő a szíriai Kāmid el-Lōz (ókori 
nevén Kumidi) ásatásán a város késő bronzkori rétegeiből, így 
információink egyik fő forrása ez a leletegyüttes.45 A páncél a 

képi ábrázolások46 tanúbizonysága szerint bőven derék alá is 
érhetett, ez esetben a deréknál öv fogta össze. A Kumidiban ta-
lált pikkelyek vastagságának maximuma akár az 5 millimétert 
is elérhette, így azt mondhatjuk, hogy a páncél viszonylagos 
biztonságot nyújtott viselőjének. A gyenge pont a hónalj volt, 
ahová nem kerültek pikkelyek. S bár az ábrázolásokról ez nem 
kivehető, valószínűnek tarthatjuk, hogy itt futhattak a páncél 
széleit összefogó szíjak. Természetesen minimális, vagy talán 
még annál is kevesebb esély volt arra, hogy a harcost éppen itt 
találják el egy nyílvesszővel. És persze olyan bálna sem na-
gyon fordul elő, aki képes egyben lenyelni egy egész prófé-
tát! Áháb azért halt meg ilyen kevéssé valószínű módon, mert 
YHWH elhatározta a halálát. S ő ugyanúgy nem menekülhetett 
az isteni akarat elől, mint Jónás.

Áháb végül elvérzett. A szöveg beállítása szerint azért ma-
radt haláláig a kocsiján, nehogy kiválása megtörje az izraeli–
júdai csapatok harci morálját. Ez a megjegyzés pedig vagy arra 
utal, hogy csakugyan ez történt, vagy legalábbis azt jelzi, hogy 
egy királytól ez a magatartás volt elvárható a csatamezőn.

A bibliai szöveg természetesen nem a korabeli páncélzatról 
akart felvilágosítást nyújtani a kései utókor számára. A sebesü-
lés pontos helyét csak azért adta meg a szerző, hogy mindenki 
megérthesse, milyen körülmények közt halt meg a választott 
nép alighanem leggonoszabb királya (már ha magunkénak fo-
gadjuk el a deuteronomisztikus történetszemlélet látásmódját). 
Hogy mennyire reménytelen menekülni a YHWH által kisza-
bott sors, végzet elől. Vagyis pontosan az történik, ami minden 
forráselemzést végző történész álma: olyan szövegdarab adja 
meg kérdésére a választ, amely nem tartozik a forrás központi 
gondolatainak egyikét hordozó elemek közé. Csak úgy odavet-
ve közöl valamit, s az ilyet érdemes mindig nagyon komolyan 
venni.

Áháb után

Minden nép történetében vannak hullámhegyek, sikeres perió-
dusok, amelyeket aztán törvényszerűen hanyatló időszakok kö-
vetnek. Politikatörténeti szempontból Áháb uralkodása ilyen si-
kerperiódusnak bizonyult. Fia erőszakos halállal halt meg, egy 
puccsista tábornok, Jéhu kezétől. Ám Jéhu már leborul a földre 
III. Sulmánu-asarédu, Asszíria királya előtt. Ugyanazon király 
előtt, akivel szemben Áháb még sikerrel harcolt a szövetsége-
sek soraiban Qarqarnál. S ahogy jöttek a rosszabbnál rosszabb 
események, úgy kellett volna megszépülnie Áháb emlékének. 
Valahogy úgy, mint a kiegyezés után néhány évtizeddel tör-
tént a magyar történeti emlékezetben. Ám a deuteronomiumi 
szemlélet, amely csak a király vallásosságának mikéntjét tette 
a megítélés mércéjévé, Áhábot mindvégig Izrael leggonoszabb 
királyának tartotta. Lehetséges, hogy léteztek más vélemények 
is a királyról, de azokból semmi sem maradt ránk.

Bár a régészeknek alighanem igazuk van: dinasztiák jön-
nek, dinasztiák mennek, s csak a főzőfazék állandó. No és a 
háború.
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1 Főként az Illéshez fűződő ambivalens viszony, valamint a Nábót 
szőlőjéről és koncepciós peréről szóló bibliai beszámoló miatt 
ilyen sötét az ószövetségi Áháb-kép.

2 A releváns asszír források egyelőre nem léteznek magyar for-
dításban. Első tájékozódásra lásd Rykle Borger rövid kommen-
tárokkal ellátott fordításait: Kaiser 1984, 358–400. Különösen 
érdekes most számunkra III. Sulmánu-asarédu szövegeinek vá-
logatása ugyanitt (360–366). A Fekete obeliszk magyar fordítá-
sát adja Erdős 2009.

3 A személynevek és a helynevek átírásában egyaránt az 1975. évi 
református bibliafordítás revideált változatának megoldásait kö-
vetjük.

4 A szöveg véleményem szerint dramaturgiai okokból nem nevezi 
néven Izrael királyát. Önmagában ez a tény nem támaszthat alá 
egy olyan érvelést, amely az egész elbeszélést jó fél évszázaddal 
Áháb után datálja. Az így érvelő szerzők másik gondolata szerint 
nem valószínű, hogy akik Qarqar mellett együtt harcoltak Asszíria 
ellen, azok néhány év múlva egymás ellen fordulnának. Magam a 
történeti tapasztalat alapján kevés ennél valószínűbb fejleményt 
tudok elképzelni: a közösen mindenkit fenyegető veszély elhárult, 
most hát nyugodtan leszámolhatunk egymással!

5 Ramót-Gileád azonosításának problémáival, valamint a város 
stratégiai jelentőségével a kísérő tanulmányban foglalkozunk 
majd bővebben.

6 A Septuaginta olvasatát (panta) el lehet fogadni, ám mivel a héber 
szöveg önmagában is jól érthető, nem feltétlenül kell követnünk a 
görög verziót.

7 A történet itt prófétai történetté alakul, irodalomtörténetileg min-
denképpen elválasztandó az eddig olvasott bevezető szövegrész-
től. Mindazonáltal semmi sem szól az ellen, hogy a prófétai legen-
dát is igen réginek tartsuk, jelen helyére minden bizonnyal valami 
olyasféle redaktor munkájának köszönhetően került, akit a kutatás 
tizenöt éve még DtrP-nek nevezett volna, s jobb megoldás hiányá-
ban magunk még most is ezt tesszük.

8 A név eredeti formájának jelentése: „Ki olyan, mint Adonáj?”
9 A szöveg e ponton romlott. Olvasatunk a BHS apparátusának ja-

vaslatát követi.
10 A Targum Jonathan szövegének a Codex Reuchlinianusban fenn-

maradt singularis olvasatát ajánlja a BHS apparátusa. Mivel azon-
ban a mondat többi állítmánya pluralisban van, feltételezhetjük, 
hogy a Textus Masoreticusban található eredeti verzió jobb olva-
sat, mint a korrekció során előállított singularis forma.

11 Ismét a próféta veszi át a szót.
12 A szövegben olvasható participium az esemény jelenidejűségére 

utal.
13 Az itt szereplő ב-communicationis egy közelebbről meg nem hatá-

rozott tartalomra utal. Fordításunkban Jenni 1992, 170 megoldását 
követjük: der eine sagte dies, der andere jenes.

14 Az eredetiben álló רוח szó bírhat ilyen jelentéssel, ez köztudott. 
Vallástörténetileg teljesen elképesztő és védhetetlen hipotézis 
volna, hogy az egész ókori Keleten egyedül a Biblia világán be-
lül nem hittek volna a démonokban. A kérdés nem is ez, hanem 
inkább a terminológia. Albertz–Westermann 1971, 739–740 vé-
leménye szerint a רוח jelenthet „démon”-t, bár valószínűleg nem 
ez a szó alapjelentése. Az újabb szakirodalomban tapasztalható 
szkepticizmus, hogy ti. a szó nem jelenthet „démon”-t, jobbára 
a bibliai teológia, nem pedig a fi lológia felől érkezik. Alighanem 
Karasszon 1994, 28 megjegyzését érdemes irányadónak tartani, 
amely szerint a démonok a leggyakrabban ott bukkannak fel az 
Ószövetségben, ahol a sors legyőzni látszik az embert. Jelen szö-
vegünk azonban a nyelvhasználatból láthatóan nem feltétlenül egy 
konkrét démonra utal, inkább csak azt akarja tudatosítani az olva-
sóban, hogy YHWH parancsára egy ilyen lény intézi úgy, hogy 

Áháb minden emberi igyekezet ellenére, sorsszerűen meghaljon 
Rámót-Gileádnál.

15 A beszélő még mindig Mika.
16 A BHS apparátusa gazdag kéziratos anyagon nyugszik, amikor a 

Textus Masoreticus singularis imperativusa helyett pluralist java-
sol. A fordításban mi is pluralist olvasunk.

17 Jóás említése miatt legkésőbb itt azt kell hinnünk, hogy az elbe-
szélő, de legkésőbb a redaktor Áhábra gondolt, amikor Izrael kirá-
lyáról írt.

18 A pluralis alakkal itt is a BHS apparátusának javítását fogad- 
juk el.

19 Ez utóbbi mondat igen érdekes jelenségre irányíthatja a fi gyel-
münket. A frázis szó szerint előfordul a Mik 1,2-ben is. A Kirá-
lyok könyvének redakciója kapcsán a szerkesztők összekeverték 
a két Mikeást/Mikát, Jimla fi át és a Moreset-gatból származó má-
sikat. Így Mika ben Jimlának tulajdonították az eredetileg mástól 
származó orákulumot. Ez viszont arra utal, hogy a Királyok köny-
vének lezárásakor már létezett egy tekercs Mikeás próféta oráku-
lumaival. A probléma kánontörténeti jelentőségéhez lásd van der 
Toorn 2007, 174.

20 Üdítően realisztikus számadat! Határ menti csetepaté két kisállam 
közt.

21 A דבק ilyen főnévi értelemben (az Ézs 41,7 előfordulásától most 
eltekinthetünk) csak itt, valamint e hely párhuzamos helyén 
(2Krón 18,33) fordul elő, így tulajdonképpen hapax legomenon-
nak tekinthető. Vö. HAL 201.

22 A רכב ilyen értelemben csak itt, valamint e hely párhuzamos he-
lyén (2Krón 18,33) fordul elő, így tulajdonképpen hapax legome-
nonnak tekinthető.

23 A Textus Masoreticus „táborból”-t olvas, ám ez jelen kontextus-
ban nem ad értelmet, hiszen már dúl a harc. Így a fordításban a 
BHS apparátusának javaslatát fogadtuk el.

24 Vö. az עלה ige lehetséges „emelkedni” jelentésével.
25 A fordításban inkább vállaltuk a magyartalanságot, hogy a hofal 

participiumnak a jelentésárnyalatát jobban visszaadhassuk.
26 A BHS apparátusa a Septuaginta nyomán a „kiáltani” ige qal aktív 

participiumát olvassa („kiáltó”). Ám a Textus Masoreticus is jó 
értelmet ad, így inkább annál maradtunk a fordítás során.

27 A halott király önmaga aligha ment bárhová is, így a BHS appará-
tusa által javasolt pluralis olvasatot követjük.

28 Würthwein 1984, 255–261.
29 Hentschel 1984, 131–132.
30 Weippert 2006, 405–422.
31 A bibliatudományban feltételezett redakciós egység a 

Deuteronomisztikus Történeti Mű keretén belül, amelyet a prófé-
tai történetek iránti különös fogékonyság jellemez. Magunk nem 
tartjuk lehetetlennek, hogy ilyen prófétai történetek, miként az 
ókori Keleten csaknem mindenütt, azokat a narratívákat is kísér-
ték, amelyek Izrael királyainak tetteiről szóltak.

32 A babilóni fogság után keletkezett, retrospektív nézőpontú és igen 
önkritikus hangvételű történeti összefoglaló Izrael történetéről 
az Ószövetségen belül. H-val (H = Historiker), vagy G-vel (G = 
Grundschrift) jelöli a kutatás ennek alaprétegét.

33 Szinte valamennyi mértékadó kommentár ezt az azonosítást tartja 
valószínűnek, s még E. A. Knauf vonatkozó szócikke a WiBiLexben 
(a német ószövetségi tudomány online lexikonja), amely a kérdés 
legújabb tárgyalásának számít, sem tartja kizártnak ezt a megoldást. 
Ugyanakkor Knauf felveti az innen alig 7-8 kilométerre északke-
letre fekvő Ramţā telephalmával való azonosítás lehetőségét is, de 
ennek témánk szempontjából nincs döntő jelentősége.

34 Sajnos ásatásról csak némelyikük esetében beszélhetünk, sőt, eb-
ben a régióban még a survey-tevékenység is gyerekcipőben jár. 
Összefoglaló jellegű munka e kérdésről egyelőre nem létezik.

Jegyzetek
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35 A prófétai orákulum nem feltétlenül kizárólag a jövőre irányul. 
A próféta nem azt mondja meg, mit hoz a jövő, hanem azt tárja 
fel a transzcendens világgal kapcsolatban, ami egy közönséges 
ember előtt rejtve maradna. A helyzetet leginkább egy – atyai 
jóbarátomtól, a berni Walter Dietrichtől hallott – szójáték világítja 
meg a legjobban: „Der Prophet ist kein Vorhersager, sondern eher 
ein Hervorsager.”

36 A kérdéskör legújabb kutatástörténeti összefoglalóját a nemzetkö-
zi irodalomban l. Kőszeghy 2007 128–137.

37 A számításhoz lásd Kőszeghy 2003, 32–33.
38 Vö. Ar 24,12–17 (hátlap).
39 A csata írott forrásainak máig legjobb összefoglalása: Yamada 

2000, 143–162.
40 A szöveg kiadása: Rawlinson 1870, Tablet 7–8. A bennünket ér-

deklő rész modern fordításként: TUAT I, 4, 360–362. A szöveg-

részletben szereplő helyek és személyek azonosításáról e helyütt 
lemondunk, egy hamarosan elkészülő munkánkban végezzük el 
ezt a feladatot.

41 Nem világos, hogy a KURA-ma-na-a-a forma mögött az Amanus-
hegységet vagy Ammónt kell-e érteni. Talán Ammón közelsége 
miatt inkább gondolhatunk a transzjordániai királyság erőinek 
részvételére. Az is meggondolandó, hogy az előbbi forma sehol 
másutt nem ismeretes, vö. Yamada 2000, 161.

42 Vö. Yamada 2000, 158–159.
43 Vö. Yamada 2000, 159.
44 A fegyver ókori keleti történetének máig legjobb összefoglalása: 

Bonnet1926, 118–156.
45 Lásd Hachmann 1983, 95–97.
46 Ezekhez lásd Hachmann 1983, 97.
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