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Mozaikképek Jeruzsálem szellemtörténetéből 

A Választott Város 
Grüll Tibor 2000. 05. 27. (IV/22) 

Jeruzsálem neve hatszázötvenhétszer fordul elő az Ószövetségben és 
százötvenhétszer az Újszövetségben. A várost összesen hetven különféle néven nevezi – 
jobban mondva becézi – a Biblia: „választott város; Isten hajléka; kedves ünnepek városa; 
nyugalom hajléka; szent sátor; Sion leánya; az Úr örömének városa; az Úr királyi széke; szép 
és elkényeztetett asszony; tökéletes szépség; az egész föld öröme; népem kapuja; nyájnak 
tornya; igazság városa; Nagy Király városa” – és hosszan folytathatnánk a sort  A zsidóságot 
és kereszténységet – a Biblián keresztül – elszakíthatatlan szálak fűzik Jeruzsálemhez, de a 
városhoz való szellemi kötődés igényét más vallások, így az iszlám is régen megfogalmazta.  
 
Mórija hegye Jeruzsálemben. Isten kiszemelte 

Arisztotelész óta közhely, hogy az ember „városalkotó lény”. Az antik polisz azonban többet jelentett 
a polgárok és/vagy épületek összességénél: a város egy istenség oltalma alatt álló szent terület is 
volt egyben: ennek köszönhette létrejöttét és fennmaradását, s ha elpusztult, az biztos jele volt 
annak, hogy „elhagyták istenei”. Hogy a régiek mennyire komolyan vették ezeket a városok felett 
trónoló szellemeket, az is jelzi, hogy az ostromokat mindig sajátos „szellemi harccal” kezdték: 
különféle varázsigéket mondva, fűt-fát ígérgetve próbálták elcsábítani a hely szellemét a településről. 
Ezt a szertartást a rómaiak az „istenek kihívásának” (evocatio deorum) nevezték, s kései források 
szerint így vették be többek között Karthágót és Korinthoszt is. 

Hogy a városok és a felettük lévő szellemi fejedelemségek a Biblia szerint is szorosan együvé 
tartoznak, mutatja Babilón ítélete: „Megfenyítem Bélt [Babilón egyik fő istene] is Babilónban, és 
kivonom szájából, amit benyelt, és többé nem futnak hozzá a nemzetek, Babilón kőfala is ledől.” 
(Jeremiás 51,44) Bizonyos értelemben tehát minden emberi település „kiválasztott hely” – csakhogy 
nem mindegy, ki és milyen célból választotta ki! Jeruzsálem az egyetlen hely a földkerekségen, 
amelyről a Biblia azt állítja, hogy maga az Örökkévaló szemelte ki magának lakóhelyül. 
 

Ábrahám és Melkicedek 
 
Mióta beszélhetünk Jeruzsálem kiválasztottságáról? A Bibliában először Ábrahám történetében 
bukkan fel a hely: Sálem királya, Melkicedek innen ment ki Ábrahám elé, hogy megáldja őt. 
Melkicedek Él Eljónnak [szó szerint: a Legfelsőbb Isten], a „Magasságos Isten”-nek főpapja volt, akit 
ugyanő „az egek és a föld teremtőjének” is nevezett (Mózes első könyve 14,19). Ez az Isten minden 
bizonnyal azonos volt azzal, aki éppen e találkozás után kötött örök szövetséget Ábrahámmal és 
annak leszármazottaival. Él Eljón, az Örökkévaló tisztelete tehát már jóval Ábrahám kiválasztása és a 
zsidó nép születése előtt létezett Jeruzsálemben.  
 
A várost ekkoriban még kanaániták lakták, amely nem népnév, Benjamin Mazar szerint a tengerparti 
városok kereskedőit hívták így. A zsidó honfoglaláskor értesülünk róla, hogy Jeruzsálem lakói 
jebúsziak (jebuzeusok), akiknek etnikai (és egyben szellemi) hovatartozását jelzi Ezékiel jóval később 
Jeruzsálemről mondott próféciája: „A te származásod és születésed Kanaán földjéről való, atyád 
az emoreus és anyád hitteus aszszony.” (16,3) Csaknem bizonyos tehát, hogy Jeruzsálem Biblián 
kívüli forrásokból nem ismert jebuzeus lakói az amurrúkkal (emoreusok) és hettitákkal (hitteusok) 
álltak rokonságban.   
Jeruzsálem szellemi fontosságát azonban nemcsak a melkicedeki áldás, hanem egy Ábrahámmal 
kapcsolatos másik történet is előrevetítette. Isten így szólt Ábrahámnak, miután neki adta az ígéret 
gyermekét, Izsákot: „Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el 
Mórija földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, a melyet mondok majd 
neked.” (Mózes első könyve 22,2) Az emberáldozatra, mint ismeretes, végül nem került sor: Isten 



közbeavatkozott, még mielőtt Ábrahám késével lesújthatott volna fiára. Az Istenbe vetett rendületlen 
és feltétel nélküli hit e tanúsítványa örökre megerősítette az Ábrahám magvával kötött szerződés 
érvényességét. A helyet Ábrahám Jahve jíré-nek nevezte el („Isten látja, Isten gondoskodik”). A 
Krónikák második könyvéből azt is megtudjuk, hogy „a Mórija földje” szintén Jeruzsálem mellett 
volt, éppen azon a helyen, ahol több mint ezer év múlva az Örökkévaló Szentélye magasodott: 
„Elkezdte építtetni Salamon az Úr Házát Jeruzsálemben, a Mórija hegyén, mely Dávidnak, az ő 
atyjának megmutattatott” (3,1).  
 
Dávid és Salamon 
 
Dávid valószínűleg már egészen fiatalon felismerte Jeruzsálem szellemi jelentőségét, legalábbis erre 
következtethetünk abból, hogy Góliát legyőzése után annak levágott fejét felvitte az akkor még 
jebuzeusok által lakott városba (Sámuel első könyve 17,54). Ezt a cselekedetét az is motiválhatta, 
hogy – mint az a 110. zsoltárból is kiderül – ismerte Ábrahám és Melkicedek történetét, amelyből 
megértette Jeruzsálem kiválasztottságát. Ezért Góliát fejét, mint hadizsákmányt, Él Eljónnak vitte fel 
áldozatul, neki köszönve meg a párbajban aratott győzelmet és Izrael szabadulását – s talán titokban 
abban is reménykedett, hogy a hódítóknak ellenálló város hamarosan a győztes Izrael kezére fog 
kerülni. 
Így is lett. A lakói által Cijonnak (Sion) vagy Jebúsznak nevezett erődítmény elfoglalása az egész 
Izraelt uralma alatt egyesítő Dávid egyik első haditette volt. Nagy nehézségek árán, de „bevette 
mindazáltal Dávid a Sion várát, és az immár a Dávid városa” – olvassuk Sámuel második könyvében 
(5,7). Dávid tehát saját nevére keresztelte át a citadellát és rögvest megkezdte annak várossá 
építését. A király azonban nemcsak dinasztiája székhelyéül szánta Jeruzsálemet, hanem az 
istentisztelet központját is itt rendezte be. Kivétette a frigyládát a Gibeon hegyén álló mózesi sátorból, 
és felvitette a saját magáról elnevezett városba, azon belül is saját palotájába (Krónikák második 
könyve 8,11).  
Dávid tudatosan készült a Szentély felépítésére: hadizsákmányait Jeruzsálemben halmozta fel, hogy 
megteremtse az építkezés anyagi alapját; ám ekkor csaknem végzetesnek bizonyuló hibát követett 
el. Isten kifejezett tilalma ellenére népszámlálást tartott, aminek következtében mintegy hetvenezren 
haltak meg Izraelben. Dávid éppen a jebuzeus Arauna (Ornán) cséplőhelyénél könyörgött az Úrnak, 
hogy állítsa meg a csapást, mikor meglátta a pusztító angyalt, aki kivont kardjával éppen 
Jeruzsálemre készült támadni. Nyomban megvásárolta a helyet, majd engesztelésül oltárt épített, és 
azon áldozatot mutatott be, melyre Isten tűzzel válaszolt (Krónikák első könyve 21,18–26).  
 
Dávid ekkor elállt a Templom építésétől, annak terveit és az építkezéshez szükséges kincseket 
nyilvánosan utódjára ruházta. Salamon uralkodásának negyedik évében kezdte meg a munkálatokat 
Mórija hegyén, Arauna szérűjén, ahol egykor Ábrahám, majd Dávid oltára állt. Az épületet hét év alatt 
sikerült befejeznie. (Erről bővebben lásd Hetek 1999. január 9. Ahol Isten lakott.)  
 
A zsidók által egyszerűen „Ház”-nak (ha-Bét) nevezett Szentély felavatásakor egész Izrael összegyűlt 
Jeruzsálemben. A papok a frigyládát ünnepélyes menetben vitték át Dávid palotájából a Móriján épült 
Szentélybe, és elhelyezték a Szentek Szentjében. „Mikor pedig kijöttek a papok a szenthelyről: köd 
töltötte be az Úrnak házát, úgy, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt; 
mert az Úr dicsősége töltötte be az Úrnak házát. Akkor monda Salamon: Az Úr mondotta, hogy ő 
lakoznék ködben.” (Királyok első könyve 8,10-12)   
Salamon ekkor megáldotta Izraelt, és könyörgött Istennek, hogy szentelje meg a Házat és fogadja el 
az abban bemutatott áldozatokat; s akárki is fordul hozzá, legyen bár izraelita vagy idegen, hallgassa 
meg könyörgését. „És monda neki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, 
amellyel könyörögtél előttem: megszenteltem e házat, amelyet építettél, abba helyeztetvén az én 
nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor.” (Királyok első 
könyve 9,3) Bár az Első Szentély fennállásának több mint negyedfélszáz éve alatt sok vihart látott, s 
végül 586-ban a babilóni csapatok le is rombolták, ezt az ígéretet sohasem veszítette el. Izrael Istene 
egyben Jeruzsálem Istenévé vált, amint azt egy Lakis közelében előkerült, jelenleg a jeruzsálemi 
Bible Lands Museumban őrzött, VI. századi felirat is bizonyítja: „Jahve, az egész föld istene, akihez 
Júda hegyei tartoznak, Jeruzsálem Istene.”  
 
 
 



Zorobábel és Ezra   
 
A babilóni fogságba hurcolt zsidók a száműzetés keserű hetven esztendeje alatt sem feledkeztek 
meg hátrahagyott, elpusztult fővárosukról: „Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, felejtkezzék el rólam 
az én jobb-kezem! Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad; ha nem 
Jeruzsálemet tekintem az én vígasságom fejének!” (137. zsoltár) A „két folyam partján” letelepített 
zsidók többsége Jeruzsálem pusztulása ellenére sem hitte el, hogy Isten megbánta volna 
Salamonnak tett ígéreteit. Nekik volt igazuk: „Szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel” 
– üzente nekik az Úr Zakariás prófétán keresztül (1,14). Végül a perzsa birodalom feje, Kürosz, 538-
ban kiadott rendeletében engedélyezte a babilóniak által fogságba hurcolt népek és isteneik 
hazatelepítését. Kürosz egyik feliratán olvassuk: „Jeruzsálem városától kezdve Assur és Susán 
városáig, Agadéig, Esnunak földjéig – a Tigris folyón túl fekvő szent városokig, amelyek (isten) 
lakásait régen alapították, az isteneket, akik bennük laktak, helyükre visszavitettem, örök lakást 
adtam nekik. Az összes embert összegyűjtöttem, lakóhelyükre visszatelepítettem.”   
 
Az „alijázók” első hulláma Zorobábel vezetésével még abban az esztendőben hazatért, Dávid 
városában telepedett le, majd hamarosan megkezdte a Szentély újrafelépítését „az ő helyén” 
(Ezsdrás 2,68). Először oltárt emeltek, s rá két évre megkezdték a szentélyépület felépítését is. Az 
alapkövet maga a perzsa helytartó helyezte el (Ezsdrás 5,16). A nagy nehézségek árán elkészült új 
Templom elkeserítő látványt nyújtott azoknak, akik még látták a salamoni Szentély pompáját, ám 
Haggai (Aggeus) próféciája bizakodásra adott okot: „Egy kevés idő van még, és én megindítom az 
eget és a földet, a tengert és a szárazt. És megindítok minden népet, és eljön, akit minden népek 
óhajtanak, és megtöltöm e házat dicsőséggel, azt mondja a Seregeknek Ura.  …  Nagyobb lészen e 
második háznak dicsősége az elsőnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, 
azt mondja a Seregeknek Ura” (2,7.9).   
Ami az ezüstöt és aranyat illeti, az ígéret hamar beteljesedett. Az Ezra (Ezsdrás) főpap vezetésével 
hazatérő „második hullám” Artaxerxész perzsa király adományait is magával hozta, mert Isten „arra 
indította a király szívét, hogy megékesítse az Úr házát, amely Jeruzsálemben van” (Ezsdrás 7,27). A 
dicsőség ígérete azonban csak a „minden népek óhajának”, a Messiásnak eljövetelekor teljesedett 
be, akiről a zsidók pontosan tudták, hogy a Jeruzsálem újjáépítésére vonatkozó engedély kiadásától 
(i. e. 445) számított 69 évhét múlva kell eljönnie. (Erről bővebben lásd Hetek 2000. január 1. 
Időszámításunk valódi kezdete.)  
 
 
János és Jézus  
 
„A mindennapos csodák ideje” a hellénisztikus és római korban sem szűnt meg Jeruzsálemben és a 
Szentélyben – meggyőződhetünk erről, ha fellapozzuk az Újszövetséget és Josephus Fla-vius 
történeti műveit. A Messiás eljövetelét közvetlenül előkészítő Keresztelő János születését is egy 
angyal jelentette be Zakariásnak, miközben papi szolgálatát végezte a Szentélyben. Mikor a 
Templomban hosszan időző pap megnémult, és csak jelekkel tudott környezetével kommunikálni, 
mindenki tudta: Jeruzsálem újra „égi látogatás” színhelye volt (Lukács 1,8-22). 
  
Jézus egész szolgálata során különleges gonddal viseltetett „az Atya Háza” iránt: már tizenkét éves 
korában ott ült a Szanhedrin bölcsei között (Lukács 2,41-50); közismert, hogyan náspángolta el a 
kufárokat a Szentély déli csarnokában, amelyet Heródes építtetett egyfajta „shopping centernek” 
(Máté 21,12), és hogyan kísérte figyelemmel az adakozást (Márk 12,41). A Gétszemáné-kertben 
történt elfogatásakor maga mondja a rájuk támadó Templomőrség parancsnokának: „Naponként 
nálatok ültem, tanítván a Templomban, és nem fogtatok meg engem.” (Máté 26,55) Jézus 
tanításának szokott helye a Kidron-völgy felett emelkedő „Salamon-csarnok” volt (János 10,23), ahol 
számos csodát is tett. Állandóan óriási tömeg verődött össze körülötte, akik látni és hallani akarták őt. 
Így teljesedett be Aggeus próféciája a Második Ház dicsőségéről.  
  
Jézus kereszthalálakor – mint arról a szinoptikus evangéliumok egybehangzóan beszámolnak – 
számos jel és csoda történt Jeruzsálemben és a Szentélyben is. A Szentek Szentjét és a Szenthelyet 
elválasztó vastag függöny tetejétől az aljáig kettérepedt, más forrásokból pedig azt is tudjuk, hogy a 
Templom tömör bronzkapuja éjféltájban magától kitárult. Sokan e jelenségeket Isten dicsőségének, a 
sekinának eltávozásával magyarázzák.  



 
A Szentély és Jeruzsálem mindenesetre továbbra is kiemelten fontos maradt az egyház számára. A 
pünkösdre várakozó tanítványok „mindenkor a Templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent” 
(Lukács 24,53) – ez is alátámasztani látszik azt az elméletet, hogy a Szent Szellem kitöltetése a 
jeruzsálemi Templomtéren történt ezrek szeme láttára. (Lásd bővebben: Hetek 1999. május 15. 
 A hetek ünnepe.) De az egyház tagjai még a pünkösdi események után is „minden nap egy akarattal 
kitartottak a templomban” (Apostolok cselekedetei 2,46), egészen addig, amíg az üldözések miatt 
kénytelenek voltak emigrálni a városból.   
 
 
Mohamed Jeruzsálemben?  
 
A muszlimok szent könyvében, a Koránban Jeruzsálem neve egyetlen egyszer sem szerepel. Az a 
vékonyka szál, amely a zsidók és keresztények Szent Városát összeköti az iszlám hagyománnyal, a 
Korán egyetlen verse, amely Mohamed „égbe repüléséről” (isrá) szól: „Áldott legyen Allah, aki elvitte 
szolgáját éjjel a Szent Mecsettől a Távoli Mecsetig, arra a környékre, amit ő megáldott.” (XVII,1) Csak 
a jóval későbbi vallásos tradíció (hadísz) magyarázta úgy a történetet, hogy a női arcú, pávafarkú, 
szárnyas lovon, Al-Borákon végrehajtott éjszakai repülés végállomása Jeruzsálem volt. Amikor 
Mohamed megérkezett a Templomhegyre – szól a legenda –, Gábriel arkangyal kikötötte lovát a 
Nyugati Falhoz vezető kapuhoz. A próféta ezután felment a domb tetején levő sziklához, ahol a régi 
próféták: Ábrahám, Mózes és Jézus köszöntötték, majd együtt imádkoztak. Ezután a mennyből a 
sziklára leereszkedő fénylétrán felmászott a hetedik égbe, Allah jelenlétébe, ahol kinyilatkoztatásokat 
kapott. Végül ugyanazon a létrán visszamászott a sziklára, felpattant csodalovára, és még aznap éjjel 
mekkai ágyában hajtotta álomra a fejét. Az idézett Korán vers modern kommentátorai azonban 
egyetértenek abban, hogy a „távoli mecset” vagy „távoli szent hely (al-maszdzsid al-akszá) 
semmiképpen nem lehetett Jeruzsálem, mivel a Korán Palesztinát mint „közeli földet” (adná al-ard) 
szokta emlegetni.  
(A szerző történész)   
 
 
         Jeruzsálem az évszámok tükrében – alapításától az iszlámidőszakig  
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Júda Makkabi csapatai visszafoglalják Jeruzsálemet, a Templom 
megtisztítása 

63   Pompeius Magnus ostrommal beveszi Jeruzsálemet, a római uralom kezdete 
19   Nagy Heródes elkezdi a Templom felújítását 
8/7   Keresztelő János, majd fél évvel később Jézus Krisztus születése 
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6   Iudaea római provincia lesz 
29/30   Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása 

66   Az első zsidó háború kezdete 
70   Jeruzsálemet és a Szentélyt lerombolják Titus csapatai 

132   A Bar Kochba-felkelés kezdete 
135   Hadrianus elfojtja a felkelést, a Szentély helyén Zeusznak épít Templomot 
335   A Szent Sír-templom felépítése 
614   A perzsák elfoglalják Jeruzsálemet 
628   Bizánc visszafoglalja a várost 
691   Felépül a Sziklamecset a Templom helyén 
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Újabb szenzációs leletek Jeruzsálemben 

Dávid király palotája 
Grüll Tibor 2005. 08. 12. (IX/32) 

Az utóbbi hónapokban a jeruzsálemi Óváros falain kívül elterülő Dávid városa (Ir David) a 
régészek csákányainak csattogásától visszhangzik. Bárhol hatolnak a mélybe szerszámaikkal: 
olyan leletekre bukkannak, amelyek szinte megelevenítik az Ó- és Újszövetség lapjain leírt 
történeteket. Itt van Siloám tava, ahová Jézus küldte a vakon születettet, hogy mosakodjék 
meg, és az visszanyerte látását. Itt van Ezékiás király csatornája, amellyel a Gihon-forrás vizét 
vezette be a városba. Itt van a jebuzeus kori városfal, melyet Dávid és Jóáb katonái 
ostromoltak. Csak a legfontosabbat nem találták meg: Dávid palotáját. Eddig. 

 
„Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy király városa” – 
énekelte Kórah a negyvennyolcadik zsoltárban; „tökéletes szépség, az egész föld öröme” – mondta 
róla Jeremiás a Siralmakban. A Biblia a „nagy város” kifejezést alkalmazza vele kapcsolatban, amit 
egyébként csak Asszíria fővárosaira: Kalahra és Ninivére használ. Ez utóbbiak azonban jóval 
nagyobbak voltak Jeruzsálemnél: Ninive körülbelül 720 hektár, Kalah körülbelül 360 hektár 
alapterületen feküdt. (Összevetésül: Júda és Izrael városai általában 6-10 hektár körül mozogtak 
ebben az időszakban.)   

Az utóbbi évtizedekben Jeruzsálem új képe bontakozott ki a régészeti feltárások során. Júda fővárosa 
egy körülbelül 60 hektár területű, fallal övezett település volt, alatta elterülő külvárosokkal: ezek 
tükrében Jeruzsálem valóban nagy fővárosnak tűnhetett a kortársak előtt.   

A külvárosi területeket is beleszámolva Jeruzsálem így is nyolcszor akkora volt, mint a zsidó királyság 
második legnagyobb települése: Lákis. „A város műemlékei, palotái, erődei és síremlékei olyan 
központtá avatták Jeruzsálemet, amelynek hatása Júda királyságának minden pontján érezhető volt. A 
kutatások során lassan kirajzolódó városkép tökéletesen egybevág az Ószövetségen alapuló 
elképzeléseinkkel, s magyarázatot ad arra is, hogy miért tulajdonítanak ekkora vallási értéket a zsidók 
Jeruzsálemnek” – írta Gabriel Barkay, a Bar Ilan Egyetem magyarországi születésű 
régészprofesszora. Különösen igaz ez a Sion városára, amelynek feltárási munkálatai csak 1986 óta 
tartanak azokon a területeken, amelyek zsidó tulajdonba kerültek.  

 

 



„Sion erőssége” 

Az utóbbi hat hónapban Eilat Mazar régész (jeruzsálemi Héber Egyetem) vezetésével Dávid 
városában folyó ásatások során egy 10 x 30 méteres területet tisztítottak meg, ahol egy monumentális 
struktúra maradványait tárták fel, amely egyelőre az ásatási terület valamennyi oldalán túlterjeszkedik. 
A monumentális épület alapozásánál nagy mennyiségű i. e. 12–10. század közé datálható (vaskori) 
cseréptöredék került elő, amely a jebuzeus időszaknak, illetve az egységes királyság (Dávid, Salamon) 
korának felel meg. Az egymás fölé hat rétegben lerakott két és fél méter hosszú alapkövekből Eilat 
Mazar azt a jogos következtetést vonta le, hogy azok inkább egy középület, mint egy magánház 
alapozásául szolgálhattak. „Az épület ebben arra mutat, hogy a 10. századi Jeruzsálem valószínűleg 
egy igen fontos település lehetett, és döntő jelentőségű lehet abban a vitában, amely mindmáig 
Jeruzsálemnek ebben az időszakban játszott szerepéről folyik.” Gabi Barkay szerint „ez az egyik 
legfontosabb terület, amelynek ásatása még hátravan Jeruzsálemben. Munkánk rendkívül érdekes 
leleteket eredményezett. Először is: a vaskor első fázisából származó maradványok kerültek elő, 
amelyek nagyon ritkák, másodsorban: egy hivatalos épület maradványai, amely valószínűleg Mecudat 
Cijónnal, vagyis »Sion erősségével«, Dávid és Salamon palotájával azonos. Ez egy nagyon komoly 
struktúra, amelyet hatalmas kövekből építettek, és messze túlterjed az ásatási területen.” 

A brit régésznő, Kathleen Kenyon a hatvanas években, valamint az izraeli Yigal Shilo a hetvenes és 
nyolcvanas években már ásott a városnak ezen az oldalán. Akkoriban a Dávid városa lejtőin szintén 
igen érdekes építészeti elemek bukkantak elő: például olyan „protoaiolnak” nevezett oszlopfők és más 
faragott kövek, amelyek a föníciai építészet hatását tükrözték. Ebben semmi meglepő sincs, hiszen a 
Biblia tudósít róla, hogy mind Dávid palotájának, mind a salamoni Templomnak az építésekor a föníciai 
városok küldtek szakembereket az építkezésekhez: „Követeket küldött pedig Hirám, Türosznak királya 
Dávidhoz, és cédrusfákat is, ácsmestereket és kőműveseket, hogy építsenek házat Dávidnak. És 
belátta Dávid, hogy az Úr megerősítette őt az Izráel felett való királyságában, és hogy felmagasztalta 
az ő királyságát az ő népéért, Izráelért.”  

A Szentírás idézett sorait – ahogyan a Dávid és Salamon királyságáról szóló kijelentéseket általában – 
eddig legfeljebb a „történeti mítoszok”, „legendás elbeszélések” címszó alatt tárgyalták az ókori Izrael 
történetét feldolgozó művekben. Az elbeszélések történeti hitelességét kétségbe vonó történészek 
akkor döbbentek meg igazán, amikor 1993/94-ben az izraeli Tel Danban előkerült egy asszír király 
felirata, amely az általa legyőzött, „Dávid házából” való júdabeli királyt említette. Az asszír királyok 
tehát – a Bibliával egybehangzóan – még kétszáz évvel Dávid halála után is számon tartották, hogy 
Júda királyai kitől származnak!  

 

Dávid városa 

Dávid valószínűleg már egészen fiatalon felismerte Jeruzsálem szellemi fontosságát, legalábbis erre 
enged következtetni az a tény, hogy Góliát legyőzése után annak levágott fejét oda vitte fel. Dávid 
bizonyára nem kis kockázatot vállalt, mikor az akkoriban még teljesen jebuzeusok által lakott városba 
megpróbált bejutni, de ez a cselekedete szellemi értelemben előképe volt a város későbbi 
elfoglalásának. Maga az ostrom csak jóval később, már Dávid királysága idején következett be. Két 
leírását is olvashatjuk a Bibliában: Sámuel második könyve a hőstettet teljes egészében Dávidnak 
tulajdonítja, míg a Krónikák első könyve Joáb szerepét is kidomborítja. Mindkét leírásban közös az a 
mozzanat, amely a jebuzeusok különös taktikáját mutatja: a várfalakra sántákat és vakokat állítottak ki, 
hogy megrettentsék velük Izrael fiait. Dávid azonban hadicselt alkalmazott: „Mindenki, aki vágja a 
jebuzeusokat, menjen fel a csatornához, és vágja ott  a sántákat és vakokat, akiket gyűlöl a Dávid 
lelke” – olvassuk Sámuel próféta könyvében. A nem egykönnyen érthető héber szövegből legtöbben 
arra következtetnek, hogy döntő fontossága volt a csatorna (cinnór) megszállásának. Jebusz keleti 
oldalán fakadt ugyanis a Gihon-forrás, amelyhez már a kanaáni korban épült egy lépcsőzetes lejárat a 
várból. Föltevések szerint ez a föld alatti lejárat volt az a csatorna, amelyik biztosította a támadás 
sikerét. A kezdeti nehézségek ellenére „bevette Dávid a Sion várát, és az immár a Dávid városa” – 
vagyis a jebuzeus Cijont egész egyszerűen elkeresztelte saját nevéről Dávid városának. A Biblia nem 
tesz említést arról, hogy Dávid katonái az összes lakót kiirtották volna, és ez nem is valószínű, hiszen 



Arauna – akitől később cséplőhelyét vette meg Dávid – szintén a városban maradt, mi több, békés 
viszonyok között végezte munkáját.  

 

Tornyok és tervek  

Dávid Hírámtól, Türosz királyától kapott kézműveseket és cédrusfákat, hogy felépíthesse saját 
palotáját, amelyet „Cédrus Háznak” neveztek el. Dávidnak még egy építményéről maradt fenn egy 
érdekes leírás azÉnekek énekében, ahol a Vőlegény így dicséri menyasszonyát: ”Hasonló a te nyakad 
a Dávid tornyához, amely építtetett fegyveres háznak, amelyben ezer pajzs függesztetett fel, mind az 
erős vitézek pajzsai.” Dávid hatalmas létszámú állandó hadsereget és több ezer fős testőrséget tartott 
állandó készültségben, így valószínű, hogy a fegyvertárnak használt torony a palota közelében 
lehetett. 
A legjelentősebb esemény Jeruzsálem történetében akkor következett be, mikor a király a Szövetség 
Ládáját a Gibeon hegyéről, Kirjat Jeárimból felvitette saját székvárosába: „arra a helyre, melyet 
készített számára Dávid, mert sátort állított fel számára Jeruzsálemben”. De vajon hol is lehetett ez a 
sátor? A Krónikák második könyve nyolcadik fejezetéből ez is kiderül. ”És felvitte Salamon a fáraó 
leányát a Dávid városából a házba, amelyet neki épített, mert ezt mondta: nem lakhat az én feleségem 
az Izrael királyának, Dávidnak házában, mert szentséges hely az, mivel az Úr ládája abba 
vitetett”. Dávid tehát saját palotájában állította fel az új sátrat, amelybe a frigyládát helyezte! 
Kívülállóként hallatlan merészségnek tűnhet Dávid cselekedete, hogy a régi, Isten dicsőséges 
jelenlétével (sekhína) megszentelt mózesi sátorból egyszerűen magához vette a Szövetség Ládáját.  
Mindez természetesen nem akarnokságból fakadt. Dávid átfogó látással rendelkezett Jeruzsálem és 
saját szolgálata felől: „Pap vagy te örökké Melkisedek rendje szerint” – énekelte a 110. zsoltárban, 
vagyis pontosan ismerte Ábrahám és Melkisedek történetét, és tudta, hogy Jeruzsálem egyszer már 
lakóhelyül szolgált Él Eljónnak, a „Legmagasságosabb Istennek”. Dávid a Templom felépítésére is 
tudatosan készült. Hadizsákmányait Jeruzsálemben halmozta fel, hogy alapot teremtsen az 
építkezéshez és a berendezések elkészítéséhez. A Templom majdani helyére vonatkozóan magától 
Istentől kapott utasítást: az elhibázott népszámlálást követő csapás után egy hatalmas öldöklő angyal 
jelent meg neki a jebuzeus Arauna cséplőhelye mellett, amit Dávid nyomban megvásárolt tőle, és Gád 
próféta kijelentésének engedelmeskedve itt emelt oltárt az Úrnak: „és áldozott egészen égő és 
hálaáldozattal, és megkegyelmezett az Úr a földnek, és megszűnt a csapás Izraelben”. A 
helykiválasztás ezúttal sem a véletlen műve volt: ezer évvel korábban ezen a helyen, a Mórija hegyén 
készült Ábrahám feláldozni Izsákot. Itt épült fel az egyiptomi kivonulás után négyszáznyolcvan évvel a 
jeruzsálemi Templom, amely új korszakot nyitott a Város és egész Izrael életében. 

  

Dávid háza a Tel Dan-i feliraton 

Tel Dan (Tell el-Qadi) Galileában, a Hermon-hegy lábánál fekszik. A Bírák könyvének 18. fejezetében 
részletesen olvashatjuk a város alapításának történetét: hogyan foglalta el Dán törzse az eredetileg 
szidóniak által alapított várost a Béth-Rehób völgyében: „És elnevezték a város nevét Dánnak, 
atyjuknak, Dánnak nevéről, aki Izraelnek született volt. Bár először Lais volt a város neve.” Az ókori 
város régészeti feltárása 1966-ban kezdődött el Avraham Biran régészprofesszor vezetésével. Az 
azóta eltelt időszakban igen kevés írott forrás került elő innen, egészen 1993-ig, amikor egy feliratos 
bazaltkőre bukkantak rá a kutatók.  

A követ a Dán külső kapuja alatt futó út kövezetéhez használták fel utcakőnek még az ókor folyamán. 
Maga a kapu az i. e. 9. században épült, királyi felvonulási útvonal haladt alatta. A kő magassága 32 
cm, maximális szélessége 22 cm; az egész felirat eredeti magassága azonban 1 méter, szélessége 50 
cm körüli lehetett. A felirat nyelve korai arám, írása kb. a 9. századra tehető. A régészek nem kis 
meglepetésére csaknem egy évvel később, 1994-ben, az első felirattöredék felfedezési helyétől 13 
méterre egy másik, majd egy harmadik töredéket is találtak ugyanabból a feliratból. Az újabb 
fragmentumok ugyan még az előzőnél is kisebbek, a rajtuk levő néhány sornyi felirat azonban 
perdöntőnek bizonyult a felirat értelmezésében. A felirat szövege sajnos még így is igen töredékes: 
„[…] és levágta […/…] atyám felment [ellene, amikor] harcolt […] / És atyám meghalt, eltávozott 



[őseihez], és Iz[rael] királya / behatolt atyám korábbi földjére. [És] Hadad királlyá tett engem. / És 
Hadad előttem járt, [és] én megváltam az én királyságom / hét […]-tól, és levágtam [het]ven királyt, 
akik befogtak sokezer[nyi harci / szeke]ret és sokezernyi lovat. [Megöltem Jeho]rámot, [Ahábnak] / 
Izrael királyának fiát, és [én] megöltem [Ahá]iját, / a Dávid házából származó [Jehorám kir]álynak fiát. 
És leromboltam [városaikat és] / földjüket [pusztasággá tettem …] / más […] és Jéhu ural/kodott Iz[rael 
felett …] és megost/romolta […].” (A szögletes zárójelbe tett szövegek a modern kutatók 
kiegészítései.) A felirat Hazaél asszír király győzelmi sztéléje volt, amelyet uralkodásának korai 
szakaszában, valamikor a 9. század utolsó negyedében állíthatott fel. De ki törethette össze a győztes 
asszír király feliratát? Izrael fennállásának időszaka alatt mindössze két király jöhet szóba, akik 
viszonylagos függetlenséget tudtak kivívni országuk számára. Az egyikük Jehoás, Jéhu unokája, a 
másikuk II. Jeroboám, az előbbi fia. Ők kb. 800 és 745 között uralkodtak, amikor Damaszkusz hatalma 
meglehetősen meggyengült. Jehoás visszafoglalta az arámiaktól az izraeli városokat, II. Jeroboám 
pedig messze északra és keletre kiterjesztette királysága határait. A kutatók szerint azonban inkább 
Jehoás törethette szét Hazaél győzelmi feliratát. 
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Az elveszett frigyláda nyomában 
Grüll Tibor 1998. 03. 07. (II/10) 

Bizonyára sokan emlékeznek még Steven Spielberg az Elveszett frigyláda fosztogatói cím? 
filmjének arra a jelenetére, amikor a fasiszták az ősi egyiptomi romváros, Avarisz romjai között 
kutatva rábukkannak a rejtélyes frigyládára, majd némi bonyodalmak után az abból kicsapó 
„értelmes tűz” szabályosan szétégette őket – miközben a „jó oldalon” álló főszereplőket 
életben 
hagyta. Van-e a történetnek valóságalapja? Egyáltalán mi az a frigyláda és miért kell azt 
mindenáron megkeresni? S megvan-e egyáltalán? Ezt kutatta Etiópiában Graham Hancock 
angol kutató, az egyik mai Indiana Jones, melynek eredményeiről magyarul most megjelent 
könyvében számolt be. Hasonló kutatásokról számol be a nemrégiben megjelent Templom a 
hegy alatt cím? könyv is, amelynek szerzői Thomas Ice és Randall Price. Cikkünkben e 
kutatások eredményeit foglaljuk össze. 

 

A frigyláda modellje az Atara le-Josna múzeumában 

A frigyláda, más néven a Szövetség ládája – mint azt neve is mutatja – egyfajta záloga volt az Isten és 
Izrael között kötött szövetségnek. A hozzávetőlegesen 1,5 × 2,7 méter oldalszélességű, akácfából 
készült, arannyal borított láda tetején egy tömör aranylemez volt, amely felett két szárnyas angyali 
lény, úgynevezett „Kérub” őrködött. Ide kellett évente egyszer a főpapnak az engesztelés napján leölt 
áldozati bárány vérét öntenie, hogy az egész Izrael bűneiért bűnbocsánatot szerezzen. A ládában – 
amint arról a Biblia tudósít – Mózes idejében három tárgy volt elhelyezve: a Tízparancsolatot 
tartalmazó kőtáblák, Áron kivirágzott botja és a mannás korsó, amelybe az izraeliták szedegették az 
égből hullott kenyeret a Sínai pusztájában. A frigyláda központi szerepet játszott a zsidó vallási 
életben: mind a Kr. e. XV. században Mózes által készített frigysátorban, mind az 500 évvel később 
Jeruzsálemben felépült első Szentélyben. Valószínűleg a Spielberg-film fentebb idézett jelenetétől 
inspirálva többen is feltették már azt a kérdést: „Igaz-e, hogy a frigyláda egy atomreaktor?” 

Nos, a dolog ilyen formában nem igaz, de azért van benne valami – Az Ószövetség ugyanis – 
történetileg is teljességgel alátámasztható módon – beszél olyan furcsa, természetes módon 
megmagyarázhatatlan eseményekről, amelyek igencsak sűrűn fordultak elő a frigyláda körül: emberek 
egy elővigyázatlan mozdulatra – sőt akár egy meggondolatlan mondatra is – egy szempillantás alatt 
holtan estek össze, leprások lettek vagy megvakultak, ugyanakkor akik az isteni rendtartást betartva 
közeledtek hozzá, áldást nyertek (például nyájaik óriási mértékben megszaporodtak,hatalmuk, 



gazdagságuk megnövekedett). Nem csoda hát, ha ilyen előzmények után kialakult az a – nem is 
alaptalan – hiedelem, hogy „akié a frigyláda, azé a hatalom”. Ez a gondolat motiválta az említett 
Spielberg-film náci kincskeresőit is a láda megkaparintásában. De hová tűnhetett az Isten ládája a 
salamoni Szentélyből? A kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni, legfeljebb az eddigi koncepciók 
vázlatos ismertetésére vállalkozhatunk. Az egyik változat szerint az idős Salamon – látva országának 
elkerülhetetlen hanyatlását – Etiópiába küldte a ládát, ahol Sába királynője és utódai hűségesen 
őrizték azt, sőt (mint azt Graham Hancock tavaly magyarul is nagy sikert aratott Jel és pecsét cím? 
könyvében állítja) ma is őrzik: Akszum közelében, egy sziklatemplomban. Egy mási történet éppen 
Spielberg filmjének alapjául szolgált: a bibliai Királyok könyve elbeszélése szerint, amit történeti 
dokumentumok is hitelesítenek, a Salamon után röviddel kettészakadt Izraeli Királyság ellen Sesonk 
egyiptomi fáraó (Kr. e. 945–924) intézett támadást, melynek során Jeruzsálemet is elfoglalta, s a 
Szentélyt kifosztotta. Könnyen elképzelhető, hogy a frigyládát is magával vitte, s azt fővárosában 
Avariszban rejtette el. Időrendi sorrendben haladva a harmadik változat szerint Jósiás király (Kr. e. 
VII. század) – látva a Szentély elkerülhetetlen pusztulását – a Templomhegy gyomrában rejtette el a 
Szövetség ládáját. A negyedik elbeszélés szerint ugyanebben a történelmi szituációban, vagyis az első 
Szentély lerombolása (Kr. e. 586) előtt, Jeremiás próféta rejtette el a ládát Izrael határain kívül, a 
Nébó-hegyen, ott, ahol ezer évvel korábban Mózes először pillantotta meg az Ígéret földjét. 
Hangsúlyozzuk, hogy ezek pusztán emberi találgatások, valós részigazságokat tartalmazó 
spekulációk, a Biblia ugyanis erre a kérdésre egyszerűen nem ad választ.  
 
A Szövetség ládájának rendkívüli szellemi jelentősége, valamint az emberi hatalomvágy és 
kíváncsiság a múltban sokakat arra sarkallt, hogy komolyan foglalkozzanak a frigyláda keresésével. 
Nemcsak az okkultizmus iránt erőteljesen elkötelezett Hitler érdeklődött komolyan mindenfajta vallási 
ereklye – az ún. „Longinus lándzsája”, Krisztus keresztje és természetesen a frigyláda – iránt, hanem 
Mussolini is kerestette azt a – talán nem is véletlenül – olasz csapatok által elfoglalt Etiópiában. 
Legutóbb az 1996-ban kirobbant jeruzsálemi „alagútbotrány” kapcsán merült fel újra a láda hollétének 
kérdése. Gaetz rabbi, a Siratófal és a hozzá kapcsolódó intézmények felelős vezetője állítása szerint a 
valamikori Szentek Szentjével (ez volt a Szentély legbelső része, ahol a frigyládát őrizték) pontosan 
szemben nyílik az alagútban egy átjáró, ahol egy VI. században működő zsinagóga maradványai 
találhatók. Innen azonban további alagutak vezetnek a hegy gyomrába, ahol – szól Gaetz rabbi állítása 
– ő maga is látta a teljesen ép frigyládát. Az alagútnak ezt a bejáratát azonban a Templomhegyet 
jelenleg birtokló Waqf iszlám szervezet ellenállása miatt le kellett zárni. 
 
Igaz-e vagy sem a rabbi állítása, nem tudjuk ellenőrizni. Tény azonban, hogy az amúgy meglehetősen 
világiasan gondolkodó Izraelben egyre nő azoknak a tábora, akik – Herzl Tivadar hajdani álmát 
megvalósítva – szeretnék felépíteni a harmadik Szentélyt. Ehhez azonban – vallják többen is – előbb 
el kellene tűnnie a jelenleg ott található két hatalmas iszlám mecsetnek. Azonban a Föld szellemi 
értelemben jelenleg legforróbb pontján, ahol „a világtörténelem tengelycsapágya elfordul”, egy újabb 
világháború azonnali elindítását eredményezné a status quo bármiféle megváltoztatása. E patthelyzet 
– állítják sokan – csak Isten természetfeletti beavatkozása segíthet. És ki tudja, talán még a frigyláda is 
előkerülhet a rejtekhelyéről. 
 
Gaetz rabbi így számolt be arról a napról, amikor 1981-ben felfedezték a Templom egyik régi 
bejáratát: „A feladatunk az volt, hogy igyekezzünk megtalálni a Templom eredeti köveit a 
Kótelben (a Falban)... Salamon király a Templom építésekor a Nyugati falat egyfajta keretként 
építette föl... A keret és a Templom tényleges fala közötti űrt kövekkel töltötték föl. Úgy találtuk, 
hogy ez alatt minden kő összeköttetésben áll a Templom alapjával. Azt terveztük, hogy 
zsinagógát építünk [itt] a Szentek Szentjével átellenben.... Miközben ezen fáradoztunk, egy 
kevéske víz kezdett szivárogni a Nyugati fal mentén. Munkásaink utána akartak járni [hogy 
honnan jön], ezért elmozdították az egyik követ. Rengeteg víz ömlött ki mögüle..., és egy nagy 
helyiség tárult föl... Először úgy gondoltuk, hogy ezeket a helyiségeket talán még a törökök 
alakították ki vízgyűjtés céljából, [de aztán] megláttunk egy boltívet..., majd egy gyönyörű 
termet. Az a nagy nyílás, melyre rábukkantunk, a Templom egyik főbejárata volt, alighanem a 
második Templomé. Tíz évvel ezelőtt fölfedeztünk egy másik kaput is – a Josephus által 
említett négy kapu egyikét –, melynek pontos helyét titokban tartjuk.” 


