Az Örömhír újság 2020/3. számához
A Gyere velünk a Biblia korába! cikkhez
Saul, Dávid és Salamon birodalma

Jeruzsálem kiterjedése

Dávid király 5 perces videó:
https://www.youtube.com/watch?v=GrVotwIwXFI

Dávid városa 5 perces videó:
https://www.youtube.com/watch?v=xmAaXHCorZA

Dávid városa 1.22 perces videó:
https://www.youtube.com/watch?v=7y2iRzbvamY&feature=emb_rel_end

Dávid városa 24 perces videó:
https://www.youtube.com/watch?v=JAQURb4O__g

Gihón forrás 2 perces videó:
https://www.youtube.com/watch?v=jE9zzi_gZ04

https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/megtalaltak-david-kiraly-kulvarosi-palotajat

MEGTALÁLTÁK DÁVID KIRÁLY KÜLVÁROSI PALOTÁJÁT
ÍRTA: MTI - 2013-07-20 ROVAT: KULTÚRA-MŰVÉSZETEK, TÖRTÉNELEM

A régészek szerint errefelé történt a Biblia leghíresebb csatája, Dávid és Góliát
küzdelme.

Izraelben megtalálták Dávid király egyik külvárosi palotáját, valamint egy hozzá tartozó
raktárt. Az Izraeli Régiségügyi Hivatal és a Jeruzsálemi Héber Egyetem közös projektében
tárták fel az i.e. 10. századi júdeai királyság két eddigi legnagyobb épületét. Az ásatásokat
vezető Joszi Garfinkel professzor és Száár Ganor régész szerint az egyik építmény Dávid király
palotája, a másik pedig egy hatalmas, ezer négyzetméteres raktár lehetett, ahová a
környékbeliek terményadóit gyűjthették.

Légifelvétel az épület romjairól (fotók: Israeli Antiquities Authority)
A Jeruzsálemtől 30 kilométerre délnyugatra fekvő, mai nevén Hirbet Kejjafa nevű hely a
tudósok szerint azonos a Bibliában említett Saarajim (Józsué könyve 15,36) nevű várossal.
A bibliai város feltárása miatt a hatóságok lemondtak a szomszédba tervezett új
lakónegyedről, helyette egy nemzeti parkot építenek majd a környékre.
A hét éve tartó feltáráson megtalálták egy kora júdeai, i.e. 14. századi város maradványait
és a várostervezés ezen a vidéken eddig ismert legkorábbi példáját, egy erődített települést
a késői 11., korai 10. századból, amelyet valószínűleg a filiszteusok romboltak le i.e. 980ban. A régészek szerint errefelé történt a Biblia leghíresebb csatája, Dávid és Góliát
küzdelme.

A palota a fallal körülvett hegy tetején.

Az épületek mellett már régebben kiásták az egykori városfal 200 méteres szakaszát, két
kaput, egy oszlopos épületet és tíz lakóházat. Hirtelen történhetett a város lerombolása, ezt
a sok száz edénnyé összerakható cserépmaradvány és a házak padlóin hagyott kőedények,
fémeszközök jelzik. A kutatók nagyon gazdag anyagot találtak használati tárgyakból,
cserepekből, fém- és kőtárgyakból és kultikus eszközökből: skarabeuszokat, pecséteket és
egy kerámiát, amelyre tintával írtak. Legutóbb egy Egyiptomból importált alabástrom kőre
bukkantak.

A helyszínen talált, illetve rekonstruált használati tárgyak
A tudósok szerint a tengerparti részek és a hegyvidék közötti stratégiai ponton emelt város
maradványai azt bizonyítják, hogy Dávid király idejére már kiépítették a központi
igazgatási rendszert a júdeai királyságban.

Jeruzsálemben Dávid városának ásatásai napjainkban:

2012

2013

https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/regeszeti-ujdonsagok-david-varosaban

RÉGÉSZETI ÚJDONSÁGOK DÁVID VÁROSÁBAN
ÍRTA: KOMORÓCZY SZONJA RÁHEL - 2013-07-12 ROVAT: KULTÚRA-MŰVÉSZETEK

Az ásatás és a leletek gyakorlatilag mind a bibliai történetek igazságát
bizonyítják.

Dávid városa és Silwan, az arab falu

Jeruzsálemnek Dávid városa a legrégebbi, ismert lakott része. A Templomhegytől
délre fekszik, ma az óváros 16. századi falain kívül: ha a Koteltől (Fal / Siratófal) a
Szemétkapun (Dung Gate) keresztül hagyja el az ember az óvárost, balra, lefelé, a
hegy oldalában helyezkedik el. Ezt azonosítják a bibliai Jeruzsálemmel. A
bronzkorban „kerített” (fallal körülvett) város volt, és a hagyomány szerint itt
építette fel Dávid király a palotáját, ezt tette fővárosává. Dávid városának
stratégiailag igen kedvező fekvése volt: három oldaláról völgy határolta (délről a
Hinnom völgy, keletről a Kidron völgy, nyugatról a Tyropoeon völgy), és északra
tőle ered a fontos Gihon forrás, amely a város vízellátását biztosította.
Történelmi és régészeti jelentősége ellenére, Dávid városába a közelmúltig csak a
legelszántabb turisták jutottak el. Bő tíz évvel ezelőtt még nem volt valami
barátságos hely. Egyrészt Kelet-Jeruzsálemben fekszik, az 1967 előtti zöld vonalon
túl, az óváros falán kívül; ráadásul egy elég lepukkant, poros arab negyed utcáin
kellett lemenni a hegyoldalon, miközben a helyiek sokszor kiabáltak, kövekkel
dobáltak. Másrészt akkor még régészetileg csak nagyon kis részét tárták fel, és az
sem volt egyáltalán kiépítve. Ehhez képest most rendkívül igényes az egész,
egyértelműen a modern, nyugati turisták igényeihez alkalmazkodik: hangulatos
lugas a bejáratnál, kávézó, büfé, színvonalas múzeum shop, 3D-s történelmi film
és rekonstrukció, végig rendes utak, kilátók, táblák, magyarázatok, kisbusz a völgy
aljából vissza a hegy tetejére, és mindenhol biztonsági őrök. Az elmúlt tizenhárom
évben komoly régészeti kutatásokba is kezdtek, elképesztően sok mindent tártak
már és tárnak fel folyamatosan.
Dávid városának több pontján zajlanak folyamatosan az ásatások, évről évre
fantasztikusabbnál fantasztikusabb leleteket találnak. Történelmi, régészeti,
vallási szempontból végtelenül érdekes és lenyűgöző a hely.
Ha nem kizárólag a régészeti leletekre és a régmúltra figyel az ember, lehetetlen
nem észrevenni, hogy politikailag rendkívül problematikus helyen járunk.
Feltűnő, hogy Dávid városában szinte az összes alkalmazott, biztonsági- és
fegyveres őr horgolt kipát, kilógó ciceszt, szandált visel, illetve hosszú szoknyás,
kendős nő, illetve hogy még az Izraelben megszokotthoz képest is rendkívül sok
izraeli zászló van kitűzve mindenfele. Mindeközben gyakorlatilag KeletJeruzsálemben, a Silwan nevű palesztin falu egy lakónegyedében sétálunk a
lakóházak, iskolák, imatermek között és alatt, illetve izraeli régészek ásnak a házak
között és alatt is – megzavarva a lakónegyed nyugalmát és megszokott dinamikáját,
veszélyeztetve az épületek statikáját.
A feszültségnek ráadásul ideológiai háttere is van. Amit a régészek feltárnak, az
Első és a Második Szentély korából való: mind forrásanyag és bizonyíték a kor zsidó
történelméhez. Régészeti és történelmi szempontból tehát fantasztikusan érdekes
az egész hely, és zsidó vallási szempontból is jelentős – nem csoda hát, hogy vezető
izraeli régészek dolgoznak itt, hogy az állam is támogatja, hogy fontos turisztikai
látványossággá vált, és szinte zarándokhely keresztény és zsidó szempontból

egyaránt. Mindezeken túl az ásatás és a leletek gyakorlatilag mind a bibliai
történetek igazságát bizonyítják, a zsidók 2–3000 évvel ezelőtti jelenlétét, és így a
mai izraeli politikai realitásban alátámasztják a zsidók igényét, történelmi jogát a
helyre, az országra.
A palesztin hatóságok pontosan ezért, ideológiai okokból következetesen
akadályozzák, hátráltatják, tiltják az ilyen jellegű ásatásokat és feltárásokat,
tagadják a kutatási eredményeket. Az őrök tehát nem csak azért vannak ott, hogy
a nyugalmas lakóhelyük megzavarása miatt háborgó lakosságtól megvédjék a
turistákat és a kutatókat, hanem hogy megvédjék a történelmi lelőhelyet és
látogatóit a politikai indítékú támadásoktól.

