Dr. Celler Tibor

Históriai ínyencségek
A napi információdömping elől néha biztos menedék a történeti ritkaságok kincsestárában
való elmerülés
A bennünket folyamatosan érő óriási információáradattól sokszor érezhetjük úgy, hogy
torkig vagyunk napjaink politikai zűrzavarának, a háborús gócoknak a híreivel, a gazdasági
világválságról szóló tudósításoknak és előrejelzéseknek már-már követhetetlen, alig
emészthető görgetegével, és tudni vágyásunk ilyenkor – egy kis lelki kikapcsolódás okán –
sokszor talán ösztönösen is a régmúlt felé fordul. Hiszen ebben a világban, a környezetünk
által gyakran elvárt „naprakészség” banalizáló csömöre nélkül kedvünkre meríthetünk a
história feneketlenül mély tavából. Ezek az érdekes, szórakoztató és sokszor tanulságos
történetek az időszerűség fojtogató görcse nélkül kalauzolnak el bennünket a régmúlt színes
világába, a történeti ritkaságok kincsestárába.
Hol virult az első szőlőtő?
Az ógörög legendák szerint Kolhiszban (a mai Grúzia területén, a Fekete-tenger partján)
virult az első szőlőtő, s innen terjedt el később a Földközi-tenger partvidékén.
A bibliai elbeszélés szerint viszont Noé készített először bort a vízözön után, amikor
kiszállt a bárkából. Az ősi legenda még arról is tud, hogy Noé bárkája a mai Örményország
területén, az Ararát hegyén akadt fenn – ami viszont nagyon közel van Kolhiszhoz…
Ezt állítják tehát a mondák, és az igazság az, hogy a tudományos kutatások szerint is a
„valódi” szőlő egyik őshazája valóban valahol Kis-Ázsiában keresendő, Örményországban,
Azerbajdzsánban és Grúziában, ahol ma is vadon él. Az említett területen, a Kaukázushegységben 1700 méter magasságig is előfordul, és sokszor 15-16 centiméter vastag
vesszejeivel még a legmagasabb fák csúcsaira is felkapaszkodik.
A vadszőlő viszont Európában is honos, emellett ugyancsak gyakori Északnyugat-Afrika
hűvösebb északi erdőszélein. Kaukázusi rokonaitól csak a magja különbözik. A harmadik
szőlőfaj Amerikában virul. A szőlő őshazáját tehát pontosan meghatározni nem tudjuk, az
viszont szinte bizonyos, hogy a szőlőtermesztés és a borkészítés valahol Európa és Ázsia
határán kezdődött.
Egyes kutatók úgy gondolják, hogy a szőlő domesztikálása akkor kezdődött, amikor a
neolitikum kori állattenyésztők megízlelték a ligetes erdők fáira felkapaszkodó szőlő
kifejezetten jóízű gyümölcseit, majd tudatosan szaporítani kezdték a legzamatosabb ízű
bogyókat termő töveket.
Valószínűleg nem egy helyütt jöttek rá a borkészítés lehetőségére. Tény az, már jóval
időszámításunk előtt boroztak az emberek. Görög régészek ugyanis a makedóniai Dikili Tash
közelében 6500 éves szőlőmaradványokat és a szőlő préselésére utaló egyéb maradványokat
találtak. A szőlőszemek mellett fügemaradványokat is leltek, ami esetlegesen a bor
édesítésére, vagy a nem elegendő cukortartalom fokozására szolgálhatott. (Ezt a módszert,
esetleg némi méz hozzáadását a rómaiak, sőt a középkori ember is szívesen alkalmazta.)

1

Érdekesség: a korabeli feljegyzésekből kitűnik, előfordult, hogy az antik görögök
megsózták a boraikat. A borba néha kősót tettek, vagy tengervizet töltöttek mellé. Esetleg
ánizzsal, korianderrel, köménnyel vagy rózsalevelekkel fűszerezték.
Hammurábi babilóniai király (Kr.. e. 1728–1686) egy kőbe vésett rendelete fennmaradt,
eszerint a kereskedőknek szigorúan megtiltja, hogy a bort a kiszabott árnál drágábban mérjék,
és részeg embereket kiszolgáljanak. E rendelkezés megszegőit akkoriban halállal
büntették.
Az ókori egyiptomiaknak szintén igen komoly borkultuszuk volt. Már az 1. dinasztia
idejében (Kr.. e. 3100–2890) keletkezett írott források világosan utalnak a borra és a szőlőre.
Elszenesedett fürt-szárat fedeztek fel az 1. dinasztia korára datált sírokban Abüdoszban és
Nagadában. A 3. dinasztia korában épült szakkarai Lépcsős Piramisban pedig számos
boroskancsót és mazsolamaradványt tártak föl a régészek.
Tájainkon valószínűleg a rómaiak telepítették az első szőlőültetvényeket. Később azonban
császári rendeletek kivágásra ítélték az itáliai bornak konkurenciát jelentő pannóniai
szőlőtőkéket. Csak Probus császár (ur. 276–282) engedélyezte újra a szőlőművelést
Pannóniában. Azóta viszont megszakítatlan folyamat ezen a vidéken a bortermelés.
A magyar szőlő és bor világszerte híres. Mathiász János (1838–1921) szőlész-borász nevét
illene ismerni. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Tokaj-Hegyalját 1885-90 között kétszer is
szinte teljesen elpusztító filoxéra-járvány után a borászat megmentésében. Kecskeméti
birtokáról vagonszám szállította Tokajra az egészséges szőlővesszőket. Ez tette lehetővé,
hogy a Tokaji borvidék szőlészete ismét feléledjen. Mintegy 3700 (!) szőlőfajtát nemesített –
köztük a Szőlőskertek Királynőjét és a Csabagyöngyét –, amelyből 50-60-at ma is
termesztenek. Mathiász-féle szőlőültetvény ma is van számos európai országon kívül
Kaliforniában, Izraelben, Dél-Koreában és Dél-Afrikában is.
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Borkészítés az ókori Egyiptomban
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Szőlőtaposás a középkorban
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Antik kori görög borosedény
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Máig fennmaradt cserépamforák Hellaszból
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Múmiák, egyiptomi halottkultusz
Amikor a holt emberből élőnek tűnőt rekonstruálunk, az elmúlás ellen védekezünk. Az
emberi történelem során a legtöbb kultúra nehezen tudott beletörődni abba, hogy valaki
egyszer s mindenkorra meghalt, eltávozott körünkből, és az élők közé soha többé nem térhet
vissza. Sokan szeretnék azt hinni, hogy az elhunyt csak „élő halott”, akinek vagy közvetlenül
a halálát követően, vagy majd valamikor, a bizonytalan jövőben szüksége lesz a testére,
esetleg mindarra, amit életében használt. Ezért még kedves tárgyait (a történelmi korokban
olykor egész háza népét) is vele küldik a túlvilágra. (Ma is gyakran előfordul, hogy a halott
mellé a koporsóba belehelyezik egyes használati tárgyait).
A tetem megőrzése nem könnyű dolog, hiszen jelentős része könnyen bomló szerves
anyagból áll. Még a csont is törékeny, porlandó, ha a szerves részek kikorhadtak belőle. Ezért
a legkülönbözőbb eljárásokat kellett kitalálni, és alkalmazni ahhoz, hogy a tetemből minél
több megmaradjon, hogy kellő hittel az élő illúzióját kelthessék. Összességében ezeket a
konzerválási módszereket nevezzük mumifikálásnak, amely valamennyi lakott földrészen
ismert, bár vallási megfontolások miatt nem minden nép gyakorolta.
A mumifikálás, illetve a balzsamozás ismert a Kanári-szigeteken, Nyugat-Afrika egyes
részein, a közép-ázsiai szkítáknál, Indiában, Indonéziában, Ausztráliában, Óceániában és az
ősi amerikai civilizációkban (inkák, maják) is. Európa leghíresebb múmiája, a kb. 3300 évvel
ezelőtt élt, Ötzi névre keresztelt kitűnő állapotban konzerválódott férfitetem 1991-ben került
elő az osztrák Alpokban (igaz, őt nem az ember konzerválta, hanem a jég tartósította).
Mint köztudott; az ókori egyiptomiaknál igen erős volt a halottkultusz. Szilárdan hittek a
halál utáni életben, amihez szükség volt a földi test megtartására is. Legnagyobb büntetésnek
számított és csak igen ritkán alkalmazták, ha valakit halála (kivégzése) után nem temettek el,
nem tartósították a holttestét, hanem egyszerűen elföldelték vagy netán elhamvasztották. Ez
volt az, amitől az ókori egyiptomiak a legjobban rettegtek! A mumifikálás technikáját az
évezredek során mind jobban tökéletesítették, így az idők során már nemcsak a fáraó és
közvetlen környezete részesült a túlvilági élet eme fontos állomásában, hanem bárki, aki meg
tudta azt fizetni.
Maga a múmia szó perzsa eredetű, a bitument (a kőolaj lepárlásából visszamaradó fekete
színű termoplasztikus kötőanyag) jelölte, melyet Egyiptomban a Ptolemaiosz-kortól (Nagy
Sándor és az általa trónra juttatott utolsó dinasztia, a 31. dinasztia kora) alkalmaztak a
mumifikálásnál, viszont a régebbi időkben nem.
„A régi egyiptomiak hite szerint a bebalzsamozás a halhatatlanság előfeltétele, amit azzal
magyaráztak, hogy Ízisz is így bánt Ozirisz testével. Valószínű azonban, hogy eredeti célja
egyszerűen az volt, hogy a halott folytatódó életéről kialakított koncepciót támasszák alá. A
mumifikáció így annak a következménye lehet, hogy a végletekig mennek el a halál
tagadásában.” – írta K. Birket-Smith 1969-ben megjelent antropológiai tárgyú könyvében.
Kákosy László és Varga Edit Egy évezred a Nílus völgyében című, 1970-ben megjelent
könyvében kitűnő összefoglaló található a holttestek konzerválásának lépéseiről. „A holttest
mesterséges konzerválásának első próbálkozásai az 1. dinasztia korában kezdődtek. Ezek a
kísérletek elsősorban arra irányultak, hogy az elhunyt életszerű külsejét megőrizzék. A
testtagokat külön-külön pólyába csavarták, és nátronnal borították. Mivel azonban a bomló
részeket nem távolították el, a vastag kötések alatt menthetetlenül csontvázzá pusztult a
holttest.
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A 3. dinasztia korától kezdve már kiemelték a belső lágy részeket, s a 4. dinasztia idején
ezt az eljárást már nemcsak az uralkodók, hanem hozzátartozóik és a legelőkelőbb udvari
emberek tetemén is alkalmazták.
A tetemből kiszedett belső részeket vásznakba tekerve az ún. kanópusz edényekbe
helyezték, amelyekből összesen négy volt. Fedelük ábrázolása: ember (Amszet), majom
(Hapi), sakál (Duamutef) és sólyom (Kebehszenuf) volt. A vallás ezeket Hórusz sólyomisten
négy fiával azonosította. Amszetbe a máj, Hapiba a tüdő, Duamutefbe a gyomor, míg
Kebehszenufba az alsótest szervei kerültek. A kanópuszokat szögletes ládába tették, majd az
usebtikkel, a szolgaszobrocskákkal, és egyéb használati eszközökkel együtt a múmia
szarkofágja közelében helyezték nyugalomba.
A balzsamozási technika módozatainak lassú fejlődése mellett tovább élt és tökéletesedett
a halott életszerű külsejét reprodukáló eljárás. A vászonba csavart holttest tagjait gyantával
átitatott pólyából plasztikusan megformálták. Különös gondot fordítottak az arc
megmintázására. Az arcot borító pólyán a szemeket, a szájat és az orrot élénk színű festéssel
örökítették meg. A legelőkelőbb halottaknál, a fej életszerű, és lehetőleg pontos visszaadása
céljából, az arcra gipszmaszkot helyeztek. Az 5. dinasztia korában a vászonba csavart halott
alakját gipszes burkolattal fedték, s az így életnagyságú szoborhoz vált hasonlóvá. A tetem
azonban ezekkel a technikákkal még e védőréteg alatt is föloszlott. Csak az Újbirodalomtól
kezdve, a különféle tartósító füvek és esszenciák használatával sikerült a holttest tökéletes
konzerválása. Az erősen lúgos szóda alkalmazása döntően befolyásolta a tetem
megmaradását, hiszen az a szövetekből, sejtekből vizet vonva el, szárító hatást fejtett ki, s
elölte a mikroorganizmusokat is, meggátolva ezzel a sejtek szétesését.”
Kákosy László, a leghíresebb magyar egyiptológus Hérodotoszt és Diodóroszt idézve, így
írt az óegyiptomi mumifikálásról: „A legünnepélyesebb bebalzsamozást a következőképp
végzik: először az orrlyukakon keresztül görbe vassal kiveszik az agyat, egy részét így húzva
ki, a többit pedig beöntött gyógyszerekkel távolítják el, majd egy éles etiópiai kővel fölvágják
a lágyékot, és kiveszik a belső szerveket. Miután a hasüreget kitisztították és pálmaborral
kimosták, összetört füstölőszerekkel újra kitisztítják, s az altestet összetört és tiszta mirhával,
kasziával és, a tömjént kivéve, mindenféle füstölőszerrel megtöltvén, újra bevarrják. Ezután
nátronnal bevonják, és hetven napra elrejtik; tovább nem szabad bevonva hagyni. Ha a hetven
nap elmúlt, a holttestet megmossák, majd, az egész testet büsszoszvászon-szalagokkal
körültekerik, gumival bekenik, melyet az egyiptomiak enyv helyett használnak. A
pálmaborral kimosott hasüregbe fűszereket helyeztek, majd a szervek helyére ideiglenesen kis
vászoncsomagocskákat tettek; ezek egy része nátront tartalmazott, mások illatos gyantát.
Ilyen módon belülről is szárították, illatosították a testet, melyet a balzsamozóemelvényen
száraz nátron közé helyeztek, tehát nem nátronoldatba, mint korábban gondolták. Ez a szárítás
valószínűleg 70 napig tartott…A tetem ezalatt kapta jellegzetes szürkés, fekete színét, és a bőr
szorosan rátapadt a csontokra. A belsejébe tett csomagocskákat a szárítás után eltávolították,
de ezeket is megőrizték, és a sír közelében temették el. Kiszárítás után újra kitömték a testet
illatos fűszerekkel, gyantával, fűrészporral, sőt időnként hagyma is került a testbe. A
gondosan bekent testre amuletteket helyeztek, majd gyantával impregnált vászontekercsekbe
csavarták. Végezetül a múmiák koporsóba kerültek; ezek a Középbirodalom végéig többnyire
láda formájúak voltak, később múmia alakját utánozták. Az előkelők sírjában több, egymásba
helyezett koporsó védte a múmiát.”
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A 19 évesen elhunyt Tutanhamon fáraó múmiája

Tutanhamon aranyból készített halotti maszkja
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Tutanhamon fáraó belső koporsója

Neszihonsz királynénak, II. Pinedzsem fáraó feleségének a kanópuszai
(a belső szerveit tároló edények)
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II. Ramszesz fáraónak, az ókori Egyiptom legnagyobb uralkodójának a múmiája

A Canossa járás
IV. Henrik német-római császár 1077. január 28-án egy szál csuhában, mezítláb vezekelt
Canossa várának bezárt kapujához, ahol az éppen ott tartózkodó VII. Gergely pápától kért
bebocsáttatást. Háromnapi vezeklést követően végre megnyílt a kapu és őfelsége nyilvánosan
bocsánatot kérhetett őszentségétől. A rendkívüli körülményekre való tekintettel a pápa
kénytelen volt megbocsátani, a vérig sértett császár viszont nem felejtett.
No, de mi volt ennek a nem mindennapi történetnek az előzménye? VII. Gergelyt négy
évvel korábban választották meg Krisztus földi helytartójává, aki határozott elszántsággal
rögtön hozzálátott az egyház és intézményei gyökeres reformjához. Eltiltotta a szolgálattól a
nős papokat, rendeletben tiltotta meg, hogy világi hatalmasságok egyházi hivatalokat
adományozzanak, és azt is, hogy a német-római császár az invesztitúrát gyakorolja, vagyis az
egyházi vezetőket beiktassa.
Ez utóbbi verhette ki Európa legnagyobb hatalmú uralkodójánál a biztosítékot, ugyanis a
német-római császárnak a 10. századtól jogában állott a püspökök kinevezése, és mivel
minden egyházi hivatal egyben világi birtokot is jelentett, az egyes keresztény uralkodók
maguk kívánták eldönteni ezek adományozását.
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IV. Henrik nem vette komolyan Róma új püspökének rendeleteit és a régi törvény
értelmében nevezte ki a kölni és a milánói érseket, sőt, a gyökeres szentszéki reformok miatt
felbőszült koronás fő Wormsban birodalmi gyűlést hívott össze, ahol a német püspökök
trónfosztottnak nyilvánították VII. Gergelyt.
A pápa viszont válaszul kiátkozta a császárt és mindenkit, aki hűségesküt tett IV.
Henriknek, felmentett esküje alól. A német fejedelmek az alkalmat megragadva úgy
döntöttek, hogy a trónt üresnek tekintik, így a császárnak – hogy mentse a hatalmát, sőt
bizonyos értelemben a puszta életét is – meg kellett hát alázkodnia. Így történt, hogy a nyugati
világ legnagyobb uralkodójának télvíz idején vezeklőcsuhában, fedetlen fővel és mezítláb el
kellett zarándokolnia az itáliai kisvárosba és meg kellett alázkodnia egy fegyvertelen pap
előtt, akit nem sokkal korábban fennhéjazóan pusztán egy ravasz barátnak titulált.
A német választófejedelmek időközben mégis új császárt választottak Rudolf von
Rheinfeld személyében, ám a IV. Henrik fegyverrel vette vissza jogát a címhez, 1080-ban, az
elsteri csatában maga Rudolf ellencsászár is elesett. A császárnak az egyházfő előtti
megalázkodása azonban csak politikai időhúzás volt, rövidesen harcba bocsátkozott a
pápával, és miután 1080-ban a pápa másodszor is kiközösítette, 1084-ben ellenpápát állított
III. Kelemen személyében, aki Nagy Károly koronájával ismét császárrá koronáztatta magát.
Csakhogy VII. Gergely sem tagadta meg önmagát, valóban egy ravasz és fondorlatos
vezető volt. Olyan, amilyennek lennie kellett ahhoz, hogy az egyház függetlenségét megóvja,
hogy ne legyen alárendeltje semmilyen világi hatalomnak. A veszélyben behívta
szövetségeseit, a normannokat, akik 1085-re teljesen kiszorították a németeket az Örök
Városból.

IV. Henrik császár és VII. Gergely pápa Canossában (Carlo Emanuelle alkotása)
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Canossa várának romjai
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IV. Henrik Canossa várának kapujánál (Eduard Schwoiser festménye)
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IV. Henrik Canossa várának kapujánál (August von Heyden rajza)
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VII. (Szent) Gergely pápa (ur. 1073–1085)
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