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Históriai ínyencségek
A napi információdömping elől néha biztos menedék a történeti ritkaságok
kincsestárában való elmerülés
A napjainkra igencsak jellemző, 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 tudnivágyásunk
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 egyszersmind tanulságos történetek az időszerűség
fojtogató görcse nélkül kalauzolnak el bennünket a régmúlt színes világába, a történeti
ritkaságok kincsestárába.
A frigyláda legendája
A frigyláda az a szent láda, melyet az Ószövetség elbeszélése szerint Mózes a
pusztában készített akácfából, kívül és belül arannyal bevonva, fedelén pedig, amely egészen
aranyból való volt, két kerub (négyszárnyú, négyarcú bibliai lény) nyugodott. Ebben őrizték a
két kőtáblát, amelyre a Tízparancsolat volt felírva, emlékeztetőül mannát és Áron kivirágzott
vesszejét tették bele. Nevezték még a szövetség ládájának, Isten ládájának és a bizonyság
ládájának is, a tetejét pedig a kegyelem királyi székének, vagy az engesztelés fedelének.
Mérete a Bibliában (2 Mózes 37, 1-7) olvasható leírás szerint: a hosszúsága harmadfél
sing (111,25 cm), a szélessége és a magassága pedig egyaránt másfél sing (66,75 cm).
A 40 éves vándorlás alatt mindvégig az izraeliek táborában volt, egy szentélynek
nevezett sátorban. Kr.e. 1210 tájékán, Mózes halálát követően az izraeliek a frigyláda
erejének segítségével átkeltek a Jordánon, majd elfoglalták Jerikót. Ezt követően az ereklyét
mintegy másfél évszázadig egy Silónak nevezett szent helyen őrizték.
Éli főpap idejében, amikor fiai a filiszteusok (mediterrán eredetű, kora vaskori nép)
elleni háború alkalmával (Kr. e. 1060 körül) a nép kívánságára a frigyládát a haditáborba
vitték, ám a filiszteusok az Ében-Ézeri csata során megverték izraelitákat, és magukkal vitték
a becses kincset, melyet Asdódban, Dágon istenség templomában állították fel. Ám ezt
követően dögvész (pestis) ütött ki köztük. Ezt a frigyládában lakozó istenség haragjából
származtatták, ezért visszaküldték a ládát az izraelitáknak, amit több köztes állomás után Kr.e.
1000 körül végül Dávid király Jeruzsálembe vitetett.
A frigyládát az izraeliták mindig az Isten jelenléte tanúságának tekintették, ezért
Salamon templomának legbelső helyiségében, a „Szentek Szentjében” őrizték, ahová a
főpapnak is csak egyszer egy esztendőben volt szabad belépnie. Ez volt a végleges helye Kr.
e. 587-ig, a város első elpusztításáig.
A Makkabeusok második könyve azt írja, hogy Jeremiás próféta úgy rendelkezett,
hogy a papok vigyék a frigyládát a Nébó-hegyre, „ahonnan Mózes meglátta Isten dicsőségét”,
és rejtsék el ott egy lepecsételt barlangban.
Más források szerint miután a babiloni seregek lerombolták a templomot, és a kincseit
Babilonba vitték, ahol a későbbiekben nyoma veszett.

A jelenések könyve szerint a viszont a frigyláda a mennybe, Isten templomába került,
amelynek következményei: villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás, jégeső (Jel
11,19).
A frigyláda hollétének titka máig foglalkoztatja az embereket. Az elmúlt években
többször is felröppent a hír, hogy megtalálták. Tadesse Eyassu Etiópiáról röviden – Az
Akszúm birodalom c. tanulmányában (2011) a frigyláda történetét boncolgatja. Szerinte a
szövetség ládája Etiópiában, Akszúm városának székesegyházában van elrejtve.
Az etióp legendát azonban nem mindenki tartja igaznak. Izraeli régészek szerint
biztos, hogy Jeruzsálemben van a szent láda. Hogy pontosan hol, arról megoszlanak a
vélemények. Egyesek szerint a jeruzsálemi Templom-hegy belsejében, mások szerint a Sionhegyen épített Szent Mária templomban. 1981-ben Slomo Goren főrabbi a Siratófal földalatti
részén kutatva felfedezte a hajdani salamoni templom egyik bejáratát, amely a feltételezések
szerint egyenesen a szentély bejáratához vezetett. Mivel a befalazott kapu mögül a kutatók
vízszivárgást észleltek, megpróbáltak tovább ásni. Egy befalazott kamráig jutottak el, amikor
az ásatások híre eljutott a hegy felügyeletét ellátó muszlim hatóság fülébe, akik
felháborodottan tiltakoztak a mecsetek „aláásása” miatt. Bár utólag a feltárt járatot befalazták,
Goren rabbi később azt állította, hogy meggyőződtek arról, hogy a titkos kamra, a Templom
eredeti kincseit, köztük a frigyládát rejti.
Salamon mesés gazdagsága
A bibliai Salamon király (Kr. e. 1000 körül – Kr. e. 928 körül) mesebeli gazdagsága
olyan színesen, szemléletesen van megírva az Ószövetségben, a Királyok első könyvében,
hogy ebben az esetben felesleges azt bonyolítani, elemezni és magyarázni, így inkább álljon
itt a vonatkozó rész szó szerinti idézetben: „Annak az aranynak a súlya, amely Salamonnak
egyetlen esztendőben befolyt, 666 aranytalentumra rúgott, nem számítva, amit a karavánoktól,
a kereskedők hasznából, az idegen királyoktól és az ország helytartóitól kapott. Salamon
király háromszáz nagy pajzsot is veretett aranyból; mindegyik pajzsra 600 aranysékelt
fordított. Aztán háromszáz kis pajzsot is csináltatott vert aranyból; 3 minát használt fel
mindegyik kis pajzshoz. A király a libanoni erdei palotába vitette őket. Majd csináltatott egy
hatalmas trónt elefántcsontból és bevonatta színarannyal. A trónnak hat lépcsője volt. Hátul, a
trón fölött meg bikafejek voltak. A szék mindkét oldalára karfát tettek, a karfák mellett pedig
két oroszlán állt. A hat lépcsőn kétoldalt tizenkét oroszlán helyezkedett el. Ilyet még egyetlen
királynak sem csináltak soha. A királynak minden ivóedénye aranyból készült és a libanoni
erdei palota minden fölszerelése is színaranyból. Nem volt semmi ezüstből, annak Salamon
idején nem volt semmi becse. Mert a királynak Hirám hajóin kívül tarsisi hajói is voltak a
tengeren. A tarsisi hajók minden harmadik esztendőben visszatértek, és hozták az aranyat,
ezüstöt, elefántcsontot meg a majmokat és a pávákat. Így Salamon király gazdagságban és
bölcsességben felülmúlta a föld minden királyát, és az egész világ arra vágyott, hogy lássa
Salamont, hallgassa bölcsességét, amit Isten oltott szívébe. S mindenki hozta ajándékát: ezüstés aranyedényeket, öltözékeket, fegyvereket, fűszereket, lovakat és öszvéreket, évről évre.”
Kleopátra igazgyöngye
A leghíresebb pazarló, akiről a történetírás tud, valószínűleg Egyiptom szépséges
királynője, Kleopátra volt, aki egy igazi vagyont érő gyöngyszemet olvasztott fel ecetben és
megitta azt.
Idősebb Plinius (Kr.u. 23–79) római történetíró és polihisztor tudósítása alapján a
dolog úgy történt, hogy Kleopátra fogadott Antoniusszal, hogy egy ültő helyében tízmillió
sestertiusba (korabeli római ezüstpénz) kerülő vacsorát fog elkölteni. A fáraónő, a fogadást

megnyerendő, ecetben akarta felolvasztani két remek fülönfüggő gyöngyét. Az egyikkel meg
is cselekedte ezt a barbárságot; de mikor a másikat is meg akarta semmisíteni, a döntőbíró,
Lucius Plancus, Antonius egyik vezére, közbelépett, és kijelentette, hogy a fogadásban
Kleopátra a nyertes, amit aztán rossz ómennek ítéltek Antoniusra nézve.
Eddig a történet, ám sokakban felmerülhet némi kétség annak hitelességét illetően, még ha
maga a híres Plinius tollából való is az. Az tény, hogy az igazgyöngy nem más, mint a
kagylók speciális izzadmányával kevert szénsavas mész (kalcium-karbonát, illetve mészkő);
tehát összetétele alapján valóban felolvad az ecetben. De ehhez az ecetnek igen erősnek és
forrónak kell lennie, különben az olvadás hosszú órákig is eltarthat. Emiatt ma már a
történészek legtöbbje puszta anekdotának ítéli Kleopátra e híres pazarlását; de alig jutott
valakinek az eszébe az a fontos ellenvetés, hogy a koronás asszonyban a hiúság mellett
minden bizonnyal egy jó adag finnyásság is lakozhatott. Egy erős ecetsavban felolvasztott
szénsavas mész, azaz gyöngy, minden bizonnyal igencsak felemás ízű itóka lehet.
Kleopátráról azt még csak el lehet hinni, hogy vagyonokat dobott ki az ablakon; de hogy
meszes ecetet igyon, azt már sokkal kevésbé.
Valóban felgyújtotta Nero Rómát?
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (Kr. u. 37–68) a Iulius–Claudiusdinasztia utolsó római császára, Claudius mostohafia, Caligula unokaöccse volt. A Suetonius
római levéltáros és Tacitus római consul és történetíró feljegyzéseiben ránk maradt zsarnoki
tettei és hírhedt művészi ambíciói révén Nero a legismertebb ókori uralkodók egyike.
Amikor 64. július 19-re virradó éjjel Róma nagy része kigyulladt, a romokon később
monumentális építkezést kezdeményező uralkodót vádolták meg a tűzvész okozásával, sőt
Suetonius és Cassius Dio görög történetíró szerint a Trója kirablása című eposzt szavalta
színpadi öltözékben, míg a lángokban gyönyörködött.
Nem sokat javított a népszerűségén, hogy megnyittatta palotáit a fedél nélkül maradók
előtt, és minden addiginál több pénzt áldozott a nép megsegítésére.
A modern történészek szerint nem valószínű, hogy Nerónak tevékeny része volt a
tűzesetben. Az első érv, ami ellene szól, hogy 69-ben Vitellius és 80-ban Titus császárok alatt
is hasonló tűzvész pusztított a városban. Mindezek oka inkább a zsúfolt, faszerkezetű
bérkaszárnyák tűzveszélyességének tudható be, mintsem szándékos gyújtogatásnak.
Erre utal az is, hogy a tűzeset után városszerte téglaépületeket igyekeztek emelni,
emellett éppen Nero rendelte el, hogy az újonnan épült házakat éghetetlen anyagból készített
tűzfallal kell egymástól elválasztani.
Az említett szerzők (mellesleg egyik sem volt Nero kortársa!) feljegyzései szerint a
császár bűnbak felmutatásával próbálta lecsillapítani a közhangulatot, és választása a kis
keleti szektára, a keresztényekre esett. Az ellenük indított megtorlásnak – tulajdonképpen az
első keresztényüldözésnek – lett áldozata többek között maga Szent Péter apostol is.
Nero sötét alakját némileg rehabilitálni egyébként viszonylag régi törekvés. Egy
bizonyos Cardono tollából már 1640-ben megjelent egy kuriózus értekezést, mely védelmébe
vette a történetírással szemben ezt a szörnyeteget. Egy Latour de Saint-Ybars nevű, nem
éppen fényes karriert befutó, francia historikus 1867-ben megjelent művében amellett
kardoskodott, hogy Nerót csak a Flaviusoknak hízelgő krónikások festették ördögi
gonosztevőnek.
Mint említettük, manapság már a komoly kritika is hajlandó feloldozni Nérót az alól a
vád alól, hogy ő gyújtatta föl a birodalmi székvárost. Hivatkoznak Tacitusra, aki nem állítja
kereken, hogy a pusztítás a császár parancsára történt. Néró a tűz kezdetén Antiumban volt, s
csak akkor érkezett Rómába, mikor már saját palotája is égett. Tacitus szerint Nero mindent

elkövetett a tűzvész elfojtására, a veszedelem közepette pedig kísérők nélkül szaladozott
Róma utcáin.
Suetonius ezzel szemben azt is írta, hogy Róma felgyújtása azért történt, mert valaki
ezt a görög verset találta idézni a császár előtt: „Ha én meghaltam, a világot ám eméssze meg
a tűz”, mire Nero, ugyancsak görögül, azt mondta: „Sőt, amíg én élek!” – és tüstént
megparancsolta, hogy gyújtsák föl az Örök Várost.
Hogy mi az igazság? A legtöbb ember előtt mára már világos, hogy az ókor és
középkor (és lehet, hogy nemcsak ők…) korabeli „hivatalos” krónikásai többnyire az éppen
aktuális uralkodó szája íze szerint űzték a történetírás szakmáját. Mint ahogyan azt Spiró
György Fogság c. regényének egyik párbeszéde is találóan szemlélteti: „Emberünk megírja a
művét, felhasználja a forrásokból, ami kell neki, aztán mindent eléget. Elvégre történész. Uri
bólintott. Így szoktak történelmet írni.”

Így nézhetett ki a frigyláda

Salamon király Kr. e. 995-ben elkészült templomának makettje

A Miasszonyunk Sioni Mária székesegyház az etiópiai Akszúm városában

Az akszúmi Miasszonyunk Sioni Mária székesegyház kincsesháza, ahol a legenda szerint a
frigyládát ma is őrzik

Salamon király és Sába királynője (Edward Poynter alkotása)

Salamon király (Giovanni Battista Tiepolo festménye)

Kleopátrának a szentpétervári Ermitázsban őrzött szobra

Kleopátra, Egyiptom utolsó fáraója Elizabeth Taylor alakításában

Nero császár korabeli ábrázolása (márványszobor-részlet)

Nero császár felgyújtotta Rómát (ismeretlen szerző)

