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Jeruzsálem a hurbán után
Mikor vált rómaivá a zsidók szent városa?
Grüll Tibor

A

z elsõ zsidó háború történetírója, Flavius Josephus szemernyi kétséget sem hagyott afelõl, hogy a rómaiak a mintegy hét hónapig tartó ostrom alatt csaknem
a földdel tették egyenlõvé Jeruzsálemet.
A pusztítást néhány régészeti lelet tárgyszerûen is bizonyítja.
A mai Óváros zsidó negyedében – légvonalban mintegy 170 méterrel a Templomhegy
körfalától nyugatra – 1970-ben a Héber Egyetem régészei Nahman Avigad vezetésével
folytattak ásatásokat. A régészek az egykori Felsõváros fõként tehetõs polgárok és papok
által lakott negyedében a római pusztítás megdöbbentõ nyomára akadtak.1 Az itt elõkerült
55 négyzetméteres ház négy helyiségbõl és egy kisebb konyhából állt. Egy tûzvész pusztította el, amelynek következtében falai beomlottak. A tetõ is beszakadt, ezért a helyiségek
tele voltak behullott kövekkel, fával és hamuval, ami vastagon borította a padlót. A törmelékbõl elõkerült legkésõbbi pénzek a zsidó felkelés második, harmadik és negyedik
évébõl származtak, vagyis az épület egészen biztosan a város 70-es lerombolásakor
pusztult el, pontosan egy hónappal a hurbán után, mivel Josephus szerint a Templomot
Áv hó 9-én, a Felsõvárost Elul 8-án pusztították el a rómaiak. A házban egy nõi csontváz,
egy római kard és egy lándzsahegy is elõkerült. (1. kép) A legérdekesebb lelet azonban a
„Qathrosz fia” névvel ellátott súly volt. A babilóni Talmud említi „Kathrosz házát”, mint
egy olyan papi családot, amely templomi füstölõszerek készítésével foglalkozott, de korruptsága miatt nem állt nagy tisztességben a korabeli zsidóság körében.
A római pusztításnak néhány évvel ezelõtt egy másik drámai tanúbizonysága is elõkerült a jeruzsálemi Óvárosban. Az X-2 jelû ásatási területen, a Cardo (a bizánci fõutca) mellett, a zsidó és arab negyed határán találtak rá a régészek egy arámi szöveggel
teleírt cserépdarabra.2 (2. kép) Esther Eshel olvasatának magyar fordítása így hangzik:
„Szegény, szerencsétlen, hogy valami rossz… mindenben… Mattitja, nem karddal…
béke, békében!” A töredékes, nehezen olvasható osztrakon elsõ sorában álló két jelzõ a
kiadó szerint a 4. sorban megnevezett Mattitjára vonatkozott, akit valamilyen sérelem
ért. A ‘rossz’-nak fordított arám kifejezés elõfordul egyiptomi feliratokon is, ‘sérelem’
értelemben. A salom a leggyakrabban használt zsidó köszönés, illetve áldás- és bajelhárító formula. Yohanan Aharoni a „Borzalmak barlangja” (Cave of Horror) feltárásakor egy csontváz mellett a „Saul, Saul fia, salom!” szövegû osztrakont találta, amellyel
a halott minden bizonnyal önmagáról akart üzenetet átadni. A Nahal Mikhmasban felfedezett menedékbarlangokban ugyancsak találtak „Salom! Salom! Ámen!” feliratokat a sziklafalba vésve. A jeruzsálemi Mattitja neve mellett álló „nem kard(dal)” kifejezés háborús helyzetre látszik utalni, ezért – Eshel véleménye szerint – „megfontolhatnánk azt a lehetõséget, hogy ez az osztrakon 70-ben íródott, az elsõ felkelés alatt,
mikor Jeruzsálemet ostromolták, és Mattitja a halállal nézett szembe a csatában”.
1. kép. Egy levágott nõi kar
csontváza a jeruzsálemi Burnt
House-ból, a 70-es római pusztítás
drámai bizonyítéka.
A Biblical Archaeology Review
Online Archive nyomán

Jeruzsálem római helyõrsége
Az ostromot követõen „a Caesar [Titus] úgy döntött – írja Josephus –, hogy a tizedik
legiót, továbbá néhány lovasszázadot (alae) és gyalogos zászlóaljat (cohortes) hagy a
városban helyõrségül”.3 A Iulius Caesar, vagy még inkább Augustus által alapított X.
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Mivel a hadseregnek nem volt már mit
gyilkolni és rabolni, és már nem volt semmi céltáblája dühének, mert ha valaki
vagy valami a katonák keze ügyébe akadt,
természetesen nem kímélték volna, a Caesar megparancsolta, hogy az egész várost
és a Templomot rombolják le, és csak a
Phaszaél, Hippikosz és Mariamné tornyokat, amelyek magasabbak voltak a
többinél, továbbá a városfal nyugati szakaszát hagyják épségben; ez utóbbit
azért, hogy a majd idekerülõ helyõrségnek laktanyája legyen, a tornyokat pedig
bizonyságul az utókornak: mily pompás
és hatalmasan megerõsített volt a város,
amelyet legyûrt a római vitézség. A városfalat egyébként véges-végig a földig lerombolták a gyõztesek; a jövevény alig
hitte volna, hogy itt valaha emberek laktak. Ilyen szomorú véget ért a fényes, világszerte híres Jeruzsálem városa a lázadók õrjöngése miatt. (A zsidó háború VII.
1. 1 [1–4])*

Miután Titus bevonult a Felsõvárosba,
megcsodálta a város egyéb erõdítményeit
is, de különösen a bástyatornyokat, amelyeket a zsarnokok esztelenségükben otthagytak; s miközben a tömör építmények
magasságát, az egyes kõtömbök nagyságát és pontos összeillesztését, valamint
roppant hosszúságukat és szélességüket
szemlélte, felkiáltott: „Isten segített harcainkban! Õ volt az, aki a zsidókat kiûzte
ezekbõl a bástyatornyokból, mert ugyan
mit tehettek volna emberi kezek vagy gépek ilyen tornyok ellen?” Még sok egyéb
ilyen dolgot beszélt környezetével, aztán
szabadon bocsáttatta a zsarnokok foglyait,
akiket otthagytak a tornyokban, megparancsolta, hogy a város épségben maradt
részét teljesen pusztítsák el, és a falakat
rombolják le; de a három bástyatornyot
épségben hagyta, hogy emlékjelei legyenek hadiszerencséjének, ami hozzásegítette a bevehetetlen bástyák elfoglalásához.
(A zsidó háború VI. 9. 1 [409–413])

* A Flavius Josephus szöveghelyeket kisebb pontosításokkal Révay József fordításában közöljük.
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Fretensis a Sextus Pompeius elleni „kalózháborúban” nyerhette el delfines–gályás címerét.4 Az
actiumi csata után Macedoniába tette át székhelyét, ahol Kr. e. 16-ban
részt vett a provinciába
betörõ szarmaták elleni
küzdelemben. A legio valószínûleg ez után települt
át Syriába, ahol az elsõ rájuk vonatkozó adat Kr. u.
18-ból származik. Feltételezhetjük, hogy a X. Fretensis, vagy annak bizonyos egységei részt vettek
2. kép. A jeruzsálemi Zsidó negyedben
Germanicus keleti hadjá(Jewish
Quarter) néhány éve felfedezett cseréplevél,
ratában, amelynek befejeamely feltehetõen az ostrom idején, 70-ben íródott.
zése után az alakulatot az
Geva, H. (szerk.), Jewish Quarter Excavations
Eufratész melletti helyõrin the Old City of Jerusalem, Conducted by
ségbe, Zeugmába helyezNahman Avigad 1969–1982, Jerusalem, 2003, vol. II.,
ték át. A legio mind az ar403. nyomán
meniai harcokban, mind
Syria megerõsítésében aktívan kivette részét.
A 66-ban kirobbant zsidó felkelés hírére a legiót azonnal Judeába vezényelték, s
bár C. Cestius Jeruzsálem elleni sikertelen felvonulásában név szerint nem szerepel, nagyon valószínû, hogy kisebb különítményei (vexillatiói) benne lehettek a támadásban. 67-ben a X. Fretensis katonái részt vettek a Flavius Josephus, akkori nevén Mattatjáhu parancsnoksága alatt álló galileai Jotapata ostromában, valamint a
Joppé körüli harcokban. A hadjárat e szakaszának végeztével a telet Caesarea Maritimában töltötték. 68 tavaszán a Iudaeába összevont legiók együttes erõvel bevették Tiberiast, Taricheaet és Gamalát.5 68 telét a legio Scythopolisban (Bét-Seán)
töltötte. 69-ben Vespasianus, a Iudaeában állomásozó római hadsereg fõparancsnoka azt az utasítást adta fiának, Titusnak, hogy foglalja el Jeruzsálemet, egyúttal
õt tette meg a csapatok fõparancsnokává. Ekkoriban M. Ulpius Traianus, a X. legio
legatusa vezette a katonákat Jeruzsálem felé, Jerikón keresztül. A X. Fretensis az
Olajfák hegyén építette ki táborát. Késõbb a város északi részébe vonult, az Amygdalon-medence mellé. Az elsõ ostromban Flavius szerint katonái szégyenszemre
megfutottak, és csak Titus személyes bátorsága mentette meg a helyzetet. Késõbb a
falak megmászásakor jobban bizonyítottak, sõt részt is vettek azok lerombolásában. Az ostrom idején elõbb A. Larcius Lepidus Sulpicius, majd Sex. Vettulenus
Cerialis volt a legio parancsnoka.
A római gyõzelem jelentõs fordulatot hozott mind a provincia, mind a X. legio
életében. Vespasianus császári provinciává tette a tartományt, és a helytartóságot a
mindenkori legatus legionisra bízta. Jeruzsálem lett a legio fõhadiszállása, és néhány évtizedre õk képezték a római helyõrség magvát. A X. Fretensis ezután is folyamatosan részt vett a kisebb felkelések elfojtásában. A legio több fontos erõdítményt is elfoglalt: a Héródiont, Makhairoszt és Maszadát. Az elõbbi kettõt Sex.
Lucilius Bassus legatus parancsnoksága alatt, az utóbbit a 72 végén, 73 elején kinevezett L. Flavius Silva Nonius Bassus vezényletével. Az utolsó zélóta erõd: Maszada bevétele jelentette az elsõ zsidó felkelés végleges letörését (73 vagy 74 tavaszán). (3. kép) Ettõl fogva a Traianus alatt kirobbant újabb háborúig (az ún. „Quietus-felkelés”, Kr. u. 105–107) a X. legio nem vett részt nagyobb csatározásokban.
Egy ugyancsak nemrégiben talált katonai diploma talán arra is fényt vet, hogy
mely lovas (ala)- és gyalogos (cohors) segédcsapatok kíséretében telepedett be Jeruzsálem romjai közé a X. Fretensis.6 (4. kép) A 90-ben kibocsátott – ismeretlen
helyrõl származó – bronztábla legnagyobb jelentõsége, hogy egy eddig ismeretlen
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Aspasianus vezérei példázatokat mondtak neki: „Mit tesznek egy toronnyal,
amelyben kígyó keresett menedéket? Kardot fognak, s megölik, felelte [Vespasianus].” „Elõbb felgyújtják a tornyot, s aztán megölik a kígyót” – felelte Avgar.
„Hát ha egy olajoshordóba bújik a kígyó,
mi a teendõ?” „Megölik a kígyót és megkímélik a hordót” – felelte Aspasianus.
„Megölik a kígyót és szétverik a hordót”
– felelte Avgar. Megkérdi ekkor tõle [Avgartól] Rabbi Johanán ben Zakkaj:
„Ahelyett, hogy védenél (snigurija = synégoria), támadsz (katégorija = katégoria) minket?” „Az életedre! – kiáltott Avgar – a javatokra mondom mindezeket,
mert mindaddig, amíg a templom áll, az
államok harcolni fognak ellenetek.”
(Midrás Echa Raba, I. 5. ed. Buber, Szabó
Ödön fordítása)
3. kép. A Maszada mellett fekvõ ostromtábor (F camp),
amelyben a X. legiót helyezték el. A kép bal szélén, a tábor és a sziklaperem
között jól látható a sánc. (a szerzõ felvétele)

iudaeai helytartó: Titus Pomponius Bassus nevét is tartalmazza.7 Az okmányt a legatus alatt Iudaeában szolgáló két ala és hét cohors tisztes elbocsátásban részesült
veteránjai kapták. A katonai egységek nevei: I Thracum Mauretana, Veterana Gaetulorum (a lovascsapatok); I Augusta Lusitanorum; I Damascena Armeniaca; I
milliaria sagittariorum; I és II Thracum; II Cantabrorum; III Callaecorum Bracaraugustanorum (a gyalogoscsapatok). A megszálló segédcsapatok tehát a Birodalom legtávolabbi sarkaiból: a barbárságból csak félig-meddig kiemelkedett Mauretániából, Thraciából, Hispaniából, Lusitaniából és Armeniából érkeztek. A diploma nem említi az alák típusát, ezért csak arra gondolhatunk, hogy a „normális”
létszámú ala quingenariákról lehetett szó, amelyben 500 ember és 800 ló szolgált;
a cohors peditata rendes létszáma szintén 500 fõ volt. Ha mármost ehhez hozzászámítjuk a legio átlagosan 6000 fõs létszámát, akkor a Jeruzsálemet megszálló római

Bassus halála után Flavius Silva vette át
Judaea helytartóságát. Mikor odaérkezett, az egész ország meghódolt már,
egyetlen erõdítmény kivételével, amely
még mindig ellenállt; ez ellen vonult tehát
az egész környékrõl összevont csapataival. Ezt a várat, amelynek Maszada volt a
neve, a sicariusok tartották megszállva…
tehát a római fõvezér hadserege élén felvonult a sicariusok ellen, akik Maszadát
megszállva tartották. Az egész környéket
könnyûszerrel meghódította, és a megfelelõ helyeket megrakta helyõrséggel; magát a várat körfallal vette körül, és ezen
õrszemeket helyezett el, hogy az ostromlottak ne szökhessenek meg. Aztán az ostrom szempontjából különösen elõnyös táborhelyet választott, mégpedig azon a
ponton, ahol a vár sziklái a közeli heggyel
összeérnek, ámbár igen nehéz volt erre a
helyre felvinni a szükséges élelmiszereket; mert az erre kirendelt zsidóknak nem
csupán nagy távolságból és emberfeletti
fáradalmak árán kellett ideszállítani az
élelmiszereket, hanem az ivóvizet is
messzirõl kellett hordani, mert a közelben
nem volt forrás. Miután tehát Silva a
szükséges elõkészületeket megtette, megkezdte az ostrommunkálatokat, amelyeket
– tekintettel a vár erõsségére – a legnagyobb figyelemmel és erõfeszítéssel kellett intézni. (A zsidó háború VII. 8. 1
[252], 8. 2 [275–279])

4. kép. Katonai diploma a 90 elõtt Jeruzsálemben szolgálatot teljesítõ római auxiliáris
csapatok felsorolásával. Israel Museum Studies in Archaeology 2, 2003, 23.
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Caius Valerius Clemensnek, Clemens fiának, aki a Stelatina tribushoz tartozik,
elsõ dárdásnak, az öt évente választott két
fõs testület tagjának (IIvir quiquennalis),
az isteni császár örökös papjának, a colonia patrónusának, aki a gaetulus lovasság (ala Gaetulorum) tiszthelyetteseinek
parancsolt (decuriones praefuit) az isteni
Vespasianus Augustus alatt vívott zsidó
háborúban, apjától, megtiszteltetésül, aki
a lovas és gyalogos szobor felállítása alkalmával a mindkét nemhez tartozó nép
között olajat osztott szét. (1579-ben Torinóban felfedezett bronzfelirat, Corpus
Inscriptionum Latinarum V 7007.)

Vespasianus írásos parancsot küldött Bassusnak és Laberius Maximusnak, az akkori helytartónak, hogy a zsidók minden
földjét adassák el. Tudniillik nem akart
azon a földön várost alapítani, de a szántóföldet megtartotta magának, mindössze
800 kiszolgált katonájának utalt ki földet
Ammaus környékén, Jeruzsálemtõl 30
stadionnyira. Minden zsidóra, bárhol lakott, évi két drachma fejadót vetett ki,
amelyet – éppúgy, mint régen a jeruzsálemi templom javára – most a Capitolium
javára kellett megfizetniök. Ez volt akkoriban a zsidók helyzete. (A zsidó háború
VII. 6. 6 [216–218])
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csapatok (1 legio, 2 ala, 7 cohors) összlétszáma 10 500 fõ körül mozoghatott. Miért lényeges mindez? Mert ekkora létszám egyrészt túl nagy ahhoz, hogy egyetlen
táborban helyezzék el õket, ráadásul egy földig rombolt város romjai között; másrészt ennyi munkáskéz – békeidõben – rövid idõ alatt is jelentõs építkezéseket volt
képes véghezvinni.

Hol állt a legióstábor?
Benjamin Isaac meggyõzõen bizonyította, hogy a Flaviusoknak nem volt nagyszabású urbanizációs politikájuk Iudaeában az elsõ zsidó háború leverése után.8 Vespasianus parancsot adott arra, hogy minden lefoglalt földet adjanak el.9 Nem alapított újabb várost, vagyis veteránkolóniát Jeruzsálem helyén. Mindössze Joppé és
Neapolis kapta meg a Flavia nevet, de sem ezekben, sem a Colonia Prima Flavia
Caesareának keresztelt tengerparti Caesareában nem telepített le veteránokat. Josephus kivételként egy kb. 800 fõs veteránközösség letelepítését említi meg Emmaus (Motza) közelében. Ez a falucska az egyik legszebb és legtermékenyebb Jeruzsálem melletti völgyben fekszik, földje jól öntözött, ráadásul a Jeruzsálemet a
tengerparttal összekötõ út mentén helyezkedik el. Ám még ez a kis veterántelepülés – bár ahhoz is kicsi volt, hogy a colonia rangot hivatalosan kiérdemelje10 – is hagyott hátra nyomot maga után. A falu még a 19. században is a Qolonia nevet viselte, ahol megtalálták egy római nevet viselõ kislány latin nyelven vésett sírfeliratát:
Valeria L(uci) f(ilia) Sedata vix(it) an(nos) IIII [Valeria Sedata, Lucius lánya, élt 4
évet].11
Az eddigi konszenzus szerint a hurbánt követõen Jeruzsálem romokban hevert,
és „nincs bizonyítéka nagyobb szabású katonai építkezéseknek Vespasianus és
Hadrianus között”.12 Ezt a hagyományos képet az elmúlt évek kutatásainak fényében most felül kell vizsgálnunk. A X. legio és az auxiliáris egységek betelepítése a
Maszada eleste (73/74) és a Quietus-felkelés (115) között eltelt egy emberöltõnyi
viszonylag békés idõszakban nem múlhatott el látható nyomok nélkül Jeruzsálemben! A történeti és régészeti adatok alapján azonban még abban az alapvetõ kérdésben sem tudtak a kutatók megegyezni, hogy hol is állhatott a legióstábor. Flavius
Josephus erre vonatkozó szöveghelyeibõl csak annyi hámozható ki biztosan, hogy
a tábor Jeruzsálemben volt, a városfal rómaiak által megkímélt nyugati szakaszánál, az ún. Felsõ piac helyén. A legióstábort már 1905-ben Sir Charles Wilson erre
a környékre lokalizálta: „A tábor északnyugati sarka a Jaffa-kapu közelében volt,
ahol Heródes erõdített palotája és a három torony állt. Sajnos semmit nem tudunk
azokról a lépésekrõl, amelyeket a római mérnökök tettek annak érdekében, hogy
Jeruzsálemet katonai táborrá változtassák. (…) Másfelõl az tûnik legvalószínûbbnek, hogy felhasználták a meglévõ erõdítményeket”.13 Wilson amellett érvelt, hogy
a Felsõvárost az ún. „Elsõ fal” vette körül, máskülönben a rómaiaknak aligha kellett volna szabályos ostromot intézniük a városrész ellen, sáncokkal.14 Az izraeli
ásatások fel is tártak egy ostromrámpához hasonló töltést a Citadella déli oldalán.15
Mások szerint azonban ez lehetett a római legióstábor nyugati bejárója.16 Érdekes
módon az Elsõ fal mentén sok latin felirat került elõ, amelyek eredetileg mind a
Magas vízvezetékhez tartoztak.17 A sokat emlegetett három toronyból ma egyetlen
egy, a Heródes testvérérõl, Phaszaélrõl elnevezett alapjai állnak.18 (5. kép) A Magen Broshi és Shimon Gibson által vezetett ásatások (1973–78) feltárták, hogy az
Elsõ fal nyugati szakaszából csak az Örmény kert és a Citadella közötti rész maradt
fenn. A kutatók számára nem kérdéses, hogy ez a fal a X. Fretensis táborát védte.19
Sajnos, egyelõre nagyobb épületek maradványait itt sem találták meg, csak a legio
bélyegestéglái kerültek elõ nagyobb mennyiségben. A tábor itteni elhelyezésére
mutat az a tény is, hogy a fallal szemközti völgyben, Ktef Hinnomban találták meg
az eddig ismert legkorábbi római sírhelyeket Nyugat-Jeruzsálemben.20 Ezt a hagyományos elképzelést kérdõjelezte meg néhány évvel ezelõtt Doron Bar, aki lényegében csupa argumentum e silentióra alapozva azt bizonygatta, hogy a
legióstábor a jeruzsálemi Óváros még fel nem tárt északi (keresztény és moszlim
arab) negyede alatt található.21 Egyetlen tárgyszerû utalása, mely szerint ezen a
részen került elõ a legtöbb latin felirat, nem állja meg a helyét.

Jeruzsálem a hurbán után

A legióstábor lokalizációját illetõen egyetlen olyan teória létezik, amely komoly alternatívát jelenthet a Citadellával szemben. A Templomhegy délnyugati sarkánál 1968–78 között
folytatott ásatások számos, római katonasággal, illetve táborral
kapcsolatos leletet hoztak felszínre, ami az ásatásvezetõ régészt, Benjamin Mazart arra a következtetésre juttatta, hogy
míg a legio bázistábora a praetoriummal a Citadella közelében
lehetett, „a legio néhány egysége itt állomásozott”.22 Legújabban Eilat Mazar ásatásvezetõ régész, egyetemi tanár fejlesztette
tovább nagyapja tézisét. Szerinte a castrum központja a Templomhegy délnyugati sarka körüli terület, vagy talán maga a
Templomhegy volt.23 A rómaiak számára stratégiai és politikai
szempontból egyaránt elkerülhetetlen volt, hogy itt is állomásoztassanak katonákat. A Templom a felkelés fõ fészkének számított, s bár a hurbán után nem tudunk arról, hogy kitiltották
volna innen a zsidókat – mint késõbb, Hadrianus idejében –, a
helyet ajánlatos volt erõs kontroll alatt tartani. A „Ház hegye”
(héberül Har Habajit) ráadásul egy kitûnõen megépített erõdítmény is volt, amelyet botorság lett volna nem felhasználniuk
egy castrum számára. A Templomhegyen természetesen nem
lehet feltárást végezni, hiszen az a Waqf kezelésében áll.24
Ezért a kutatások a Templomhegy körfala melletti területre,
azon belül is az Óváros zsidók lakta negyedével érintkezõ részére (ez a nyugati és a déli fal) szorítkoznak. Az itteni feltárások során elõkerült kisebb leletek (bélyegestéglák, tetõcserepek, olajmécsesek, pénzek) mellett a IV. Umajjád-palota feltárásakor, az ún. Robinson-ív alatt egy laktanyának használt
építmény, egy katonai fürdõ és egy pékség is elõkerült.25 Három
különlegesen érdekes építési felirat is amellett szól, hogy a
Templomhegy és annak közvetlen környéke már a hurbánt követõ idõszakban a „római Jeruzsálem” integráns részének számított.

5. kép. Az úgynevezett „Dávid tornya” Jeruzsálemben.
A metszeten jól látható a torony alsó részének kõsora, amely még
Heródes idejében készült. A kutatók szerint ez a Nagy Heródes
testvérérõl elnevezett Phaszaél-torony, amelyet a keresztesek
neveztek el Dávidról. A Biblical Archaeology Review Online
Archive nyomán

Flavius Silva, az építtetõ
Benjamin Mazar 1972-ben a Templomhegy délnyugati sarkánál, az Ofelen folytatott ásatásán egy római mérföldkõre bukkant, amelyen az alábbi felirat szerepelt: Imp(eratori) Caesar(i) / Vespasian[o] / Aug(usto), Imp(eratori) T(ito) [Cae]/sar(i) / Vesp(asiano) Aug(usti) [f(ilio)] / L[[- - - leg(ato)]] /
Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / leg(ionis) X Fr(etensis). (6. kép)
A közösen Vespasianusnak és Titusnak dedikált mérföldkõ
71–79 között keletkezhetett, mivel a császár és fia ebben az
idõben szerepeltek társuralkodóként a feliratokon. A mérföldkövet a X. Fretensis praetori rangú legatusa állíttatta, aki 70 óta
egyben Iudaea tartomány helytartójának tisztét is betöltötte.
A kérdés, hogy ki lehetett ez a legatus, akinek nevét a mérföldkõ ötödik sorában szándékosan kivésték. Szerencsénkre a praenomen rövidítése, a L(ucius) fennmaradt, amibõl a mérföldkövet elsõként publikáló Mordechai Gichon és Benjamin Isaac
arra következtetett, hogy ez a helytartó nem más, mint Lucius
Flavius Silva, Maszada erõdjének elfoglalója.26 Idõközben
ugyan két másik megoldási javaslat is napvilágot látott a névvel
kapcsolatban, ezek azonban sok szempontból nem kielégítõek.27 Sajnos a mérföldkõ 2000-ben elõkerült másik példányán
olyan mélyen vésték ki a legatus nevét, hogy abból egyetlen
betû sem ismerhetõ fel.28
E sorok szerzõje elõször 2002 februárjában járt a jeruzsálemi Templomhegyen (arabul Haram as-Sharif), az Al-Aksza

6. kép. L. Flavius Silva 1972-ben megtalált mérföldköve
in situ a Davidson Centerben (2002). A követ az utóbbi években
elszállították a kiállítóhelyrõl, feltehetõen
az Izraeli Régészeti Hatóság raktárába került.
(a szerzõ felvétele)
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Sok senatort, köztük volt consulokat is
megöletett: így Civica Cerealist, asiai
proconsul korában, Salvidianus Orfitust
és Acilius Glabriót számûzetésük színhelyén, mintha felkelést akartak volna kirobbantani, másokat egészen jelentéktelen dolgok miatt. Aelius Lamiát például
néhány valóban reá célzó, de régi és ártatlan tréfájáért; valakinek ugyanis, aki a
hangját dicsérte, miután feleségét [Domitianus] megszöktette, így válaszolt görögül: „Megtartóztatom magam”; Titusnak
pedig, aki újabb házasságra biztatta, ezt
mondta: „Talán te is nõsülni akarsz?”
Salvius Cocceianust azért végeztette ki,
mert nagybátyja, Otho császár születésnapját megünnepelte; Mettius Pompusianust, mert azt beszélték, hogy születési
csillagképe császárságot mutatott, és
mert a földkerekség pergamenre rajzolt
térképét, valamint Titus Livius mûveibõl a
királyok és hadvezérek beszédeit mindig
magánál hordta, rabszolgáinak pedig a
Mago meg a Hannibal nevet adta; Sallustius Lucullust, Britannia legatusát, mert
eltûrte, hogy az újdivatú lándzsákat Lucullus-féle lándzsáknak hívják. (Suetonius, Domitianus élete 10. 2. Kis Ferencné
fordítása.)

mecset mellett található Iszlám Múzeumban, ahol az egyik sarokban egy hatalmas
kõtömb hevert. (7. kép) A több száz kilós mészkõdarab legnagyobb magassága 97
cm, szélessége 75 cm, vastagsága 27 cm, rajta 11,5 cm-es betûkkel öt soros latin
felirat töredéke olvasható: [- - -]OS • E?[- - -] / [[- - -]V • L • FLAVI • A?[ - - -]] / [- -]M? • ARCVM • DE F?[- - -] / [- - -]IO • ATHENAG[- - -] / [- - -] • MAXIMO • [- - -].
A több szempontból is enigmatikus szöveg – amely a 3. sorban olvasható arcum
szó tanúsága szerint egy diadalívbõl való – kulcsa a második, kivésett sorban található genitivusi névalak, amely szerencsére jól olvasható: L. Flavi. Az elõtte lévõ
végzõdés minden bizonnyal a [iuss]u szóból származik, vagyis L. Flaviusnak hívták azt a személyt, akinek a parancsára az ívet felállították. Ez pedig aligha lehetett
más, mint a tartomány helytartója: L. Flavius Silva. Az imént azért neveztem „enigmatikusnak” a feliratot, mert elsõ fennmaradt sorában az OS • E végzõdéssel nemigen tudunk mit kezdeni. Werner Eck egy nemrégiben napvilágot látott publikációjában – a kõ személyes megtekintése nélkül, az általam készített pacskolat alapján
– önkényesen OS • D-nek olvasta a szöveget, amely természetesen a [c]o(n)s(ul)
des[ign(atus)] rövidítése lenne.29 Korábban magam is félreolvastam a harmadik
betût,30 de 2004 tavaszán volt alkalmam arra, hogy reflektorral is megvizsgálva és
fotókat készítve egyértelmûsítsem, hogy sem az S, sem a D betû nem jöhet szóba,
csakis az E. Így csak arra gondolhatunk, hogy egy hosszabb, narratív szöveg egy
elemével van dolgunk, amely lehetett pl.: [ob Iudaeos devict]os e[t Hierosolymam
deletam], magyarul: „a zsidók legyõzése és Jeruzsálem elpusztítása [alkalmával]”.31 A császári titulatura, amely nyilvánvalóan része volt a szövegnek, valószínûleg egy feljebbi, elveszett sorban volt olvasható. A 3. sorban szereplõ DE F betûkapcsolat is nehezen értelmezhetõ: leginkább egy helyre történõ utalás lehet, pl. de
f[oro].32 Ám ez a megoldás újabb, ezúttal topográfiai kérdéseket vet fel. A 4-5. sor
ablativusban álló személyeinek kiléte is kérdéses: az Athenagoras név teljesen ismeretlen ezen a területen, a görög cognomen azonban inkább egy civil, közigazgatásban dolgozó személyre, mintsem katonára utal. A Maximus név viszont túlságosan is gyakori, bár éppen Flavius Silva helytartósága alatt teljesített szolgálatot a
tartományban Laberius Maximus procurator, aki a civil ügyek admisztrációjáért
volt felelõs.33
Összefoglalva: bár a két mérföldkövön nem szerepel a Vespasianus és Titus alatti legatus teljes neve, csak a L(ucius) praenomen; a templomhegyi feliraton viszont
a L. Flavius néven kívül nem maradt fenn a császárok neve és titulaturája; a három
felirat egyidejûségét éppen az teszi hihetõvé, hogy a nevet mindhárom helyen

7. kép. Iudaea történetének most felfedezett legkorábbi monumentális római felirata az
Iszlám Múzeumban. (a szerzõ felvétele)
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Lucius Flavius Nonius Bassus, (?) fia, a
Velina tribusból; consul; pontifex; Iudaea
provincia praetori rangú császári legatusa; aki az isteni Vespasianus és az isteni
Titus censorsága alatt vétetett fel a patríciusok közé; ugyancsak általuk vétetett fel
a praetorságot viseltek közé; a XXI. Rapax legio parancsnoka; néptribunus; quaestor; a IV. Scythica legio katonai tribunusa; triumvir capitalis; kétszeres praetor quinquennalis; a colonia patrónusa;
önmaga, továbbá édesanyja [---tt]a, valamint felesége [---milla] nevében a saját
költségén, saját földjén, amphitheatrumot
építtetett és negyven rendes gladiátorpárossal felavatta. (Urbisaglia, amfiteátrum, Année d’Épigraphie 1961, 140;
1969/70, 183a-b; 1961, 140; 1995, 434)

8. kép. A jeruzsálaemi óváros térképe. Szürkével jeleztük a két feltételezett legiós
táborhelyet: az Örmény negyedben és az Ofelen, a Templomhegy délnyugati sarka körül.
Ugyanitt az 1-es és 2-es pont a mérföldkövek megtalálási helyét, míg a 3-as a diadalív
helyét mutatja. A 4-es pont a Septimius Severus-ív elõkerülésének locusát jelzi

szándékosan kivésték. S jóllehet Flavius Silva neve nem szerepel a Domitianus
alatt kivégzett és számûzött consularisok hosszú listáján, amelyet Tacitus, Suetonius és Cassius Dio alapján állíthatunk össze,34 mégis alig hihetõ, hogy õ maga ne
osztozott volna ezek sorsában. Bizonyság erre, hogy Domitianus elüldözte Silva
unokaöccsét, C. Salvius Liberalis Nonius Bassust, aki ugyancsak Urbs Salvia-i
származású volt és hozzá hasonló karriert futott be.35 Azt a kérdést is megválaszolhatjuk, hogy ha Flavius Silvát „emlékezet eltörlésével” (damnatio memoriae) sújtották, miért nem vésték ki nevét a szülõvárosában emelt amphitheatrum két építési
feliratáról is? A válasz egyszerû: a damnatio csak a közfeliratokon sújtotta halmazati büntetésként a felségsértõt, a magánjellegû feliratokon nem. Márpedig a mérföldkövek és a diadalívek az elõbbi, míg az amphitheatrum építési felirata az utóbbi kategóriába tartozott.

Jeruzsálem 70 után
Jeruzsálem hurbán utáni történetének kutatói eddig – teljes joggal – azt hangsúlyozták, hogy a zsidók Szent Városának átépítése valódi római településsé csak a
Bar Kochba-felkelés leverése és Aelia Capitolina megalapítása után vette kezdetét.
A Templomhegy délnyugati sarkánál elõkerült Vespasianus és Titus korára datálható mérföldkövek, valamint a minden bizonnyal ugyancsak Flavius Silvához köthetõ, valamikor 73/74 és 80 között emelt diadalív mind arra mutatnak, hogy ezen a
területen már fél évszázaddal azt megelõzõen is nagyszabású építkezések folytak.
Az is megfontolandó, hogy a megszálló csapatok egyik cohorsa nem éppen magán
a Templomhegyen ütötte-e fel szállását. Tulajdonképpen már a háború kitörése
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elõtt is ez volt a helyzet, amikor a Templomot a rómaiak úgy ellenõrizték, hogy a fölébe magasodó Antonia-erõdöt szállták
meg csapataikkal.36 Könnyen elképzelhetõ, hogy Flavius Silva
íve is itt – a zsidók ellen vívott háború legnagyobb diadalának
helyén – került felállításra. A római hadsereg egyébként más
keleti városokban is – így pl. Palmyrában és Luxorban – szenté-

lyekben ütötte fel fõhadiszállását.37 Mindenesetre azt a teóriát,
hogy a jeruzsálemi Templomhegyen is létezett egy cohorstábor, tovább erõsíti, hogy korábban már a mérföldkövekkel
azonos helyrõl (a IV. Umajjád-palotából) egy Septimius Severus tiszteletére emelt ív dedikációs feliratának töredéke is elõkerült.38
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