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Római nyomokon Libanonban
Grüll Tibor

M

iközben a mindennapos forgalmi dugóban ülünk, kifelé tartva Bejrútból,
bőven van időnk tűnődni ennek az alig dunántúlnyi kis országnak viharvert
történelmén. Alig van ennél ősibb és dicstelibb múlttal rendelkező ország
Európa és a Közel-Kelet határán: nevét már a sumer eposzok is emlegetik, legtöbbször
a hőn áhított cédrussal kapcsolatban. Aztán sorban az akkádok, asszírok, föníciaiak,
babilóniaiak, egyiptomiak, perzsák, görögök és rómaiak foglalták el ezt a területet –
legtöbbször ugyancsak a cédrusfák és a jó kikötők miatt.
Közben Jasszer névre hallgató síita sofőrünk kikecmergett a dugóból. Egy déli falucskából származik, valahonnan Cúr mellől. Libanonban ma is nagyon fontos tudni,
ki honnan jött, s milyen vallású. Az 1975 és 1990 között dúló polgárháború sebeit még
nem gyógyította be az idő. A délen lakó síiták mélyen megvetik a szunnitákat, és fordítva: a maroniták – akik az északi és keleti országrészt uralják – gyanakvóak minden
iszlám vallásúval szemben, s akkor még nem is beszéltünk az örményekről, drúzokról
és az alavitákról, valamint az ország páriáiról, a vegyesen keresztény és iszlám vallású
palesztinokról.
Az utak mentén mindenütt a libanoni hadsereg ellenőrző posztjai: a „fakabátokban”
céltalanul ácsorgó bakák, a szírektől kapott ócska T-55-ös szovjet tankok, lehetőleg
lövegcsővel az autókra irányozva. Nem túl barátságos látvány, de meg lehet szokni.
A katonák persze nem turistákra vadásznak, bennünket is azonnal engednek továbbhaladni. Most a tengerparton észak felé száguldunk, mivelhogy sebességkorlátozás
sehol sincs. Itt az utakon az erősebb joga érvényesül, lóerőkkel és heves dudálással
csinálnak maguknak helyet az autósok, néha csupán miliméterekkel haladva el egymás mellett. Mindössze egyetlen szabályt láttam ebben a közlekedési dzsungelben: a
női sofőrnek kötelező utat engedni!
Libanon tengerpartja teljesen egybeépült, még táblák sem jelzik, hogy Bejrútot
elhagyva egy új településre érkeztünk. A déli Cúrtól az északi Tripoliig egyetlen, egybefüggő város az egész tengerpart – a legnagyobb persze maga Bejrút –, ultramodern
szállodákkal, gigantikus bevásárlóközpontokkal, bankokkal, ipari üzemekkel és égbe
nyúló tömbházakkal (fényévekre a mi lerobbant lakótelepeinktől). Az embernek az az
érzése támad, hogy valahol Kaliforniában száguldozik a tengerparton.
Mit is keres a magamfajta ókortörténész Libanonban? Természetesen a múlt nyomait, melyekből akad itt szép számmal, még akkor is, ha a polgárháborús évtizedek,
a hosszú ideig tartó szíriai megszállás, az 1982-es, majd 2006-os izraeli támadások
nemcsak az ország turistaforgalmát, hanem a tudományos munkát is jócskán visszavetették. Az utóbbi években aztán amerikai, libanoni és lengyel régészek folytatják a
lassan feléledő kutatásokat, nagyon szolidan, inkább csak az állagmegóvásra és restaurálásokra koncentrálva. Merthogy ebben a fantasztikus méretekben növekvő országban csak egyre nincs pénz: a kultúrára.
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Büblosztól a cédrusokig
„Az UNESCO ugyan felvette a világörökség helyszínei közé Bübloszt (Jbeil), de
pénzt természetesen ők sem adnak. Pedig a romterület konzerválását a legsürgősebben el kellene végezni” – mondja helyi idegenvezetőnk (eredeti foglalkozását
tekintve matematikus) egy keresztes erőd lábánál állva, amely a bübloszi romterület közepén áll, idestova több mint 800 éve. A bübloszi ásatásokat a francia
Maurice Dunand (1898–1987) vezette a két világháború között, majd a második
világháború után. A kutatók által használt sínek és csillék a mai napig ott rozsdásodnak a romterületen, csaknem hatvan év után! Pedig a helyszín egyedülálló: a
föníciai kortól a perzsákon és a görögökön át a rómaiakig, sőt a keresztes háborúk
koráig és annál is tovább egyetlen helyszínen tanulmányozható szinte az egész
ókori Közel-Kelet történelme. De vezetőnknek igazat kell adnunk: a legsürgetőbb
feladat volna a romok konzerválása.
A Bejrúttól 40 km-re északra fekvő Büblosznál nem merünk még északabbra
menni, mert Tripoliban néhány napja még utcai lövöldözésekről kaptunk hírt. Így
hát nehéz szívvel lemondunk egyik északi úticélunkról: Arqáról, Alexander Severus császár szülőhelyéről. Utunkat most a hegyekbe vesszük, hogy felkeressük
az egyik cédrus-arborétumot. Mindössze öt ilyen maradt meg az egykor hatalmas
kiterjedésű erdőségekből. Az egyikbe, a Kadisa-völgy felett 2000 méter magasságban emelkedő „Isten cédrusai” rezervátumba igyekszünk, melyet az UNESCO
1998-ban a világörökség részévé nyilvánított. Itt található az a fa, amelyről a libanoni címert mintázták, jóllehet mára alig hasonlít az eredetire, mivel beteg ágait
levágták róla. Egy hatalmas törzsű fáról a szakértők azt állítják: 6000 éves, vagyis
a sumerek idejében is itt állt. A három-négy méter átmérőjű törzsről ezt könnyen el
is hisszük. A domb tetején aztán valódi meglepetés várja a magyar utazót: két magyar nyelvű tábla is emlékeztet arra, hogy Csontváry Kosztka Tivadar itt festette
híres „Magányos cédrus”-át (1908). Nos, a festő kissé csalt: az általa lefestett cédrus ugyanis nem magányos, hanem egy erdő veszi körül. Közben lassan rákúszik
a dombra egy felhő, amely hideg, tejfehér ködbe burkolja a fákat. Az évezredes
cédrusok most valóban tündérmesébe illő látványt nyújtanak.

Ahirám szarkofágjának felirata
Szarkofág, amelyet Ittobaál, Ahirám ﬁa, Büblosz királya készíttetett apjának, Ahirámnak,
mikor a sírba helyezte testét. Ha egy király a
királyok közül, vagy kormányzó a kormányzók
közül, vagy egy hadvezér Büblosz ellen jönne, és kifosztaná ezt a szarkofágot, vétessék
el tőle uralkodásának pálcája, királyságának
trónját forgassák fel, ami a békét illeti: meneküljön el Bübloszból; és ami őt illeti: töröljék
ki feliratát Büblosz előtt.
KAI #1 = H. Donner – W. Röllig:
Kanaänische und Aramäische Inschriften.
Bd. I–III., Wiesbaden, 1964³.

Adónisz vadászatát ábrázoló szarkofág Baalbekben
(a cikkben közölt valamennyi fotó a szerző felvétele)
Az Adónisz-mítosz minden bizonnyal föníciai eredetű. A csodás szépségű ifjút, aki Perszephoné és Aphrodité szerelmét is élvezte, egy vadászaton megölte egy vadkan, amiért
aztán Aphrodité megsiratta. Adónisz (jelentése: „úr”) keleti felfogás szerint tavasszal feltámad, ősszel pedig ismét meghal. Adónisz ünnepét, az Adóniát az egész Keleten megünnepelték. Később Rómában is megülték, csakhogy különböző időpontban (Keleten a nyári
napforduló, Nyugaton a tavaszi napéjegyenlőség idején). A baalbeki szarkofágon a vadászat-jelenet látható.
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Türosz kereskedelmi kapcsolatai
A tengerek szívében vannak határaid, építőid
tökéletessé tették szépségedet. Senir ciprusaiból építették mindkét oldaladat, cédrust hoztak a Libanonról, hogy árbocfát csináljanak
neked. Básán cserfáiból csinálták evezőidet;
evezőpadjaidat a ciprusiak szigeteiről való
sudárcédrusba foglalt elefántcsontból csinálták. Egyiptomi hímes fehér gyolcs volt vitorlád, hogy legyen zászlód; Elisának szigeteiről
való kék és piros bíbor volt sátrad leple. Szidón és Arvad lakói voltak evezőid; a te bölcseid, oh Türosz, akik benned laktak, azok
voltak kormányosaid. Gebal vénei és bölcsei
voltak benned, kik hasadékaidat javítgatták;
a tenger minden hajója és hajósa volt benned,
hogy kicseréljék áruidat. Perzsák és lüdök és
lübiaiak voltak seregedben hadakozó férﬁaid,
paizst és sisakot függesztettek fel benned, amik
ékessé tettek. Arvad ﬁai és sereged voltak kőfalaidon köröskörül, és kemény vitézek voltak
tornyaidban; paizsaikat felfüggesztették kőfalaidon köröskörül, amik tökéletessé tették
szépségedet. Tarsis volt a te kereskedőtársad,
sok különféle gazdagsága miatt: ezüstöt, vasat, ónt és ólmot adtak ők áruidért. Jáván,
Tubál és Mések, ezek a te kalmáraid; rabszolgákat és rézedényeket adtak cserébe áruidért. Tógarma házából lovakat és lovagokat
és öszvéreket adtak néked árukul. Dedán ﬁai
a te kalmáraid, sok sziget kereskedése van hatalmad alatt, elefántcsont-szarukat és ébenfát
hoztak neked adóba. Arám a te kereskedőtársad mesterműveid sokasága miatt; gránátot,
bíbort, hímes ruhákat, fehér gyolcsot, korálokat és rubint adtak ők áruidért. Júda és Izrael
földje, ezek a te kalmáraid; búzát Minnithből
és édes süteményt és mézet és olajat és balzsamot adtak csereáruidért. Damaszkusz a te
kereskedőtársad mesterműveid sokaságában,
sok különféle gazdagságod miatt, Helbon borával és hófehér gyapjúval. Vedán és Jáván
Uzálból adtak áruidért: kovácsolt vasat, kásiát és jó illatú nádat, ezeket csereáruidért.
Dedán a te kalmárod, lovagláshoz való nyeregtakarókkal. Arábia és Kédár fejedelmei,
ők mindnyájan hatalmad alatt kereskedtek;
bárányokkal, kosokkal és bakokkal kereskedtek veled. Séba és Raema kalmárai a te kalmáraid; mindenféle drága fűszerszámokat és
mindenféle drágaköveket és aranyat adtak ők
áruidért. Hárán és Kanne és Eden, Seba kalmárai, Assiria és Kilmad mind a te kereskedőtársad. Ezek a te kalmáraid tökéletes árukkal,
bíbor és hímes köntösökkel és drága ruháknak
kötelekkel egybekötött és cédrusfából csinált
szekrényeivel, a te sokadalmadban. Tarsis hajói hordozták áruidat, és megteltél, és felette
igen híressé lettél a tengerek szívében.
Nagy vizekre vittek téged a te evezőid, a keleti
szél összetört téged a tengerek szívében.
Ezékiel 27:4–26

Római fürdő Bejrút belvárosában
Bejrútban Augustus az V Macedonica és a III Gallica legiók veteránjait telepítette le. A római jogú colonia hamarosan a romanizáció központja lett a Közel-Keleten. Hatalmas és
díszes középületeket emeltek, amelyek közül a képen látható közfürdő alapjai maradtak
fenn. A város híres volt jogi iskolájáról, ahol Papinianus és Ulpianus – mindketten föníciai
városokból származtak – is tanítottak. 551-ben egy hatalmas földrengés döntötte romba
Bejrútot, ekkor a jogi iskolát Szidónba telepítették át.

Már Bejrútban, az Amerikai Egyetem (AUB) modern régészeti múzeuma előtt
veszek észre egy római feliratot, amely szintén a cédrusokhoz kapcsolódik. Hadrianus császár (117–138) több mint kétszáz latin nyelvű feliratot vésetett az akkor
még kiterjedt cédruserdőket határoló sziklákba. Az egyik legfontosabbat még a
19. században találta meg Ernest Renan, a híres utazó és bibliatörténész. Ennek
szövege a császár neve után a deﬁnitio silvarum (az erdők körülhatárolása) kifejezést tartalmazta, s az egyik felirat még azt is megjelölte, hogy négyféle fafaj
képezte a császár magántulajdonát: a libanoni cédrus (Cedrus libani), a kilikiai
fenyő (Abies cilicica), a ciprus (Juniperus excelsa) és a libanoni tölgy (Quercus
libani) – legalábbis a kutatók szerint. A császár természetesen – mint valamennyi
hódító elődje – hajóépítésre és fontos középületek díszítésére használta Libanon
legismertebb természeti produktumát.

Baalbek, a „Völgy Ura”
A tengerparttal nagyjából párhuzamosan futó Libanon- és a vele szemben, a szíriai határ mentén haladó Antilibanon-hegység között húzódik a Beqa-völgy. Ennek középső részén emelkedik az ország legjelentősebb antik építészeti emléke:
Baalbek, vagyis „a Völgy Ura”. A régészeti kutatások ugyan feltárták a gigantikus méretű templomegyüttes késő bronzkori, föníciai előzményét, de Baalbek
kétségtelenül a rómaiak alatt élte virágkorát. Szinte érthetetlen, miért és hogyan
emelhettek itt, a Római Birodalom keleti perifériáján – távol minden fontosabb
útvonaltól – egy olyan szakrális építészeti komplexumot, mely mind méreteiben,
mind szépségében messze felülmúlta még a császárváros, Róma templomait is.
A Római Birodalomban semmi ehhez fogható nagyságú és szépségű épületet nem
emeltek a császárkor 400 éve alatt! A Héliopolisz (Napváros) névre hallgató templom és a körülötte levő – még feltáratlan – település vallásos zarándokhely volt,
ez azonban önmagában nem ad magyarázatot a fenti kérdésre. A fennmaradt feliratok majd mindegyike a szokásos I. O. M. H. rövidítéssel kezdőik, amely „a
Legjobb, Legnagyobb, Héliopoliszi Juppiter”-nek szóló dedikáció (Iovi Optimo
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Maximo Heliopolitano). Az 1. század utolsó negyedétől kezdve kétszáz éven keresztül építették a szakrális központot Baalbekben, amely három templomból állt:
Juppiter (Zeusz), Bacchus (Dionüszosz) és Venus (Aphrodité) templomából. Egy
közeli dombon egy negyedik templom is épült, melyet Mercuriusnak (Hermész)
szenteltek. A várost Kr. e. 15-ben Augustus colonia rangra emelte, és egy legiót
állomásoztatott benne. A vallási központ építése másfél évszázadon keresztül tartott, de soha nem fejezték be.
A római épületeket korábbi romokra építették. A lejtős terep miatt szükséges
volt támfalakat is építeni a megemelt terasz északi, déli és nyugati oldalán. Ezek
a falak gigantikus kőtömbökből épültek, az alsó szint minden egyes darabjának
tömege körülbelül 400 tonna. A nyugati támfalnak, mely az összes közül a legmagasabb, egy második kősora is van, ezek közé építették be a híres trilithont:
egy három hatalmas kőtömbből álló sort, melyek mindegyikének tömege eléri az
1000 tonnát. Egy még ennél is nagyobb, negyedik kőtömb – „a dél köve” (Hadzsar
el-Guble) vagy „a várandós nő köve” (Hadzsar el-Hibla) – felhasználatlanul a közeli kőbányában maradt. Ennek mérete 21,5 × 4,8 × 4,2 méter. Ha kivonszolnák a
kőbányából, a legnagyobb kő lenne, amit valaha is megmozgattak.
A római császárok mind hozzájárultak a templomkomplexum gazdagításához.
Nero (54–68) építtette a Juppiter-templommal szemben felállított toronyoltárt.
Traianus udvart építtetett a Juppiter-templom elé az egyiptomi Asszuánban bányászott rózsaszín márványból készült porticusszal. Antoninus Pius (138–161)
emeltette a Bacchus-templomot, ami azért maradt meg legépebben az összes rom
közül, mert a többi épület törmeléke megvédte a további pusztulástól. Septimus
Severus rendeletére épült fel az ötszögletű Venus-templom. A keresztény szerzők
igencsak felháborítónak tartották az itteni Venus-kultuszt. A caesareai Euszebiosz
például azt írta, hogy „férﬁak és nők versenyeznek egymással szégyentelen istennőjük tiszteletében, férjek és apák feleségüknek és lányaiknak megengedik, hogy
nyilvánosan prostituálják magukat, hogy Astarténak kedvében járjanak”. Philippus Arabs (244–249) volt az utolsó, aki hozzájárult Héliopolisz építéséhez a monumentális hatszögletű udvar révén.

Nagy Sándor feldúlja Türoszt
A türosziak, mikor ennyi baj zúdult a fejükre,
vagy a templomokba futottak oltalmat keresve,
vagy bezárkóztak otthonukba, hogy szabadon
választott halállal haljanak meg; egyesek az
ellenségre rontottak, hogy legalább ne boszszulatlanul pusztuljanak. Legtöbben felmásztak a háztetőkre, s a benyomuló ellenségre kőgörgeteget zúdítottak, meg ami éppen a kezük
ügyébe akadt. Nagy Sándor megparancsolta,
hogy mindenkit öljenek le, csak azokat ne,
akik a templomokba menekültek, a háztetőkre
pedig vessenek tűzcsóvákat. Noha a parancsot
közhírré tétette kikáltóival, mégsem akadt egy
szál fegyverforgató férﬁ sem a türosziak közül, aki az istenektől kért volna menedéket.
A templomok zsúfolásig megteltek gyermekekkel és szüzekkel, a férﬁak pedig otthonuk előtt
tömörültek, hogy szembeszálljanak a tomboló
győztesekkel. Mégis sokat megmentettek közülük a makedónok kíséretében lévő szidóniak.
A győztesekkel együtt nyomultak be a városba,
de nem feledkeztek meg a türosziakhoz fűződő
rokoni szálakról – mert úgy hitték, mindkét
várost Agénór alapította –, és számos türoszit
titkon oltalmukba vettek és hajóikra csempésztek. Ott elbújtatták őket, majd Szidónba
hajóztak. Ily furfanggal tizenötezer türoszit
mentettek ki az öldöklésből. Hogy mennyi vér
ömlött, már abból is felbecsülhető, hogy a városfalak között hatezer fegyverest mészároltak
le. Ezután szomorú látványosságot rendezett
a győzeteseknek a király haragja: kétezer embert, akiket addig a legyilkolástól megkímélt
a csillapult bosszúszomj, keresztre feszítettek:
egymásól jókora távolságra lógtak véges-végig a tengerparton.
Curtius Rufus: A makedón Nagy Sándor
története, IV. könyv
Kárpáty Csilla fordítása

A háttérben Bélgalasszosz temploma, előtte a remek állapotban
fennmaradt naiszkosz Faqrában.
1600 méteres magasságban a Kesrwan-hegységben egy fennsíkon fekszik Faqra ókori település. Először Ernest Renan adott róla hírt a 19. században, majd német régészek kutatták
1938-ban, azóta senki nem nyúlt hozzá. A kép hátterében látható szentélyt a szemöldökkövön lévő görög felirat szerint Caius Cassius Longinus szentelte Bélgalaszosz és Tiberius
császár tiszteletének.
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A fontosabb syriai városok;
Ulpianus származása
Tudnunk kell, hogy vannak egyes italiai joggal rendelkező coloniák, mint például Syria-Phoeniciában Tyros, ez a ragyogó város,
ahonnan én is származom; földjeiről híres,
sok évszázadon keresztül ősi, hatalmas, erős,
és ezt a rómaiakkal kötött szövetségnek köszönheti; az isteni Severus és a mi császárunk
megadta neki a ius Italicumot kiváló hűségének jutalmául, amelyet az állam és a római
birodalom iránt tanúsított. Bérytos is ebben a
provinciában van: augustusi colonia, amely
sokat köszönhet Augustus kegyének (mint
ahogyan az isteni Hadrianus mondotta egyik
beszédében), és a ius Italicumot élvezi. Héliopolis ugyancsak elnyerte az isteni Severustól
az italiai colonia alkotmányát a polgárháború
alkalmából. Colonia még Laodikeia Koilé-Syriában, amelynek az isteni Severus adta meg
a ius Italicumot a polgárháborúban tanúsított
érdemei jutalmazásául. Colonia azután Ptolemais, Phoenicia és Palaestina között, de csak
a colonia elnevezést nyerte el. A mi császárunk a phoeniciai Emesának is megadta a colonia rangot, és ius Italicummal ruházta fel.
Itt kell említenünk Palmyra városát, amely
Phoenicia provinciában fekszik barbár törzsek és népek közelében. Palaestinában két
colonia volt: Caesarea és Aelia Capitolina
(Jeruzsálem), de a ius Italicum birtoklása
nélkül. Az isteni Severus coloniát létesített
Sebastében is.
Ulpianus: Digesta I. 15.1
Borzsák István fordítása

Kisebb templomok a Beqa-völgyben
Újra itt zötykölődünk a pokolian rossz utakon, a tengerparttól igen elütő, kifejezetten szegényes Kelet-Libanonban. Csak a Beqa-völgy pazar látványa feledteti
az út mentén lobogó sárga Hezbollah-zászlókat és a libanoni hadsereg kedvetlen
katonáinak látványát. A domboldalakon szinte minden megterem: a legkedveltebb
a szőlő, alma, körte és mandula. Első állomásunkon, Furzolban egy fürt hatalmas,
zamatos fehér szőlőt kapunk ajándékba a közeli étterem tulajdonosától. Itt, a sziklás hegyoldalban már 1888-ban felfedezték a bejrúti Szent József Egyetem kutatói
az Adónisznak szentelt sziklatemplomokat és a kanaáni-föníciai sírokat.
A szomszédos Nihában található a baalbeki után második legnagyobb templomegyüttes Libanonban. A templom külön érdekessége, hogy az adütonjába (belső
szentélyébe) vezető lépcsősor márvány makettjét is megtalálták, amely ma a Bejrúti Nemzeti Múzeumban van kiállítva. A lépcső előtt a sziklába vésve ma is ott
őrködik Niha papjának, Narkisszosznak, Kasziosz ﬁának domborműve, aki Héliopolisz tanácsának tagja volt. A templomot sajnos a polgárháború alatt kifosztották,
de erről nem hajlandó beszélni egyébként kedves és barátságos kísérőnk, aki 37
éve látja el a gondnoki feladatokat. Fiatalon még részt vett a templom restaurálásában, a neves örmény származású régész, Haroutune Kalayan (1908–2003) vezetésével. Büszkén mutatja nekünk a római mérnök falba vésett jeleit, ahová a köveket
kellett milliméter pontosan illeszteni. Valóban lenyűgöző precizitással dolgoztak
az ókori építészek! Ezután egy vidám, 20 év körüli ﬁckó ugrik a kocsinkba, aki
szintén helyi idegenvezető. Földúton vágunk neki a hegyeknek: a közeli Hosn Nihában – a Libanon kopár oldalában, bámulatos kilátással a Beqára és az Antilibanonra – találhatók egy másik templom romjai, nagyrészt még feltáratlanul.
Utunk folytatásaként, a közeli Temninében csak nagy nehezen bukkanunk rá a
Nymphaeumra. A helyi lakosok nem ismerik, tábla pedig nem jelzi. Pedig a mellette csörgedező kis patak és a föléje boruló fák ma is enyhet nyújtanak az ide
betérőknek. Az egészség görög istennőjének, Hügeiának a szobrát innen vitték
át a bejrúti Nemzeti Múzeumba, ahol a lépcsőfeljáró mellett, kiemelt helyen állították ki.

Felirat Ulpianus tiszteletére
Domitius Ulpianus praefectus praetoriónak,
a kiemelkedő férﬁúnak, a jogtudósnak, a Szent
Város gabonafelügyelőjének, Severia Felix
Augusta, a tyrusiak coloniája, anyaváros, hazája (emelte).
AE 1988, 1051; Türosz,
Kr. u. 222/223 után

Föníciai hajósok II. Sarrukín horszábádi palotájának domborművén (Musée du Louvre).
II. Sarrukín asszír király (Kr. e. 721–705) palotája Dúr-Sarrukín (a mai Horszábád)
városában állt. A palotát 1843-ban a francia Paul Émile Botta tárta fel, s a legértékesebb
leleteket, köztük a domborműveket, átszállíttatták Franciaországba, ahol már 1847-ben
kiállították a Louvre-ban.
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Az Adónisz-folyó

Narkisszosz, Kasziosz ﬁa, Hadaranesz papja Nihában
A Baalbek felé vezető úton található Niha, ahol a második legnagyobb római szentély látható Libanonban. A nihai nagytemplom az azonos nevű patak jobb oldalán épült a 2–3. században. A szentélyt Hadaranesznek (a mennydörgés, villámlás és eső istenének) és Atargatisznak (a termékenység istennőjének) ajánlották fel. A nagytemplom lépcsőjével szemben
balra áll egy kőtömb, amelyen Hadaranesz szíro-föníciai ruhába öltözött papját ábrázolták.
A görög nyelvű felirat szerint a dombormű Narkisszoszt, Kasziosz ﬁát ábrázolja, aki Héliopolisz colonia (Baalbek) tanácsának tagja volt. A lábánál található feliratot a kőfaragó
készítette: „Tiberisz, a pap, aki véste.”

Utoljára a ksarnabai római templom monumentális lépcsőit másszuk meg. Ezzel szemközt egy oszlopos oltár maradványai láthatók, épp olyan, amilyet később
Faqrában láttunk. A templom tümpanonja oldalt hever, csúcsán az adományozó
mellképe és neve: Nonianus.
A Beqa-völgyben található több tucat római templom közül csak ezeket tudtuk
felkeresni. Elgondolkoztató, hogy milyen sűrűségben találhatók itt pazarul kivitelezett szentélyek, ami nemcsak az egykor itt lakók elkötelezett vallásosságát,
hanem gazdagságát is mutatja.

Akad más csodálatra méltó jelenség is Büblosz környékén, mégpedig a Libanosz-hegységből eredő és a tengerbe ömlő folyó.
A folyó neve Adónisz. Ennek vize minden
évben vérvörös színűvé válik, majd színét
vesztve a tengerbe ömlik, közben a tenger
nagy részét pirosra festi. Ez jelzi a büblosziaknak a gyász idejét. Úgy mondják, ezekben a napokban gyilkolja meg a vadkan
Adóniszt a Libanon-hegységben, a vízbe
ömlő vére változtatja meg a folyam színét,
és erről kapta nevét a folyó. Általában így
beszélnek erről, ám egy bübloszi férﬁ más
okokkal magyarázta az egész jelenséget, és
úgy tűnik, igazat mondott. Így érvelt: »Az
Adónisz-folyó idegen, a Libanosz-hegységen folyik át, amelynek nagyon sárga földje
van. Azokban a napokban heves szelek támadnak a hegyek között, a folyóba hordják
a vörösesbarnás port; így hát föld az, ami
vérszínűre festi a folyam vizét. A jelenségnek tehát nem – mint mondják – a vér, hanem a föld az okozója.« Ezek voltak a bübloszi férﬁ szavai; lehet, hogy ez önmagában
véve igaz, de véleményem szerint a szélnek
mindig ugyanabban az időpontban történő
föltámadását mégis isteni csodának kell tekintenünk. Bübloszból kiindulva fölmentem
az egynapi járóföldre eső Libanoszba, mivel értesültem róla, hogy van ott egy ősi
Aphrodité-templom, amit még Kiürasz épített. Megtekintettem a templomot, és valóban nagyon régi volt. Hát ezek Szíria ősi és
hatalmas szentélyei.
Lukianosz: A szírek istennőjéről 8–9
Bollók János fordítása

Szidón és Türosz vidékén
Következő utunk Bejrúttól délre vezet. Többsávos autópályán száguldunk ki a városból a 40 kilométerre fekvő Szidónba (Szaida). Ez a valaha igen fontos föníciai
kikötőváros – a település folyamatos lakottsága miatt – gyakorlatilag még feltáratlan. Így hát beérjük a tengerbe nyúló keresztes erőd meglátogatásával, amely
1228-ban egy kis szigeten épült. Órákig lehetne bámulni a Földközi-tenger reggeli
azúrkék tükrét, de mi inkább megiszunk egy kávét a helyi szukban, és folytatjuk
utunkat délnek, átlépve a Dél-Libanon határát jelentő Litani-folyócskát, és hamarosan befutunk a legjelentősebb föníciai városba, amely évszázadokon át az egész
mediterrán világ történelmét alakította, s ahonnan a mítosz szerint maga Európé
hercegnő is származik.
Türosz (Cúr) egyike volt a legjelentősebb föníciai kereskedővárosoknak. Neve
sokszor szerepel a Bibliában: nemcsak az Ó-, hanem az Újszövetségben is, mivel
Jézus ennek környékén is tanított. Egyik föníciai uralkodójának, a Kr. e. 2. évezred
végén élt Ahirámnak a szarkofágját a Nemzeti Múzeum egyik legnagyobb kincseként tartják számon. A város Nagy Sándor alatti sorsa is jól ismert: a makedón
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ta múzeumépületben mi legyünk az első aznapi látogatók. (Pár órát eltöltve az épületben, majdnem elmondhatjuk, hogy mi voltunk az utolsók is.) A 2003-ban
újra megnyitott kiállításon egy videoﬁlm mutatja be,
hogyan óvták a múzeum kincseit a polgárháború alatt:
az értékes szarkofágokat 20 cm vastag betonnal öntötték körül, hogy a belövésektől és a fosztogatóktól megóvják. A pincéket sajnos ellepte a víz – Bejrút nincs
alácsatornázva, így egy-egy felhőszakadás után most
is kerékagyig elönti a víz az utcákat –, így a kisebb
tárgyak közül sok megsemmisült. A gyűjtemény így is
fontos leleteket őrzött meg az ókori Kelet kutatói számára, még ha – természetesen – nem is versenyezhet
a British Museum vagy a Louvre kollekcióival. (Az
utóbbiba egyébként szép számmal kerültek Libanonból is műemlékek a 19. században. Akkoriban ezt állománygyarapításnak hívták, ma inkább fosztogatásnak
Mnészthé Patrón, Türiosz püktész – vagyis „Emlékezzetek meg Patrónról, a
mondanánk.)
Ennél is lehangolóbb látvány azonban a
türoszi boxolóról”. Ez a görög felirat olvasható az ún. Nagy sétány (Grande
múzeum
kertje,
ahová építési törmelékeken, szétdobált
allée) végére helyezett kövön. Ebből is megbizonyosodhatunk, hogy Türosz
építészeti elemeken, mozaikpadlókon keresztül kell átsportélete valaha igen jelentős lehetett.
vergődni. A gazban előbukkanó római feliratok közül
uralkodó, mivel a helyiek megtagadták neki a szigeten épült óegyik-másik talán még nincs is publikálva, s értékes
város átadását, fél év alatt egy töltést épített a szárazföldről, és adalékokat tartalmazhat a római kori Libanon történetéhez.
ostrommal foglalta el Türoszt. A város férﬁlakosságát részben
A valaha Augustustól colonia rangot kapott Bejrút (Berylegyilkoltatta, részben keresztre feszíttette, a nőket és gyerme- tus) a római jog tanításának legfontosabb központja volt Kelekeket pedig eladta rabszolgának.
ten. (Az egyik legnagyobb római jogtudós, Ulpianus is türoszi
Türosz ókori romjait – főként a római és bizánci korból – származású volt.) Sajnos a római kori Bejrútból nem sok minma két helyen lehet megtekinteni: az egyik az egykori száraz- den maradt fenn. Az ok itt is ugyanaz, mint Szidón esetében: a
földi rész nekropolisza és a kelet–nyugati decumanus, amely a város folyamatos lakottsága. Az AUB könyvesboltjában találTraianus tiszteletére emelt kapu alatt halad tovább. A díszka- koztunk egy középkorú hölggyel, aki pénztárosként dolgozott.
putól balra a római világ egyik legépebben fennmaradt circusa Mikor látta, hogy zömmel történelmi témájú könyveket vásálátható: az istállókkal, a középütt futó spinával és a nézőtér rolok, elmesélte, hogy eredeti foglalkozását tekintve régész, s
egy rekonstruált darabjával. Feledhetetlen látvány. A helyi mú- hogy a polgárháború előtt, még ﬁatalon részt vett a bejrúti ásazeum sajnos zárva volt, így kissé frusztráltan mentünk tovább tásokon. A feltárások közül kettő látható ma: az egyik a monua hajdani sziget területére, amely lényegében egyetlen, a ten- mentális római fürdő a kormánynegyedben; a másik egy közeli
gerre kifutó kolonnádos sétaútból áll. Jobb oldalán egy külön- romterület, ahonnan a fegyveres őrök meglehetősen egyértelleges építmény: állítólag a római világ egyetlen négyszögletes mű jelzésekkel tartottak bennünket távol. Ja igen, és még egy
(!) nézőterű színháza vagy amﬁteátruma, balra pedig egy ha- oszlopcsarnok – ki tudja, honnan került oda –, amely a Nemtalmas közfürdő. Az út mellett beljebb lakónegyedek húzódnak zeti Múzeum bejárata előtt őrködik. Sajnos a legértékesebb réa szokásos összevisszaságban; az egyik legérdekesebb hely az gészeti területek a háború alatt az úgynevezett zöld zónához
üvegfúvók műhelye, amely mellett a bozótosban szétdobált tartoztak, ez amolyan senkiföldje volt, amit megközelíteni sem
üvegtömbök találhatók. (A bejrúti Nemzeti Múzeumba is in- volt ajánlatos az éjjel-nappal áldozataikra leső mesterlövészek
nen vitték el az egyik üvegtömböt. Ami ott kiállítási tárgy, az itt miatt. Most, a háború befejeztével, ez Bejrút legjobban fejlődő
csupán szemét, amire a kutya se kíváncsi.) A város egyébként területe. Sajnos azonban, az itt égbeszökő épületek alapozásásportéletéről volt híres a római korban: az egyik bokszolójuk nál nem kötelező a régészeti kutatás, így ezek a területek talán
emlékére emelt felirat is ott díszlik a promenádon. A tenger- már örökre elvesztek a történelemtudomány számára.
ben apálykor ma is jól láthatók az oszlopok maradványai: a kiTíz nap alatt barátommal, a libanoni születésű Hani Shaabival
kötőt részben légifelvételekkel, részben víz alatti kutatásokkal bejártuk az ország jelentős részét. Bár a magánturizmusnak elmár a francia misszionárius-régész-pilóta Antoine Poidebard vileg nincs akadálya Libanonban, mégis azt ajánlom: aki kíván(1878–1955) igyekezett felkutatni 1934–36 között. 1971-ben csi az ország gazdag történelmi múltjára és prosperáló jelenére,
Honor Frost, majd 2005-ben az UNESCO támogatásával Nick inkább szervezett turistaútba vágjon bele. A polgárháború sebei,
Marriner újította fel a sokat ígérő víz alatti kutatásokat.
a szíriai és izraeli megszállás, a felekezeti megosztottságok, a
különböző fegyveres frakciók jelenléte miatt egyelőre Libanon
nem tartozik a legbiztonságosabb közel-keleti országok közé.*

Visszatérés Bejrútba

Utunk kiinduló- és végállomása a már sokat emlegetett bejrúti
Nemzeti Múzeum. Kiadós zápor után másszuk meg sietve a
néhány lépcsőt, hogy az 1920-as években emelt neoklasszicis-

* A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma határozottan nem ja-

vasolja az országba történő utazást. További, állandóan frissített adatok elérhetők a minisztérium honlapján: www.kulugyminiszterium.
hu/kum.
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Valamiféle tömegközlekedés működik ugyan, de még a helybeliek sem nagyon ismerik. Autóbérléssel ne is próbálkozzunk: az
itteni utak és a vezetési stílus nem európai úrvezetőknek való!
Ráadásul, ha baleset történik, mindig a külföldi a hibás. Libanonban az árak sem éppen alacsonyak, úgyhogy vastag pénztárcával vagy hitelkártyával kell érkeznie a látogatónak.

Bibliográfiai tájékoztató
A Bejrúti Amerikai Egyetem régészeti folyóirata, a Berytus
1934 óta közli a libanoni ásatások eredményeit. A másik jelentős tudományos folyóirat az 1926 óta megjelenő Bulletin
du Musée de Beyrouth. – Bübloszról jó áttekintést nyújt Nina
Jidejian minden libanoni könyvesboltban kapható, olvasmányos, de tudományos igénnyel megírt műve: Byblos Through
the Ages (Beirut, Dar An-Nahar, 2000). A kötet több európai
nyelven is kapható. A Maurice Dunand bübloszi ásatási eredményeit közlő Fouilles de Byblos nyolc kötete 1926 és 1973
között jelent meg Párizsban. – A cédruserdő Hadrianus-kori
feliratainak legújabb és legteljesebb gyűjteménye (a publikálatlan feliratok GPS-koordinátáival!) az alábbi cikkben található: Hani Abdul-Nour, „Les inscriptions forestières d’Hadrien:
mise au point et nouvelles découvertes”: C. Doumet-Serhal
(szerk.), Decade (1995–2004). A Decade of Archaeology and

History in the Lebanon, Beirut, Sarl, 2004, 480–501. – Baalbek régészeti feltárásáról máig az egyetlen monográﬁa: Theodor Wiegand, Baalbek, Ergebnisse der Ausgrabungen und
Untersuchungen in den Jahren 1898–1905. Bd. I–III., Berlin,
1921–25. A 2001 óta felújított német ásatások eredményeit
lásd Margarete van Ess (szerk.), Baalbek/Heliopolis. Results
of the Archaeological and Architectural Research 2002–2005
(BAAL Hors-Série IV), 2008. – A Beqa-völgyben fekvő kisebb templomokról átfogó képet nyújt az alábbi kötet: Lévon
Nordiguian, Temples de l’époque romaine au Liban, Beyrouth,
Université Saint-Joseph, 2005. Egyébként ezt megelőzően az
utolsó kutatási beszámoló 1938-ban jelent meg a D. Krencker
– W. Zschietzschmann szerzőpárostól Römische Tempel in Syrien címmel (Berlin–Leipzig, Walter de Gruyter). – Szidónról
és Türoszról is természetesen mindenütt beszerezhető Nina
Jidejian képeskönyve, amelyben alapvető bibliográﬁai tájékoztató is található. – Türosz kikötőjének feltárásáról lásd A.
Poidebard, Un grand port disparu, Tyr. Recherches aérienes
et sous-marines, 1934–36, Paris, Librairie Orientliste Paul Geuthner, 1939 (Poidebard légifotó-gyűjteménye a bejrúti Szent
József Egyetemen található); H. Frost, „Recent Observations
on the Submerged Harbour Works at Tyre”: Bulletin du Musée
de Beyrouth 24 (1971) 103–111; Nick Marriner kutatásainak
bibliográﬁáját lásd a <www.mediterranean-geoarchaeology.
com> honlapon.
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