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Regélő napkelet (XI.) 
 

A napkeleti bölcsA napkeleti bölcsA napkeleti bölcsA napkeleti bölcs    
 
Dávid király negyven esztendeig uralkodott Izrael fölött. Halála után fia, Sa-

lamon követte a trónon, aki feleségül vette a fáraó leányát, és tartós szövetségre 
lépett Egyiptommal. 

Jeruzsálemet erős kőfallal kerítette, felépítette az Úr házát, majd aranytól, 
márványtól ékes királyi palotákat emelt. 

Salamon békességben és nagy pompában élt. Mégis éjjel-nappal azon gyötrő-
dött, hogyan szóljon, miként cselekedjék, hogy az igazságot meg tudja különböz-
tetni a hamisságtól és a jót ne tévessze össze a gonosszal. 

Amikor Izrael népe áldozatot mutatott be a Gibeon hegyén az Úrnak, Sala-
mon király ezer barmot áldozott az Isten oltárán. Azon az éjjelen álmában meg-
jelent előtte az Úr, és így szólt hozzá: 

— Kérj, amit akarsz, s én megadom. 
— Ó, én Uram Istenem — válaszolt Salamon —, adj nekem értő szívet, hogy 

választhassak a jó és a rossz között. Mert bölcsesség nélkül ki kormányozhatja 
népedet? 

Tetszett az Úrnak, hogy Salamon nem kért tőle hosszú életet, gazdagságot, 
ellenségeire meg halált. Ezért így szólt a királyhoz: 

— Megadom, amit kértél. Adok neked bölcs szívet, s ajándékomat gazdag-
sággal és dicsőséggel tetézem meg. S ha parancsaimnak engedelmeskedsz, éle-
ted idejét is meghosszabbítom. 

Salamon hirtelen ébredt: álma örömmel és reménnyel töltötte el. A Gibeon 
hegyéről leszállt, és visszatért Jeruzsálembe, ahol a bölcsesség útját járta egy éle-
ten át. 

Egy ízben két asszony jött Salamon királyhoz, aki hatlépcsős aranytrónusán 
ült. A trónust jobbról is meg balról is hat-hat elefántcsontból faragott oroszlán 
őrizte. 

Az asszonyok két gyermeket hoztak magukkal: egy élőt meg egy holtat. 
— Tégy igazságot, királyom! — állt Salamon elé az egyik asszony. — Mi, ez-

zel az asszonnyal, egy házban laktunk. Mindkettőnknek gyermeke született. Raj-
tunk kívül senki nem volt a házban, és ennek az asszonynak éjszaka meghalt a 
fia. De éjfélkor fölkelt, míg én aludtam, és fiamat kicserélte a holt gyermekkel. 
Hajnalban, amint szoptatni akartam, látom, hogy nem él a csecsemő. De amint 
megvirradt, felismertem: ez nem az én gyermekem! 
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— Nem igaz! — tiltakozott a másik asszony. — Az én fiam az, aki él. A tied a 
holt! 

Az asszony, aki először szólt, még ádázabbul perlekedett: 
— Nem mondasz igazat! A te fiad halt meg, de az én gyermekem él! 
Jó ideig veszekedtek egymással az asszonyok. Salamon eközben így tűnődött: 

a saját álnoksága fogja meg az istentelent, a bűnös saját bűnének a kötelékével 
kötöztetik meg. 

— Hozzátok elő kardomat! — szakította félbe Salamon a dühösen szájaló asz-
szonyokat, akik már ököllel fenyegették egymást. 

A szolgák előhozták a kardot. Csend támadt a palotában. Ekkor így szólt a ki-
rály: 

— Vágjátok ketté az élő gyermeket, és adjátok egyik felét az egyik asszony-
nak, másik felét a másik asszonynak! 

A szolgák megragadták a csecsemőt. Ám a kivont kard láttán az egyik asszony 
felsikoltott: 

— Ne bántsátok! 
Leborult a király előtt: 
— Kérlek, uram, adjátok a másik asszonynak a gyermeket, csak életét kíméljé-

tek! 
— Se enyém, se tiéd ne legyen — kiáltotta indulatosan a másik asszony. — 

Vágjátok ketté! 
Salamon király intett a szolgáknak. Azok rögtön elengedték a csecsemőt. 
— Adjátok az élő gyermeket annak az asszonynak, aki nem akarta, hogy meg-

öljék — parancsolta a király. — Világos, hogy övé a kisded. 
Amint híre ment az igazságos ítéletnek, Izrael népe megértette, hogy Isten 

bölcsessége lakja a király szívét. A világ minden tájáról özönlöttek Salamonhoz 
az emberek. Királyok érkeztek, gazdag ajándékokkal megrakodva. Még Sába 
gyönyörű királynője is fölkereste a napkeleti bölcset, hogy beszédét hallgassa, 
bölcs ítéleteit és csodaszép költeményét, az Énekek Énekét. 

Salamon király szerzett háromezer példabeszédet, énekeinek száma ezeröt 
volt. Szólt a növényekről és állatokról, a madarak, a csúszómászók meg a halak 
életéről. Bölcsebb volt minden embernél, napkelet és Egyiptom minden kiváló-
ságánál. Mert az Úr értő szívvel ajándékozta meg Salamont, amit gazdagsággal, 
dicsőséggel és hosszú élettel tetézett, jeléül annak, hogy aki értelmet kap, a leg-
főbb jót nyeri el. 


