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A PALESZTINAI SZENTHELYEK HITELESSÉGE
VI. Pál pápa szentfbldi zarándoklata világszerte felfokozta az érdek

Iődést a szeritföldi kegyhelyek iránt. 1964 húsvétján olyan sok zarándok és
túrista érkezett Jeruzsálembe, hogy minden szálloda és zarándokház meg
telt és egyeseket csak a fővárostól 15 - 20 kilométerre szállásolhattak el.

A kegyhelyekkel kapcsolatban máig sok mende-monda kering, holott
a hiteles helyek megállapításával tudományág foglalkozik. Ma már ka
tolikus és nem-katolikus kutatók az őszinte együttműködés alapján dol
goznak azon, hogy a szenthelyek történetét és hitélességét tisztázzák. A
biblikus és patrisztikus tudomány művelőinek álláspontja szerint a szent
jr'ás és a kritíkailag igazolt hagyomány hiteles történeti források, nem
pedig legendák.

Azokat az épületeket, ahol Jézus és Szűz Mária életének valamelyik
eseménye történt, szerithelyeknek nevezzük. Föléjük már a III. századtól
kezdve kápolnákat és templomokat építettek, melyeket rendeltetésük
míatt szentélyeknek neveznek. Ezek a szentélyek rögzítették meg az
apostoli és az őskeresztény hagyományokat.

Jelentőségük ezerint vannak főszentélyek, ahol a megváltás fonto
sabb eseményei történtek. Ilyen Názáretben az Angyali üdvözlet, és a
megtestesülés. a betlehemi barlangban Jézus szűletésének a helye, Jeru
zsálemben az Utolsó vacsora terme, valamint a Kálvária, Krísztus sírja,
az Olajfák hegyén pedig a mennybemenetel helye. Másodlagos szentélyek
azok, ahol kevésbé jelentős események játszodtak le, mint a Bethesda
tóban a bériának, Siloé tavában és Jerikóban a vakok meggyógyítása,
Bethániában Lázár, Naimban az ifjúnak feltámasztása.

A szentélyek a kornak megfelelően változó stílusúak. A III. század
ban Názáretben Szűz Mária háza fölé emelt szentély zsinagóga stílusú.
Nagy Konstantin idejében klasszikus, a bizánci császárok idejében bizán
ci, a XIV. században a Cenákulum, az Úrvacsora helye fölé, gótikus
stílusban építettek. Korunkban az eklektikus stílus érvényesül. Száza
dunk huszas éveitől kezdve Barluzzi Antal mérnök úgy tervezte a Szent
iöldön a templomokat, hogya hívekben az oda vonatkozó hittitkoknak
megfelelő gondolatokat és érzelmeket ébresszen.

A főszentélyek szertartásai már korán kialakultak. Időnkint püspöki
vezetessel zarándoklatot vezettek hozzájuk. A IV. század óta a jeru
zsálemi egyház vette kezébe a zarándoklatok rendezését és a zarándokla
tokat hivatalos naptárába is beiktattá. így hiteles feljegyzések maradtak
.ránk a szenthelyekről, a IV. századtól kezdve pedig a zarándokok is
részletes leírást hagytak az utókorra. Ezek megbecsülhetetlen segítséget
nyújtanak a szerithelyek hitelességének megállapításahoz.

A "palesztínológusok", a Szentfölddel tudományosan foglalkozók sze
r int csak az a szentély mondható hitelesnek, amely minden szempontból
és helyrajzilag is egybevág az evangéliumi adatokkal, hagyománya pedig
az apostoli kong nyúlik vissza. Ha ezek a követelmények hiányoznak,
akkor a rendelkezésre álló adatok értékétől függően a szentélyeik csupán
a hagyomány szerinti, vagy valószínű szentélynek nevezhetők. Altalános
elv, hogy minden szentély !külön tanulmányozásra szorul, egyik sem fo
gadható el már eleve hitelesnek. Szűkséges, hogy történelmi, régészeti és
ásatási érvek is szóljanak mellettük. Külön mérlegelés tárgya. ha egyik
másik szakterületről hiányoznak a bizonyítékok, de komoly vagy való
színűsítő érvek hozhatók fel a hitelesség mellett.
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A legfontosabb forrás a mi szemünkben az újszövetségi szentírás, ez
azonban igen kevés helyrajzi adatot tartalmaz. Lukács említi, hogy Mária
Názáretben lakott, ahová Isten Gábor angyalt küldötte, Ugyancsak Lukács
írja, hogy Mária meglátogatja Erzsébetet a hegyek között, Juda egyik
városában. Jézus Betlehemben született, ahol a szülők nem kaptak meg
felelő szállást. Máté említi, hogy János a börtönben hallott Jézus tetteiről.

Az első kenyérszaporítás a Galileai tenger keleti részén, egy magányos
helyen történt. Az utolsó vacsoráról megjegyzi Máté, hogy színhelye egy
tágas, étkezésre berendezett terem Jeruzsálemben, a Siloé-tótól nem rnesz
Sl1:ire.

A vizsgálódások szempontjából így a hagyománynak kimagasló je
lentősége van, hiszen Jeruzsálemben Jézus halálától kezdve állandóan
laktak keresztények és az apostoloktól kezdve soha sem szűnt meg a püs
pökök megszakítatlan sora. Az első és második püspök, Szent Jakab és
Szent Semjén Krisztus unokatestvérei voltak. Szent Semjén (t 107) hívei
vel Krisztus után 70-ben Jeruzsálem pusztulása után' a Jordánon túli
Pellából visszatért a szent városba és mint Krisztus rokona, híven ad
hatta át az utókornak a szenthelyekre vonatkozó hagyományokat. E.
Testa a zsidó-keresztény barlangok titkairól írt tanulmányában (Nuove
scoperte a Nazaret nella Grotta dell' Annunciazione, 1963.) erre a követ
keztetésre jut: .,Állíthatjuk, hogy 130 előtt a titkokról szóló tant már
világosan megfogalmazták a zsidó-keresztény teológusok és ezeket a hit
titkokat Betlehem és Jeruzsálem hagyománya a három misztikus bar
langban és magaslaton lokalizálta." Hozzáfűzi Testa, hogy így már ért
hető, miért akarta 135-ben Hadrián császár megszentségteleniteni po
gány misztériumokkal a születési barlangot, a Golgotát, a szeritsírt és a
mennybemenetel helyét. Eusebius történész (265 - 340) levéltári adatok
alapján állította össze a 15 zsidó-keresztény és a 15 pogányból lett püs
pök névsorát 212-ig, Sándor püspökig bezárólag, aki Kappadóciából,
mint flaviasi püspök zarándokolt Jeruzsálembe, "hogy ott imádkozzék
és a szerithelyeket fölkeresse". Sándort annyina megszerették a keresz
tények, hogy először Nárcisz püspök segédpüspökévé, majd 222 körül
utódjává tették. Sándor püspök igen művelt főpap volt, hiszen kikép
zését az alexandriai iskolában kapta. Még éltek Krisztus rokonai, amikor
Sándor lefolytatta a szenthelyek első topográfiai vizsgálatait. Az általa
megjelölt szenthelyek egy része mindmáig megőrizte akkori nevét, bár
a két évezred alatt Palesztina urai sokszor változtak és a nép nyelve
IS kicserélődött. Ilyenek a Getszemáni barlang és a Getszemáni kert," az
Olajfák hegye, a Bethesda-tó, a Siloé-tó is.

Vannak szenthelyeIk, amelyekről igazolható, hogy mindig keresztény
kultuszban részesültek, mint például Szűz Mária háza. Krisztus rokonai
ugyanis legalább a III. századig Názáretben éltek. Klausner, a jeruzsá
lemi héber egyetem rektora (t1958) állapította meg, hogy József és Jé
zus ökröknek való igákat és faékeket készítettek, amelyek közül né-

• Egy Amerikában élő olvasónk. Rev. John Mally, hozzánk küldött írásában felhívja figyelmün
ket. hogy a Szentfoldbn jártában azt tapasztalta. hagy Szűz Mária sírját két helyen ls mutatjók.
Szerínte azonban tévesen hivatkoznak a Getszemóni kertre, mint Szűz Mária temetkezési helyére,
mert ott semmiféle sírhely nincs. A Getszemóni majorban azonban. amely körülbelül 6-7 kilométerre
esik o kerttől, valóban látható egy tágas barlang. amelyet o hagyomány szerint oz utasok, kőztük

Jézus is. éjjeli szállásul használtok. A hagyomány úgy szól, hogy ebben o barlangban temellék el
Szűz Má<iát Szent Józseffel együll. Ela helymeghatározás - írja Mally - sokkol valószínűbb. mint
a Getszemóni kert kópolnája. mely mo üres és elhagyotolI, a mohamedánok birtokában van és fa,
lain semmiféle kép vagy utalás nincs arra, hagya Slazanya sirjaként tisztelték volna. lA sz_ric.)
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hány darab még Szent Jusztin vértanú idejében (t165 -166) is megvolt.
Krisztus után 200 körül Krisztus férfirokonait kiűzték Názáretből

és csak a nők maradhattak ott. Amikor a kisázsiai Magydasban (Ram
filia) 249-ben vértanúságot ezenvedett Konont kérdezte a bíró, kiesoda
Ő, Konon így válaszolt: "Én a galileai Názáret városából való vagyok,
Krisztus rokona, akinek őseim óta szolgálok. Mindenki fölött őt isme
rem el Istennek." Helyesen jegyzi meg Magatti ferences archeológus,
"ha ott maradt a rokonság, akkor megőrizte tulajdonjogát is, amely ma
gában foglalta a Szűz házát és [következőleg a családi emlékeket is".
Az 1956 - 61 között végzett názáreti ásatások és leletei (feliratok, raj
zok, karoolatok, szimbólika) valóban igazolták, hogy legalább már a III.
században állott egy templom Szűz Mária háza fölött.

Nem kétséges, hogy az első századok zarándokainak a hagyomá
nyok hitelre méltó tanúi mutatták meg a szerithelyeket. Érthető, hogy
a niceai zsinaton (325) Nagy Konstantin császár Makáriust, Jeruzsálem
püspökét, mint a hagyományok hű -és gondos őrét kérdezte meg a szerit
helyeket illetőleg, és az ő véleményét kérte ki az építkezésekre vonat
kezólag is. Az ő útmutatása alapján szabadították ki a Golgotát és a
szentsírt, és építettek templomot a szentsír, a szent kereszt megtalálá
sának kriptája, a betlehemi születési barlang fölé és az Olajfák hegyén.

Az első századok szentföldi- zarándokainak följegyzései is a hagyo
mányt erősítik meg. Közülűk legértékesebb a már emlitett Szent Jusztin
írása, amelyben olvassuk: ,,!BetLehem falujához egész közeli barlangba
tért be József. Mialatt ott ídőztek, megszülte Mária Krisztust és jászolba
helyezte. Mikor Arábiából jöttek a bölcsek, ott találták." Érdekes, hogy
a császárhoz és a római szenatushoz intézett második hitvédő iratában
azt is hangoztatja Szent Jusztin, hogy a judeai Betlehemben még meg
vannak a népszámlálási adatok Józsefről, Máriáról és Krísztusról "ame
lyeket Quirinusnak, Judeában első prétorotoknak idejében írtak össze".
Minden bizonnyal ő maga is látta ezeket az adatokat, azért hivatko
zik rájuk.

A korai görög egyház legjelentősebb hittudósa, Origen~8 (185 
254), mintegy húsz évet töltött a Szentföldön, 232 után állandóan ott
élt és a cezáreai híres iskolában tanított. O már egészen módszeresen
tanulmányozta aszenthelyeket. "Bejártuk a szerithelyeket - úgymond
-, hogy Jézusnak és tanítványainpk meg a prófétáknak nyomdokait
megtekintsük . .. Betlehemben mutatják a barlangot, amelyben Jézus
született, a barlangban pedig a jászolt, ahol pólyába takarták, Mindez
megfelel annak a történetnek, amelyet az ő születéséről az evangélium
elmond. Még hitünk ellenségei körében is közismert, hogy abban a bar
langban született az a Jézus, akit a keresztények imádnak és csodálnak."
Cézáreai Eusebius (265 - 340), annaik a kornak híres történésze, ponto
san meghatározza, hogy Betlehem Jeruzsálemtől délre hat mérföldre
esjk a hebroni út mellett, Betlehem lakói atyáiktól kapott hagyomány
alapján mutatják a barlangot, "ahol a Szűz rnegszülte a csecsemőt és
belehelyezte a [ászolyba", Eusebiusnak Nagy Konstantinról írt életrajzá
ban olvassuk: "A császár megfelelő tiszteletben részesítette azt a' barlan
got, amelyben üdvözítőnik először mutatta meg isteni jelenlétét és el
tűrte, hogy testben szülessék." Lényegében még ma is megvan az a nagy
szerű bazilika, amelyet Nagy Konstantin épített. A névtelen bordeauxí
zarándok 333-ban maga is járt ebben a bazilikában. Jeruzsálemi Szent
Ciril püspök (t347) szerint a betlehemi születési barlang tája nem sok-
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.kal előtte még erdős vol t. Ezzel igazolja Szent Jeromos álUtását, hogy
Hadrián császár rendeletére a betlehemi születési barlangot "Thamuz
vagy Adonis ligete árnyékolta be és Venus szetetőjét siratták abban a
barlangban, ahol egykor a kisded Krísztus sírdogált".

A szakszerű régészeti ásatások különösen jelen századurukban rend
kívül értékes leletekkel járultak hozzá, hogy a szerrthelyek hitelességére
fény derüljön. Bebizonyították, hogya Golgota és Jézus sírja a második
vagy északi falon kívül feküdt, a jeruzsálemi "kertkaputól" (Efraim
kaputól) mintegy 80 méterre, A Kálvária nem egyéb, mint a Gáreb hegy
nek nagyjában 6 méter magas nyúlványa, Tőle nyugatra esett a valószi
nűleg két "barlangból" álló sír, Arimateai József kertjében. A Golgota
É\S a sír között a távolság 40 méter,

Jézus halálának színhelye 1. Heródes Agrippa (41-44) idejében ke
rült a város falain belülre, amikor az ún. harmadik fal épült, bár úgy lát
szik, hogy ennek a falnak építését Claudius császár rendeletére nem fe
jéztéik be. 135-ben az Aelia Capitolinát emeltette Hadrián császár a zsidó
város romjai fölött, úgyhogy - miként Szent Jeromos írja - a ;,föltá
rnadás helyén Jupiter szobrát, a kereszt szíklája felett pedig Venus már
ványszobrát helyezték el és tisztelték a pogányok, azt vélvén az üldözés
szerzői, hogy rnegszüntetík bennünk a föltámadásba vetett hitet, ha a
szerithelyeket bálványokkal szentségtelenítík meg". Szent Jeromost iga
zolták azok a kutató ásatások, amelyeket Corbo Virgil ferences régész
1960-tól kezdve végzett a Szentsír-bazilikában (Recenti scavi archeol0
gici in Giordania, 1962.) Nemcsak Nagy Konstantin császár építkezésének
.alapszerkezetét találta meg, hanem a Aelia Capitolina maradványait is
.Jézus sírja fölött. Rábukkant továbbá Arimateai József kertjének vöröses
színü szűzfőldjére is a latin sekrestye és a konstantini saroikszoba alta
Jajában. Ezt a vöröses ssínü altalajt a latin sekrestye alatt széles r6mai
fal szeli át, amely régebbi, mint Nagy Konstantin építkezései. Ezt a ré
gebbi, római falat kapcsolatba kell hozni a "temenoszszal", vagyis a kö
rülkerített szenthelynek azzal a falával, amelyet 135-ben húztak a a szent
sir fölötti pogány templom köré.

Corbo megállapította azt is, hogy 614-ben a perzsák, l009-ben pe
dig Hakem török szultán rombolásai az iAnastasis, vagyis a keresztrefe
.szités és a szeritsír fölé emelt templomépítmények külső szektorában nem
voltak olyan nagyok, amint eddig hittük. Falai megőrizték eredeti alak
jukat, egészen a galéria padlózatáig. Meglelték a keresztrefeszítés ká
polnája és az Anastasis tere között annaik a nagy repedésnek kezdetét
is, amelyet eddig hiába kerestek. Eddig a keresztfa alatt csak elég kis
részen látszott, hogy a szikla megrepedt Krisztus halálakor. Igy archeoló
giailag is megerősítést nyert az az ősrégi hagyomány, amely mindenkor
Jeruzsálemnek ezen a helyén tudta és tisztelte a Golgotát és Jézus sírját.

Corbo ásatásokat folytatott 1959-60-ban a mennybemenetel ősi

.szentélyének helyén, az Olajfák hegyének csúcsán is. Ott szintén Nagy
Konstantin parancsára épült bazilika, az Imbomon, amely ezeknek az
ásatásoknak adatai szerínt köralakú volt, nem pedig nyolcszögletű,

mint eddig hitték. Mivel a bordeauxí névtelen zarándok már 333-ban
imádkozott benne, azért valószínűen egyidős az Anastasís-szal. Aetheria
aquitániai szerzetesnő, a híres útinapló szerzője, 395-ben járt benne és
Imbomonnak nevezi. 670-ben Arkulf szintén köralakúnak ábrázolja. Ke
.resztjét még Betlehemből is látták.
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Az Utolsó vacsora termével kapcsolatban nem végezhettek kuta
tásokat az altalajban. mert a fölötte épült keresztény templomot 1551
ben a muzulmánok vették birtokba, 1948 óta pedig Izrael nemzeti szen
télye, ment itt sejtík Dávid király sírját. Történelmileg bizonyos azonban,
hogy ez a templom a Cenakulum volt, a születő egyház első székhelye
és temploma, ahol 1551-ig szakadatlanul folytak az istentiszteletek. A ha
gyomány azonosítja az Utolsó vacsora termét és a Szeritlélek eljövetelé
nek felső nagy termét. 333-ban még csak kis templom állt itt, amelyet
348-ban jeruzsálemi Szent Cirill püspök a Golgotán tartott beszédében
többször is "az Apostolok felső templomá"-nak nevez. Csak János püs
pök: építtette ide a bazilikát úgy, hogy belefoglalta a Cenákulumot és
Sz1iz Mária halálának helyét. Úgy látszik, ez a bazilika 395 előtt készült
el, mert Aetheria 395-ben már itt is megfordult és be is számolt róla.

A fá6zer1rtélyekről tehát a hagyományok és a régészeti ásatások alap
ján is megállapíthatjuk, hogy egytől-egyighítelesek. A másodlagos szenté
lyek: csak hagyomány szerintiek, vagy valószínűek, de ezek hitelessége is
több a Je.gendákénál. Inkább a lokalizálás kérdése az, ami vitatható' vajon
itt vagy ott történt-e ez vagy az az evangéliumi esemény? A rendelke
zésünkre álló adatok még nem elegendőek minden ilyen kérdés biztos el
döntésére. A kutatások azonban tovább folynak.

-
KI HOSSZÚ ÉVEK UTÁN TÉR HAZA ...

Ki hosszú évek után tér haza,
régi barátok szavát keresi;
ktk érdes, de hű kézfogásokkal
a [ériikorbol jelelnek neki.

Sorsuk mélyén - ha szóba jön a mult 
búvárkodnak, hol emlék-kincs pihen.
S a történetek való igazát
nem mérik vissza, - igaz, amilyen

szépnek elmondják; s ráncaik mögött
a régi, gyermek-arcot ismerik,
ahogy ismerték az öreg templom
cseÍtgettYűjét és bagolY-fészkeit.

- S én, ki még ifjan - tíz éve - tOt.'áb8
léptem e helyről, újra köztetek
állok; kibontom hányt-vetett batyum 
jélországon át hordott szívemet ...

Fazekas Lajos
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