
miatt pusztult el, hanem számos, időben egymástól igen távol álló esemény 
vezetett a könyvtár részleges, majd később teljes megsemmisüléséhez.

Mindez persze nem megbocsáthatatlan bűn, hiszen a történelmi fi lmeket 
nem feltétlenül azért nézzük, hogy a tankönyvek és a tudományos cikkek 
helyett azokból ismerjük meg a múlt pontos részleteit. Egy történelmi te-
matikájú mozgókép már azzal is betöltheti feladatát, ha felkelti az érdek-
lődést egy korszak vagy egy történelmi személy iránt, és a nézők esetleg 
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ismertté váltak, a múlt történéseit pedig valóban nem Amenábarnak kell 
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A fi lmet egyértelműen elítélők egyébként a fenti történelmi tévedések 
mellett a szerintük nyílt keresztényellenes üzenetet emelik ki (amelyet néhá-
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túlságosan leegyszerűsíti a korszakra jellemző vallási és politikai ellentéteket. 

Az  minden bizonnyal megállapít-
ható, hogy Amenábar helyenként 
arányt tévesztett, nagyratörő ter-
veit, hogy a régi idők Hollywoodját 
megidéző „kosztümös-szandálos” 
fi lmet készítsen (de azokkal ellentét-
ben aktuális üzenetet is hordozzon), 
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a jelenben, egy tükör, amelybe a kö-
zönség az idő és a tér távlatából tekint-
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C C C

  

Agora – Az ókori Alexandria spanyol szemmel

Th omas Cole A birodalom útja – Pusztulás c. olajfestménye

Alexandria látképe Az alexandriai könyvtár megsemmisülése körül számos 
legenda és tévhit született. Pusztulása nem egy adott pilla-
natban következett be, hanem egy hosszadalmas folyamat 
eredménye volt

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Címlapsztori

A Lara Croft: Tomb Raider című fi lm régész szemmel

LÁSD A VILÁGOT EGY HOMOKSZEMBEN„
„

 Keresztes Noémi Ninetta

AZ először 1996-ban megjelent nagy sikerű Tomb Raider (kb. ’Sírrabló’) című számítógépes já-
tékprogramot – melynek a főszereplője egy fi atal régésznő, Lara Croft – 2019-ig további 

tizenegy rész és számos további kiegészítő követte. A sikert látva 2001-ben, 2003-ban, majd 
a  tavalyi évben az  eredeti történetet némileg újragondolva élő szereplős kalandfi lmek 

formájában is bemutatták az ifj ú régésznő kalandjait. Az első két részben Angeli-
na Jolie formálja meg Croftot, a legutóbbiban viszont már Alicia Vikander 

svéd színésznő. Különösen az első rész aratott komolyabb kö-
zönségsikert, így talán ezt érdemes leginkább ré-

gész szemmel is megnézni.

A fi lm plakátjának részlete
 (Europress/AFP@)
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„Lásd a világot egy homokszemben” – A Lara Croft: Tomb Raider című film régész szemmel

A történet elején Lara egy 
drágakövet próbál megszerez-
ni egy egyiptomi sírkamrá-
ban, amiről utóbb kiderül, 
hogy valójában csak 
az  otthoni „gyakor-
lópályája”. Ráadásul 
aznap van a bolygók 
rendkívüli együttál-
lásának az első napja 
is. Sok évvel korábban 
ugyanezen a  napon 
tűnt el Lara édesapja 
(Jon Voight) is, aki mesélt 
neki erről az együttállásról és 
a titokzatos „Fény Háromszö-
géről”. Éjszaka a lány hirtelen 
egy óra ketyegésére ébred, 
amelyet végül a  ház egyik 
titkos szobájában talál meg. 
Kiderül, hogy ennek belse-
jében egy további óra lapul. 
Az  események ettől a  pont-
tól gyorsulnak fel, ugyanis 
az úgynevezett Illuminátusok 
nevű titkos társaság megbí-
zásából egy bizonyos Mr. Po-
well (Iain Glen) és komman-
dósai betörnek Larához, és 
elviszik az  órát. A  következő 
reggelen viszont levél érkezik 
Croft néhai édesapjától, amely 
a  házban elrejtett William 
Blake-verseskötethez 
vezet. A  könyv-
ben talált 
ü z e -

net szerint az óra a kulcs ahhoz, 
hogy a „Fény Háromszögének” 

két felét újraegyesítsék, és 
az  Illuminátusok meg-

szerezze a  világ fölötti 
uralmat, amit Larának 
kell megakadályoznia, 
úgy, hogy a  tárgyat 
elpusztítja. A három-
szög két felét viszont 
a  világ két végén rej-

tették el, az  egyiket 
a  kambodzsai „Táncoló 

Fény Sírjában”, a  másikat 
pedig Szibériában. Lara rög-
tön Kambodzsába indul, 
ahol megszerzi a háromszög 
egyik felét, viszont Powellnél 
marad az  óra. Az  ellenfelek 
Velencében, az  Illuminátusok 
székhelyén találkoznak, majd 
megegyeznek, hogy együtt 
mennek Szibériába megke-
resni a háromszög másik felét. 
A szibériai barlangban a Nap-
rendszer hatalmas makettjét 
találják, és rájönnek, hogy a ke-
resett tárgy a Nap makettjében 
van. A versenyfutást követően 
végül Laráé lesz mindkét darab, 
és bár egy pillanatig elbizony-
talanodik, hiszen az így szerzett 
hatalommal visszahozhatná ap-

ját az életbe, de végül mégis 
elpusztítja a három-

szöget.

Az angliai Hatfi eld House, a fi lmbeli Croft -kastély
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„Lásd a világot egy homokszemben” – A Lara Croft: Tomb Raider című film régész szemmel

A fi lm valóságtartalmáról elöljáróban le 
kell szögezni, hogy ez egy szórakoztatásra szánt 
kalandfi lm. A  valódi régészeti munkával köszö-
nőviszonyban sincs, de ezt nem kell és 
nem is szabad neki felróni. Rög-
tön az elején lendüljünk is túl 
a következőkön: a régészek 
többsége nem angol lor-
dok örököse, korlátlan 
anyagi lehetőségek-
kel, csak a  neki tetsző 
feltárásokat elvállal-
va, hanem zömmel 
nagyberuházásokhoz 
kapcsolódó ásatásokat, 
leletmentéseket végez. 
Szintén kevesen vannak, 
akik fel-alá cikázva a  bolygó 
legkülönbözőbb pontjain vezet-
nek ásatást néhány egymást követő 
hét alatt, mert a  kutatók többsége egy-egy 
korszak, kultúra és földrajzi terület szakértője. A ré-
gészek a  legritkább esetekben érkeznek nagy tel-
jesítményű motorokon és kutyaszánokkal 
a  feltárásokra, sokkal jellemzőbb 
közlekedési eszköz egy meg-
bízható, az  ásatási felsze-
relést is szállítani képes 
terepjáró. Ha egy kutató 
aukciós házba látogat, 
az  már régen rossz, hi-
szen azt jelenti, hogy 
egy értékes lelet illegá-
lis körülmények között 
vándorolt oda, és sok 
esetben már csak ható-
sági segítséggel van lehe-
tőség visszaszerezni. De nem 
szoktak betörni a  régészekhez 
kommandósok sem, mivel a  kiemel-
kedően értékes leleteket általában múzeumi 
trezorokban őrzik. A kutatók nem csak azt viszik el 
a  lelőhelyről, ami nekik tetszik, hanem szisztema-
tikus, fotókkal-rajzokkal dokumentált feltárásokat 
végeznek. Mindezek után azt már talán szükségte-
len is felemlegetni, hogy a  szobordöntögetésnek, 

a  lövöldözésnek és a kalapáccsal szétvert le-
leteknek mennyi köze van az igazi régészethez….

Joggal tehetjük tehát fel a kérdést, hogy van-e 
e fi lmben akkor bárminek is valóságalap-

ja. A  fi lm elején Lara egy hatalmas 
távcsővel fi gyeli az  eget, mert 

aznap kezdődik a bolygók tel-
jes együttállása, amely elin-

dítja az események lánco-
latát, és egyben lehetővé 
is teszi, hogy a fent emlí-
tett háromszög darabjai 
előkerüljenek. A  NASA 
kutatói szerint a  Nap-

rendszer hat belső boly-
gója 50–100 évenként 

áll együtt. Legutóbb 2000 
májusában és 2011 decem-

berében fi gyeltek meg nagyobb 
együttállásokat, amelyek tényleg ritka-

ságnak számítanak, a következő hasonló esemény 
egészen 2675-ig várat magára. Léteznek tehát példák 
a jelenségre, de az nagyon valószínűtlen, hogy minden 

bolygó egy vonalba kerüljön, de még ha elő 
is fordul ilyen, ez akkor sem ismétlő-

dik 5000 évenként ciklikusan.

Lara William Blake (1757–
1827) kötetében bukkan 

rá Lord Croft titkos leve-
lére. A  címben szereplő 
idézet a  költő egyik 
legszebb versének 
részlete, amely némi 
útmutatásként szolgál 

az  óra-kulcs használatá-
hoz. Kevésbé ismert tény, 

hogy Blake egyben tehetsé-
ges festő és grafi kus is volt, sőt 

saját korában csak így ismerték, 
költészetéről nem is tudott senki.

A vers és a  levél hatására Lara Kambodzsába 
megy, és a háromszög egyik felét a „Táncoló Fény 
Sírjában” találja meg, amelynek jeleneteit valóban 
Kambodzsában, főleg a Ta Prohm templom-kolos-
torrom területén forgatták.
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Az épületegyüttes VII. Dzsa-
javarman király (1181–1219) ural-
kodása alatt épült, az  uralkodó 
édesanyja emlékére. Ta Prohm 
az angkori romegyüttes egyik 
legnagyobb építménye, ösz-
szesen 650.000 négyzetmé-
teren terül el. A hely mági-
kus auráját adó, gigantikus 
méretű, sokszor 30–40 
méter magasra növő, 8–10 
méter kerületű banyan- és ka-
pokfák áthatolhatatlan hálóba fonják 
a templomot. A fák és a kövek any-
nyira összenőttek, hogy ha a fák 
kiszáradnak, vagy kivágják őket, 
az általuk körülölelt falak is ösz-
szedőlnek.

A  f i l m b é l i  s í r  ő r z ő i t 
életre keltő ezüstös folyadék 
a  higany. A  különleges fém 
az  ősidők óta foglalkoztat-
ja az  embereket,  az  al-
k i m i s t á k  a z   a r a ny 
e l ő á l l í t á s á n a k 
egyik legfon-
tos ab b a lap -
a n y a g a k é n t 
t a r t o t t á k  s z á -
mon. Rendkívül 
m é r g e z ő,  e n n e k 
e l l e n é r e  s o k á i g 
a z   o r vo s l á s b a n  i s 
fontos szerepe volt. 
Használták többek kö-
zött vízkór és szif il isz 
gyó gyítására ,  kenőc sként ,  sőt 
tablettaként is .  Nagy dózisban 
halált okoz – valószínűleg Csin Si 
Huang (Kr. e. 246–210), az első kínai 
császár is ennek lett áldozata –, 
de kisebb mennyiségben is súlyos 
máj- és vesekárosodáshoz, fejfájás-
hoz, bénuláshoz, az ízlelés és szag-
lás elvesztéséhez, valamint látás-, 
beszéd- és hallászavarokhoz vezet.

A filmbéli háromszög má-
sik felét az örök fagy földjén, egy 

szibériai barlangban rejtették el, 
amelyet a fagyos éghajlaton szo-
kásos közlekedési eszközzel, 

kutyaszánokkal közelítenek 
meg. A fi lmben persze min-

denki gond nélkül pattan 
fel ezekre, a  valóságban 
viszont ma is külön iskolák-

ban sajátítható el a  kutya-
szán hajtása; ugyanis a kutyákat 

sokkal könnyebb betanítani a szán-
húzásra, mint az embert a fogat 

hajtására. Egyes grönlandi 
iskolákban nem véletlenül 
szerepel még mindig kötele-
ző tan tárgy ként – a csónak-
építés és a szigonyhasználat 

mellett – a kutyafogathajtás.
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Angelina Jolie életében több 
szempontból is nagyon fontos 

fejezetet nyitott a fi lm forgatása 
során tett kambodzsai utazása. 

Egyrészt itt fogadta örökbe 2002-ben 
az első gyermekét (Maddox Chivan Jo-

lie-Pitt), másrészt pedig ez inspirálta a kö-
zel két évtizede tartó, nagyon személyes 

és nagyon intenzív humanitárius 
misszióját is ENSZ jószolgálati 

nagykövetként.

A 
bolygó leg-

nagyobb banyanfája 
Indiában található, becsült életkora 

legalább 250 év, már 19. századi útiköny-
vekben is szerepel. A lombkoronát is be-

leszámolva hihetetlen méretű, 16.187 
négyzetméternyi területet foglal el, 

és még mindig növekszik. Mesz-
sziről olyan hatalmas, hogy 

egy egész erdőnek tűnik.

A legtöbb nyelvben a  higany 
neve szokatlan tulajdonságaira 

utal. Az angol mercury a római mi-
tológia isteneinek fürge hírvivőjéből 

(Mercurius) ered, míg a német Quecksil-
ber fürge ezüstöt jelent, magyarul pedig 

egészen a  19. századig kénesőnek hív-
ták, ezután alkotta meg Schuster Já-

nos a higany (híg anyag) 
szót.

Lara motorja 
(Yamaha 
TRX 850)

Lara fegyvere

(Heckler
& Koch USP)

„Lásd a világot egy homokszemben” – A Lara Croft: Tomb Raider című film régész szemmel
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Végül néhány gondolat 
a  filmben fő ellenségként 
f e l l é p ő  I l l u m i n á t u s 
rendről. A  társaság 
valóban létezett, 
1776-ban alapí-
tották Bajoror-
s z á g b a n ,  n e -
vük jelentése „a 
megvilágosodot-
tak”, céljuk pedig 
a  felvilágosodás 
n e v é b e n  e g y  ú j 
világrend létrehozása 
volt, amelyben az emberek 
n e m  u r a l k o d h a t n a k 
többé egymás felet t . 
Sok szálon kapcsolód-
tak a  szabadkőműve-
sekhez, sőt a mozga-
lom Magyarországra 
is eljutott, de rö-
vid működés után 
1785-ben betiltot-
ták, azóta pedig a  szer-
vezet hivatalosan nem létezik. 
Ennek ellenére a  mai napig ren-
geteg összeesküvés-elmélet alap-
ját képezi a  további működé-
sük. Általában minden negatív 
történésért, többek között 
a  francia forradalom kirob-
bantásáért is őket tartot-
ták felelősnek, de ilyes-
mire természetesen 
semmilyen tudo-
mányos bizonyíték 
nincs.

Szórakoztató kalandfi lm tehát a  Lara 
Croft: Tomb Raider, akár régész szemmel 

is – sőt akár egy történelem iránt ér-
deklődő kislánynak még ihletet 

is adhat a  későbbi pályaválasz-
táshoz –, de persze a  helyén 

kell kezelni, mint ahogy azt 
sem hisszük el feltétel nélkül 

a moziban, hogy robotokat 
küldenek a jövőből Sarah 
Connor elpusztítására, 
vagy hogy Ellen Ripley 
hadnagy kilökött egy 
idegen életformát egy 
űrhajó légzsilipjén…

C C C

Az Illuminátus rend jel

kép
én

ek
 ta

rt
ot

t m
in

de
nt

 lá
tó

 sz
em

 egy amerikai dolláron

A különböző kutyafaj-
tákat különböző célokra 

használják. A  40 kg-os ma-
lamutokat és a  nagy eszkimó 

kutyákat súlyosabb terhekkel 
megrakott szánok vontatására 

használják. A könnyebb szibériai hus-
ky a  leggyorsabb, ezért főleg 

szánhúzó versenye-
ken indítják.

Szá-
mos nép-

szerű könyv és fi lm 
foglalkozik az  Illuminátusok-

kal és titkos szimbólumaikkal. A  leg-
ismertebbek közé tartozik a  Tomb Raiderben is 
megjelenő mindent látó szem, valamint az USA 

nagypecsétjén látható piramis záróköve, a 23-
as szám, illetve az  ambigrammák – több 

irányból olvasható grafi kai alakzatok. 
A misztikusnak tűnő jelek helyett a va-

lódi Illuminátus rendnek egyetlen 
szimbóluma volt, a  bölcsesség 

madara, Minerva baglya.

Az Illum
inátus rend valódi jelképe, Minerva baglya

Arcos torony
(Ta Phrom) –
 a négyarcú istenség 
könnyen felismerhető
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