
Hogyan lehet minél gyorsabban és egyszerűbben leírni

egy ország határait? A texasi emberek jól tudják, hogy „Lone

Star State” (Magányos Csillag Állam) igen nagy, hiszen terü-

lete Texarkanától El Pasóig 1400 km széles, valamint

Dalharttól Brownsvilleig ugyanilyen hosszú. Már a bibliai

időkben is megvolt az embereknek a maguk mércéje, mellyel

röviden és tömören meg tudták határozni szülőhazájuk nagy-

ságát. A zsidó nép őshazája Dán és Beérseba között helyezke-

dett el. Ez a kifejezés szó szerint az ország észak–déli hosszát

mutatja meg, de átvitt értelemben magában foglalja az ott élő

izraelita törzseket.

A Dántól Beérsebáig terjedő ország légvonalban mért

hossza mintegy 240 km. A Földközi-tenger keleti partján,

Ugarittól a dél-szuezi csatornáig elterülő Izrael egészen egye-

di földrajzi adottságokkal bír. Területe termékeny sávként

húzódik a tengerparton, a mellette fekvő sivatagtól elkülönül-

ten. A part menti terület domborzati sajátosságai csaknem

mindenhol azonosak. „Ha valaki megrajzolná a hosszanti sza-

kaszt Szidóntól Damaszkuszig és Tel-Avivtól Es-Saltig vagy

Beérseba magaslatait, a szemlélődő tekintete előtt mindenhol

dombok és völgyek váltakoznának egymással.”
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Az egész

keleti partvidék hasonlóan néz ki: négy tájegységből áll észa-

kon az Orontész folyótól a déli Aqabai-öbölig. A Dántól

Beérsebáig fekvő terület ennek a vidéknek egy kiemelkedő

gyöngyszeme.

Az első sáv a keskeny tengerparti rész, Ugarittól egészen

a Szuezi-csatornáig. A második szakasz a hegyvidékes fennsík

a modern Jebel El-Aqrával, a mélyen fekvő Sínai-félszigettel

bezárólag. A harmadik sáv egy mélyen húzódó, hosszanti irá-

nyú szakadék, az Orontész, a Leontész és a Jordán folyók völ-

gye a Holt-tengerig, a Wadi El-Aqabáig és az Aqabai-öbölig.

A negyedik szakasz megint egy hegyvidékes rész az Anti-

Libánonhoz tartozó Hermon heggyel és a Jordántól keletre

fekvő vonulatokkal. Ettől a vidéktől keletre húzódik a kietlen

Szíriai-Arábiai sivatag.

A világnak ez a parányi kis része az ókorban egy

Egyiptomot és Mezopotámiát összekötő tranzitországként

működött. A kereskedelmi és hírvivő útvonalak keresztül-

kasul behálózták egész Izraelt. A „Királyok útja”

Damaszkuszból kiindulva a Jordánon túl az Aqabai-öbölig

tartott. A „Tenger útja” szintén Damaszkuszból indult, és

Galilea völgyein keresztül egészen Egyiptomig vezetett.

„Kánaán megerősített városai – úgymint Megiddó a forgalmas

tengerparti úton vagy Sikem egy forgalmas keresztúton –

nemcsak termékeny földjeiknek, hanem a rajtuk áthaladó

kereskedelmi utaknak köszönhetően tettek szert gazdasági

jólétre.”
2

Az óvárostól, azaz Dántól (Laish) keletre, az újváros,

Cezárea Filippi (Banias) romjainál – korunk modern főútjain

haladva – a Hermon lejtőihez jutunk. A hegycsúcsokat hó fedi,
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Bryce Sandlin

Mükénéi vagy ciprusi eredetű „flaska”, a pusztai vándorlás vagy a bírák korából való (késői bronzkorból). Ez idő tájt nagy

mennyiségben érkeztek hasonló árucikkek erre a vidékre. Ha valaki Dán és Beérsheba között utazott, 

minden napra elő kellett készítenie az ivóvízadagját
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A háttérben a júdeai száraz dombokat látjuk Jerikó közelében,

egy kisebb gazdaság megművelt területeivel. Az itt lakók a szá-

razság ellenére képesek termést elérni e talajon változatos

vetésforgó alkalmazásával
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Az alábbi fotón a Karmel-hegy nyugati csúcsáról nézve Haifa

(ősi nevén Accó) elmosódott vonalai láthatók. Haifa kikötője

Izrael tengeri kapuja volt 

Bét-Seán környéke látha-

tó e képen.

E rendkívül változatos

tájon a lakhatási terület

tizennyolc különböző

szinten lehetséges

Az alábbi romokról egy újabb teória azt

tartja, hogy Salamon lóistállói vagy

raktársorainak szobái lehettek, emlé-

keztetve egy bazársorra, mint ősi sétá-

lóutca darabkájára



melyek közel 3000 méter magasságban

emelkednek a tengerszint fölé. Innen hala-

dunk dél felé, ahol a Básán völgye tárul a

szemünk elé, melyet egykor Manassé tör-

zse birtokolt. Ez a hely híres volt kövér

bikáiról és friss legelőiről (Ám 4,1), vala-

mint tölgyfa erdőiről (Ézs 2,13).

Napjainkban ez a vidék a „Gólán magasla-

tai” nevet kapta, utalással a szomszédos

Szíria és Izrael közötti versengésre. A

Jarmuk folyót keresztezve, Manassé és

Gád törzsének határán a Gileádnak neve-

zett területre érünk, melynek hat nagyváro-

sa közül Rámót-Gileád a legkeletebbre

fekvő, és Jábés-Gileád a legnyugatabbi

települése. Itt győzte le egykor Saul az

ammonitákat, amikor megszerezte az

összes törzs támogatását ahhoz, hogy

Izrael első királya legyen (1Sám 11).

Mahanaim, ahova Dávid Absolon

lázadásakor menekült, a Jordántól keletre

fekszik. Penuél úgyszintén, ahol korábban

Jákób töltött egy éjszakát, a Jabbók folyó

mellett, mely a Jordánba torkollik (modern

Damiya). Innen délkeletre a móábitáknak,
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A házori erőd Kr. e. 14. századi előcsarnokának kőoroszlánja. Az oroszlánt puha

bazaltból faragták, csakúgy, mint a többi díszes motívumot, amiket a régészek a

romok alól kiástak. A kor más kánaánita templomai is ugyanazokkal a jegyekkel

rendelkeztek, mint amit Salamon építészei használtak a Mórijjá hegyén, többek

között a hármas felosztás a zsidó templomban (a szentek szentje, a szentély és az

udvar), az előtérben pedig két oszlop állt (ugyanúgy, mint Jákín és Bóáz)

Az Izraelt védő fal maradványai láthatók Tel Dán romjainál, melyet korábban Tel El-Qadinak is neveztek, aminek a jelentése

a „bírák völgye”. A nagyjából 50 hektárnyi, dimbes-dombos terület legmagasabb pontja 20 méter. A település eredeti neve

Lajis (Bírák 18,29), ami új nevet kapott, miután Dán törzse letelepedett itt. Aháb király (871–852) 4 méter széles és 15 méter

magas városfalat építtetett



Izrael egykori ellenségeinek a földjére jutunk, melyet kelet

felől a sivatag, nyugatról a Holt-tenger, délen pedig az Arnon

folyó határol. A Médeba (Madaba) nevű régi város az egész

régió központja. A Nébó-hegy, ahonnan Mózes megláthatta az

ígéret földjét, néhány kilométerre van Médebától északnyu-

gatra. Machérusz, Keresztelő János bebörtönzésének és kivég-

zésének helyszíne pedig Médebától délnyugatra fekszik, a

Holt-tenger partjához közel. Aróér, a Dávid-féle népszámlálás

kiindulópontja, a déli régió központi városai közé tartozott.

A Holt-tengertől déli irányban haladva az edómiták

földjére érünk, keleten a Zared-folyót keresztezve, nyu-

gatra haladva pedig az Araba-folyót. Ezután északra for-

dulva a középső partszakasz hegyvölgyes vidékén, a

Holt-tenger nyugati partján folytatjuk utunkat. 

Képzeletbeli utazásunk következő állomásaként az

ókori Cóár városához érkezünk, ahová Lót menekült

Sodoma és Gomora pusztulása elől. A Sós-tenger partján

északra haladva érkezünk Massadához, melynek masz-

szív szikláira épült Heródes erődje, mely Kr. u. 73-ban a

rómaiak elleni első zsidó népfelkelés helyszíne lett.
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Továbbhaladva északon Éngedihez érkezünk, a gyönyö-

rűen felújított városhoz, pompás növényzettel és meleg-

vizű forrásokkal. Ez a hely igen sok történelmi emléket

őriz. Például Dávid egyszer ide menekült Saul elől, a

környező ellenséges népek pedig többször próbáltak

ennél a városnál a Holt-tengeren keresztül betörni a déli

országrészbe, és a júdeabeliekre támadni (2Krón 20).

Észak felé haladva elérkezünk Qumran romjaihoz,

mely Wadi Qumranról kapta a nevét. A nagy jelentőségű

holt-tengeri tekercsek, melyeket a közeli barlangokban

fedeztek fel, csaknem a teljes ószövetségi Szentírást

hitelesítik. Az Ammántól Jeruzsálemig vivő úton

Jerikóhoz jutunk, mely az egész világtörténelem legré-

gebben ismert városa. Az ókori Jerikó romjai sokat

mesélnek nekünk a Bibliában leírt, Józsué által vezetett

ostromról vagy magáról Kleopátráról, aki a „Pálmák városát”

feltételezhetően saját dicsőségére építtette újjá. 

Most értünk a Jordán völgyének központjához, a híres El

Ghorhoz, melyet terjedelmességére való tekintettel három

körzetre osztottak fel. Az első körzet a Jordán torkolatától

Adamig terjed (modern Damiya). Innen kezdődik a második

körzet, mely 18 km hosszú, és egyben a legkeskenyebb völgy-

rész, mivel a nyugati hegyvidék jóval közelebb van a

Jordánhoz, mint más helyeken. A 40 km hosszan elterülő har-

madik körzet a keskeny

völgyszakasz után következik,

és a Galileai-tenger déli part-

jáig tart. A Jordán völgyének a

legszélesebb szakasza Bét-

Seánnál található, tőle észa-

kabbra pedig a Jezréel völgyé-

vel egészül ki. Izrael veresége

után a Gilbóa-hegy közelé-

ben, Bét-Seánnál függött Saul

és Jónátán teste egy falon.

Bét-Seán környékén volt

Issakár törzsének területe is.

Térképünknek ezen a

pontján választanunk kell,

hogy merre folytatjuk utun-

kat. Jobbra és felfelé a

Galileai-tenger keleti partján

haladhatunk tovább, vagy

balra és felfelé a nyugati tóvi-

déken indulunk el. A nyugati

partnál terül el Tibériás,

Kinneret, Magdala és

Kapernaum. Ez utóbbi város-
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A hely, ahol Omrit királlyá választották, mely az északi királyság fővárosává lett, a rómaiak

idejében újjáépült, amikor Pompeius diadalmenettel végigvonult rajta. A római idők öröksé-

ge a görög-római színház, mely a hellén kultúra jegyeit viseli magán

A Dávid által vezetett hadjáratokat megelőzően a palesztinai zsidó

települések közül Beérseba volt az ország legdélibb pontja. Az

ókori források egyikéről némelyek úgy vélik, hogy ez Ábrahám kút-

jainak egyike (1Móz 21,31). Mások szerint ez egy egyszerű nyílás

a földben a település déli kapujánál. A „Beérseba” szó jelentése

„hét forrás” vagy „az eskü forrása”, ami Ábrahám és Abímelek

egyezségének emlékére utal



ban a régészek kiterjedt munkát végeztek egy zsinagógában,

mely a Kr. u. 3. században épült, maga Kapernaum pedig

Jézus szolgálatának egyik meghatározó helyszíne volt. 

A Galileai-tenger (Genezáret-tó) kb. 20

km hosszan és 13 km szélességben terül el. A

vízfelszín 200 méterrel van a tengerszint alatt, a

fenékmélység helyenként 50 méternél is több.

„A tó felszínéről a környező hegyekre pillantva

az embernek az a benyomása támad, hogy a bér-

cek mindenhol körbefogják a vizet, még akkor

is, ha eközben szelíd lejtőkkel és hívogató fenn-

síkokkal van körülvéve.”
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Körutunk végén a Rift völgyhöz (völgyha-

sadékhoz) érkezünk, a Genezáret tavától észak-

ra fekvő Huleh-Básin környékére, visszaérkezve

Dán közelébe. A Huleh-tó a bibliai időkben 6

km hosszú és 5 km széles volt, de napjainkra

kicsiny kis tóvá zsugorodott, mióta a Jordánt

más csatornába vezették és a mocsaras részeket

lecsapolták. A Jordánnak Dán közelében lévő,

felső vízgyűjtő területein Hácór (Tel Quedesh)

romjaira
5

lehetünk figyelmesek, ahol egykor

Jábín fővárosa volt. Amikor Józsué legyőzte az

itt élő kánaánita királyt, felégette a várost.

Salamon később újjáépíttette és megerősíttette a

város erődítményeit.

Dántól távolodva megint elindulunk lefelé

a palesztinai központi fennsíkon. Míg a

Leontész-folyó völgyét Galilea hegy-völgyei

teszik bordázottá, keleten a Jordán völgye érde-

mel kiemelkedő figyelmet, délen a Jezréel völ-

gye, valamint nyugaton a tengerparti rész. A

galileai hegycsúcsok már sokkal szelídebbek és alacsonyab-

bak, mint a Leontésztól északra húzódó Libánon vonulatai.

Ezt a területet az Akkótól a Genezáret partjáig elterülő völgy

osztja ketté Alsó- és Felső-

Galileára. „Ez itt egy zord,

szélfútta, hegyvidéki táj, mely

déli irányban kissé szélesedik.

(A legmagasabb csúcsa a

Meron, ahol Józsué legyőzte a

kánaánita királyok szövetsé-

gét.) A fennsík mintegy 1000

méterrel emelkedik a tenger-

szint fölé.”
6

Kána, Názáret és Nain

az újszövetségi időkben,

Éndór, Gát-Héfer és Súném

az ószövetségi időkben sze-

replő galileai helységek. 

Innen délre fekszik a

Jezréel völgye (Esdraelon), a

központi fennsík egyik legsa-

játságosabb területe. Galilea

és Samária hegyei között

helyezkedik el, valamint a

tengerparti részt köti össze a

Jordán völgyével. A vidék

központja, Afula városa a

Jordánnak és a Kisónnak a

vízgyűjtő területe, és a Tábór

hegytől délnyugatra fekszik.
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A görög ortodox egyház Jézus születésének helyét Betlehemben a „Születés templomaként”

tisztelt helyre teszi. Díszes ruhákkal ékesítették a barlang bejáratát, ahol hitük szerint az a

jászol volt, melyben az Úr születésekor feküdt



A Jezréel-völgy déli részén vonult keresztül a nemzeti hadse-

reg a megiddói csata során, amikor Jósiás király elesett, mivel

Asszíria segítségére akart sietni az egyiptomi király, Nékó

ellen (2Krón 35,20–24). Innen ered az „Armageddon” kifeje-

zés, ami héberül nem más, mint „Megiddó-hegye” (Har-

Megiddo). Gilbóa hegye is a Jezréel déli részén található, ahol

Bét-Seánnál a Jordán völgyével találkozik. 

Samária hegyei között egy olyan földrajzi helyre érke-

zünk, ami a Hebrónhoz hasonlóan dél felé ível. A vidék három

régióra osztható: a Samáriai-hegyvidékre, a Benjámin-síkság-

ra és a Júdeai-dombságra. Samária hegyvidéke nem alkot

önálló vonulatot, a szomszédos területek földrajzi hatásai for-

málták szélfútta gázlóit, széles völgy-

hátait és lekerekített hegyeit. Sikem,

Siló, Samária és Tirza jellegzetes

ószövetségi helyszínek. Az Ebál és a

Garizim a környék legmagasabb

hegycsúcsai. A zsidó nép számára ez

a két hegycsúcs szimbolizálta a

mózesi törvény áldását vagy átkát,

miután Józsué vezetésével elfoglalták

az ígéret földjét. A mai Nablus fek-

szik ebben a völgyben, melynek bejá-

ratánál található a Jákób kútja. A

tájegység keleti fele a nyugat-jordáni

partvidékhez tartozik, de Izrael birto-

kában van.

A Samáriától délre elterülő

Benjámin-síkság déli határa a Storek-

folyó. Bétel, Aj, Micpa, Bét-Horón,

Gibea és Gibeon a környező dombok-

ra épültek. A vidék Benjámin törzsé-

ről kapta nevét, fővárosa Saul szülő-

városa, Gibea volt.

Délre folytatjuk utunkat, és így jutunk el a Júdeai-domb-

ságra, ami sokak számára az ígéret földjének központi helyét

jelenti. Júdea keleti határa a Holt-tenger, nyugaton a filisz-

teusok hazája, délen pedig a Negev-sivatag. A Júdeai domb-

ságot nyugatról a Sefelah-mélyföld, kelet felől a Holt-tenger

nyugati partján elterülő Júdeai pusztaság határolja. A Júdeai

sivatag egy kietlen, holdbéli tájra emlékezteti a szemlélődőt. A

vidék legdominánsabb települése Jeruzsálem, de a tőle délke-

letre fekvő Betlehem és a még délebbi Tékóa (Ámósz próféta

otthona) is figyelemre méltók. Tékóától délre található

Hebrón, Ábrahám családjának

temetkezési helye, az ország elfog-

lalása után az elsőként megalapí-

tott városok egyike. A királyság

legdélebbi városa, Beérseba a

Júdeai-dombságot átszelő völgyek

egyikében fekszik, Hebróntól

délre, Egyiptom irányában.

Beérseba valószínűleg az utazó

karavánok közkedvelt pihenőhelye

volt egykor.
7

Körutunk utolsó szakasza a

tengerpart mellett vezet vissza

Dánba. Elindulunk észak felé

Filiszteán keresztül, melynek hosz-

sza 80 km Joppéig (mai Tel-Aviv),

kelet-nyugati irányban pedig 40 km

széles. Tőle északra fekszik a gyö-

nyörű és termékeny Sáron-síkság

Joppétól a Karmelig, és itt halad

keresztül a „Tenger útja” Galileából

Filisztea és Egyiptom felé. Cezárea

„a Római Birodalom őrhelye”,

mely a Sihor-Libnat torkolatánál

fekszik, és Áser törzsének a legdé-

lebbi városa.
8

A vidék központja a

Karmel-hegy a mai Haifa városával. Innen indul ki az Akkó-

fennsík, mely északon egészen Tíruszig tart, és a központja
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Akkó régi városának maradványai

Ezt a bronzkorból származó síremléket a kutatók Jerikó közelében emelték ki egy öt

méter mély mészkőrétegből. A régészek szerint ez egy egyszerű temetkezési hely volt,

az idegen csontvázak pedig a sírrablóké voltak, akiket fosztogatás közben megzavar-

tak. Az emléktárgyak között vannak agyag éjjeliedények csontból készült díszítéssel,

fonott kosarak, gyöngysorok, fésűk és hajdíszek
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Akkó városa. Tírusztól keletre

haladva Felső-Galileán visz

keresztül utunk, ahonnan visz-

szaérkezünk a kiindulóhelyünk-

re, Dánba.

A „Dántól Beérsebáig”

végigtekintett terület volt tehát

az ókori izraeliták szülőföldje.

Számos olyan helyszínt érintet-

tünk, mely az egykori patriar-

chák és próféták életében nagy

jelentőséggel bírt. Láttuk

Józsué győzelmeinek színhe-

lyeit, Saul nyomában jártunk,

megtudtuk, hol lakott Dávid,

vagy hol élt Sámson. Rajtuk

kívül számos izraelita hős

hagyta ott a lábnyomát az idő

homokján „Dántól Beérse-

báig”. Emlékeztetőül egy jó

tanács: Ha alkalom nyílik rá,

hogy elutazzunk ebbe az

országba, tanulmányozzuk a

földrajzi és történelmi emlékhe-

lyeket egészen közelről! Ez az

utazás fontos tanulságokkal és

élményekkel gazdagítja majd

az utazót.

Bryce Sandlin a Howard Payne Egyetem nyugállomá-

nyú professzora, otthona Levellandben van (TX).
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A kézirattöredék Lákish katonai kormányzójától származik, melyben láthatjuk Jahve nevé-

nek kezdőbetűit. Lákisban volt Júdea katonai bázisa. A babiloni király, Nabukodonozor 

Kr. e. 587-ben lerombolta a várost

A Kr. e. 8. századból származó, kőbe vésett szöveg II. Sargon hódításait sorolja fel.

Említi a Samária és „Omri háza” feletti győzelmét is. Bár V. Salmaneser kezdte el a

hadjáratot Izrael ellen, a végső győzelem mégis Sargon nevét fémjelzi


