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Barátom, a kitűnő régész rneséli:
Még mimt egészen fiatal papot küldtek ki akkor, több, mínt huszonöt éve,

tanulni a jeruzsálemi Biblikus Intézethez. Sohasem lehet az ilyesmit elfeledni:
láttarn a modern várossá torzuló Jeruzsálemet ! A hegynek futó meredek ut
cákon rrrinden második utcasarkon világbankok nyítottak csí'llogó-vdllogó fió
kokat s minden közbeeső első utcasankon drótsövények és lövészárkok véd
tek gépfegyverfészkeket ; vagy pedig - az egyszerűség kedvéért - drótsövé
nyek és Iövészárkok nélkül adtaik le egymásra véres sortüzeket a zsidók és
az arabok. De Jeruzsálem különben is olyan nyomasztó a maga hatezer évé
vel, hogy örültem, amikor nemsokára kiküldtek - tanulni, afféle inasidőre 
a jerikói ásatásokhoz.

így és akkor: láttam: - mielőtt még teljesen elnyelnék a cement-ország
utak, a benzinállomások, á autócsárdák, a raktárépületek és a betonházak 
egy darabot ugyanabból a srvatagból, amely illyen volt, amikor Ábrahám és
Lót arra hajtották nyájaikat. Tavasz volt, az ég még nem haragos fekete,
csalk ibolyakék, a szteppefüvek még nem égtek ama tüskés, száraz vadgazzá,
amely "holnap kemencébe vettetik"; még nem roskadt le 'a sivatagi nyár, és
háromezerötszáz évvel ezelőtt is ugyanígy i.llatoztak tavasszal ugyanezek a me
zők, innét a Jordántól egészen az Indus folyóig, Arakózia és Drangiáne pusz
taságain át, ugyanezzel az ürömf'ű- és tömjénilLattal. S ugyanilyen lehetett az
ég akkor is, amikor elindult innét a sátorozó-legeltető Ábrahám, hogy felál
dozza fiát, Izsákot, Moriah hegyén. A középső Judea hegyei ott emelkedtek a
"hátunk mögött" nyugat felé, kénsárga hegyoldalak és fensfkok, délelőtt az
éles napsütés aranyporábam, délutántól kezdve lllától feketéig váló árnyékok
között. Semmi kétség. Ábrahámnak "fel" kellett menníe innét Moriah hegyére,
méghozzá ugyanama mélyúton, amelyen "egy ember méne Jeruzsálemből Je
rikóba", az út ma is megvan, ma a világ legnyaktörőbb autószerpentinje, fel a
hegyoldalon, szakadékok alján és fölöttük s a belévegyült földrétegek vörös
sége míatt ma "vér-ösvénynek" hivják az Itt lakó arabok, akik a munkásokat
adják az ásatásokhoz. Egyébként azonban úgy élnek sátraik alatt, mint há
romezerötszáz évvel ezelőtt s el tudják sorolni őseiket - egészen Izmaelig,
Abrahárn és Hágár fiáig, akitől leszárrnaznak !

Dehát végre is .Iorikóról van szó; tehát beszélek róla. Hogy Jerikó a világ
legrégibb városa, amint a Szentírásban is áll, hogy még la Vízözön előtt épült,
az nem mcsebeszéd. Nincs a világnak olyan régészeti intézete, amely itt ne
ásatott volna és egyelőre közkeletű lett, hogy legalább nyolcezer éves a város.
Csak nyolcezer? Mi régészek ma már mosolygunk ezen, de nem rnerünk ar
ról nvllatkozni, hányezer évvel több. A maga idejében óriási dolognak tet
szett, hogya kartátás hat Trója-várost talált egymás alatt. De mi ez ahhoz ké
pest, hogy - idáig, rnondom hogy csak eddig - nem kevesebb, mint harminc
Jerikót derítettek fel az ásatások, egymás alatt és mellett.

Aiklkoriban persze mi hittük azt, hogy elértük a legrégibb Jerikót. Vályog
kunyhó települést tártunik fel először, csenevész, vékonycsontú ősemberkék

sírjaival, csonteszközöket. kezdetleges tűzhelyeket, De azután alább ásatva: egé
szen vastag, fekete iszapréteg alatt, elértiik a kőkorszakbeli kultur-vílágvárost:
faragott kövekből épült palotáival, üzleti negyedével. vízvezetékeivel, fürdő

szobáival és obszidián kőeszközeivel. Meg kell [egyeznem, hogy a kőkorszak

legmagasabb civilizációja a legtöbb helyen eléri ezt aszimtet; SQI1ra fedezteik
fel éppen akkoriban ugyanilyen városokat, a Gangesz völgyében, Afrikában,
Délamerikában.
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De amit találtunk, persze világszenzáció volt. És sorra jöttek a régészek;
repülőgépen jött oda Párizsból a Biblikusok Biblikusa, az aggastyán szerzetes
hófehér talárjában, rézvörös koponyáját körüllebegő ezüstselyem hajfürtjeivel
és szemüvegének nyolcszögletűre csiszolt krtstályaival - és mímthogy itt Ke
leten elképzelhetetlen a szakálltalan pap -: olyan volt, mínt egy arab sejk
és egy közéPkori skolasztikus teológus kereszteződése,

Megérkezésekor meg is ünnepeltük. A szőrsátraínk - felvont oldalakkal
- olyanok voltak, mint Ábraháméi (tökéletesebbet nem lehet feltalálni az
Idők Végéig), egyedül a Iámpáirik voltak modernek: acetilén lámpák, Iílásfehér
zöld fénJnyel s öngyilkos bogarak-lepkék légióival. S aikkor, felemelve poharát,
amikor már nagyon dicsértük magunkat, így szólt ő, a biblikusok óriása: 
Hiszen szép-szép az a kőkorszakí felfedezés, de végre is talán azért volnánk
bíblíkus-régészek, hogy Józsua Jooikóját ássuk ki már, végre!

lMeg kell mondanom, hogy sértett csönd fogadta a szavait. Mindenekelőtt

őt, az ujszövetségí embert, nem tekintették ószövetségi biblikusnak. Senki sem
tartotta se régésznek, se sumér-tudósnak, se sémitológusnak, hanem "csak" az
újszövetségi görög szövegek szakértőjének. De akkor feszült, ellenséges csönd
támadt.

Hogy feloldjam ezt - szerencse volt-e, vagy szerenceétlenség -, én koc
káztattam meg egy megjegyzést, Elmondtam, hogy az én kutatóárkaim felügye
lője, Iszmafl sejk megmutatott nekem egy helyet és esküszik rá, hogy ott
van Józsué Jerikója, csak nelki kellene fogni ...

Mind papok és tudósok voltunk ott, sértő gúny nem lehet köztünk. De
azért, ha van erőteljes, férfias nevetés valami nyilvánvaló baklövés felett, ak
kor én azt most megkaptam. És meg kellett tudnom azt, amit mindenkinelk
ezekben az években, a [erikói ásatásoknak míntegy ábécéjét, hogy ezelk az itt
tanyázó és nekünk ásatási munkákra elszegődő sivatagi arabok becsapnak ez
zel a mesével mindenkit - becsapták még a nagy Flynders Petriet is.

Itt állj tunk meg egy pillanatra, rnert lehetnek, akik hirtelenében nem tud
ják, ki volt Flymders Petrie! Nos, a legszerencsésebb kezű szeritírást régész,
aJki lehetséges a világon. Filynders Petrie kicsi hijja, hogy magukat Mózes
széttört kőtábláit meg nem találta a Sinai Félszigeten, de mindenesetre meg
találta ott a Mózes-korabelí ős-sémi ábécét. Irigyek persze nem vagyunk, de
mindünkön, akik arcunk verejtékével ásaturuk és hol találtunk valamit, hol
nem, de nem rnindíg találunk: átfut a hideglelés, ha Flynders Petríe legendás
szerencséjére gondolunk Neki csak meg kellett kaparnia .a földet valahol 
akál1hol ! - és dőlt a legragyogóbb régészeti felfedezések sora. Ezt csak egyet
len valami egyensúlyozta ki. ,Az, hogy ő is hitt az itteni araboknak és ő is meg
akarta találni Józsué Jerikóját, amit az arabok tgy hívnak: "Iza ben Musza
Városa". ("Iza ben Musza" jelentése az: "Mózes fia Józsué; persze ők is tud
ják, hogy Józsué csak a vezérségben valÓ utóda volt Mózesnek, nem a fui, de
a megnevezés ezt is rnarkánsul kifejezi.) Am Józsué Jer~kóját Flynders Petrie
sem találta a mondott helyen.

A nagy szerzetes-tudós megsajnált, hogy kinevettek és megkérdezte, miért
tulajdonítok jelentőséget az arabok közléseinek. - Mert élő hagyománynek
tetszik - széltam én. - Hiszen olyarn egyszerű - ők azt állítjáJk, hogy itt
laknak már Abrahám óta s mindarra, ami a sivatagban történt, emlékeznek.
Mikor jártak erre I7Ja ben Musza hadai? - kérdi az ernber. - áh, csak teg
napelőtt, Szidi !

- A hagyomány mindenesetre nagy dolog! - próbál1t enyhíteni az én
helyzetemen a Nagy öreg. De a sajátján nem segített. Ha nem lett volna több
mínt nyolcvan éves, és nem lett volna már több mínt ötven év óta világhírű,

bizony még kinevették volna őt is.
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A dolog persze, hogy fájt nekem, azért másnapalaposam leszidtam Iszmafl
sejiket, amiért becsapott. Az arabok rnínd fölségesen udvaríasak, mert a ter
mészetük és a nyelvük egyaránt az. De ugyanígy tudnak gorombák is lenni,
persze azt is a Korán ~lasszikus arabján. Iszmail sejk, íme í,gy válaszolt:

- Szidi, ostoba vagy te is, mint míndazok, akiknek. nem adatott meg az
igaz hit. Allahé legyen emiatt fölötted az írgalom l De azt, amit én mondtam a
földalatti városról, azt tudjuk, mert emlékezünk rá, éltek azok az őseírn, aki
ket ha kell, megnevezek neked, mert látták.

Nem feleltem, mert akkor még nem tudtam, hogy gyermekeknek és ara
baknak az a legnagyobb sértés, ha nem halljuk meg, amit mondanak,

ELlenben másnap, amikor kijött a kutatóárkaímhoz, leborult előtte Iszmail
sejk, aJki évtizedek óta ismerte, és így szólt:

- Szidi, egyik dédunoikám, a.legkiselbb Iszmail, nagyon beteg; piros fol
tok -borftják. Kérlek, vedd a Gyógyító Tűt, szúrd belé és gyógyítsd meg őt!

Amint később rnegszárnláltam, Iszmail sejkneik, pedig csak egyszerű csa
ládfőnek, száahuszonhét fia, unokája és dédunokája volt, nem számítva azok
asszonyaít t Mandegyíket ismerte és szerette, hogy a szó "atya" mit jelent, azt
itt és ekkor tanultam meg; Iszmail sejk "atya" volt, létrehozója és fönntartóda
gyermekeinek s azok gyermeket- és unokáinak és így is tisztelték. A Gyógyító
Tű pedig az injekciós tű, amit Lagrange Atya persze nagyszerűen kezel t s
persze hamarosan meggyógyult a SIkaril.átból a kis Iszmail, amínek folytálIl uj
ból leborult előtte az öreg Iszmail sejk és így szólt:

- Szidi, én nem tudok előtted hálás lenni mással, mint hogy megesküszöm
neked a magarn életére és a kis Iszmafl életére, hogy Iza ben Musza városa
valóban ott van, ahol mi mutatjuk és ti nem hiszitek; nagyon mélyre kell ásni,
de hogy könnyebb legyen, én megmutatom, hol ta'láljátok meg bástyáit leg
hamarabb. Uram, könyörülj rajtam, higyjél nekem !

Rövid leszek; így találta meg a régészeti kutatás JÓ2JSué Jeri:kóját. Lagrange
atya telefonált és leveleket írt Párizsba, Rómába és közben Iszmail sejk em
berei elkezdtek ásni. Es mindennél nagyobb világszenzácíó lett 'belőle. Mélyen,
olyan mélyen, hogy odáig v,al6béllIl. el kellett fogynia mínden bizalomnak és
türelemnek, aikadtunik: az első bástyákra, amelyeket egy tektonikusnak látszó
földrengés rombolt és repesztgetett darabokra. A későbbi kutatások azt en
gedték gyanítani, hogy eme későbronzkorú Jeríkó alatt, valami földalatti üreg
omlott be, ez a város egy gigászi földtölcsérbe süppedt be, ezt töltöttélk be
különböző, roppant vastag, későbbi földrétegek, ezért került ilyen mélyre,
azért lehetett csak ilyen későn rátalálni! S a bástyák, épüderek míndenütt
romban hevertek, vagy Iegalábbis átjáirva a földrengés töréseivel. A geológusok
és a régészek még ma is vizsgálják a repedéseket. De én sohasem felejtem el,
hogy ez azért történt, mert két aggastyán megbízott egymásban és hitt egy
másnak, s igen, ez, a bizalom, úgylátszik a legnagyobb emberi dolog a
világon ...
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