
hogy Ó csak a Megígért jövetelének reménységében élt;
csak ezért imádkozott ott, a szokott helyén,
a fügefa alatti padon, ez az igazi lelki szegény.
Nem tudhatta más, csak az, aki egy beteljesedett
napon igy szólította meg: - Nézzétek,
ez a valódi, kettősség nélküli igaz,
akiben nincs tudathasadás.
- Honnan ismersz engem? Sohase láttalak,
életünk útjai nem találkoztak eddig sohasem.
- Találkoztak, a rejtett erőtereken,

láttalak a fügefa alatt ...
- Uram, Te vagy az Isten Fia, Izrael királya vagy!

Mit tettél?
Ezt kérdezi Isten :Évától a Paradicsomban, és amikor nem találja Abelt

áldozati oltára mellett, ezt kérdezi Káintól is. Az első bűn nem dobpergés
közepett következett be, mint egy cirkuszi mutatvány, hanem lombsuso
gásban, csöndbe rejtve igazi célját; az állíg fegyveres ellenség éjszaka kö
zelíti meg a falakat, rongyba bugyolált vassal, bocskorral, szarvval. Az
igazi, a végzetes, a csak parányi engedményt kicsikaró bűn azóta is
némaságban érkezik, mint a kígyótojás újszülötte. Nem kísérí ének, nem
előzik meg viták: kikel. Kivilágítva, dobpergésben. attraktív külsősézek kő

zött nem az ember, hanem az emberiség bűnei indulnak útnak, nehéz kese
lyűszárnyakon,

Az első bűn átvillant a paradicsomi békességen. mint egy szárazvillám.
A nagy, néma, lustán Tekergő tudtul adta az embernek, hogy van olyan
teljesség is, amiből kitiltja Isten parancsa. Addig azt hitte az ember, Istenen
kívül nincs más teljesség; a teremtett teljesség is belőle indul ki, átöleli
az embert, fölfűzi az univerzumot és Urába tér vissza. A jó tudás, azaz
a tudás egésze, a kikezdetlen engedelmesség Istenbe kapcsolta az embert,
valamiképpen magát az emberi lehetőséget futtatta isteni folytonosságba,
bukás, elhanyatlás nélkül. Az ember Istenen, a középponton függött. Nem
a részlet, a kevesebb, hanem a legtöbb vonzásában állt. Az életfa, a sza
kadatlan élet szimbóluma a kert közepébe volt ültetve.

De ott volt a kertben - már ott volt! - a rossz tudás fája is - 6,
boldogtalan titok! kiáltana föl Agoston -, és almák ringtak az ágain,
lángvörösen, kívánatosan. A kísértő lassú és érzékies hullámzásával. sej
tel mes, de kőnél konokabb jelenlétével "meg-vágyatta" az emberrel ezt
a gyümölcsöt. Az meg, a naiv, a szentségre kiszemelt megbabonázva meredt
a fára, és arra dőlt, arra lépett, amerre a szívében föllobbanó vágy. a
szellem és a szabadság fékezhetetlen vágya lökte őt: meztettem l kiálthatta.
S talán vad örömet is érzett, mert a kitörésről, a szakításról, a lét kor
látlanságáról mindig csak utóbb derül ki, hogy a szabadság fonákja.

A rossz tudás ára az engedetlenség. Az engedetlenségé a halál; Káin
gyilkol. Amint harapott az ember, amint - félelmetes szó és jelentés 
"fölnyílt" a szeme, bűne betelt. Sem roppanó zajok, sem elégedett mor
megás, sem Isten dörgedeime nem hallatszott. Lombok susogtak. A szív
ege, az borult be. A Tekergő pedig eltűnt. Kísértő tánca elenyészett. Vas
tag, mohos farönk hevert a helyén.

Az Úristen, "aki a nappali szellőben a kertben járkált", lassan köze
ledett az elfödött testű emberhez, aki talán sohé-isem látta olyan valóságos-
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nak Istent, mint éppen most, mert már félt tőle. Remegett a kétszavas
kérdés előérzetében; az ember bűnének örök első fejezete a szándék, az
elhatározás és nyomán a tett, az örök második a lelepleződés. Van egy
harmadik is - lett! egy harmadik is -, amit még nem ismer. Ha is
merné, talán megvigasztalódnék, mert megpillantaná a magasan fölsugar
zó életfában a keresztfa vonalait.

Isten megáll, és megszólal, A férfi gyáván tagad, az asszonyra hárítja
a felelősséget. Az asszony a tekergő Látomásra, a farönkre. Az Úristen
szomorú csöndben áll. Ki értheti meg ezt a csöndet? Mi volt már előzőleg

az angyali karban, hogy itt, a kertben kinőtt a rossz fa? Míféle sötétség
hasított át a Fényrózsán, hogy ez a csönd' most oly kibírhatatlan volt? Az
Úristen megkérdezi: "Mit tettél?" '" C már tudja, hogya halál magvát ve
tette el abban, amit tett. A Fájdalmas Atyára sár hullott. Visszautasitta
tott. C, akinek mélységes sajnálata akkora, mint a szeretete... Engedelmes
ség, ha föl tudnánk fogni, mi vagy, mi minden vagy! Személyiségünkkel
torlaszkodunk ellened, mintha tenyérrel akarnánk elzárni a sziklatorkot,
amelyen a termékeny szél zúdul be. Engedelmesség: az egészre mondani
igent. Hinni, hogy az egész az igaz.

Mit tettél? Visszhangja túlterjed az egek összeroppanó zaján, Ez a
kérdés, mint egy engedelmes szárnyas állat, le fog majd ereszkedni a nagy
trón lépcsőire. Mit tegyek? A lelkiismeret fehérszőrű, tükör-szárnyas-állata
a szívből figyel kifelé. A jó, amit tehetnék, tennék, teszek egy-egy para
dicsom, az engedelmesség pálmafáival, a jó tudás örömével, a szeretetteL

NAPLÓ

AZ EBLAI LELET·
Paolo Matthiae római régészprofesszor vezetésével nagy feltáró munka kez

dődőtt a hatvanas években Szíria északi részén. Aleppo közelében 4000 éves
település romjait találták meg, mégpedig egy királyi palota romjait. A nagy
felfedezés és a szinte kifogyhatatlanul nagy leletanyag átértékelésre késztette
a tudományos világot a Közel-Kelet archeológiája tekintetében.

Aleppótól délre, mintegy 60 km távolságra található Tell-Mardíkh település,
melynek határában sikerült a romokat kiásni. A kutatók rengeteg agyagtáblát
Clyűjtöttek össze. Alkalmasnak bizonyultak az ismeretlen város társadalmi szer
kezetébe, kulturális és vallási életébe bepillantani. Korszerű kémiai módszerek
- izotóp módszerek - segítségével az agyagtáblákat Kr. e. 2700-2000 körüli
időre datálták.

Miért váltott ki ilyen nagy érdeklődést a hír? A válasz sokrétű: egy helyileg
pontosan nem ismert város (Ebla) romjaira bukkantak a kutatók, s ez a város
az ókori urbanizációnak egyik igen érdekes típusát képviseli (ti. Mezopotárnián
kivül esik). A másik értékes felismerés, hogy Ebla része volt egy egységes sémi
kultúrának, amit pontosabban kánaáni kultúrának is nevezhetünk; így az "agyag
táblák üzeneté"-ből a kutaL'ók a prebiblikus időkre ís fontos ínforrnációkat sze
rezhettek. A tudományos közvélemény várakozását igazolták az eddig elolvasott
szövegtöredékek, agyagtáblák.

Köztudott, hogy a városi civilizáció a IV. évezred utolsó századaiban jelent
meg Mezopotámiában, a fejlődés üteme ettől kezdve azonban hihetetlenül gyors.

• A szerző P. Matthlae-nak az Unesco Courler 1977. évi 2. számában megjelent cikke
alapján készítette írását.
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