
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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Az Eufrátesz bal partján a legjobb "model/város" - Uruk, igaz, a város szám
beli és mínőségí gyarapodása a III. évezredre esik;· ennek ellenére, a korai
időszak mitológiaí homályba vész.

A megállapításunk természetesen nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs in
formációnk e korai időszakróL A sumér és akkád írásos feljegyzések szerint
Mezopotámíában az új városok alapítása egybeesik a nagy akkád királyi di
nasztiákkal (Kr. e. 2340-2220), illetve a 3. uri dinasztiával (Kr. e. 2120-2000),
de ezek semmiképpen sem elégségesek az átfogó történelmi rekonstrukcióhoz.
Talán a fő ok ez volt, amiért a régészek be1ekezdtek a hihetetlen nagy vállal
kozásba - óriási apparátussal. 1964-ben olasz régészek keltek útra, hogy fel
derftsék a szíriai 1'árosi kuttúra kialakulásának folyamatát és ennek összefüggé
sét a mezopotámiai világgaL

Matthiae professzor vezetésével folyt a feltárás, melybe később bekapcsolódott
a Sziriai Régészeti Intézet kutQtócsoportja is. Az Aleppo közelében volt város,
mint királyi település Kr. e. 2000-1600 között virágzott, amikor Mezopotámíában
az Amorita-dinasztia uralkodott, Bábelben pedig Hammurabi ült a trónon.

Az ásatási terület mérete 56 hektár összesen. A. fel/egvárat erős falak vették
körül, a városfalat hasonlóan építették meg, rajta négy kaput hagytak, ezeket
bástyákkal védték. A katonailag fontos részeket mészkőből és bazaltból építették.
A városkaputól sugárírányban futottak az utak, melyek mellett tereket alakítot
tak ki, itt helyezkedtek el sorban a magánházak is Az akropoliszt szinte gyű

rűbe fogták a hivatali és szakrális épületek.
Eblában a politeizmus honosodott meg, az egyes templomokat más-más

istenségeknek szentelték. A templomok építészetileg meglehetősen primitívek,
vastagfalúak, de nem a technikai fejletlenség következtében, hanem mert védelmi
funkciót is elláttak, a másik ok - minden bizonnyal - az anyagban keresendő;

a falak napon szárított téglából készültek.
Az akropoliszon állt a királyi palota, melyet kőből falaztak. Sajnos, a ké

sőbbi korok emberei nem respektálták Ebla hírét, kőbányának használták. . .
A palota közelében állt a Nag'y templom (a főisten temploma), mellette sok
kisebb templomot és termek egész sorát találták a régészek, A helyiségek közül
a legutolsó volt a legnagyobb méretű, ahol az istentiszteletek zajlottak. Az ál
dozati edények, szerek tárolására szertár szolgált, a szentély és a szertár kezott
nyitott vesztibulumot alakítottak ki.

1968-ban a feltárt anyag birtokában világossá vált a kutatók előtt, hogy a
mmokban Ebla nyomaira bukkantak. Az olasz régészek egy igen értékes akkád
feliratos szobrot is találtak; Ibbit-lim királyt ábrázolja, aki Igrish-khep fia volt.
A torzó kb. Kr. e. 2000-ben készült. Ebla neve számos sumér és akkád felira
ton szerepel, mikor a város lakói meghódoltak a nagy akkád uralkodó (erede
tileg testőrparancsnok lehetett), Szargon (Kr, e. 2340-2300), majd az unokája,
Naram-szin (Kr. e. 2250-2225) hatalma előtt. Kr. e. 2120-2000 közötti évszázad
ban Ebla visszaszerzi régi hírét, ismét fontos stratégiai erősségge vált es keres
kedelme is felvirágzott.

Kr. e. 2000 után is vannak források Eblára vonatkozóan, egészen Kr. e.
1700-ig, de Kr. e. 1600 táján végleg kőrommá változott. Hogy miért? - erre
majd később adunk választ, most csak egy hiteles szemtanút idézünk, III. Tliut
mósziszt aki látta az elpusztult várost, mikor a győztes egyiptomi seregek
élén az Eufrátesz felé vonult. Az elpusztított város mély álomba szenderült,
szerepe a salamoni aranykortól kezdődően rohamosan csökkent, eleinte még
jelentékenyebb arám támaszpont, később csak szolíd katonai szálláshely.

A leletek gondos értékeléséből kiviláglik, hogy Ebla Kr. e. 2000 és 1850
1íOO között Észak-Sziria politikai, katonai, művészeti központjának számított.
Hatalma teljében - a hozzávetőleges számítások szerínt - közel 30 OOO ember
élt Eblában. Egy évszázadig Aleppo hűbérese lett a város, aminek a hettita
hódítások vetnek véget. I. Khattushili ée I. Murshili előbb Aleppót (és Eblát is)
foglalják el, majd Bábel ellenállását is megtörik.

Matthiae professzor a fénykor jelentősebb tárgyi dokumentumait sikeresen
feltárta, összegyűjtötte. Szíria ebben az időben sokszínű, polietnikus állam volt,
rnelyben gyakran változott a vezető népcsoport, de a szír kultúra autonóm
médori képes volt! fejlődni: ez a helyi, ősi tradíciók jelentőségére irányítja a
figyelmet, amiről - valljuk meg nyugodtan - nagyon kevés ismeretünk van.

Mint előbb már említettük, a várost Szargon és Naram-szin akkád királyok
rombolták le. Eblát említi - valamivel előbb - Gudea, Lagas pap-királya
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(Kr. e. 2400 körül), majd a 3. uri dinasztia királyainak feljegyzései; mindkét
város urai (tehát Lagas és Ur) dicsé'fik az eblai textileket. Ezen adatok ellen
őrzésére is vállalkozott a kutatócsoport. 1973-ban újult erővel ismét hatalmas
földmunkákat végeztek a királyi palota környékén, melynek &pítését Kr. e.
2400-2250 közé helyezték. Ha a palota lerombolásának ideje Kr, e. 2250-re
tehető, akkor a kőromok Szargon és Naram-szin látogatását "idézik".

A palota egyébként esztétikailag kellemes épületnek számít, szerkezete har
monikus: a termeket és a nagy fogadótermet hatalmas oszlopcsarnok vette körül,
de ezek az oszlopok nem kőből. hanem fából készültek. A trónterem kiemeit
helyén ült a király, ahol fogadta alattvalóit. A trónterem falát igen ízléses
diszitések fedték, a terem nagyszerűségét, lenyűgöző erejét növelte a díszlépcső. A
palota egyébként félelmetes vastagságú (280 cm szélesek a falak), az alaprajzi
jellegzetességek ismét felbukkantak, és ismerhetők az észak-szír (arám), I. év
ezredben épült palotáknál.

A romok közül nagyszámú agyagtábla is előkerült. A táblák két helyiségben
voltak, az audiencia-terem. közvetlen szomszédságában - csak nem a királyi
könyvtárat lelték meg? A kisebbik könyvtárban mintegy 1000 (eléggé károso
sodott) táblát, a nagyobbikban pedig 15 OOO (szinte teljesen ép) táblát találtak.
Szerencsére, Szargon és Naram-szin katonái nem tartották "pnsztításra érté
kesnek" a táblákat, s így a csodával határos módon, szinte épségben maradt
meg az eblai királyi könyvtár. Mivel az agyagtáblákat fapolcokon tárolták,
Iábukut ~pdig apadlóhoz rögzítették, a polcok sérülése okozott csak károkat az
agyantáblákban.

A táblákat sumér nyelven írták, valamint eddig ismeretlen eblaí nyelven;
szintén sémi nyelv, a kánaáni csoportba tartozik, akárcsak a föníciai. A szövegek
elolvasására Giovanni Pettinato asszirológus professzort kérték fel. Minden táb
lát tüzetesen tanulmányozott munkatársaíval, s arra a következtetésre jutott,
hogy az eblai nyelv tulajdonképpen paleo-kánaáni nyelv. A nyersfordítások el
végzése megerősítette azt, hogy Ebla tényleg fontos textilszövő és kereskedelmi
központ volt (vö. az Ur-i és Lagas-i királyok feljegyzései vel), a damaszkuszi
textil eredetileg eblaí volt.

A táblák tartalma fontos ismeretet ad az egész Közel-Kelet kereskedelméről,

politikai rendszeréről és társadalmi szarkezetéről. A táblákon vl.Írosnevek, isten
ségnevek olvashatók. Sumér szójegyzék, kifejezések, sőt kétnyelvű szótár is
szerepel a leletek között. Ez ugyanolyan szerenesés véletlennek számít, mint
a híres Rosetta-kő bilingvise. A felsorolt adatokon kívül találtak díplomáciaí
jellegű feljegyzést is: Ebla paktumot köt Assurral, s ennek az a nagy érde
kessége, hogy a szövetségről szóló okmány mínden lényeges kérdésre, pontról
pontra bontva, kitér.

Ma még pontosan nem mérhető fel az eblai lelet irodalmi értéke. Az irodalmi
szövegek a Gilgames eposzból és Urunk királyának legendájából valók. Más táb
lák mítoszokat, himnuszokat tartalmaznak, ezt sumérből fordították eblai nyelvre.
De vannak eredeti eblai nyelvű táblák is, ezek viszont jóval később felbukkannak
a mezopotámiai verziókban. A kultúrhatás tehát kölcsönös, nem Eblába folyó
szellemi kincs, kölcsönös volta bizonyítja - talán - leginkább az eblai kultúra
azonos fejlettségi szintjét a mezopotámiaival. Kr. e. 1800-ban irták, mikor még
a sumér nem vo1t széles körben beszélt nyelv. Az agyagtáblák jóvoltából eddig
öt teljes eblaí királydinasztiát ismerünk, amelyek a nagy akkád uralkodókkal
közel egyidőben vezették Eblát.

Az ásatások eddigi eredményei bőséges bizonyítékot szolgáltattak arról, hogy
Ebla része volt egy nagy Kánaáni Birodalomnak, magába foglalta a mai Izraelt,
Libanont, Jordánia nagyobb részét és Szíriát. E népcsoport hozzávetőlegesen

Kr. e. 2000 táján élte virágkorát, épp ebben az időben vándorolnak be az izra
elita törzsek, s rövid idő alatt feloldódtak a kánaáni kultúrában.

Nem szabad viszont tévedésbe esnünk, itt a bibliai nép ősei nem éltek,
jóllehet a talált kánaáni kultúra nagyon hasonlított ahhoz a miliőhöz, ahol ko
rábban a héber törzsek éltek. Biblikus szempontból még nem valószínű, hogy
1977-re befejeződjék a táblák feldolgozása. Mit publikáltak eddig? A táblákon
megtalálták Héber, Abrahám, Ézsau, Saul, Dávid nevét, sőt Pettinato protesz
szornak sikerült kibetűznie Izrael, Jeruzsálem, Gáza, Meggidó és Hácor nevét;
már teljes szöveg van a világ teremtéséről és a vízözön történetéről, mely na
gyon hasonlít a bibliai leíráshoz.
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