
HÉDERVÁRI PÉTER

Természeti jelenséne~ az ókori ralesztiná~an és körnVé~én

Igen nagy figyelemmelolvastam Surányi Dezső "Természeti jelenségek az
ókori Palesztinában" című rendkívül érdekes és meggyőző erejű cikkét (l) a
Vigilia 1975 augusztusi számában. Most néhány további adatot és feltevést sze
retnék röviden ismertetni a szóban forgó tárgykörrel kapcsolatban, mégpedig
csaknem ugyanazon címmel.

Az ókori természeti népek kiváló megfigyelők voltak, s a Bibliában és más
fontos, régi munkákban leírt események - mai ismereteink fényében - termé
szettudományos alapon megrnagyarázhatók, jóllehet a tudományos magyarázatok
ban is felmerülnek még megoldásra váró problémák (l. pl. azokat a kronológíaí
kérdéseket, amelyek az egyiptomi tíz csapással kapcsolatosak). Az ilyen terrné
szetü kutatások egyetlen, de alapvető fontosságú követelményt támasztanak a
természettudományos felfogást képviselő szerzőkkel szemben. Ez pedig az, hogy
teljes objektivitással és jóindulatúan kell közelíteniük a tárgyhoz: az úgynevezett
csodás elemeket nem szabad egy kézlegyintéssel elintézniük és a legendák körébe
utalniuk. Ehelyett azt kell megvízsgálníuk, mí is lehetett a leírt jelenség ta
pasztalati alapja, amelynek segítségével a régiek - akik természetszerűleg a
maguk korának megfelelő szellem szerint gondolkodtak, nem pedig a mi mai
szemléletünk szerínt - kifejtették mondanivalójukat. De ugyanilyen komoly kö
vetelmény támasztandó a hivőkkel szemben is: nem szabad, hogy gyanakvással
fogadják és eleve rosszhiszemdnek tekintsék azoknak a kutatóknak a tevékeny
ségét, akik a kérdést nem a hit, hanem a korszeru. természettudomány irányá
ból közelítik meg.

KETT:€VÁLHAT-E AZ .OLAJFÁK HEGYE? A jeruzsálemi Héber Egyetem
Geológiai Osztályának három munkatársa a Holt-tengeri árok mentén észlelt je
lenlegi földkéregmozgásokról szöló tanulmánya egyikében (2) a következő érde
kes megállapítást teszi:

"The verse ..... and the Mount of Olives sha11 cleave in the midst thereof
towards the east and towards the west, ... and half of the mountain shall re
move towards the north, and half of it towards the south« (Zechariah, XIV.
4), can probably be regarded as a description of left-hand shear by an inge
níous observer who lacked the professional terms." Közelítőleges fordításban:
"Az a zsoltárszakasz. amely szerint ..... és az Olajfák hegye középen ketté fog
hasadni egy keleti és egy nyugati részre, ... s a hegy egyik fele északra, másik
fele pedig délre mozdul majd el« (Zakariás, XIV. 4), valószínűleg úgy tekint
hető, mint egy, a szakkifejezéseket nem ismero, (de) szellemes megfigyelő le
írása a balkezes nyírási elmozdulásról."

A földfelszínen húzódó törésvonalak mentén nagyon gyakoriak az oldalirányú
elmozdulások, amelyek rendszerint évi néhány centiméteres sebességgel zajla
nak míndaddíg, amíg a fellépó nyíróerók miatt kialakult mechanikai feszültsé
gek el nem érnek egy bizonyos kritikus értéket. Amikor ez megtörténik és a sze
replő erők nagyobbakká válnak annál, mint amit az ottani kőzetek elviselni
képesek, földrengés pattan ki, s a törés mentén hirtelen, a másodperc tört ré
sze alatt akár több méteres nagyságrendű elugrások is előfordulhatnak. E moz
gások iránya megfelel a rengés előtti idők lassú elcsúszásaínak. Ha arccal a
törés felé fordulunk és a szemközti oldal jobb felé ugrott el, akkor az elmozdu
lás jobbkezes, ellenkező esetben balkezes. Az idézetből következik, hogy Zaka
riás próféta ismerte ezt a jelenséget, sőt, felfigyelt arra a geológiai tényre is,
hogy a Holt-tengeri árok mentén tipikusan balkezes elmozdulások folynak (mai
ismereteink szerint ezek a mozgások a Vörös-tenger északi részének kialaku
lása, mintegy 30-35 millió éve tartanak, és ez idő alatt körülbelül 100-110 ki
lométerre terjedtek. Vagyis a törés két oldalán 30-35 millió évvel ezelőtt pon
tosan egymással szemközt elhelyezkedett pontok napjainkban már 100-110 ki
lométernyire távolodtak egymástól). Lehetséges továbbá, hogy a Holt-tenaeri
árokból egy oldalsó, kisebb törés is ki ágazik, és ez éppen keresztülhatol az Olaj-
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fák hegyén. (Jeruzsálem mintegy 30 kilométernyire van a Holt-tenger északi vé
.gétöl.) A mondottakat figyelembe véve .az a megállapítás, hogy az Olajfák he
.gye kettéválhat - ez természetesen évszázezredes folyamat, de előjelei egy jó
szemű megfigyelő számára könnyen felfedezhetők - geológiailag a legteljesebb
méctékben indokolt.

MÉG EGYSZER SZODOMAROL ÉS GOMORRAROL. Dorothy B.Vitaliano
-amerikai geológusnő nemrégiben megjelent munkájában (3) hasonlóképpen ma
gyarázza a legendás települések tragikus pusztulását, mint Suranyí Dezső em
litett cikkében. Az alábbiakban Mrs. Vitaliano idevonatkozó véleményét foglalom
őssze, kiegészítve néhány más, fontos megállapítással.

A Holt-tenger és közvetlen környezete kétségkívül egyike Földünk legkülön
legesebb területeinek. A 238 ezreléknyi sótartalmú "tenger" - valójában lefo
lyástalan sóstó - felszíne 392, aljzata pedig 787 méter mélységben van a világ
óceán szintje alatt. Ez a földfelszín legmélyebb szárazföldi depressziója,

Nemcsak a Biblia tesz említést arról, hogy ezen a vidéken valamikor rend
kívüli elemi csapások pusztítottak. Sztrabón (i. e. 60 - i. sz. 20) görög földrajz
tudós azt írja például, hogy a Holt-tenger délnyugati partján egyidejűleg tizen
három város semmisült meg földrengés, szurok- és kénesők, valamint a tó fel
színén végigszáguldó (nyilván földrengés keltette) szökőárhullámok hatására,
amelyek a partra hömpölyögtek. Ez a (szeizmikus) szökőár (japáni eredetű szak
kifejezéssel: tsunamí) a városokból menekülő emberek soraiban is nagy pusztí
tást keltett. A Suranyi Dezső által is idézett Josephus Flavius (i. sz. 37-94)
író és hadvezér állításai szerint az elpusztult városok közül ötnek a romjai
még az ő idejében is láthatók voltak. Diodorus Siculus görög történetíró, Julius
Caesar kortársa pedig i. e. 45-ben írott művében megemlíti, hogy a Holt-ten
-ger környékén nem ritkák a földrengések. s ezeket követően hatalmas, nem
egyszer háznagyságú bitumentömbök úsznak a tó vizén.

Elfogadva azt a feltevést, hogy ezek a Holt-tenger környéki települések
csakugyan léteztek és valamilyen természeti jelenség következtében pusztultak
-el, több geológus is foglalkozott a kérdés tisztázásával. A vulkán-hipotézist 
a Surányi Dezső cikkében is említett okok miatt - általában elvetették.'" A
földrengéssel kapcsolatos tűzvész gondolata azonban már több hitelt érdemel.
Erre rövidesen visszatérünk. '

Nincsenek pontos ismereteink arról, hogy Szodoma Gomorra, Admah és Ze
boim new települések hol helyezkedtek el,' minthogy ezeknek romjait mind a
mai napig nem sikerült fölfedezni. J. P. Harland amerikai történész 1961-ben
megjelent könyvében annak a véleményének adott kifejezést, hogy a Biblia, va
lamint bizonyos későbbi görög és latin szerzők munkái alapján ítélve gazdag
termőföld létezett valamikor a Holt-tenger déli részénél, de minthogy a sóstó
szintje az elmúlt századokban tetemes mértékben megemelkedett - (N. Rose
nan izraeli klímatológus szerint például 1820-ban még - 402 méteren állt, szem
ben a jelenlegi - 392 méterrel) - ezért a városok romjai a .víz alá kerültek.
A szintemelkedést igazolja, hogy bizonyos, a múlt században még említett szí
.getek ma már nem láthatók többé, s a tó déli partvonala dél felé nyomul tova.

R. Graves és R. Patai (5) azonban kétségbe vonják, hogy ezen a katlansze
eüen forró és száraz vidéken egyáltalán létezhettek-e valamikor virágzó váro-

-A Catalogue of the Active Volcanoes of the World XVI. kötetében (4) a szerzö, Neumann
van Pactang kifejti, hogy Szíriát és más arab területeket illetően az irodalom tBbb, a
történeímr időkben működött; vulkánról is emlftést tesz ; ezekről azonben az alaposabb
vizsgálatok Időközben kimutatták, hogy valójában már teljesen klaludtak, sőt némelyikük
nem ls volt tl1zhányó sohasem. Ugyanitt olvasható a kBvetkező szöveg is (szabad fordí
tás): "Dlener, (1897) szerint Szodomát és Gomorrát i. e. 17S0-ben vulkánkitőrés pusztította
-el._ Hoff szerint (említve Sapper 1917-ben megjelent 'rnunkájában) az eseményre l. e.
2227-ben keriilt volna sor. Dr. N. ShaIem, a jeruzsálemi Héber Egyetem munkatársa volt
szíves Informálni engem arról, hogy véleménye szerint semmiféle jele nincs az előtör

ténelmi időkben vulkáni ml1klldésnek ezen a területen (pentapolis vidék). Az ő nézete
szerint a fentebb emlitett két város megsemmisülése az aszfaltot tartalmazó üregek meg
gyulladására vezethető víssza - ilyen üregek akkoriban léteztek még a Holt-tengeri árok
belsejében" (Id. mü, XII. old.)
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· sok. De ha városok nem is voltak e területen, kisebb falu- vagy tanya-jellegű

települések mégis lehettek ott. Graves és Patai egyébként az eseményeket i. e.
1900 körülire datálják, és megjegyzik, hogy az ekkor bekövetkezett földrengé
sek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a Lisan-félsziget körüli területet sós víz
öntse el. A nagyobb rengésele ugyanis gyakran járnak együtt a táj természeti
képének gyökeres megváltozásával. egyebek mellett egyes tömbök Iezökkené
sével.

Hátra van azonban még egy súlyos kérdés. Hogyan hozható kapcsolatba a
földrengés a "tűzesővel", amelyet a régiek olyannyira hangsúlyoztak, ha a vul-.
kánosság lehetőséget végleg kirekesztjük? Valahogy úgy tetszik, nem "közönsé
ges" tűzvész-katasztrófáról volt szó, amely nagy földrengések esetéri gyakran elő

fordul (például 1923. szeptember 1.: Tokió), hanem valami másról ...
Az "Aszfalt-tó", ahogyan a Holt-tengert az ókorban nevezték (figyelmet ér

demel, hogy nem "tenger"-nek minősítették, hanem - helyesen - tónak!), épp
azért kapta ezt a szokatlan nevet, mert felszínén, amint ismeretes, időről időre

jókora bitumentömbök jelentek meg, főként földrengések után. (A bitumen, vagy
is az aszfaLt oxigéntartalmú szerves vegyületekből és jelentős részben szénhíd
regénekből álló sötét, alaktalan anyag.) A bitumentömbök megjelenését 183~

ben közvetlenül is megfigyelték egy földrengés alkalmával, amely a Holt-ten
ger környezetét érintette. A bitument Palesztina egykori lakói előszeretettel gyűj

tötték össze és kereskedtek vele. A sóstó környezetében olyan kőzetek is elő

fordulnak, amelyekben jelentős a bitumentartalom, és ezek könnyen meggyullad
hatnak. Másrészt ugyanitt, a Holt-tenger vidékén gyakoriak az olajszivárgások
is. A klasszikus szerzők gyakran tettek említést a Holt-tengerből áradó elvisel
hetetlenül kellemetlen szagról (lehetséges, hogy ez is hozzájárult a "Holt" jelző

alkalmazásához?), valamint "láthatatlan korom"-ról, amely homályossá tette a
fémtárgyakat. Valószínűleg kénes gázokról volt szó. A kőolaj, a bitumen és a
különböző gázok jelenléte kapcsolatban áll az itteni hatalmas méretű sódóm
mal, amely Jebel Uszdum területén található. Graves és Patai szerint az uta
zó szemében ez valóságos fantomvárosnak tűnik - emitt groteszk tornyok lát
szanak, amott mintha háztetők magasodriának egymás fölé. Közvetlenül a Holt
tenger partjánál az utas egy függőlegesen álló sótömböt talál, amelyben felismer
heti a bibliai Lót feleségét, aki kíváncsian hátrafordult, hogy a város pusztulá
sát láthassa és azonnal "sóbálvánnyá" változott. A valóban szoborszerűnek tetsző

sótömb egy kötényszerű ruhát hordó asszonyhoz hasonlít, aki mintha a fantom
város felé tekintene! A természet ezúttal valóban kísérteties jelenséget hozott
létre· (a magas légnyomás következtében a táj amúgy is nyomasztó hangulatot
áraszt), s ezzel alapul szolgált a szentírási elbeszélés képvilágának megszületé
séhez . .. Valójában az erózió sajátos játékával állunk szemben, amely ily kü
lönössé preparalta az eredetileg alaktalan sótömböt.

Egy tűzáldozat - írja Dorothy Vitaliano -, amelyet a régiek ezen a tűz

szempontjából olyannyira veszélyes vidéken .bemutattak, elegendő lehetett ah
hoz, hogy nagy katasztrófát idézzen elő egy településen és azt esetleg teljesen."
elpusztítsa. Ennek ellenére ez csak helyi jelentőségű tűzvész lehetett volna, s
nem semmisíthetett volna meg több, egymástól távol fekvő települést. A Biblia
"az égből érkezett tűzv-ről tesz említést, ami vagy meteorithullást, vagy villám
lást juttat az eszünkbe. Ezen a pokoli hőséggel megvert vidéken azonban a
villámlással, mennydörgéssel járó vihar, ha nem is lehetetlen, mindenesetre
rendkívül ritka jelenség. Másrészt sem ez, sem pedig az esetleges meteorit
hullás keltette tűzvész nem oldja meg azt a problémát, hogy miért semmisült
meg több város is. A valószínűleg helyes magyarázátot az a feltevés szolgál
tatja, amely szerint a Holt-tenger környékén i. e. 1900 és 2000 között egy heves
földrengés pattant ki. A rengés alkalmával hirtelen, gyors ütemben, óriási
mennyíségű gáz szabadult ki a talaj mélyebben fekvő rétegeiből. A völgy any
nyira megtelt gázokkal, hogy a tűz minden irányban azonnal elharapódzott.
Ha a városokat vagy falvakat bitumenes anyagokat is tartalmazó kőből épített
falak övezték, ez a körülmény még inkább hozzájárulhatott a kataklizma kitel
jesedéséhez. Lehetséges és valószínű továbbá, hogy ilyen anyagokat a lakóépü
letekben is alkalmaztak.

Igy történt-e mindez valóban? Természetesen biztosan nem állíthatjuk. De
az bizonyos, hogy a vázolt geológiai elmélet reális, tudományos alapokon nyug
szik. Épp ezért összehasonlíthatatlanul értékesebb, mint Daniken A jövő em-
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lékei című félrevezető és áltudományos filmje, amelynek Szedomára és Gomor
rára vonatkozó része azt sugallja, hogy ezt a két települést a világűr távoli
részéből érkezett űrhajősok semmisítették :meg egy nukleáris bomba felrobban
tása által ...

AZ OS-SZÖRNYEK EGYIKE ÉS A SZANTORIN VULKAN. Graves és Patai
idézett művűkben részletesen foglalkoznak az úgynevezett ős-szörnyekkel

(Ráhábbal, a tenger fejedelmével, Leviatánnal és Behemóttal). Terényi István
fordításában közlünk néhány mondatot Leviatánra vonatkozóan:

"Leviatán szörnyűséges agyarai rémületet keltettek, torkából tüzet és lángot
okádott. orrlyukaiból füst gomolygott elő, szemeiből vad fény lövellt, és szíve.
nem ismerte a könyörületet. Szeszélyes kedve szerint kószált a tenger színén,
fénylő nyomdokvonalat hagyva maga mögött, vagy pedig sekély részeken járt,
s ott felforrt a tenger, mint egy fazék víz... Amikor Isten fényből és vízből

halakat meg tengeri állatokat teremtett, megengedte Levíatánnak, aki nagyobb
volt, mint összes társai együttvéve, hogy egy óriási víz alatti sziklán emelt
trónusról kormányozza azokat... Amikor (Leviatán) éhes, füstölgő gőzt ereget,
amely hatalmas területeken zavarossá teszi a vizeket; amikor szomjas, akkora
hullárnzást okoz, hogy hetven évnek kell eltelnie, mire megnyugszik a mély-
Bég..." -

Bizonyára nem kell részletekbe menően taglalní, hogy Leviatán alakjában
egy vulkán megjelenítéséről van szó. Ez legalább annyira nyilvánvaló, mint a
görög mítológiában szereplő óriások (Tüphón és Tal6sz) esetében (l.: 6, 267-271.
oldal).

Az egykori Palesztina földjének lakói - miként a kortárs föníciaiak is 
mínden bizonnyal kitűnő hajósok és neves utazók lehettek, akik bekalandozták
közelebbi-távolabbi környezetüket. így módjukban állhatott megismerkedni azok
kal a tűzhányókkal, amelyek útjukba estek és amelyek akkoriban működtek

még (néhány további példára a következő pontban térünk vissza). Az egy pil
lanatig sem kétséges, hogy ha Leviatán alakjában egy tűzhányó megszemélye
sítéséről van szó, akkor az tengeri vulkán, nem pedig szárazföldi. A Catalogue
oj Aetíve Volcanoes ot the World XII. kötetéből (7) kitűnik, hogy a Paleszti
na földjéhez legközelebb levő szígetí és félszigeti vulkánok - az Égei tűzhányó

lánc tagjai - közül a történelmi időkben csupán három működött. Nevezetesen
aKameno Vouno (37° 36' 55" északi szélesség, 23° 20' 08" keleti hosszúság),
továbbá aNiszirosz (360 35' északi szélesség, 27° 11' keleti hosszúság) és a Szan
torin (36° 24' 13,31" északi szélesség, 25° 23' 46,90" keleti hosszúság). A Kametto
Vouno egyetlen ismert kitörésérei. e. 250 körül került sor: ez lávafolyással és
Iávadóm-képződéssel járt. A Ni8zirosz legkorábbi (bizonytalanul ismert) kitörése
i. sz. 1422-ben történt, és lávafolyás jellemezte. Ezt megelőző működéséről nincs
adatunk. A Szantorin viszont igen aktív tűzhányó, amelynek szinte mérhetetlen
arányú kitörése ismeretes i. e. 1500-ból, vagy akörüli időpontból.

A K ameno Vouno azonban kiesik a lehetőségek köréból, minthogy valójá
ban nem tengeri, hanem egy félszigeten (Methanán) elhelyezkedő vulkán, a
Nisziroszt pedig azért nem vehetjük számításba, mert sem geológiai,sem tör
ténelmi adatok nem szólnak ~y bronzkori kitörésről. így egyedül a Szantorin
marad, mint olyan vulkán, amely "modellül" szolgálhatobt a Leviatánról kiala
kított képhez. A jelen sorok írójának ezt a véleményét talán a Leviatán által
okozott hullámzással kapcsolatos állítás is alátámasztja. A Szantorin említett,
úgynevezett minószi kitörésekor (az elnevezés onnan származik, hogy ebben az
időben a legendás minószok uralkodtak Kréta földjén) óriási tengeri szökőár

hullámok indultak el a Mediterránban, amelyek igen jelentős pusztítást keltet
tek nemcsak a közelben levő szigeteken, például Anafin és Krétán, hanem még
a távoli Cipruson is (8, 9). Egyáltalán nem tekintendő tehát kízártnak, hogy a
"hetven évig tartó" hullámzással kapcsolatos állítás voltaképpen ennek a szö
kőárhullám-sorozatnak emléke. Következésképpen - ha a kitörés valóban i. e.
1500 körül történt -, a Leviatánról szóló sorok valamelyest később íródtak le,
amikor a tsunami, vagyis a szökőár (és a minószi. kitörés) emléke még nem me
rült feledésbe. Egyébként valószínű (10), hogy a szökőár hullámai a mai Tel
Aviv-Jaffa partot is elérték; A. G. Galanopoulos, az athéni földrengésvizsgáló
igazgatója szerint még ott is 6-8 méter magasságig csapott fel a' víz.
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Érdekes egyébként az a kitétel is, amely szerint Leviatán trónusa egy víz:.
alatt! sziklára épült. A Szantorin a rnínószí kitörés előtt magas, kúp alakú hegy
volt, amelynek csúcsa legalább 1500 méterrel emelkedett a víztükör fölé. A ki
törés után azonban a csúcs eltűnt (a vulkán alatti magmakamra tetőrésze ugyan
is beomlott és a hegyet a szó szoros értelmében véve elnyelte a Föld!). A csúcs.
helyén ekkor egy, helyenként 10 kilométernél is nagyobb átmérőjű és 390 méter
maximális mélységű óriáskráter (kaldera) képződött, amelyet azonnal kitöltött
a tengervíz. A hegy lejtőjének anyagából csupán három sziget maradt fenn.
(Thera, Therasia és Aspronisi), a kaldera aljzatát pedig törmelékek ("víz alatti
sziklák") alkották. A vulkánosság a kaldera középpönti vidékén csak i. e. 194
ben vagy i. e. 197-ben kezdődött meg, és ekkor képződött az első, andezites lá
vából álló szígetecske, aPalea Kaménl. Ha a Leviatánra vonatkozó sorok a
Palea Kaméni megjelenése után íródtak volna le, akkor nem víz alatti szík
láról, hanem a vízből kiemelkedő szikláról lenne szó, mint Leviatán trónusá
nak alapzatáról. A Leviatánra vonatkozó sorok tehát - amennyiben a vázolt
feltevés helyes - i. e. 1500 és i. e 197 (vagy 194) között születtek.

HOREB = HALA-'L-BEDR? A soron következő érdekes probléma, amellyel
foglalkoznunk kell az, hogy milyen más tűzhányókat ismerhettek Palesztina,
egykori lakói? Vizsgáljuk meg ebből a szempontból a birodalom környékét. Az.
Égei-tengerről már szó volt, ezzel tehát végeztünk. A több ízben is idézett vul
kánkatalógus XVII. kötete és annak függeléke (U, 12) Törökországban három,
a Kaukázusban egy, Iránban pedig szintén három aktív tűzhányót tárgyal. "Ak
tív" alatt olyan vulkán értendő, amely a történelmi időkben legalább. egyszer
kitört. Az olyan egykori tűzhányók, mint például a Bibliából is jól ismert Ara
rút, mínthogy már nem működtek a történelmi idők folyamán, az egykori szem
Iélők számára semmiben sem különböztek a közönséges hegyektől és épp ez
ért valószínűtlen, hogy mint vulkánoknak, a "tűz és füst hegyei"-nek, bármily
különleges szerepük lehetett volna a Bibliában és más. régi művekben.

A törökországi vulkánok közül az Erciyas Dagi (a rómaiaknál Argaeus Mons,
a görögöknél Argaíos), amely a 38° 31' északi szélességen és a 35° 29' keleti
hosszúságon helyezkedik el, az i. e. első évszázad vége felé működött utoljára.
Ezt a kitörést egyes római érmeken is megörökítették, továbbá Sztrabón is utalt
rá. Ezek szerint eléggé jelentős erupcióról lehetett szó, amelyről Palesztina ak
kori lakói Is tudomást szerezhettek. A másik két törökországi vulkán bronzkori
és ókori működéséről nincs adat. Ugyanez a helyzet a Kaukázusban levő EI
bruszt illetően is. Ami pedig az iráni tűzhányókat illeti, ezek már túlságosan
messze vannak Palesztinától (a Perzsa-öböl és a Kaszpí-tenger között, valaminf
az Ománi-öböltől északra), ezért igen kétséges, hogy ha miíködtek is valaha,
tevékenységük híre egyáltalán eljuthatott-e a Szentföldre. Az Arab-félsziget dé
li részén levő (az Adeni-öböl északi partja mentén sorakozó) vulkánok, vala
mint Etiópia tűzhányói (főként Eritrea tartományban) színtén túlságosan messze
fekszenek Palesztinától. Számunkra sokkal fontosabbak azok a vulkánok, ame
lyek az Arab-félsziget északnyugati részén, a Vörös-tenger partjához viszonylag
közel találhatók. Ezekről a következőket mondhatjuk:

Az Exodus (19: 16 és 18) szerint Isten rnennydörgés és villámlás közepette;
egy hegyen kialakuló felhőben jelent meg Izrael népe előtt - a Sinai-hegy
füstbe rnerült, mivel az Úr tűz közepette szállt alá a csúcsra; a füst pedig ügy
tört a magasba, mintha egy üst fölött jött volna létre, s az egész hegyet ren
gések rázták meg. Musil és Kober geológusok - mindketten 19U-ben - an
nak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy a Sinai-hegy, vagy Horeb - az
Exodus mindkét nevet alkalmazza, s nyilvánvalóan ugyanarra a hegyre vonat
kozóan - a Harrat el-'Uweirlzh lávamező területén levő Halál-'l-Bedr nevű:

vulkánnal azonos, s Isten látható alakban történt megjelenésének elbeszélésmód
ját egy kitörés sugallta.

Később (1926-ban) Musil elvetette idevonatkozó, korábbi nézetét, mert az
Exodus szerínt a Horeb-hegy egy Midian new város közelében volt, s Midiant
az Aqabaí-öbölnél fedezték fel, vagyis igen nagy távolságban a Halá-'l-Bedr
tűzhányótól. Wissmann 1963-ban végrehajtott kutatásai azonban ismét arra utal
nak, hogy az eredeti feltevés helyes volt. Megállapításai szerint ugyanis volt
egy másik, s lényegesen fontosabb, színtén Midian nevű város is, mégpedig an-·
nak a nagy lávamezönek a közelében, amelyhez a Halá-'l-Bedr vulkán is tar-
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tozik. (A szóban forgó város névváltozatai: Madiama, illetve Madian.) Igy újra
valószínűnek látszik, hogy a Sinai-hegy és a Halá-'l-Bedr azonosak egymással.

A Halá-'l-Bedr (más változat szerint csak el-Bedr) az Egyesült Allamok
Geológiai Szolgálatának mérései szerint a 270 15' északi szélességen és a 37° 12'
keleti hosszúságori helyezkedik el. A hegy lába kb. 1500 méterrel van a tenger
szín fölött, kúpja hozzávetőleg 150. méter magas a vulkán környezetéhez képest.
Egyetlen kitöréséről van többé-kevésbé biztos tudomásunk az újabb időkből:

nevezetesen i. sz. 640-ből (vagy valamelyest korábbról); ez lávafolyással járt.
A környéken élő beduinok legendát szerint az el-Bedr valamikor tüzet és

köveket okádott, s elpusztította a pásztorokat, tevéikkel és juhaikkal együtt,
Musil véleménye szerint ez a fentebb említett erupció alkalmával történt. A
vulkánt a beduinok szent helyként tisztelik, nem mernek felmászni rá, s álla
taiknak sem engedik meg, hogy a hegy lejtőjén legeljenek.

Bibliai vonatkozásait illetően egy másik tűzhányót is érdemes megemlíte
nünk. Ez a Halá-ll-Asi nevet viseli és 25 kilométernyire van délkeletre a Halá-Il
Bedr-től, Két kitöréséről tudunk, az első i. e. 500 körül játszódott le, a második i.
sz. 600 tájban. Ezek geológiai adatok alapján ismeretesek. Wissmann azonban (aki
az e vulkánra vonatkozó összeállítást készítette) feltételezi, hogy egy körülbelül két
évszázaddal korábban lezajlott kitörés emléke késztette Ezsaíás prófétát arra a
jövendölésre, amelyben Edom pusztulásáról beszélt (Ézsaiás, 34:9-10). Eszerint
Edomot homály lepi majd el, por és kénkő közepette, földje lángolni fog, s ez.
a tüzet sem éjszaka, sem nappal nem lehet majd eloltani, füstje pedig örökkön
örökké a magasba tör. Az idevonatkozó zsoltárszakasz arra utal, hogy Ézsaiás
idejében (i. e. 740-701) az arábiai harrán, vagyis a lávamezőn nagy kitörés
zajlott le - Edom hegyei környékén, a Holt-tengeri árok keleti szegélye és az
Aqabaí-öböl bejárata között ugyanis nincsenek tűzhányók. A harra-területek
több városát, főként Dedánt, amelyet ma el-'Elá néven nevezünk, jól ismerték
Ézsaiás idejében is. Ezékiel (125: 13) azt jövendöli, hogy Edom népe és állat
állománya Temántól egészen Dedánig elpusztul majd. Ezek szerint írja
Wissmann - azok a kitörések, amelyek Dedán körzetében (nagy lávafolyások
kíséretében) lezajlottak, Ézsaiás előtt is ismeretesek lehettek. Természetes azon
ban, hogyalávamezőhöz tartozó más kráterek működése is szóba jöhetett eb
ben az időszakban.

Leviatánnal kapcsolatban már szóltunk a Szantorin nagy, minószi kitörésé
ről. Ez az esemény minden valószínűség szerint az egész keleti Medlterrán tér
ségben éreztette a hatását, így Észak-Egyiptomban is. Néhány kutató megkísé
relte, hogya szóban forgó erupciót kapcsolatba hozza az Exodusszal és az azt
megelőző tíz csapással. Az idevonatkozó, rendkívül érdekes véleményeket egy
következő cikkben foglaljuk majd össze.
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