
l1\ég csak feszül a szűletní akaró forrás. Már benne van minden leendő tette,
az ér, a patak, a folyó és a tengeráram. Igy rejtőzik az angyalok világának:
lima szellemiségében az egész evolúció kvintesszenciája. Igérkezik benne a
'filágkészítő Opus. Akadálytalan végtelenedés. Megállíthatatlan teremtődés. Határát
aem .lelő feszültség. És ennek a háromnak Háromság-tllusztrácíó egysége, amelyre
esak ezekkel az evolúcióból merített szavakkal boríthatunk embergondolatot. Nem
érjük rutol, mert ístengondolat, de rásóhajtunk a saját spiritualitásunk legmé
loyéról és megállunk elgondolhatóságaink határán. Igy lakik Isten gondolatában a
Munka terve. A szellemvilág akadályokat kíván, .merf dolgozni _, akar, Műhelyt

akar magának készíteni. Ennek a szándéknak megvalósulása az anyag teremtése.
Az anyagon át a szellemvilág öröklétének ídővé kell szóródnia. Ez a szóródás
a tér -és az anyag ellenállására boruló akarat eredménye, az evolúció." Az első

atomtól, az anyag-előtti energiától kezdve minden csupa szellemiség, mert a
teremtő akarat nem puszta ellenállást teremt, hanem küzdelmet. Az Univerzum
minden porcikájá szellemtől átjárt, enélkül nem tudna evolúcióvá mozdulni. Ez a
mozdulás az Idő. Munkamezeje a Tér. Cselekvőképessége az Erő. Ezzel új tény
születík. A Mindenség Iétbehíaása megszülí a Munkát. Ennek az Opusznak
dolgozója a Szellem. .

Ebben a munkában válnak dolgozékká az angyalok. És mikor az evolúció
eljut az _emberíesedésíg, akkor az angyalvilág testvérvilágot kap: a lelkek vilá
_t. Anyagbaöltözött szellemiség.

IftDERVÁRI PÉTER

AZ EGYI PTO.M I TI Z CSAPÁS
~S AZ EXODUS FELT~TELEZHETÖÖSSZEFOGG~SE

A SZANTORIN VULKÁN BRONZKORI KITÖRÉS~VEL

I. rész

A Szantorin tűzhányó az Égei-tengerben levő vulkáni lánc egyik aktív tagja,
amelynek meglehetősen sok kitöréséről vannak adataink. A történelmi idők során
lezajlott erupció közül kétségkívül az i. e. 1500 körül (vagy esetleg valamelyest
később, 1450 táján?) történt explozív kitörése volt a legfontosabb. Amint ismere
kls (bővebben 1. Hédervári Péter: A görög Pompeji - Egy vulkán régészete,
tlondolat, 1972) a tűzhányó bronzkori (úgynevezett mínószi) kitörése alkalma
sint a legnagyobb erejű és legpusztftóbb hatású vulkáni katasztrófa volt a leg
utóbbi 3 és félezer évben. Az eredetileg legalább 1500 méter magas kúp alakú
hegy az események következtében a szó szoros értelmében véve eltűnt a Föld
azínérő1. Alatta megnyílt a sekély, alig néhány kilométer mélységben levő mag
rnakamra mennyezete és a hegy, az alatta levő kőzettömeggel együtt, valószinű

leg néhány óra vagy legfeljebb egy-két nap leforgása alatt belezuhant a magma
kamrába. Helyén óriási vulkáni üst, kaldera található, amelyet teljesen kitölt
a tenger vize. A kaldera peremét három sziget alkotja. ezek az egykori hegy
lejtőjének megmaradt darabjai. A legnagyobb közülük Thera, amelynek felszínén,
Akrotiri település mellett jelenleg is folynak az ásatások (itt tárták fpl rl"~t a
minószi kultúrát, amelyet joggal nevezhetünk Pompeji elődjének); a második sziget
Therasia, lényegében lakatlan, a harmadik pedig Aspronisi. színtén lakatlan te
rület. A kaldera belsejében i. e. 194-ben vagy 197-ben újrakezdődött a ,rul1<-áni
tevékenység. Számos kisebb-nagyobb; főként lávaömléssel jellemzett kitörés révén
apró szígetek képződtek, majd később összeforrottak egymással. Ma két nagyobb
YUlkáni sziget van itt: a Palea és a Nea Kameni; az utóbbi napjainkban is
aktív. .

A minószi kitörés során legalább 72 köbkilométer kőzetanyag zuhant a mag
makamrába és hozzávetőlegesen 0,1-1 köbkilométernyi kőzetanyag porlódott
szét a robbanások következtében. Kréta középső és keleti részére legalább 5-10
centiméter vastag vulkáni hamuréteg hullott, úgyhogy ott a termés megsemmi
aüJ,t és földek évekre, talán évtizedekre, alkalmatlanná váltak. a mezőgazdaságí
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művelésre. A kitörést beindító szerkezetí rengések és a hegy összeomlását kí
sérő és követő, úgynevezett összeomlási rengések egyaránt széles körű Ptlsztítást
keltettek a Keleti Mediterrán térségben. A tengertani kutatások kimutatták,hogy
a szelek a vulkáni hamut elsősorban' délkelet felé, vagyis Egyiptom iranyába
vitték tova. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni a rendkívül erős lég
lökési (légnyomás-) hullámok hatását sem, amelyek - legalábbis a Szantorínhoa
közeli Kréta északi részén - szmtén eléggé erősek voltak ahhoz, hogy jelentős

rnérvű károsodást keltsenek. Végül, de nem utolsósorban, említést kell tennunk
arról a roppant méretű, feltehetően legalább 30-40 rnéter magas, esetleg még
sokkal magasabb szökőárról is, amely óránként legalább 120-140 kilométeres
sebességgel végigszáguldott a Földközi-tenger középső és keleti részén és nem-

- csak Krétán, hanem még távolabb, például Cipruson, sót a mai izraeli partok
mentén is romboló munkát végzett.

Röviden összefoglalva ezek azok a földtani (és régészetileg igazolt) tények,
amelyekre néhány,· a kérdéssel foglalkozó történész, geofizikus és geológus, igen
szellemes és feltétlenül nagy figyelmet érdemlő e~méletet épített. A kérdés
At~antissza~ kapcsolatos vonatkozásaira itt 'nem térünk ki; .annál részletesebben
tárgyaljuk azonban a valószínű egyiptomi hatásokat. Bővebb leírások találhatók
a következő művekben: Bennett, J. G.: "Geophysics and human history: NE.w
light on Plato's Atlantis and the Exodus", Systematícs, L, 1963; Bemme~en, R. W.
van: "Fol1r volcanic outbursts that influenced human history; Toba, Sunda,
Merapí and Thera." Acta of the First International Scientific Congress on the
Volcano of Thera, Athens, 1971; Ga~anopou~os, A. G.-Bacon, E.: "Atlantis: The
truth behind the legend", London, 1969; Galanopoulos, A. G.: .,The Eastern
Mediterraneán trílogy in the Bronze Age", Acta..., Athens, 1971;· Luce, J. V.:
Lost Atlantis: New light on an old legend", New York, 1969; Vitaliano, D. B.:
.,Legends on the Earth - Their geologíc origins", Bloomington, 1973. Akövetke
zőkben Dorothy B. Vitaliano idézett könyve alapján foglaljuk össze a kérdést,
majd R. W. van Bemmelen, holland geológusprofesszor nyomán teszünk néhány
további megjegyzést. Fontos azt is kiemelnünk, hogy a Szantorírn bronzkori ki
törését nemcsak a helyszíní : vizsgálatok révén tudjuk meglehetősen hagy pon
tossággal rekonstruálni, hanem bizonyos analógiák. alapján is. Akadtak ugyanis
más, hasonló jellegÍí kitörések, részben a jelen évszázadban, részben a múlt
században, amelyekről igen pontos geológiai és geofizikai képünk van. Különös
képpen fontosak ebből a szempontból a Tambora indonéziai tűzhányó 1815 évi
és a Krakatau, úgyszintén indonéz vulkán 1883 évi explozív és kalderaképző

kitörései. E két tűzhányó úgyszólván a Szantoriri .Jkertestvére" lehetne, jóllehet
hatalmas erejű kitöréseik még míndíg alatta maradnak a Szantorinénak. A
Tambora esetében valószínűleg 30 köbkílométernyí, a, Krakataunál "csak" 18 köb
kilométernyi anyag "tűnt el" rnagmakamrába való beomlás (és kisebb részben
a robbanások) miatt. Említettük, hogy a Szantoriri esetében az "eltűnt" kőzet

mennyíség mintegy 72 köbkilométerre becsülhető. Ebből az anyagból 28 ezer Cheops
-piramist lehetne fölépíteni!

A Krakatauval történő összehasonlítás alapján teljes joggal állítható, hogy leg
alábbis Alsó-Egyiptom (vagyis Észak-Egyiptom) területén .huzamosabb ideig sötét
ségnek kellett uralkodnia, amikor a vulkáni por- és hamufelhő elérte ezt a
területet. Az is rendkívül valószínű. hogy Egyiptomban is hallani lehetett a
legnagyobb detonációkat (a Krakatau esetében a hallhatóság; határ 4800 kilo
méter volt, a Tarnboránál 1775 kilométer - Egyiptom északi részének távolsága
a Szantorintól viszont csupán 700-800 kilométer). Nincs kizárva továbbá annak
lehetősége sem, hogy a szeizmikus szökőár (a [apáni eredetű; nemzetközi szak
kifejezéssel élve: a tsunami) elérhette a Nllus-deltát, és a léglökést hullámok,
legalábbis a tengerparti sávban, szintén erősen érezhetőele voltak.

Sokáig az volt az általános vélemény, hogy az egyiptomiak vagy egyáltalán
nem készítettek feljegyzéseket maguknak ezekről az eseményekről (amelyek az
általuk jól ismert Keftiu, azaz Kréta gazdasági és politikai lehanyatlását is
előidézték), vagy pedig ha készllltek is feljegyzések, azokat Ikhnaton (lll. Amen
hotep) fáraó rendeletére megsemmisítették. Ikhnaton ugyanis egy új, monoteísztí
kus vallást akart meghonosítani, és parancsára minden olyan feljegyzést meg
kellett semmisíteni, amelyben a korábbi istenek neve előfordult. Szerencsére
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azonban a parancsot nem mindenütt teljesítették maradéktalanul; másrészt pe
dig - amint az különböző múzeumokban őrzött papiruszok megfejtése során
kitűnt -, akadtak olyan, későbbi leírások is, amelyek számot adtak azokról a
különleges eseményekről, amelyek a Tizennyolcadik Dinasztia idejében, vagyis
nagyjából i. e. 1500 körül lejátszódtak. Figyelmet érdemel, hogy ezek a szöve--"
gek milyen értiekes módon etJYeznek a Bibliával!

A leningrádi Ermitázsban őrzött papiruszok egyike. szerint: "A Napot fá
tyol takarja el és ragyogása nem jut el az emberhez. Senki" nem élhet, ha a
Napot felhők takarják el. ...A folyó kiszárad, még Egyíptom folyója is....A
Föld a boldogtalanságba hull. Ez a föld (ország) nyugtalanná válik. Megmuta
tok neked egy felfordított világot: az. történt, ami soha nem történt meg még
ezelőttl"

A Ieideni múzeumban őr'Zött Ipuwer-papírusz további fontos adatokkal szol
gál: "Csapások pusztítanak szerte az országban. Mindenütt vér. Ir folyam is
vérből áll. ...Minden· romokban! Bizony, a kapukat, az oszlopokat és a fala
kat elemésztette a tűz. A városok elpusztultak, Oh, hogy a Föld megsemmisül
het a hangtól és a káosz miatt nem létezhet tovább! A fák is tönkrementek.
Nincs gyümölcs és fű sem található... Éhség... A gabona is megsemmisült,
mindenfelé. . ..Az országban nincs fény."

. És végül, néhány mondat egy harmadik szövegrészből. Ezt El Arishban talál
ták, egy szentély falára vésve, s valószínűleg a ptolemaioszi vagy a hellenisz
tikus időkből származik. Azokról az eseményekről szól, amelyek Thom (Thoum)
uralkodó ideJében játszódtak le: "Az országot nagy katasztrófa érte. A Gonosz
érkezett a Földre. Nagy felfordulás a székhelyen (valószínűleg: az uralkodó
székhelyén - H. P.). Senki nem hagyta el a palotát kilenc napig! és e kilenc
nap alatt, amelyen a zűrzavar uralkodott, olyan vihar volt, hogy sem az em
berek, sem az istenek nem láthatták még szomszédjaík arcát sem."

Minden kétséget kizáróan a három szövegrész valami olyan eseményről 
nyilvánvalóan elemi csapásról - szól, amely teljesen rendkívüli volt. A sötétség
a Szantorinból érkező sűrií hamufelhővel magyarázható, a különös hang a kitö
réssel járó dörgessel és dübörgéssel, sőt még a földrengesre és a vele kapcso
latban fellépő tűzvészre is van utalás (a rengéseket gyakran kísérik nagy tüzek).

Bennett volt valószínűleg az első szerző, aki felhívta a figyelmet arra, hogy
ezek a szövegrészek, valamint az Oszövetségnek a tíz csapásra vonatkozó leírá
sai igen sokban emlékeztetnek a Tambora "1815-ös, s még inkább a Krakatau
1883-as kitörésekortapasztaltakra. Sir Stamford Raffle« "History of Java" című
munkájában beszámolt arról, hogy a Tambóra kitörésekor a Nap elhomályosult,
illetőleg láthatatlanná vált, kőzápor (vulkáni bombák serege) hullt a táira,
férgek milliói támadtak, valóságos csapásként özönlöttek elő, forgószelekre (tor
nádókra) került sor, a hamuhullás megsemmisítette a termést, az állatok takar

-rnány hiányában elhullottak és járványok léptek föl a lakosság körében. Vala':
mennyí ilyen vagy olyan úton a kitöréssel volt kapcsolatos. Igy Bennett arra a
következtetésre jutott, hogy a? egyiptomi tíz csapást (pontosabban: az elsli
kilencet) a Szantorin bronzkori kitörésére lehet 'lJisszavezetni. Lássuk tehát, hogy
milyen módon s mennyiben egyezik meg, illetve tér el egyes részletekre vonat
kozóan a tudósok véleménye.

A bibliakutatók nincsenek pontos egyetértésben egymással az Exodus való
színű időpontját illetően. Az egyik lehetőség szerint-a kivonulásra i. e. 1446-1447
táján került volna sor, a másik lehetőség szerint i. e. 1200 körül. Ha ez utóbbi
a helyes, akkor az az elmélet, amely szerínt a csapások és .a Szantorin kitörése
között bármiféle kapcsolat is lett volna, érvénytel enné válik. Az első esetben
a kapcsolat összehasonlíthatatlanul valószínűbb. De mégis, őszintén meg kell
mondanunk, hogy még most sincs pontos egyezés. A kitörésre (legalábbis annak
kezdetére) vonatkozó geológiai adatok inkább az i. e. 1500 körüli éveket való
színűsítik, mintsem a mintegy IéI évszázaddal későbbi időpontot. Megjegyzendő

azonban, hogy hasonló problémák lépnek föl akkor is, ha a rnínószí kitörés
időpontját bizonyos krétai művészéti periódusok időpontjához próbálják társítani.
Galamopoulos szerint a kitörés i. e. 1450 táián, van Bemmelen szerint még ké
sőbb, i. e. 1395-ben történt volna; Luce i. e. 1470-et javasol, Marinatos professzor
pedig, aki az ásatásokat vezette Akrotirinél, Thera szígetén, i. .e. 1500-at tartott
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valószínűnek. Ez az idő-probléma még megoldatlan. ,mert a különböző történelmi,
. régészeti és geológiai adatok nincsenek összhangban.Ls az összhang hiányának

oka is ismeretlen.
A mínószí Kréta és a Szantorín kultúrája kapcsolatának tisztázásához - és

még egy sereg más vonatkozás miatt is - az idő-probléma megoldása minden
esetre kétségtelenül fontos volna, de ez elsősorban azoknak a kutatóknak a
feladata, akik a szantorini régészeti vizsgálatokban és azok eredményeinek érté
kelésében közvétlenül érdekeltek. A mi szempontunkból csak annyit mondhatunk:
kár lenne feladni azt a lehetőséget, hogy az egyiptcmí csapások (és néhány más,
hozzájuk kapcsolódó esemény) magyarázatát a Szantorin bronzkori kitörésével
adjuk meg, Ezért úgy tekintjük, hogy az Exodus és a minószi kitörés valóban
egyidejűleg játszódott le; jóllehet ez a munkahipotézís ma még nem bizonyít
ható. Az i. e. 1446-1447 évek a Királyok r. Könyve 6:1 pontja alapján ve
zethetők le, amennyiben: "És megépítteték az Úrnak -háza az' Izráel fiának
Égyiptom földéből való kijövetele után a négyszáznyolczvanadik esztendőben,
Salamon Izráel felett való uralkodásának negyedik esztendejében..." Mármost
Salamon király uralkodásának időtartamát eléggé jól ismerjük: i. . e. 970-tól
930-ig terjedt.

l .. " ...és mind vérré változék a víz, a mely a folyóban vala. A hal pedig,
a mely a folyóvízben vala, meghala, és nem ihatának az Égyiptombeliek a fo
lyónak a vizéből; és vér vala az egész Égyiptom földén" (Mózes II. könyve
7:20-21).

Galanopoulos, Bennett nyomán a jelenséget azzal magyarázza, hogy rózsa
színű vagy vöröses vulkáni hamuval terhelt eső hullott Egyiptom földjére. Az
igaz, hogy a szantorin finom vulkáni törmelékréteg (úgynevezett tefra) legalsó
rétege halvány rózsaszín, s a kitörésnek ebből a korai fázisából származó hamu
színtén eljuthatott Egyiptomba; de Vitaliano valószínűbbnek látja, hogy a leg
felső szintet· alkotó fehér horzsakőrétegből származó por tehette meg elsősorban

ezt az utat. A bibliai szövegek hangsúlyozzák a vizekArszerű voltát, de még
. nagy mennyíségű, vörös horzsakőből származó vulkáríl por sem keltene ilyen
képzetet. S ha a vizeket valóban ilyen por festette volna meg, vajon nem lettek
volna az esőzések még feltűnőbben vörös árnyalatúak? Ezért Dorothy Vitaliano
el veti ezt a magyarázátot (szemben a többi, említett tudós' véleményével), s he
lyette a vizekben elszaporodó algák és esetleg protozoák (véglények) hatását
tartja valószínűnek. Ha az algák és a protozoák túlságosan elszaporodnak,
anyagcseréjük termékei a vizeket megmérgezhetik. Ilyenkor a vizek színe zölddé,
sárgává, barnává vagy vörössé válik. Vitaliano szerint a Szantorin minószi ki
törésekor és az azt közvétlenül követő meteorológíaí viszonyok az egész Keleti
Mediterrán térségben olyannyira megváltoztak. hogy ezáltal kedvező feltételek
alakultak ki az algafélélc és protozoák nagyarányú elszaporodására Egyiptom
vízeiben. (Á vulkánkitörések meteorológíaí és klimatológiai kihatásai manapság
már bizonyítottnak fekinthetők.) \

Bármennyire szellemes is a. Vitaliano-féle megoldás. a jelen sorok írója úgy
véli, hogy a vasoxid tartalmú vulkáni por is megfestheti, vérszerüvé színezheti
a vízeket és ilyen por a kitörési felhőből (amely esetleg 80-100 kilométer magas
is lehetett!) feltétlenül nagy mennyiségben hullott' Egyiptom földjére. Lehetsézes,
hogy a biológiai és avasoxidos hamuhullásból származó tényezők egyidejűleg

léptek föl.

2. " ...és békák jövének fel és ellepék Egyiptom földét" (Mózes. II. könyve
8:6). Galanopoulos szerínt a kitörés keltette tornádók, amikor vízfelületek fö
lött haladtak át és víztölcséreket hoztak létre, rengeteg békát is magukkal ra
gádtak a tavakból .és mocsarakból, majd távol a tornádók kialakulásának he
lyétől. ledobták őket. Bár az úgynevezett "béka- és hal-esőket" a meteorológía
tudománya jól ismeri és így magyarázza, a Galanopoulos-féle megoldás kissé
erőltetettnek . tűnik a jelen sarok írója előtt. A tornádók ugyanis csupán né
hányszor tíz kilométeres távolságokat ívelnek át. és rendkívül valöszínűtlen,

hogy megtehették volna a Szantorintól (amely fölött kjalakultak) egészen
Egyiptomig az utat. 'Másrészt halakat is magukkal kellett volna vinniük, sőt

tengeri hínárokat. moszatokat, stb-t is, márpedig ezekről a Biblia nem tesz em
lítést.

Vítaliano ezúttal is más mezoldást javasol. Új-Mexikóban történt, hogy egy
felhőszakadás után hatalmas víztömeg zúdult alá a hegyekből egy száraz. sík

20



területre. A víz teljesen átitatta' a talajt, aminek következtében váratlanul
békák ezrei tűntek elő. Nyilvánvaló, hogy előzetesen a talaj mélyebb rétegeiben
lapultak. tetszhaláíszerű, dermedt állapotban. Nem voltak olyannyira "mindenütt
jelenlevők", mínt a Biblia által említett békák, de a szó szeros .értelmében véve
csapást jelentettek a környékbeli lakosság számára zajukkal. amely éjjel-nappal
szűntelenül tartott. Néhány nappal később azonban, amikorra a talaj újra ki
száradt, a békák váratlanul eltűntek. Vit41iano tehát fölteszi a kérdést: lehetsé
ges-e, hogy a Szantorin kitörését követő heves esőzések hozták létre Egyiptomban
a rettenetes béka-inváziót? (Hadd tegyük hozzá: a nagy kitöréseket általában
igen gyakran kísérik és követik rendkivül erőteljes esőzések.)

3. ,," .és megsujtá a föld porát, és tetvek lőnek emberen és barmon; a föld
minden pora tetvekké lőn egész Égyiptom földén" (Mózes 11. könyve 8:17).

4. " ...[övének ugyanis ártalmas bogarak a Fára6 házára és az ő szolgái
házára, és egész Egyiptom földén pusztává lőn a föld az ártalmas bogarak
miatt" (Mózes II. könYVe 8:24).

Ha az előbb említett nagy esőzések miatt szokatlanul nyirkos volt az idő

járás Egyiptomban, akkor ez nemcsak a békákat, hanem a különböző rovarféléket
is előcsalogathatta a talajból, illetve segítette mértéktelen elszaporodásukat 
állítja VitalialW. Ez a nézet azonban - véleményünk szerint - nem túlságosan
meggyőző. A talajban élő rovarfélékre igaz lehet, de az élősködőkre nem. Sokkal
valószínűbb, hogy az általános egészségügyi feltételek megromlása (például a
vizek megfertőződése) míatt a mosdás és a mosás úgyszólván lehetetlenné- vált.
és ez eredményezte a paraziták nagyarányú elterjedését - esetleg kiütéses tífusz
fellépését is.

5. " ...és elhulla Egyiptomnak minden barma, de az Izráel fiainak barma
közül egy sem hullott el" (Mózes II. könyve 9:6).

6. "...Vevének azért kemencehamut és a Fára6 elé állának, és Mózes az ég
felé szórá azt; és lőn az embererr és. barmon hólyagosan fakadó fekély" (Mózes
Il. könyve 9:10). A hatodik csapásról beszámoló szövegrész címe: "Hatodik csa
pás: hólyagos fekély (fekete himlő)" - tehát a Biblia határozottan közlí, milyen
járványról volt szö.

Az állatok elhullása arra az eseményre emlékeztet, amely Izlandon játszódott
le a Hekla tűzhányó kitörését követően 1947-ben és 1970-ben. A leülepedett vul
káni hamu e~' kevés .fluort is tartalmazott és megfertőzte a legelőket, úgyhogy
a birkák mérgezést szenvedtek és rövidesen elpusztultak. 6000 bárány és 1500
anyajuh hullott el az 1970-es kitörés következtében - írja Vitaliano. Hozzátehet
jük, hogy az úgyszintén izlandi Laki hasadékvulkán kitörésekor (1783-1734) a
szígeten élő szarvasmarhák 53 százaléka, a pónilovak 77 százaléka és a juhok
82 százaléka pusztult el, az eseményeket követő éhínség pedig 9283 személy
halálát okozta.

Az 1970-es kitöréskor az erősen mergező hatású vulkáni port a szelek l.übb
mint kétszáz kilométerre szállították - de ez az erupció viszonylag nagyon
gyenge vol~ össze sem hasonlítható a Szantorinéva1. Mindkét esetben szíltkátok
ban gazdag, úgynevezett savanyú vulkáni hamuról volt szó, s a Szantoriné is
tartalmazhatott fluort vagy esetleg más, mérgező anyagot. Már említettük, hogy
a rninőszí kitörésből származó hamut megtalálták a tengerfenéken (tengertani
kutatások során) és megállapították, hogy a szelek a hamufelhőt Egyiptom irá
nyába vitték tova (ezt az Égei-tenger meteorológíaí viszonyairól szerzett isme
retek is igazolják). Tehát igen nagy a valószínűsége annak, hogy Egyiptomban
a jószág jelentős része a kitörés következtében hullhatott el, jóllehet Egyiptom
távolsága oly nagy a Szantorintól, hogy csak a legfinomabb hamuszemcsék
érték el a birodalmat. De a Hekla esete azt bizonyította, hogy éppen a lti!gfino
mabb hamu.~zemcséknek vult a legnagyobb a fluor-tartalmuk.

Természetesen azt nehéz megmagyarázni, hogy- csak az egyiptomiak jószágai
pusztultak el, az izraelitáké azonban nem. E ponttal kapcsolatban vagy szán
dékos túlzásról van szó, amely mintegy kiemelte az esemény csodás [ellegét -,
vagy pedig arról, hogy az izraeliták saját jószágaikat karámokban tartották és
a hamuhullás után tartalékolt takarmánnyal táplálták őket, amely nem fertő

zödött meg.
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Kérdéses továbbá, hogy csakuOllan fekete himlő lépett-e fel'? A kiütéses
tífusz lehetőségéről már szóltunk, s a két betegség tünetei esetleg összetéveszt
hetők voltak az orvostudományban kevésbé járatos régiek előtt. Másrészt, ha
a vulkáni hamu 'valóban tartalmazott mérgező anyagokat, ezek is kelthettek
gyulladásokat és fekélyeket, sőt még égési sebeket is. Ez utóbbival kapcsolatban
a Katmai alaszkai vulkán 1912-es kitörésére hivatkozhatunk, amikor a levegőbe

kerülő, sósavgőzökből és kénsavból álló, magas hőmérsékletű csapadék 600
kilométer körzetben súlyos égési sebeket keltett az emberek .és állatok testén.
A Katmai kitörése színtén kalderaképződéssel járt és igen sok tekintetben em
lékeztetett a· Szantorín minószi, valamint a Tambora J815-ös és a Krakatau
1883-as erupclöiára. De - végeredményben - az általános egészségügyi helyzet
olyannyira megromlott Egyiptomban, hogy többféle járvány is felléphetett, kö-
ZÖttük fekete himlő is. -

Figyelmet érdemel továbbá. hogy ZI. bibliai szöveg szerint Mózes az ég felé
szórta a hamut, - következésképpen az visszahul/ott.' Nem lehetetlen, hogy a
szöveg a pornak "az égből" történő hullását kívánja hangsúlyozni, és Mózes
szerepe csak másodlagos,

7. " .•.Kinyújtá azért, Mózes az ő vesszejét az égre, az Úr pedig mennydörgést
támaszta és jégesőt, és tűz szálla le a földre, és jégesőt bocsáta az Úr Égyiptom
földére. És lőn jégeső, és a tűz egymást éré az igen nagy jégeső közt, a melyhez
hasonló nem volt az egész Égyiptom földén, mióta nép lakja. És elveré a jég
eső egész Égyiptom földén míndazt, a mi a mezön vala, embertől baromig; a
mező minden füvét is elveré a jégeső és a mező minden fáját is egybe rontá"
(Mózes II. könyve 9:23-25).

A [égszemcsék képződése (és ennek következtében a jégeső) igen gyakori je
lenség nagy vulkánkitörések alatt és után, minthogy a hamuszemesék konden
zációs magokként szerepelnek, amelyekre a légköri vízpára 8-10 kilométer
magasságban kífagy. (Ezért gyakoriak a cirruszfelhők, [égkrístályokból álló fel
hők a kitörések után, sőt a haló-jelenségek is, amelyek a círruszokat alkotó
kristályokon bekövetkező fénytörés és visszaverődés eredményeí.) Továbbá: szá
mos különleges elektromos jelenség társulhat a vulkáni hamufelhők kialakulásá
hoz és a hamuhulláshoz, elsősorban szekatlan villámlások, sokkal bonyolultabbak
azoknál, amelyek közőnséges zivatarok alkalmával fordulnak elő. Az ilyen
elektromos jelenségek némely esetben az aktív vulkántól több száz - kilométer
távolságban is felléphetnek, amennyiben még ott is elegendő por és hamu van a
légkörben. (Talán helyénvaló itt megjegyezni, hogy vulkáni hamu alatt nem
égéstermék értendő, hanem 4 milliméternél kisebb szemcséjű porszerű anyag,
amelyet többnyire magas sziliciumdioxid-tartalm'Ú vulkáni üveg alkot.) Vitaliano
konkrét példaként említi, hogy a Hekla 1766. évi kitörését követően a légkör
olyannyira telítődött elekJtromosságga1, hogy 360 kilométerre a tűzhányótól láng
nyelvek mutatkoztak egy templomra épített vas-szélkakas körül. Egy másik
területen; körülbelül ugyanekkora távolságban a Heklától, a faoszlopokat f~
foreszkáló fények vették körül.

8. " ...és az Or egész nap és egész éjjel keleti szelet támaszta a földre.
Mire reggel lőn, a keleti szél felhozá a sáskát, És feljöve a sáska egész Égyip
tom földére so nagy sokasággal szálla le Égyiptom egész határára. Aanak előtte
sem volt olyan sáska s rezutén sem lesz olyan. És elborítá az egész föld színét,
és a föld elsötétedék, és megemészté a földnek minden füvét és a fának minden
gyümölcsét, a mit a jégeső meghagyott vala. .." (Mózes II. könyve 10:13-15).

VitaZíano szerint ezt ~ eseményt nehéz kapcsolatba hozni a kitöréssel, ha
csak a keleti szelet nem írjuk, a kitörést követő meteorológiai "káosz" terhére.
De még ebben az esetben is inkább nyugatról vagy északnyugatról fúvó szelet
várnánk, minthogy Egyiptomból nézve a Szantorin északnyugatra van. Vélemé- '
nyünk ~rint a li.áskajárást előidézhette a termés (hamuhullás keltette) pusztu
lása. A sáskák nem találtak megszekott életterükön elegendő táplálékot
maguknak, s ezért indultak tovább, hogy új, még el nem pusztult növényzetet
keressenek. -

9. " ...~' kinyújtá: Mózes az ő kezét az ég felé, és lőn sűrű setétség egész
tgyiptom földén három napig" (Mózes Il. könyve 10:22). (Megjegyzés: az -egyik,
korábban idézeLt egyiptomi eredetű szöveg szerint a sötétség kilenc napon át
tartott.)
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A Krakatau kitörésekor a vulkání hamu legnagyobb része 2560 kilométeres
körzetben rakódott le, kisebb része azonban évekig a légkörben lebegett. Két
esztendővel a kitörés után például Spanyolországban is. észleltek hamuesőt; az
alkonyati és hajnali fények pedig mélybíborszínűek és félelmetes hatásúak vol
tak éveken át, csaknem az egész világon. A légkör ugyanis mintegy 80 kílo
méter magasságig szennyeződött vulkáni hamuval (a Szantorinnál, van Bemmelen
szerint, legalább 100 kílométeríg lr. A Tamborából származó hamu 1350 kilométer
körzetben rakódott le. A Krakataunál 200 kilométer távolságon belül 22 órán
át, 80 kilométeres körzetben :fJ7 órán át teljes éjszakai sötétség honolt a hamu
felhő jelenléte miatt. Az állandó sötétség zónája a Tamborától számított 50G
kilométeres távolságban húzódott, de hogy meddig is tartott a sötétség et kor
zeten belül, arról nincs adatunk. AKatmaitól 160 kilométer távolságban levő

Kodyak szígetén 30 centiméter vastag vulkáni hamuréteg rakódott le és 48 órás
éjszakai sötétség uralkodott. Más, további példákat is említhetnénk, amelyek
mind azt igazolják, hogy nagy kitörések után valóban "egyiptomi sötétség" ural
kodik el a vulkán közelebbi-távolabbi környezetében. Egyiptomot és aSzant<>
rínt illetően a háromnapos sötétség valószínűbb, mint a kilencnapos. Az elté
rés az egyiptomi és a bibliai leírás között feltehetően azzal magyarázható, hogy
mindkét szöveget több évszázaddal a Szantorin kitörése után írták le, amikorra
már a sötétség tényleges ídőtartama feledésbe merült és az emberek a hagyo
mányok alapján csak arról tudtak, hogy "hosszú ideig" sötétség uralkodott. Hogy
viszont - amint a bibliai szöveg állítja - míért nem volt sötétség Izráel
fiainak lakhelyén; azt nem tudjuk, de valószínű, hogy ezúttal megint a. csodás
1llem hangsúlyozásáról van szó, mint akkor, amikor csak a fáraó népének jó
szágai pusztultak el, de az izraelitáké megmaradtak.

10. "... Lőn pedig éjfélkor, hogy megöle az Úr minden elsőszülöttet
Égyiptomnak földén, a Fáraónak elsőszülöttétől fogva... és a baromnak is
minden első fajzását" (Mózes II. könyve 12:29).

Alkalmasint a tizedik csapás az egyetlen, amelyet úgyszólván egyáltalán nem
h.ozhatunk kapcsolatba a kitöréssel. Az természetesen elfogadható, hogy az ese
mények (járványok, éhínség, stb.) miatt nagyon sokan meghaltak az egyiptomiak
közül, de nyilván az izraeliták közül is. Másrészt míért csa~ az elsőszülöttek

baltak volna meg? Valószínűleg képletes értelmű fogalmazásról van szö, amelyet
- Galanopoulos professzor szerint - az indokol, hogy az elsőszülöttek általá
ban a család legkedveltebb tagjai, s .elvesztésük különösképpen súlyos tragédia.

(A tanuhnánv második 'részét következ6 számunkban közöljük)

PUSZTA SÁNDOR VERSEI

Alleo."i laasatéréa
(Seq_..da ~. Gradua'é)

IBO AD PA'l'aIIII
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égetett
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másik a tied

mindkettőért adósoo vagyok

egyik közelebb vitt hozzád
a másik el nem engedett

minden kevés volt
kevés
nem volt hálóm hogy
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se .szó se jelbeszéd
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