
lassí, Virág, Csokonai, Berzsenyi, Kisfaludy Sándor, Kölcsey ~s Vörösmarty va
lószínűleg még a nagyszombati gimnázium elmélyült régi magyar irodalmi ta
nulmányaiban gyökereznek.

Míndezekre az adatokra a nagyszombati értesítők kiaknázatlan kötetei hiv
ták föl a figyelmet. A további kutatás így többet foglalkozha~ a 15-18 éves
Kodály alkotó tevékenységével.

Jegyzetek: 1. Szabolcsi Bence: A nagyszombati diák. Kodály Zoltltn it,ll1l1".. Zenetu
dományi Tanulmányok. VI. Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerk.: Szabolcsi Bence és
Bartha Dénes. Bp. 1957. 15-20. - 2. A nagyszombati kath. érseki fógimnázum értesítője az.
1&92-93. tanév végén, és végig az 1899-1900. tanévig. - 3. Csehszlovákia. trt. Szombath,. Vik
tor. Bp. 1973. H7. és Szlovákíaí utazások, uö. 1975. 62. - 4. Horváth Zoltán: A nagyszombati
kath. érseki rögtmnáztum története. A nagyszombati !mth. érseki főglmnáz'um értesitöte. az
1894-95. tanévre. 1-224. és 234-236. - 5. A nagyszombati érseki f6~mnázlum Ifjl1ságl
színházától a milánól Scaláig. Beszélgetés Kodály Zoltánnal 50. születésnapja alkalmából.
trta Váradi Miklós. Prágai Magyar Hírlap 1932. dec. 25. 125. - 6. Zenei Lexlko. m. 316.
- 7. Prágai Magyar Hírlap. Id. m. - 8. Gál István: Kodály nagyszombati gyásziridulója
Morus Tamás tiszteletére. Irodalmi Szemle (Bratislava-Pozsony). 1969. 86. - 9. Molnár
Antal. Irások a zenéről. Válogatott cikkek és tanulmányok. Saj tó al~ rend. és jegyzetek
kel ellátta Bónis Ferenc. Bp. 1961. 74.

HÉDERVÁRI PÉTER

A JORDÁN I(ETTÉVÁLÁSA ÉS A VÍZÖZÖN
Józsué Könyvében találunk egy rendkívül érdekes momentumot, amely (ha

nem képletesen értendő, hanem valóban egy szokatlan természeti eseményről

szól), tudományos magyarázatot igényel. Izrael fiai előtt, amint a frigyládával
a .Jcrdán partjaihoz értek, a víz kettévált, s ők - akárcsak korábban, a ten
geren való átkelésnél (erre következő cikkemben térek vissza) - ezúttal is
száraz lábbal mentek át a folyó medrén. Idézzünk néhány sort aBibliából:

,,15. És a mint a láda hordozói a Jordánhoz jutának, és a ládahordozó
papok bemárták lábaikat a víznek szélébe ...

16. Megálla a víz, a mely felülről foly vala alá, és álla egy rakásban, nagy
messzire Adám városánál, a mely Czarthan mellett vala; a puszta tengere, a
Sóstenger felé az aláfolyó víz pedig egészen elfuta, és általméne a nép
Jérikhó előtt.

17. A papok pedig, az Úr frigyládájának hordozói, Ott állának a szárazon
a Jordán közepébe bátorsággal, és az egész Izráel szárazon megy vala át, mind
addig, míg az egész nép teljesen általméne a .Iordánon." (Józsué Könyve, 3.)

,,13. Mintegy negyven ezernyi fegyveres vitéz ment vala ,~ az Úr előtt a
harczra, Jérikhónak sík mezejére ...

18. És lőn, hogy a mint a papok, az Úr frigyládájának hordozói, feljöttek
vala a Jordán közepéből, és érintik vala a papok talpai a szárazt: visszatére
a Jordán vize az ő helyére, és folyt vala, mint az előtt, minden partja felett."
(Józsué Könyve, 4.)

A Jordánról meg kell említenünk, hogy medre mélyebben fekszik, mint a
tenger színtje. Vizét azok a patakok biztosítják, amelyek a 28M méter magas
Hermon-hegyről erednek, maga a folyó azonban, főként a két felső folyás' egye
sülése után, míndvégig a holt-tengeri árokban marad, ebben a szurdokszerű,

mély völgyben, amely napjainkban is élénk tektonikai mozgások színtere, Amint!
korábbi cikkeink egyikében (1) már említettük, a holt-tengeri ároktól keletre
levő területek északkelet felé mozognak az ároktól nyugatra levő vidékhez
viszonyítva '(balkezes jellegű elmozdulás). Ez az évi néhány centiméteres rendii
mozgás időnként, egy-egy földrengés alkalmával, hirtelen felélénkül és akár
méteres rendű "ugrásokba" megy át. Az ilyen "ugrások" viszont a másodperc
törtrésze alatt játszódnak le.
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A Józsué Könyvében leírt esemény, a Jordán vizének "kettéválas:ztása" köny
nyen értelmezhető egy földcsuszamlás, földomlás hatásával. amelyet - esetleg
- egy földrengés idézett elő. Az omlás során. a folyó vizébe jutott törmelék
anyag természetes eredetű gátat hozott létre, amely mögött (vagyis amelytől

a folyó felső szakasza irányában) a víz fokozatosan felgyülemlett. A Biblia sze
rint hatalmas tömeg: negyvenezer ember kelt át ekkor száraz lábbal a folyó
medrén (vagyis a gát alatt, az alsó szakasz irányába eső részen), amihez nyil
ván hosszabb időre, esetleg több napra volt szükség. Sőt, Isten parancsa értel
mében még ahhoz is volt idő, hogy az átkelés emlékére tizenkét kiválasztott
férfi nagy köveket gyűjtsön a Jordán medréből, hogy azokból azután emlékmű

készülhessen. Később azonban (Józsué Könyve, 4,18) a víz végül is átszakí
totta a gátat (vagy egy földrengés, esetleg az első rengés valamely erősebb

utórengése szakította át azt), s a víz visszatért korábbi medrébe.
Hasonló példánk van Indonéziaból. 1950-2220 évvel előttünk (a pon

tos időadat 'nem ismert), a bandungl síkság határánál kitört a Tangku
ban Prahu vulkán és ennek következtében hegyomlás támadt. A törmelék
eltorlaszolta a Tarum folyó médrét és a természet-formálta gát mögött egy új,
időleges tó képződött. Később azonban a gát átszakadt és a folyó, áradatszerű

hevességgel, visszazúdult korábbi medrébe.
A Jordánon történt átkelés egy különleges szempont míatt komoly jelen

tőségre tesz szert. Felvetődik ugyanis a kérdés: milyen irányból keresztezték
a folyó völgyét? Nyugatról haladtak-e keletre, avagy keletről nyugatra?

Az ember az első pillanatban hajlandó lenne arra gondolni, hogy nyugat
felől érték el a Jordánt, hiszen Izrael népe a Jordántól nyugatra levő Egyip
tomból érkezett. Eközben érintették a Sinai-félszigetet, illetőleg keresztülhalad
tak rajta. Az a felfogás, amely szerint a kinyilatkoztatás a Sinai-hegyen tör
tént volna, vagyis a Sinai-félsziget déli részén, egybehangzik ezzel a gondo
lattal. Csakhogy ebben az esetben a Negev-sivatagon át, vagy a Földközi-ten
gel' partvidéke' mentén haladhattak volna tovább Jerikó felé és nem kellett
volna keresztülhatolniuk a Jordán -Völgyén, hiszen Jerikó a Jordán folyótól

. nyolc kilométerre nyugatra, a mai Jerikótól (Er-Rihától) míntegy másfél kilo
méterre délre feküdt.

A Jordánt csak abban az esetben keresztezhették tehát, ha nem nyugat,
hanem kelet felől érkeztek a folyó partjához.' Ez a mezállapítás teljes mérték
ben összhangban áll azzal, a korábbi cikkeink egyikével (1) már kifejtett vé
leménnyel, amely szerint a kinyilatlcoztatásra a Halá-tl-Bedr nevií vulkánnál
került sor, messze délkeletre a Jordán völgyétől, az An-Naf'ud-sivatag belse
jében. az Arab-félsziget területén. Már említettük, hogy ennek a hegynek koor
dinátái : 27o 15' északi szélesség és a 37° 12' keleti hosszúság.

A mondottakból tehát az következik, hogy Egyiptom elhagyása után Izrael
népe nem halad azonnal a Szentföld felé, hanem alaposan eltévedt és beke
veredett az An-Nafud-sívatag földjére. Ez indokolja, miért tartott oly hosszú
ideig a vándorlás, [óllehet a 40 éves időadat túlzásnak tetszik. Csak a Ha
lá-tl-Bedr vulkántól. a kinyilatkoztatás helyétől visszatérőben keresztezték a Jor
dánt és értek Jerikó közelébe.

Térjünk most át a vízözön kérdésére. Ennek az eseménynek az emléke,
amint az köztudott. nemcsak az ókori Palesztinából és viszonylag közelebbi
környezetéből ismeretes, hanem a világ számos más teniletéről is.

Mindenekelőtt az az alapvető és tudományos szempontból mindmáig kíelé
gítően meg nem oldott probléma vetődik föl, hogy egyetlen, rendkivüli mé
retű esőzések által előidézett áradási periódusról volt-e szó, amely a földkerek
ség igen jelentős részét érintette (esetleg többé-kevésbé egyidejűleg, amin né
hány évtizednyi ídőtartamot értünk), - avagy több, esetleg igen nagyszámú ár
vízről, amelyeket évszázadok, talán évezredele választottak el egymástól. Bár
hogy álljon is azonban ez a kérdés, azt úgyszólván teljesen kétségtelennek te
kinthetjük, hogy a földtörténet legutóbbi tíz-tizenkét ezer évében legalább egy
alkalommal csakugyan volt egy hatalmas méretű áradás, amelyet óriási. eső

zések idéztek elő. Ennek emléke őrződött meg az emberiség képzeletében, és
végső soron ez lehet az oka a világ legkülönbözőbb pontjaiból ismeretes víz
özön-elbeszéléseknek.
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A vizezon területi kiterjedését illetően két szélsőséges felfogás között kell
választanunk (2). Vagy globális jelenségről volt szó, vagy pedig egy szűkebb

területet, az úgynevezett "bibliai országokat" érintő eseményről, amelynek tör
ténetét a vándorló néptörzsek vitték magukkal és terjesztették el az egész vi
lágon. Nyilvánvaló azonban, hogy ez az utóbbi föltevés aligha fogadható el.
Vízözön-elbeszéléseket ugyanis olyan területekről is ismerünk, ahová az ókori
bibliai országok lakói bajosan juthattak volna el, még azt is figyelembe véve,
hogy közöttük kitűnő hajósok is akadtak. Vízözön-elbeszéléseket ismerünk pél
dául Új-Zélandból, Alaszkából, a Tűzföldről és Ausztráliából is.

Az egyik legrégibb vízözön-elbeszélés kétségkívül az, amelyet aBibliából,
Noéval kapcsolatban ismerünk. Ennek magva Mezopotámlából származik.

Amikor feltárták Ashurbanipal (i. e. 668-633) ninivei könyvtárának rom
jait, és megfejtették az agyagtáblákba rótt szövegeket, kitűnt, hogy a babiloni
vízözön-legenda igen nagymértékben emlékeztet a biblfalra. Hősét Utnanishtim
nek hívják és a történet a Gilgames-eposz egyik jelentős részét alkotja, Mind
két elbeszélés visszavezethető azonban a mezopotámiai, mintegy 5400 évvel ez
előtt keletkezett legendára. amely a sumérektől származik. (A sumérek i. e.
míntegy 3500 évvel érkeztek Mezopotámiába, valószínűleg keletről, amennyiben
nem voltak a terület őslakósai. Lukács Béla fizikus (3) szerint a korai sumér
kronológia a vízözönt i. e. 3015 ± 60-ra teszi, tehát eszerint a' legenda - D.
B. Vitaliano (2) állításával ellentétben - "csak" mintegy 5000 éves lehet, nem
pedig 5400.) A suméroknál a hőst Ziudsuddunak vagy Xisuthrusnak hívták.

sok híve volt annak a gondolatnak, hogy a régi zsidók a vízözön-történetet
akkor hallották, amikor Nebuchadnezzar (i. e. 605-562) idejében babiloni fog
ságban voltak. A későbbi kutatásokból azonban kiderült, hogy már az i. e. 9.
vagy 8. században leírták, tehát ez a feltevés nem tartható fenn tovább. Má
sok szerint a pátriárkák még abból az időből hozták magukkal a történetet,
amikor Mezopotámíából elvándoroltak.

Mezopotámíát, mint egy hajdani vízözön területét, sokan valószínűtlennek

vélték. minthogy - legalábbis napjainkban - az itteni esőzések nem eléggé
erősek ahhoz, hogy árvizet keltsenek. Vitaliano szerint azonban ez a vélemény
kétségbevonható. Egy folyó alsó szakaszán igenis lehetséges árvíz, ha a felső

szakasz egész vízgyűjtő területe kap csapadékot és a folyó kellően hosszú. A
Tigris és az Eufrátesz pedig elegendőert hosszú ehhez. A régészeti anyagok ta
núsága szerint valóban voltak árvizek e két folyó mentén, nem is egy alkalom
mal. Ur városánál például három méter vastag, árvízi eredetű iszapréteget fe
deztek föl. A kérdéses árvízre az i. e. negyedik évezredben került sor. Kish
település közelében az i. e. 3000. évet nem sokkal követő időkben volt nagy
árvíz; Fara városnál pedig a két időpont között, rníkor is 60 centiméter vastag
iszapréteg rakódott le. Végül említést érdemel a Ninive közelében lezajlott
árvíz is (valószínűleg az Ur-i áradással egyidejűleg, vagvakörül). Ez alkalom
mal 180-210 centiméter vastag iszapréteg képződött. Eduard Suess bécsi geo
lógus 1904-ben annak a nézetének adott hangot, hogy ezen áradások valame
lyike esetleg még katasztrofálisabbá válhatott, ha vele egyidejűleg tájfun tá
madt a Perzsa-öböl északnyugati végénél, s a szélvész visszaszorította a már
amúgy is megduzzadt folyók vizét. A néhány évvel ezelőtti kelet-pakisztáni táj
fun példája mutatja, hogy ilyen tragikus események csakugyan bekövetkezhet
nek keskenyebb vagy szélesebb tengeri öblökben. Suess továbbá feltételezte azt
is, hogy egy földrengés is hozzájárulhatott a katasztrófa kiteljesedéséhez, fő

ként akkor, ha ennek nyomán a felszín alatti vizek is feltörtek. Ez a feltevés
is komoly figyelmet érdemel, mert a szóban forgó terület csakugyan erősen

földrengéses és a nagy folyamok vidékén fellépő rengésele nemegyszer szökő

kutakhoz hasonlóan lökik a talajvizet a magasba. Ilyen tüneményeket figyeltek
meg például az Egyesült Államokban az 1811-12 években lezajlott Új Mad
rid-földrengések alkalmával. Az úgynevezett "földrengés-szökőkutak" rendszerint
nem magasak, de sok órán át tartanak, még a fő-lökést követő időkben is
(éppen ez az oka annak, hogy pontos magyarázatuk még nem ismert, hiszen
egy-egy rengés néhányszor tíz másodperces időtartamú csupán és közvetlen
mechanikai hatása, a talajrétegekre gyakorolt ímpulzusszerű nyomása ezt köve
tően megszűník). Ha az ilyen "szöl{;őlmtak" önmagukban nem is hozhatnak lét-
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re jelentős áradást, mindenesetre hozzájárulhatnak a felszínre jutó vízmennyi
ség növeléséhez és ezt a körülményt sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni.

A mezopotámiai ásatások tanúsága szerint az árvízi eredetű iszaprétegek
nem voltak túlságosan vastagok. Ez arra mutat, hogy a különböző áradások
nem tartottak sokáig és a víz nem volt mély. Kétséges tehát, hogy valóban
ezek szolgáltathatták-e a mezopotámíaí vízözön-legendák alapját. D. B. Vitaliano
mindenesetre úgy véli, hogy az i. e. negyedik évezredben Ur közelében lezaj
lott áradás (esetleg a feltételezett tájfunnal együtt) valóban jelentős mértékben
hozzájárulhatott a legenda elterjedéséhez. Lehetséges, hogy ez a felfogás he
lyes, annak ellenére, hogy a víz mélysége nem volt nagy és az áradás nem
volt tartós, de ez még mindig csak egy lokális eseménynek tekintendő, amely
semmi esetre sem magyarázza meg a vízözön-legendák széles körű elterjedését.
Alláspontunk szerint a globális méretű áradás magyarázatához önmagában véve
ez még kevés. .

Keressünk tehát egy olyan jelenséget, amely az utóbbi tíz-, vagy tizenkétezer
esztendőben játszódott le és az óceánok, tengerek színtjének világméretíí emel
kedését eredményezte. Ha van ilyen jelenség, akkor vele kapcsolatban a máso
dik feladatunk az, hogy megvízsgálíuk: vajon érinthette-e ez valamilyen köz
vetett módon azokat a területeket is, amelyek az egyes világrészek belsejében.
az óceán- vagy tengerpartoktól messze fekszenek.

Ahhoz, hogy a feladatot megoldjuk, csaknem egymillió évvel kell vissza
mennünk a múltba.

A földtörténet legutóbbi egymillió esztendejét a klímavíszonyok gyökeres
megváltozása jellemezte. A korábbi meleg, majd mérsékelten meleg időszakot

hűvösebb nyarak és enyhe, de gazdag csapadékú telek váltották föl. A télen
lehullott sok hó a nyarak folyamán nem tudott mind elolvadni; ezáltal a szá
razföldeken idővel egyre több és több belföldi jég- és hótakaró alakult ki és
a magashegységí gleccserek fokozatosan előretörtek a völgyek mélye felé. így
kezdődött a több jégkorszakból és a közöttük levő, enyhébb időjárással jellem
zett [égszünetekből álló eljegesedési periódus, amelynek voltaképpen ma sincs
vége még. (Ez idő szerint ugyanis egy hosszabb jégszünetben vagyunk, ame
lyet egyes számítások szerint míntegy 90 ezer év múlva újabb jégkorszak kö
vet majd.) Míndezen alapvető éghajlati változások végső soron csillagászati
okokra vezethetők vissza: a Föld pályaelemei ciklikusan változnak. Bizonyos
esetekben ezek a változások úgy összegeződnek. hogy a Föld egyik vagy másik
félgömbjén a helyzet kedvezővé válik a hűvös nyarak és enyhe telek fellépé
séhez és sorozatos ismétlődéséhez, ami azután - a fentebb mondottak értel
mében - eljegesedéshez vezet. Ezt az elméletet egyébként a szerb Milan
kovics dolgozta ki és a nemrégiben, századtk életévében elhunyt világhírű ma
gyar tudós, Bacsák György fejlesztette tovább."

A szárazföldi jég- és hótakaró megnövekedése magával vonta a világóceán
szintjének lassú csökkenését, hiszen a víztömeg, amely hóvá és jéggé fagyva a
szárazföldeken rakódott le, a világóceánból származott. W. F. Tanner profesz
szor (Florida, Allarni Egyetem) közlése (4) szerínt a világóceán szintje a leg
utóbbi egymillió évben sohasem volt jelentősen magasabb a jelenleginél. Egyes,
nagyon hosszú ideig tartó jégszünetek alatt, ha a szárazföldi jégtömegból nem
maradt meg több, mínt amennyi jelenleg is van. a világóceán szintje a maival
nagyjából egyenlő magasságú lehetett, de nem valószínű, hogy két méternél job
ban meghaladta volna ezt. Legmagasabban abban a jégszünetben állott, amely
körülbelül 120 ezer éve kezdődöttés 100 ezer vagy 90 ezer esztendővel előttünk feje
ződöttbe. Ettől az időponttól kezdve, amint az északi félteke szárazföldjeinek maga-

• l!:rdemes megjegyezni, hogy a Iegutóbbl eljegesedés! periódus, amelynek kezdő fázisa

csaknem egymillió évvel ezelőtt játszódott le, s amely 600 ezer esztendővel előttünk már

egész Eurázsia és Eszak-Amerika szubpolárts, sőt részben mérsékeltöví terütetele ls érin

tette - nem az első nagy eljegesedés! periódus volt f'öldünk életében. Hatalmas arányú

eljegesedésről tudunk például a karbon és a perm időszakoltból (350-230 jnítiíö éve),

de vannak nyomai egy még sokkal korábbi jeges időszaknak is.
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sabb szélességek alatt fekvő területein mind vastagabbá vált a jégtakaró, a vízszint
csökkenni kezdett. Mélypontját 30 ezer évvel ezelőtt érte el és ez az állapot 10
ezer éven át tartott. Ebben a szakaszban a világóceán színtje föltehetően 130
méterrel állt mélyebben, mint napjainkban. Ez volt a maximális eljegesedés
időszaka.

20 ezer évvel előttünk az északi félgömb éghajlata megint javulni kez
dett: újabb [égszünetre került sor, ámbár ennek kiteljesedéséhez több ezer esz
tendőre volt szükség. Tanner szerint 20 ezer éve kezdődöft meg a vízszint emel
kedése és eleinte igen gyors ütemben zajlott. Mintegy 12 ezer éve a közepes
vízszint már csak 40 méterrel állt alacsonyabban, mint napjainkban. Az emel
kedés üteme most lelassult és 6000 évvel ezelőtt a vízszint nagyjából elérte
ti, jelenlegi normális magasságot. A legutóbbi hat-hét évezred során csak kisebb,
± 2 méter rendű fluktuációkm került sor, egyenletes emelkedés helyett.

Tanner professzor kutatásaiból tehát az következik - amire levelében igen
nyomatékosan felhívta a figyelmet -, hogy a vízszint emelkedése a legutóbbi
12 ezer évben korántsem volt gyors ütemű, erőteljes rnértékű, s még azok a
fluktuációk is, amelyeket ismerünk (valószínűleg hatszor került sor erre)
legalábbis évszázados rendűek voltak.

Tanner véleményével szemben áll egy másik floridai egyetem (a míami
egyetem) kutatócsoportjának nézete, amelyet C. Emiliani professzor foglalt össze
(5). A csoport vizsgálati eredményei szerint a tengerszint magasságában meg
lehetősen erőteljes változásra került sor abban az időszakban, amely 1~ 200 év
vel előttünk kezdődött és 11 OOO éve fejeződött be. Emilianiék a középértéket, a
11600 évet használják tanulmányule további részében. Szerintük a jelentősebb

mértékű fölmelegedés ekkoriban kezdődött az észak-amerikai kontinensen, de
Újzélandon és Antarktisz nyugati részén is. A fölmelegedés oly gyors ütemű volt,
hogy- a Wisconsin és Michigan államok termetén fölha1mozódott hatalmas jég
tömeg megmozdult és az olvadékvizen mintegy lebegve, körülbelül 1000 év alatt
150 kilométerrel nyomult a Mexíkói-öböl felé. Eközben hatalmas mennyíségű

olvadékvíz került a Missíssippi völgyébe. Véleményük szerint emiatt a 'világ
óceán színtje évenként egy vagy több decíméterrel emelkedett meg, ami azután
a tenger- és óceánpartok menti települések aránylag gyors ütemű elöntéséhez
vezetett volna.

Az alapvető ellentét a Tanner- és az Emiliani-féle felfogás közott ott mu
tatkozik, hogy- Tanner szerint - Ismételjük - a legutóbbi 12 ezer évben a
víz emelkedése lassú ütemben, Emiltaní szerint gyorsan játszódott le. Hogy ket
tőjük közül tulajdonképpen kinek is van igaza, azt ez idő szerint nem dönt
hetjük el - de a mí jelenlegi problémánk, a vízözön-probléma szempontjából
voltaképpen nem is döntő. Nyilvánvaló ugy-anis, hogy- még az Emiliani-féle ál
láspont érvényessége esetéri sem tudnánk megmagyarázni, hogy egy évszázado
kon át tartó folyamat (a vízszint emelkedése) míért jelentkezik a legkülönbö
zőbb vízözön-legendákban nagy esőzések és az ezeket követő árvizek formájá
ban?! Másrészt, miként éreztethette volna még egy évi néhány deciméteres
óceán- és tengerparti vízszint-emelkedés is a hatását messze, benn a száraz
földeken? A megoldás minden valószínűség szerint nem közvétlenül a világ
óceán szintjének emelkedésében. hanem az ezzel (pontosabban az ezt előidéző

okkal: a belföldi jégtömegek olvadásával) kapcsolatos jelenségcsoportban kere
sendő. A jégtömegek több évezredes, lassú elvadását és a világóceán szintjének
lassú (vagy gyors?) emelkedését számos alkalommal és globális méretekben
kísérhették ímpulzus-jelleg",ú időjárási események.

A világóceán szintjének emelkedése a párolgásí felület növekedésé'IJel járt.
Következésképpen megnőtt a felhőképződés lehetősége, ami viszont fokozottabb
csapadékhulláshoz vezetett. Másrészt az északi féltekén levő belföldi [égtöme
gek olvadásakor képződő olvadékvíz felduzzasztatta a folyókat, sőt azoknál a ta
vaknál is árvizekhez vezetett, amelyekbe egyik-másik ilyen, felduzzadt vizű

folyó beleömlött. A tavak színtemelkedése természetesen szintén növelte a pá
rolgási felület nagyságát és ez a tényező is hozzájárult ahhoz, hogy az éghaj
lat csapadékosabbá alakuljon. Nagyon valószínű azonban, hogy- mindez nem ját
szódott le teljesen egy-enletesen, hiszen más meteorológiaí tényezők is szerep
hez juthattak, amelyek időnként gyorsították, időnként lassították a folyamatot.
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Ezért tételezünk, fel impulzus-jellegű időjárási eseményeket. Közrejátszhattak
azonban még geológiai tényezők is. Ma már bizonyítottnak tekinthető (6). hogy
a nagy tűzhányókitöréseket jelentős időjárási változások követik: legtöbbször
lehűlés és a napfénytartalom csökkenése. A magasban kialakuló cirrusz-felhők

(ezeknek krístályszerncséí a vulkáni hamuszemcsékre csapódnak ki, tehát nagy
kitörések után megnő a cirrusz-felhők képződésének lehetősége) erősen gátolják
a napfény szabad beözönlését a felszínre. A különösen nagy kitöréseket gyak
ran hatalmas osőzések is kísérik. Szóval, anélkül., hogy a kérdésnek ezzel a
vonatkozásával részletesebben kívánnánk foglalkozni, bizonyosra vehetjük, hogy
az időjárás alakulása soha nem volt egyenletes rnenetű, hanem mindig lehű

lések és felmelegedések, esős és szárazabb időszakok váltakoztak egymással.
De az esős időszakok, a párolgásí felület megnövekedése révén, egyes esetek
ben valóban rendkívüliek voltak. Ezeknek egyi/ce lehetett a vízözön, amelyet
az északi félgömbön még az olvadékvizektől felduzzasztott folyók és tavak ár
vizei is kísértek. Minthogy pedig a világóceán szintjének emelkedéséről van szó,
ami azt jelenti, hogy Ausztrália partjai mentén éppúgy emelkedett a víz, rnínt
mondjuk Alaszkánál, ezért teljesen logikus feltételezni azt, hogy a párolgásí
felület növekedése a földkerekségnek úgyszólván valamennyi részén nagy és
heves esőzésekhez vezetett. Ez nyilvánvalóan nem mindenütt történt ugyanab
ban az időben, de előbb-utóbb minden szárazföldi területen feJléphettek erősen

csapadékos időszakok és velük kapcsolatban árvizek is. Igy érthető, miért isme
retesek vízözön-legendák a Tűzföldről éppúgy, mint Ausztráliából, vagy Észak
Amerikából.

Az elméleti fejtegetések után lássunk most konkrét példákat a legutóbbi
néhány ezer esztendő jelentősebb éghajlatingadozásaival kapcsolatban. (7) Az
erősen esős időszakokat külön kihangsúlyozzuk, mert ezek egyike lehetett az,
amelynek emlékét a vízözön-történetek megőrizték.

Észak-Perzsiában a régészek feltártak egy Anau nevu települést amelyet 
megállapításaik szerint - az egykori lakosság több ízben is elhagyott, majd
újra benépesített, míndíg aszerint, hogy az éppen uralkodó éghajlat kedve
zőtlenné, avagy kedvezővé alakult a számukra. Anau az erősen száraz éghaj
latú ázsiai területeknek éppen a határövezetében fekszik. Feltételezik, hogy a
hajdani lakosság mindig akkor hagyta el a települést, amikor az ottani klíma
kezdett elviselhetetlenül szárazzá válni, s akkor tért vissza, amiko1' a jelentő

sebb esőzések időszakai kezdődtek. Ezt a megállapítást a geológiai üledékvizsgá
latok is megerősítették, hiszen más [ellegű üledékek képződnek egy igen S7..á
raz, s megint mások egy erősen nedves időszakban.

Anau őslakói i. e. 9000 körül jelentek meg, vagyis 11 ezer éve, amikor ugyan
már alaposan előrehaladt Eurázsiában és Észak-Amerikában a belföldi jégta
karó olvadása, de még míndíg hatalmas mennyíségű hó és jég feküdt a száraz
földeken. A lakosság megjelenését követő időkben eleinte kedvezően csaoadékos
volt Anau környékén az időjárás, de később óriási szárazság kezdődött és a
lakosság elvándorolt. Anau másodszori benépesűlésére, tehát egy új csapadékos
időjárásra i. e. 6000 körül került sor, harmadszol'i benépesülésél'e pedig i. e.
5200 és 5000 között. Ugyanebben !IZ időszakban a Baltikum teriilete erős mér
tékben kezdett fölmelegedni, A melegedési hullám valamelyest i. e. 5000 után
érte el csúcspontját. Ekkor a Baltikumban olya"). meleg és csapadékos időjárás

uralkodott, hogy ez lehetővé tette az olyan növény- és állatvilág meghonoso
dását is, amely napjainkban csak II mérsékelt és szubtrópusi égövekben talál
ható. Ezt az időszakot Littorina-periódusnak nevezik és i. e. 4050 táján ért véget.
A Littorina-periódust követő Atlanti-időszak, amely i. e. 2650 körül fejeződött

be, még melegebb és még csapadékosabb volt. Nemcsak magát a Baltikumot
érintette, hanem délen az Alpokat, nyugaton pedig Észak-Amerika földjét is.
Az AZpok és Észak-Amerika hegyi gleccserei ekkoriban helyenként teljesen el
is tűntek vagy legalábbis alaposan összezsugorodtak. Következésképpen jelentős

mennYiségii olvadékvíz került a folyókba és a trwakba. s ez nyiZvánvalóan ha
talmas árvizekhez vezetett. Svédország átlagos hőmérséklete ekkoriban 2 és fél
Celsius-fokkal volt magasabb a jelenleginél, a vitágóceán szint je pedig (a nagy
jégtömegek elolvadása miatt) mintegy 2 méterrel állt magasabban a jelenlegi
nél. (Ez volt az egyik olyan fluktuáció időszaka, amelyről már röviden szól-
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tunk.) A Nilus forrásvidékét rendkivül erőteljes trópusi esők érték és emiatt a
folyam árvizei kétszerte, háromszorta olyan arányúaTr. voltak, mint amilyenek
ma. I. e. 4000 táján a Második Vízesésnél a Nilus legalább 10, de valószínűleg

20 méterrel a jelenlegi szint fölött tetőzött az árvizek idején.

I. e. 3550 és 2950 között ugyan hűvösebb időjárási kllengések léptek {ől, de
ezek nem voltak olyan arányúak. hogy az egész Atlanti-periódus [eliegét meg
változtathatták volna. I. e. 2750 hőrül az Indus folyó völgyében is rendkívüli
méretű esőzésekre került sor. Ezzel kapcsolatban emlékeztetünk arra, hogy 
mínt fentebb utaltunk már rá -, a mezopotámiai Ur, Kish és Fara nevü tele
pülések környékén az i. e. harmadik és negyedik évezredben voltak nagy ár
vizek, tehát szintén az Atlanti-periódusban.

I. e. 2200 és 2050 között szárazság köszöntött be, amelyet azonban az úgy
nevezett Szub boreális-periódus középső fázisában, i. e. 2050 és 1500 között újabb
esős időszak követett. A száraz periódusban a világóceán színtje némiképpen le
csökkent, de amikor a szárazság egész Európában megszűnt, a vízszint újra
emelkedni kezdett. Ez viszont ezúttal is a párolgásí feliilet megnövekedését, ezen
keresztül pedig áradásokat előidéző esőzések kialakulását eredményezte.

A míntegy 11 ezer évvel ezelőtti Időponttól i. e. 1500-ig terjedő időszak

ban tehát négy olyan periódus is volt, amelyet (alkalmasint világszerte) igen
nagy esőzések és áradások jellemeztek.

Foglaljuk ezeket össze:
1). I. e. 9000 körül (Anau első benépesülésekor) ; 2). I. e. 6000 körül (Anau

második benépesülésekor) ; 3). I. e. 5200 és 2650 között (a Littorina- és Atlanti
időszakokban); 4). I. e. 2050 és 1500 között (a Szubboreális-periódus középső

fázisában) .
Anau harmadik benépesülése (i. e. 5200 és 5000 között), továbbá a Nílus

legnagyobb árvizes időszaka (i. e. 4000 körüli, végül az Indus-völgyi áradások
időszaka (i. e. 2700 körül) egyaránt a Littorina- és Atlanti-periódusokba esik,
akárcsak a mezopotámíaí áradások időszaka is. Alkalmasint ez lehetett a valódi
1'ízözönt magában foglaló periódus, mert elterjedése - (Igy látszik - igen
széles körű volt. Igaz azonban, hogy a csapadékos periódus, teljes hosszát il
letően, valamelyest több volt két és félezer évnél, de ezen belül nyilvánva
lóan kisebb ingadozások is lejátszódtak. Úgy tetszik, hogy az esőzések csúcs
pontja i. e. 4000 kŐTiil lépett fel, amikor a Nílus legnagyobb árvizeire· sor került.
Valószínűleg i. e. 4000 táján volt a valódi vízözön.

Föltevésünk egybehangzásban áll azzal a ténnyel, hogy Mezopotámiában már
i. e. 3400 körül ismert volt egy vízözön-legenda. Ez könnyen érthető, hiszen
"csupán" körülbelül hat évszázad választotta el ebben az időszakban a sumé
reket a nagy áradástól, tehát annak emléke még élénken élhetett a hagyomá
nyokban. Megfelel azonban a régi zsidó időszámításnak is, amelynek kezdete
több, mint hatezer hétszáz évvel ezelőtti időpontra datálódik, vagyis még a Noé
féle vízözön előtti időponttal kezdődik. Azaz a két ősrégi elbeszélés által emlitett
vízözön az i. e. 4700 és i. e: 3400 közötti 'időszakra tehető.
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