
is jogosult beszélni a hit előtt járó bölcselkedésról, á prae-ambula fidei-r61, úgy
kívánatos volna beszélni a hitet, tapasztalást követő reflexióról, a post-ambula
fidei-ről is .

. Ha Isten megközelítésének mindkét útját járjuk, akkor rátalálunk mínden
. utak találkozási pontjára, Jézus Krisztusra, aki mínt testté lett Logosz, Isten

létének leghatékonyabb bizonyítéka, ugyanakkor Isten legszemélyesebb vallomása.
Jézus Krisztusra, akiben Isten mindnyájunk számára felkínálta annak Iehetősé

gét is, hogy Benne felfedezzük saját létünk (on-unk) értelmét (logosz-át), onte
~logosZát.
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DIENES VALtRIA

ESZMÉLŐDÉS
Minden tettünkben az Öröklét néz be az Idő ablakán, és az Idő hajol ki az

Öröklét párkányain. Mert erről maga a mi közvetlen eszmélésünk tanúskodik.
Egyszeruen csak rá kell pillantanunk önmagunkra. Ehhez nem vagyunk hozzá
szokva. Mi míndíg körülríézünk, magunk köré. nézünk. Mert úgy vagyunk be
rendezve, hogy cselekednünk kell, és a tettek a "körülöttemért" vannak. Ezért
nehéz az irányváltoztatás. Ezért kell annyi érlelődés, míg egyszer önmagunkra
nézünk. Csak mondjuk, hogy eszméletünket nézzük. Nem' nézzük. Pedig ez még
nem· is "önmagunk". Ezek a látványok csak szellemi lényünknek az anyagon
játSzódó "tettei". Kis színház. Pantomim. Mindent mírnel, ezt még meg is ken
érteni. És még ezt a pantomimot sem nézzük. csak külső kereteivel törődünk.

Ezekkel is csak akkor, míkor a kivitelben beléjük botlunk és bizonyos közlések
elsötétülnek és áttételek visszaverődnek. Pedig ez még nem hazatérés. Még nem
ís elindulás. Talán jobban meg kell nézni magát az "Élet"-et? Talán szárnyon
kell fogni itteni röpködését, hogy kilebbenhessen egy-egy ígérettel a Múlt vég

.telenje és a Jövő Végtelenje felé? Talán bele kell jól kapaszkodni ebbe a létbe
és belőle kell kiolvasni, mennyire érthetetlen az "Előtte" és "Utána" nélkül.

Úgy látom most, hogy meg kell pillantani az eszmélés közvetlen adottságain
belül s azoknak természetéből folyóiag minden tér-idős-erős végességnek egy
végtelenség-formában való eredését. Ha ezt a magamba-pillantás erejével meg
tudom világosítani, akkor látható lesz, hogy az eszmélés legegyszerűbb folya
mataiban is ott leskelődik az Időnek. a Térnek és az Erőnek végtelensége, Nem
mint nagyság, hanem mint határtalanság. Felszáll előttem gyermekkoromból ez a
kis mondat: szeretem a korláttalant. Miért szeretem?

Miért éppen ez fogott meg legelőször, mikor elkezdtem befelé nézni? Mi ~
a. "belső", azaz a "dedans", amit Teilhard sem tudott egyébbel, mint ezzel a
térmetaforával elnevezni? Miért ez a legérdekesebb, a legvonzóbb, a legfontosabb
nekem? Mert valami egészen más illata van, mint a ..körülnézést" igénylő

. tettvilágnak, amelyben minden csupa rnérték, csupa korlát. 'csupa mérsékIe\ és
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szabály? A körülnézés világa, a tettvilág, a belebotlások, az elkerülések, a meg
alkuvások világa. Mikor a "szabad" ernber ebbe belefárad, akkor felszomjazik
benne valami nagy messze sóhajtás, akkor megéled benne valami ismeretlen
lehelet, a határtaIannak, a megállástalanságnak, a telhetetlennek egyre jobban
teljesedő illata: Ilyenkor a Lélek - vagy csak az. eszmélés? - kitárja szárnyait,
Ismeretlen közegben. érzi magát. Pedig tudja, hogy nem lépett ki önmagából. Nem
távozott önmagától. Éppen önmaga mélyére szállt. Elkezdte utolérni önmagát.
Azt a téralattí, időnfelüli, erőntúli formákból kivetkőző önmagát. amelyen belül
először néz szembe a Végtelen Arcával, az Örökkévaló Arcával, az Erők Erejének
Arcával és' rajta felismeri önmagát. Ebben a' pillanatban "megérti" a szót:
"...saját képére és hasonlatosságára..." Hogyan vesződik a Sugalmazott. mikor
írni próbálja a Genezist? Képet mond, hasonlítást mond, és: tulajdonképpen azt
kellene mondania: - Szállj le önmagadba ! -

Szállj le eszmélésed gondolati hordalékaí, fogalmaid épületei alá, aztán emel
kedj csodaváraid fölé, szálldogál] vágyaid fényfelhőiben, próbáld átrepülní belső

világod kontinenseit, és röpködve kérnleld ki kisvilágod minden erőterét.

aztán tárd ki karjaidat, hunyd le a szemed. és találkozol vele, AKI teremtett
téged. Felismered, hogy hasonlítasz hozzá, ha nem is érted. Felfedezed, hogy
míndíg ismerted, eszmélésed első perce óta., a bölcsőben való első "körülnézésed"
óta. Első világos ismeretlenségében, anyád csókjában, szerelmes vágyódásaídban.
kereszthordozásaidban, ujjongásaidban. Hogy míndíg vele voltál és maradsz,
ismert. mielőtt megteremtett, O az, aki testet adott és majd félreteszi. mert övé
a pillanat és az örökkévalóság, rád öleli az életet és a halált, kezében minden
..Mielőtt" és minden "Miután". Megérzed, hogy elgondolt, alkotott és üdvözít
téged... mit mondjak még? ... önmagában találod Alkotódat.

Most már körülnézhetsz: Mindent megtalálsz önmagadban, benned él a lét
előtti istengondolat rólad, nem "lehetnél", ha O nem gondolt "volna el. Létbesod
ratásod az O akaratából őseid szerelmei az Ember emberiesedése óta. amelynek
vonaladon a jelen pillanatig eljutott végpontja vagy, benned a rád váró élet
zárás, mely viszi létalatti múvedet, tetteidet és nemtetteidet, akarásaidat és vo
nakodásaidat, és veled ja Védelem, az Ölelés, a Kíséret, a Cselekvéstőke és mind
kitárul benned azzá az egyetlen szövá: IMÁDÁS.

Nem veszed észre most, hogy eszméleted valóságos példatára az Örökké
valóság metafizikájának? Hogy minden gondolatod megismétli saját léttörténete
det? Hogy a múltadban élő szeretett emlék-emberek magyarázzák neked azt,
hogy élsz te (és mind!) Krisztusban? Lételőtti és létutáni mivoltunkkal az O
Emberfia-eszméletének ilyen élő emlékemberei vagyunk, akik Benne növünk,
fejlődünk és belőle soha ki nem lépünk, Mert ha Isten elfogadta az emberlélek
idő-törvényét, akkor annak az Emberfia-Eszméletnek Örökkévalósága van.

Minden emberlélek lételőtti istenéletében ott kell lennie a feladatnak, ho~

részt kell vennie a létutáni Jeruzsálem megteremtésében. Azért él Isten gondo
latában a Teremtés előtt, hogy konkrét létének teljességével részesedjék az örök
Jeruzsálemben a Teremtés után. Ennek Megváltás az ára. Akár van bún. akár
nincs.

Ennél' kisebb munkára· nem vállalkozhatott il Második Személy. A Teremtő
Háromság örök Cselekvésének lételőtti, létutáni és kettő köze eső Pszicho-materiális
létbeli tökéletes spiritualitásával.

- Miért teremtette az anyagvilágot?
- Miért nem volt Isten gondolatának elég a spirituális Mindenség? Amelyet

az angyalokkal maga köré teremtett?
- Mert meg akarta teremteni a MUNKÁT.
A munka legmélyebbről merített fogalma annyi, mint cselekedni valamín,

ami ellenáll. A tiszta spiritualitás cselekvésében nincs ellenállás. Határtalan
szabadság van benne. A fejlődés örökké-teremtő korlátlansága, A munka a te
remtés hatalmán~k egy ellenálláson át történő érvényesítése.

A tiszta szellemiség a. maga feszültségében érvényesülő örökös győzelme Saját
teljességében folytonosan tökéletesül. Nem úgy, mint azt az általunk ismert .tér-idős
evolúció illusztrálja. Az általunk ismert evolúció a tiszta szellemi történésnek,
az eredeti szellemiségnek anvagbadobott, metaförája.· Teremtés. Nem teremtődés.
A teremtődés az öröklétté sűrűsödött evolúció. Alételőtti spiritualitásnak Isten
gondolatában teljes győzelme van.

Az angyalok világa kilépés az Örökkévalóság nagyfeszültségéből valamely
tiszta szellemiségbe, amely .már elóre-leheli az időt. Mint mikor a szikla mélyén
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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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