
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

kett6 volt mi
égetett
a szégyen
és a szeg
egyik enyém voU
másik a tied

mindkettőért adósoo vagyok

egyik közelebb vitt hozzád
a másik el nem engedett

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

de most hogy megshnogattáJ
könnyem ele'redt
látlak jáTni aZ á'ron
II flGIW vtzek felett
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Itt laktwnk mi
itt laktál velünk

te szólítottál?
~i szólítottunk?

hogy lehet mégis
hogy elfeledtünk

kárhozatban
lehet fokozás?

verdestem
onkívületben
kibontott zászló

hallgato7c
zordan
felgöngyölt lobogó

ne feledj ha egysZf!r
kezed bOI kihulltam

kOszönöm hogy megláttál a vályánál
s hazahívtál
megyek megyek
ha addig alázatomba bele nem halok
s szégyenemben el nem süllyedek

madarak is hangyák vonulása
utána virágoki
befödi lábnyomod

hiányod oly nagy
6ráról mutat6
kimert leves mellől a kanál
itelból s6
szívből szetetet

is megirkezik sok rongyos szegénll
megérkezik a tékozló fiú
a, sok szív mely szinte csikorog
szakadt háló törött lábú seék

a többé senkinek nem kelló mosoly
elszórt gyöngy a végső falás után

megmaradt kenyér
elpiselt arcok félretaposott cipó
elgurult drahma a hiány hiánya
s az óra áll .
föntről lehull a legeslegutols6
homokszem is

egy morzsa a csendb61
az idóből egy korty
s kezdődik a megszámláltatás
az almából hiányzik az a darab
és csönd se lesz
mert a csönd
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nem üres
sok részből áll a zaj hiántla csak
elemeire bontva valami lét
csend se lesz
csak hallgatás
felüttetik a Kön1/v
s a Bárány ítél

nem találok haza
ha sose hivsz

hogy érinthetlek
ha nincs kezem

megérkezni hozzád
betérni beléd

a jelentésekkel együtt rég elveszUttfllelc

'ahogy az angyal
a mennyország kapuján
karmazsinmeggyszín4 ruhában
kilép

kockában az él
fában a mag
kenyérben az íz

a véopillanat töredékében
megráncosodott idő

arcomon
a legvégső kilakoltatás

s csak állsz csak álls,z csak cUlsz
a küszöbön
bezárt ajtók eUJtt

jajgatáson túl
a kettős értelem
fogcsikorgatás és külső s6tét

nincs végleges
és nincs végleg lezárt
megszámláltatnak
a bárányok veled
a kosok balfelől

mintha filmre sav
megkezdődik az előhívás

.a söté~kamra. homályán belűl

de az sem végleges
tizenegy már
nem lesz a tíz után

merő kétes lesz a kép
mint zuhanó gépból· kiugorva
lóg ejtőernyőjén

a megmenekült halott



meg kell itatnom-etetnem szomjss
__ gerléimet

J)4csirták rejtsétek el furulllám
már közelednek testvtreim
• virágok szivárványszine kialudt

széttépett köntösömön

eladnak e7lgem testvér~m

ki itta le egilnk1'ól, mint habot
a sok csillagot _

ki törte össze játéJ:ainkat
ki taposta szét homokvárainkat
ki piszkolta be bennünk a biialom i~
ki méraezte meg szavainkat
ki zagyválta össze imáink, énekünk
ki ölte meg lelkünkben a zsoltárokat

szívemben ót, meg téged
s engem a te szivedben

ki tépte le fejünk fölül
ki taposta sárba glóriánkat

homlokunk iLlatt.
ki vakította meg a reményt

szenvedő egeink ránk borulnak

ki vigasztalja meg a szomorú vírágollcu
ki takarja be a didergő fecskéket
ki támasztja föl a megölt pacsirCák••
ki hajol le a lehullt levelekért
ki szedi össze. szárnya-kitépet*

megölt szavainkat

farkasűzte elszéledt nyájaink
ki tereli össze

a zápor tisztára mosta júniud
az ég elgurult szivemmel

a dombok arany polcaira aranjI
kenyereket süt az I1lkon'/l

világítanak a füvek

összekulcsolom szárnyaim
el ne röpüljek

a hajnal virágot rajzol
az égre s. homIokomra

a fény a számra, szivemre
térdeplő füvekre

én keresztet rajzolok gondolataimra
mint a kenyé"e, amit megszegek
tá':1 madárszárny árnya anyafőldre

.kezdődj el 'Ünnep végre mibenníinkl

SÁRY GYULA

MICHELANGELO TANULMÁNYOK

A gyötrelmek síremléke
Michelangelo "mint buzgó keresztény, nagy gyönyön1ségét lelte a Szentírás

ban", Ezt írja életrajzírója, kortársa, G. Vasari. Ugyancsak kortársai tudósíta
nak róla, hogy Dante Isteni Színjátékát is szívesen olvasta, sót kívülről idézte.
E két mű mélyen befolyásolta Míchelangele gondolkodását; hatásuk lépten-nyo
mon fellelhető műveiben, szímbólumaik nyelvén fejezte ki magát és hagyott
párhuzamaikkal üzenetet az utókornak.

Tudjuk, hogy egy mecénás által létrehívott mű árulkodik a megrendelé
ízléséról, gondolatairól, de ugyanúgy elárulja az alkotót magát is. Michelangelo
és II. Gyula pápa viszonya nem volt mentes összezördü1ésektól. A pápa nagy
mecénás volt, de mindent megköveteló kényúr is. Ennek ellenére, amikor
Michelangelo megkapta a megrendelést egy síremlék megalkotására, az első

1505-ból származó terven egy soha nem látott gigantikus emlékművet vázoU
fel, a' megrendelő legnagyobb dicsőségére.

Három szintúépítmény lett volna. Az elhunyt szarkofágjának a helye a hap..
madik szint, a második szinten helyezte volna el a pápa erényeit szimbolizál6
tígurákat, az első szinten karíatídszerű alakok, szárnyas győzelmi jelképek


