
Théra, az Égei-tenger Hongkongja
Ha a sziget déli részén elhelyezkedõ Akrotiri

–  kereskedelmi szerepe miatt – kiemelkedõ helyet foglalt el,

akkor miért nem a „védettebb” kalderán belül épült meg?

A szerzõ

Bikákat ábrázoló miniatûr terrakotta alkotás
(Szantorini, FMPT, 2005, sz.)

Khrisztosz Dumasz görög régészprofesszor a
Spektrum tévén sugárzott filmben Szantorini õsé-
nek, Thérának, az „Égei-tenger Hongkongja”
megtisztelõ címet adta. Ez a vélekedése annyira
megtetszett, hogy a fejezet címéül választottam.
Még mielõtt fejemet vennék a gazdasági elemzõk,
sietve hozzáteszem, hogy megállapításom csupán
metafora! Ez a meghatározás csupán egy nagyobb
régió gazdasági és kereskedelemi központjára vo-
natkozik. Napjainkban is vannak jelentéktelen-
nek tûnõ államok, amelyek hatással vannak az

egész világ pénzügyi életére (Tajvan, Dubai).
Természetes, hogy a mai gazdasági helyzetet nem
lehet a bronzkorra vonatkoztatni. Hongkong, a
gyarmat, a XX. században, földi viszonylatban is
kiemelkedõ gazdasági, tudományos és kulturális

centrummá fejlõdött. A területet visszacsatolták
Kínához, ami megindította a birodalom átalakítá-
sát, tökéletesedését. Ez történt a bronzkorban is.
Az aprócska Théra gazdasági, szellemi kisugárzá-
sa erjesztõleg hatott az akkori kultúrákra, a Me-
diterráneum továbbfejlõdésére.79

Khrisztosz Dumasz szerint számos jel utal arra,
hogy Thérát kikötõk és városok hálózták be, leg-
fõképp a sziget déli oldalán. Sikerült optikámmal
megörökíteni a Kamari és Perissza üdülõvárosok-
ban kiásott bronzkori épületek maradványait.

Némelyiket már „beépítették” a modern környe-
zetbe, hogy a turisták is láthassák a romokat (Ka-
mari Vénusz Hotel). A régész viszont úgy véli, az
Akrotiriben feltárt városjelenetet bemutató fres-
kó inkább illik a kalderán belüli város környezeté-
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Théra intenzív kereskedelmére utal a Földközi-tenger medencéjében talált ólomsúlyok és serpenyõk nagy száma.
Ez a tekintélyes nagyságú súly Akrotiriben  került elõ (Szantorini, FMPT, 2005, sz.)
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re, mint azon kívülire. Floyd McCoy professzor a
freskókat úgy értelmezte, hogy a kalderában egy
hatalmas város állt, melyet vízgyûrû vett körül, és
a beomlást követõen eltûnt a mélyben.

Dumasz sem tudja elképzelni ezt a lagúnás
helyszínt Akrotiri körül a ma ismert domborzati
viszonyai miatt.

Mások viszont rámutattak arra, hogy a „Chain”
kutatóhajó vizsgálati eredményeit Dumasz egysze-
rûen elfelejtette figyelembe venni.

Mavor és Hédervári véleménye megegyezik ab-
ban, hogy Théra környezete egészen másképp né-

zett ki a bronzkorban, mint ma.127

Gyakran megfordult a fejemben, hogyha Akro-
tiri, a sziget déli részén, a kereskedelmi szerepe
miatt olyan kiemelkedõ helyet foglalt el, akkor
miért nem a kalderán belül épült meg?76

Az õsi Théra valójában kör alakú volt: sziget a
szigetben. Platón is így írta le Atlantiszt! Ideális
hely lehetett egy tengeri nép letelepedéséhez. La-
gúnái hajózásra és kikötésre egyaránt alkalmasak
voltak: a félköríves kalderafal védte hajóikat a
vad északi szelektõl, és a „patkó alakban” zárt kat-
lanban biztonságosan el tudtak rejtõzni.

A kalderafal a bronzkorban jóval alacsonyabb
és kisebb volt, mint ma. Jól lehet látni azt a söté-
tebb réteget, amely a minószi idõkben volt a talaj-
szint.

Platón is hivatkozott arra, hogy hatalmas épü-

letek emelkedtek a központi szigeten. Nem való-
színû, hogy a mai Szantorini elõdje csak egy jelen-
téktelen helyõrség lett volna.
Marinatosz lánya Nanno Marinatosz állította
helyre az egyedülálló freskókat. Õ már az új ré-

Az elõkerült súlyok nagy száma azt bizonyítja, hogy Théra nem tartozott Kréta fennhatósága alá, hanem egyszerûen
csak kulturális befolyásról lehetett szó (Szantorini, FMPT, 2005, sz.)

gészgenerációt képviselte, és a freskók restaurálá-
sa után így nyilatkozott:
„Szantorini nemcsak vallási, gazdasági és katonai je-
lentõséggel bírt, hanem az itt élt, finom ízléssel megál-
dott elit otthonai bátran felvehették a versenyt a
krétaiakkal!”124

Théra szigetállamának átmérõje jóval nagyobb
lehetett a kitörés elõtt, de nem lehetett több
20-25 kilométernél. Platón Atlantiszának metro-
polisza is pontosan ekkora lehetett! J. V. Luce
dublini történészprofesszor nézete szerint Platón

beszámolója Atlantiszról összhangba hozható a
történelmi valósággal és a régészeti leletekkel.
Platón írása a Földközi-tenger keleti régiójára vo-
natkozhat, hiszen sem Egyiptom, sem az Égeikum
népei nem ismerték az Atlanti-óceán vidékét, il-

letve az attól nyugatra élõ népeket. Elképzelhetõ,
hogy egy-egy hajó mégis eljutott az Újvilágba, de
felfedezéseiket titokban tartották.118

Akrotiri város, és kikötõje kivételes helyzetben
volt a bronzkorban. Gazdagságát annak köszön-
hette, hogy az Égeikum legfontosabb kereskedel-
mi útvonalainak csomópontjában feküdt: kedve-
zõ helyzetét maximálisan kihasználta. A Thérát
feltáró Szpiridon Marinatosz helyesen hívta fel a
figyelmet Akrotiri kükladikus jellegére, és arra is,
hogy a túláradóan gazdag leletek sok minószi vo-

nást mutatnak. A minószi település népsûrûségét
tekintve megelõzte a középkor pezsgõ életû euró-
pai kikötõvárosait. A leletek alapján Akrotiri la-
kói ismerték a súly- és hosszmértéket. Értettek a
gipsz és az alabástrom készítéséhez, tudtak bolt-
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A Mesza-Vouno-hegy függõlegesen repedt hasábjai tektonikus mozgásra bármikor szétnyílhatnak
(Szantorini, 2005, sz.)
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ívet emelni. Magas szinten állt takácsmestersé-
gük és fazekasságuk. Az sem kizárt, hogy saját is-
kolájukban tevékenykedtek a mûvészek, és a mi-
nószi palotákon kívül Mükéné fellegvárában és
Egyiptomban is alkothattak. Tudjuk, hogy a Nílus-
delta, a kis-ázsiai Milétosz és a peloponnészoszi
Pülosz-palota falaira minószi mûvészek rituális bi-
kajeleneteket festettek. A vulkanikus szigeten az
emberek addig sohasem látott gazdagságban és
békében éltek. Ám ez a látszólag idillikus kis világ
egy földtani idõzített bombára épült. Akrotirit, a

thérai kikötõvárost hamarosan tüzes hamu te-
mette el. A kiásott leletek láttán rácsodálkozha-
tunk egy különösen gazdag civilizáció emlékeire.

Théra jólétére és intenzív kereskedelmére utal
a Földközi-tenger medencéjében talált ólomsú-

lyok és serpenyõk nagy száma (az összes ilyen lelet
70-80 százaléka Akrotiribõl került elõ, beleértve
Krétát is). Ezek a mérlegek patikapontossággal
mértek. Méretük alapján arra lehet következtet-
ni, hogy nagyon értékes, kis mennyiségû anyagot
mértek velük; festékalapanyagot, illatszert, gyógy-
szerkészítményeket vagy drágaköveket, de talál-
tak jóval nagyobb súlyokat is. Meghökkentõ lát-
ványt nyújtanak a már-már barokk stílust idézõ
faasztalkák, székek, szekrények, amelyeket meg-
óvott a pusztulástól a vulkanikus hamu. Mivel a

fa könnyen lebomló szerves anyag, csak rendkívül
száraz környezetben vagy vízzel átitatódva marad
fenn. Akrotiriben a bútorok megsemmisültek, de
lenyomatukat megõrizte a hamu, amelyekrõl a ré-
gészek gipszmintát vettek.14

Történelmi korok találkozása a Mesza Vouno-hegy lábánál
(Szantorini,Kamari, 2005, sz.)

Akrotiri keskeny, girbegörbe utcáin ugyanúgy
hömpölygött a tömeg, mint napjainkban Firában.
A hatalmas ablakokban vagy portálokon a keres-
kedõk eladásra halmozták fel termékeiket. A vul-
káni kúpok között kialakult vagy kialakított lagu-
nákban biztonságban érezték magukat a minószi
hajósok, úgy a kalderán belül, mint kívül.

Általában kevés irodalom foglalkozik a krétaiak
kiváló minõségû olívaolajával. Akrotiriben szá-
mos nagyméretû tárolóedényt találtak, amelyek-
ben olajat tároltak. A Théra kikötõiben épült

raktárakban halmozhatták fel ezt a stratégiai ter-
méket, amely jelentõs érték volt a bronzkori ke-
reskedelemben. Egyiptomban aranyat, drágakö-
vet, elefántagyarat adtak érte.72 Hajón könnyen
szállítható volt, és a hosszú utazás során sem rom-

lott meg. A nagyméretû edényeket rekonstruál-
ták. Evans számításai szerint a knósszoszi palota
korsóiban közel százezer liter olívaolajat tároltak.
Számuk és befogadóképességük alapján végezte el
számításait a régész. Mivel Théra földje igen ter-
mékeny volt, valószínûleg megtermelték maguk-
nak a szükséges olajmennyiséget.

Az olaj felhasználásának széles skálája ismert:
élelmiszernek, gyógyszernek, kozmetikai szereknek
éppúgy használták, mint világításra vagy bõrápo-
lásra.

Tudjuk, hogy Knósszoszban feltártak egy teljes
fürdõt. Amikor egy fontos vendég a szigetre érke-
zett, a fürdõben „kezelést” kapott. Olívaolajjal
bekenték a bõrét, hogy megvédjék a kiszáradástól
és a napégéstõl. A fölösleges olajat aztán fából,
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Minószi épületromok modern környezetben
(Szantorini, Kamari, Vénusz Hotel, 2005, sz.)
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majd a késõbbi korokban bronzból készített, haj-
lított pengéjû vakaróval, a sztrigilesszel szedték
le.11

Áldott hatásai mellett ez a fontos anyag ve-
szélyforrást is jelentett, mint a palotatüzek egyik
okozója. Amikor a földlökések összetörték az agyag-
edényeket, a kamrákban, éléstárakban tárolt olí-
vaolaj kifolyt. A mécsesekben égõ lámpabelek pe-
dig meggyújtották a kifolyt olajat, ami tûzfolyam-
má egyesült a tárolóhelyiségekben felhalmozott
készlettel.

Vajon a krétaiak és théraiak csodafegyvere, az
olajfa terméke, az „étolaj” jótékony élettani ha-
tása mennyiben befolyásolta az emberek egész-
ségi állapotát, és azt, hogy karcsúak tudtak ma-
radni?

Szantorini születésekor a vulkán rácementáló-
dott arra az õsi hegycsúcsra, amely mészkõbõl áll,
és Szantorini csontvázát alkotja. Vulkánok szü-
letnek, és elsüllyednek, ha nincs, ami megtartsa
õket. Szantorinin más a helyzet. Bár ez a csontváz
nagyon beteg és erõsen repedezett a sok földren-
géstõl, de a vulkanikus szigetet még „egyben tart-
ja”.

2005-ben körbehajóztam a Mesza Vouno-he-
gyet (Kamari és Perissza között), és azt láttam,
hogy a magas mészkõsziklát függõleges, hasábsze-

rû tömbök hálózzák be. Tehát bármikor – egy ki-
sebb erejû földrengés után is – szétnyílhat a hegy.

A kisebb, sûrûn lakott szigeteken a legnagyobb
gondot az ivóvízhiány okozta. Ez a probléma az

Az antik Théra várost spártai telepesek (dórok) alapították Kr. e. 900 körül. A város egyik épületének kövébe
jókora phalloszt véstek (Szantorini, Mesza Vouno-hegy, 2001, sz.)

õsi Thérán is örökös gond lehetett, ugyanúgy,
mint napjainkban Szantorinin. Ha több város is
épült a kikötõk közelében, akkor a parányi szige-
ten honnan szerezték be az ivóvizet? Erre a kér-
désre a sziget geológiai adottsága adhat választ!

Tudjuk, hogy a mészkõ nagy mennyiségû vizet
képes megtartani, ezért több forrás bugyog a Me-
sza Vouno barlangjaiban. Ha azt feltételezzük,
hogy a források vizét a városokba vezették, az esõ-
vizet ciszternákban gyûjtötték össze, akkor talán
elég lehetett az ivóvíz. Akrotiri feltárásakor meg-

találták a város vízvezetékeinek nyomait. Az õsi
Thérán a kikötõvárosok kényelmesek voltak, köz-
egészségügyi szempontból kifogástalanul megfe-
leltek (fürdõszobák, szennyvízelvezetés, ivóvíz).
Több bronzkori kutat találtak. Ezek egészen a

mészkõ aljáig leértek, innen friss ivóvízhez jutot-
tak az emberek. A hajdani Thérán – akárcsak a
mai Szantorinin – eredetileg egy mészkõhegy há-
rom márványcsúcsa magasodott a tenger fölé.76

Ezek szinte összefogták, biztonságban tartották a
szigetet.

Platón Atlantisza sokkal inkább illik a bronz-
kori civilizációra, mint egy tízezer évvel korábbi
kultúra anyagi színvonalára. Hiszen Kréta és
Szantorini lakói ismerték a fémek megmunkálá-

sát, az aerodinamikát, a csillagászatot, a geomet-
riát, az írást; templomokat és palotákat emeltek,
kikötõik, csatornáik voltak. A fürdõszobákban
folyóvíz folyt, a hálószobákat padlófûtéssel látták
el. A világ számos helyén ez mind a mai napig el-
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Théra városában az esõvizet ciszternákban tárolták
(Szantorini, Mesza Vouno-hegy, 2004, sz.)



132 A minószi Kréta

érhetetlen luxusnak számít.18 A Kükládok kétkal-
derás szigete, Mélosz és Théra szoros kapcsolat-
ban állt a minószi Krétával. Sajátos adottságaik
megkülönböztették õket a Kükládok többi szige-
tétõl, és nagy jelentõségük lehetett az egész mi-
nószi, illetve atlantiszi rendszerben. Ha Platónra
hagyatkozunk – aki bonyolult csatornarendszer-
rõl, belsõ tóról számolt be –, akkor nem kizárt,
hogy a kaldera délkeleti része valóban húszezer
éves, azaz egy korábbi kitörés során jött létre,
északi része viszont minószi eredetû. Ezek szerint

a jelenlegi északi átjáró akkor alakult ki Oia alatt,
amikor a sziget központi része beomlott. (Egyes
kutatók ezt az idõpontot késõbbre, Kr. e. 236-ra
teszik, ugyanis ekkor szakadt le a szigetrõl Thi-
rasia, de sokan vitatják ezt az elméletet.)

Platón termékeny földként ábrázolja a metro-
poliszt, ahol virágzott a mezõgazdaság. Mára már
bebizonyosodott, hogy az ókorban nedvesebb volt
az idõjárás, és több csapadék hullott az eredmé-
nyes mezõgazdasági termelés fenntartásához.
Nem csoda, ha jól felszerelt lakóházak egész sorát
építették a szigeten. Hozzájuk hasonló technikai
és kulturális színvonalat legkorábbról Indiából és
Mezopotámiából ismerünk. A minósziak a tenge-
ri kereskedelemben, a mûvészet bizonyos terüle-
teiben és a hajózás színvonalában messze megha-

ladták szomszédaikat. Fontos hangsúlyoznom a
tengerparti helyválasztást Akrotiri esetében!198

Vajon egy ilyen jelentõs kikötõváros miért nem a
kalderán belül épült meg? A kérdés még ma is
nyitva áll a kutatók elõtt.

A Mesza Vouno-hegy barlangjában a természet alakította ki a ma is használt áldozati helyet
(Szantorini, 2005, sz.)

A minósziak szemében lélek hatotta át a termé-
szeti világot, ezért istenségeik számára felszentelt
helyeket alakítottak ki a szabad ég alatt. Szan-
torinin feltûnõen sok a sziklába vájt kegyhely
(Mesza Vouno-hegy, Platinamosz-hegy). Marina-
tosz szerint ezek a faragások áldozati helyek lehet-
tek, amelyeket újabban „oromzatszentélynek” is
neveznek.84

A barlangok mellett különösen a hegycsúcsok
indították áhítatra a krétaiakat és a théraiakat.
A magaslatokon néha csak jelképes fallal körül-

vett oltár jelezte a hely szentségét, máskor egyete-
mes kis szentély várta a zarándokokat, mint pél-
dául a krétai Juktasz-hegy ormán. A hívõk apró
nõi és férfi szobrokat, egyszerûen megmunkált ál-
latfigurákat, köztük rovarok másait hagyták foga-

dalmi ajándékul a szent helyen. Különösen figye-
lemreméltóak az utóbbiak. Feltehetõleg az állat-
állományt károsító élõsdiek képmásairól van szó.

Felajánlóik minden bizonnyal bajelhárítás cél-
jából helyezték ezeket a szentélyekbe, azt kérve az
istenségtõl, hogy tartsa távol nyájaiktól a kárte-
võket.80 Amikor megmozdult a föld, esetleg gyer-
mekeket vagy éppen bikát áldoztak fel.Thérán
emberáldozatra utaló jelet nem találtak.

Szantorinin a Théra vulkán kitörése egy magas
szintû civilizáció emlékeit fedte be, melynek csak

körülbelül 5 százalékát tárták fel. Érdemes elgon-
dolkodni azon, vajon milyen titkokat rejt a még
feltárásra váró terület. Meglehet, egész eddigi fel-
tételezéseinket fenekestõl felboríthatja egy várat-
lan régészeti lelet.
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A Mesza Vouno-hegy „oromzatszentélyeit” a prehellén idõkbõl származtatják
(Szantorini, 2001, sz.)
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A Théra vulkán kitörése az emberiség addigi legnagyobb katasztrófája lehetett
(Vadim Gippenreiter67 után T-K. Gy.)

Kr. e. 1628-ban a vulkánkitörés kiszakította Thé-
ra szívét, és a sziget központi része a tengerbe
süllyedt. J. V. Luce Atlantisz – legenda és a valóság
címû kötetében így ír: „úgy tûnik, hogy Atlantisz
felmentést kínál az emberiség õstörténetével önkénye-
sen bánók számára”.118 Jens-Peter Behrend szerint
a vulkán 150 hidrogénbombának megfelelõ erõ-
vel tört ki, 80 km3 anyagot szórt szét a légtérben,

mielõtt az egykor kerek sziget közepe teljesen ösz-
szeroppant, és nagy része a mélybe süllyedt. A szö-
kõár az ilyen nagy természeti hatásokra hatalmas
hullámokkal indul, ám a nyílt tengeren gyorsan
visszarendezõdik kétméteresre, mivel minden erõ
mélyen a víz alatt összpontosul. Aztán ahogy eléri
a sekélyebb parti vizeket, ismét hatalmas hullám-
má fejlõdik.31 Roppant vízfal söpörte végig Kréta

Apokalipszis az Égeikumban
Vulkanológusok szerint a Szantorininél kisebb

vulkánkitörések nyomában is elementáris csapások járnak:

földrengés, szökõár, mérgezõ hamuesõ,

amely a földet egy idõre terméketlenné teszi.

Peter Warren198

Az Etna, Európa legnagyobb vulkánja, gyakran kitör
(Szicília, 2005, sz.)
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északi partvidékét, elmosta a kikötõket, porrá
zúzta a lakott településeket, miközben számtalan
életet követelt.150 A Földközi-tenger keleti részére
fekete felhõ borult a Kükládoktól Törökország
nyugati feléig, Rhodosztól Észak-Afrikáig. A por-
és hamufelhõk nyúlványai a sztratoszféráig értek,
és napokra elsötétítették a Föld nagy részét. Az
õsi Théra alatt 10 km hosszú és 2 km mély hasa-

dék keletkezett a földkéregben. Egy ekkora ka-
taklizma után írmagja sem maradt a hajdan volt
gazdagságnak: a kikötõk berendezéseinek, a rej-
télyes csatornáknak és a szigetet körülvevõ váro-
soknak. A szerencsétlenség több tucat krétai ki-
kötõt érinthetett, s százával süllyedtek el a hajók.
Egy tengeri nagyhatalom számára a következmé-
nyek katasztrofálisak lehettek.18

„Miután a föld gyomrában lévõ gázok a természeti
erõk eszeveszett tombolása következtében a felszínre
törtek, és miután az egykori magmatûzhely tartalmá-
nak tekintélyes része pokoli robajjal kilökõdött a sztra-
toszférába, az ekképpen létrejött üreg fedele, melyet a
korábbi gáznyomás és a kitörés erõsen megviselt, egy-
szerûen beszakadt.”118 – mondta J. V. Luce.
A robbanások, összeomlások, kéregdeformációk,

földrengések, cunamik által kialakult világvége-
hangulatról dr. Hédervári Péter vulkanológus
drámai képet fest:

A több napos sötétség, amely Krétára borult, az ott
élõ emberekre önmagában véve is súlyosan lehangoló
hatással járhatott. Hát még a mennydörgõ robaj,
amely a távoli vulkán irányából hallatszott megszakí-
tás nélkül! A sziget úgy remegett, mint egy mérhetet-

A „Vörös part” közelében fekvõ, több tonnás bazaltbomba a kitörés hevességére utal
(Szantorini, 2005, sz.)

lenül nagy szörnyeteg végsõket lüktetõ szíve, amely-
nek falát egy barbár istenség dárdája sebezte meg, s
vérpatakhoz hasonlóan lövellt fel belõle a mélyvörö-
sen izzó anyag. A félelem éjszakáján nem voltak töb-
bé csillagok. Csupán fantasztikus villámok cikáztak a
magasban, és a kráterbõl kirepülõ vulkáni bombák
szántották át halvány izzással azt a sötét égboltot,
amelyre Kréta és a környezõ szigetek lakói is jó remé-

nyért tekintettek.76

1960-as években Nikolasz Platon régészprofesz-
szor feltárta Kréta legkeletibb települését, Kato
Zakroszt. Itt is tûzvész pusztított, és a menekülõk
értékes tárgyakat hagytak maguk után. A palotát
elpusztító ismeretlen erõ több lehetett egy föld-
rengésnél. A tárolóedények összenyomódtak, mint-

ha valami hatalmas robbanás ereje zúzta volna
össze õket. Voltak olyan falrészek – több tonnás
faragott kövek –, amelyek egy darabban repültek
le az alapzatról, mintha valami roppant erõ dön-
tötte volna le õket. Vulkanológus szerint az iszo-
nyatos erejû földrengés mellett számolni kell a
Théra felõl érkezõ légnyomással is.150

A minósziakat többször érte romboló tengerhul-

lámzás. A régészeti leletek alátámasztják azt a fel-
tételezést, hogy Krétát véglegesen egy késõi szö-
kõárhullám gyengítette meg! Ez utóbbi felisme-
résem: heuréka!

Napjainkban is történnek hasonló katasztró-
fák a Föld különbözõ pontjain, amelyeket a ké-
reglemezek hirtelen elmozdulása okoz. A földren-
gésekrõl általában írásos adatok számolnak be, de
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Az olajfa levelének fosszilis lenyomatából következtetni lehetett a kitörés idejére
(Szantorini, FMPT, 2005, sz.)



Atlantisz virágzása és pusztulása

Tisza-Kalmár György alkotása (50x300 cm (olaj, vászon)

A természet figyelmeztet, miközben a bronzkori Thérától kúszunk az ikertornyok összeomlása után

maradt gödör felé, követve a hátborzongatóan ismerõs nyomokat, és mi ráeszmélünk,

hogy a múlt mögöttünk settenkedik, és akkor kapja el nyakunkat, amikor legkevésbé számítunk rá.

Charles Pellegrino35

Európában számos „Atlantisz-gyanús” hely van, mint például Cádiz, Málta, Szardínia, a Földközi-ten-
ger partvidéke, a Kanári-szigetek, Ciprus és nem utolsósorban a minószi birodalom központjai: Kréta és
Théra. Tisza-Kalmár György a szerzõ kérésére festette meg Atlantisz vízióját, Akrotiri város pusztulását
Chagall stílusában. Kiindulásként elég, ha figyelembe vesszük Galanopulosz, Mavor és Hédervári kuta-
tásait, a Chain amerikai kutatóhajó vizsgálódásait és a NASA ûrfelvételeit. Vajon nagyon élénk fantá-
ziára van szükségünk ahhoz, hogy pontos képet kapjunk Akrotiri pusztulásáról? Ma már ez sem re-
ménytelen vállalkozás, mert a tudomány eszközeivel képet kaphatunk arról, milyen lehetett Théra déli
partja a bronzkor idején. A tudósok abban is egyetértenek, hogy a nagy „földindulás” teljesen megvál-
toztatta a sziget és a tengerfenék domborzatát, de fogalmat kapunk a természet rendkívüli erejérõl is,
különösen akkor, ha a 2008-as nagy kínai földrengésre gondolunk.

Kréta felõl ma is nagy élmény behajózni a 110 km-re fekvõ kalderába. Vajon hogyan nézett ki
Szantorini elõdje a bronzkorban, miután elhaladtak a minószi hajósok a Krisztiana szigetcsoportja mel-
lett? A NASA ûrfelvétele és a geológusok kutatásai ismeretében a festményen kirajzolódik egy egészen
más, ismeretlen látvány. A sziget déli felén, a kalderán kívül két vulkán és egy lapos partszakasz buk-
kant elõ a párás levegõbõl.

Marinatosz feltárásakor figyelembe vette Akrotiri alapzatát megváltoztató kéregdeformációkat, és
megállapította, hogy a város megsüllyedt Kréta irányában. Akrotiri enyhén emelkedõ magaslatra épült,
mint napjainkban a kaldera partján fekvõ modern városok. A szigetnyúlvány és két vulkáni kúp között
kialakult természetes és mesterséges csatornák ideális viszonyokat teremtettek az égei világ hajósainak,
mivel itt helyezkedett el Théra külsõ kikötõje; félúton Hellasztól, Ciprustól, Egyiptomtól és valamivel
közelebb Krétához.
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Théra szigete nem volt nagy, ám kikötõje – a kor normái szerint – nyüzsgõ város,6 nagy forgalmú, mai
szóhasználattal, kereskedelmi-logisztikai bázis lehetett. Hatalmas, jól megépített, többemeletes házak
emelkedtek a domboldalon. A város lakói magas életszínvonalon éltek. Az atlantiszi végzet azonban
hamarosan beteljesedett. A kalderában kimagasló, hatalmas „megavulkán” beomlása valósággal szét-
szakította Théra sziget testét. A geológiai esemény Kr. e. 1628 körül következett be, és az apokaliptikus
pusztítások egész sorozatát indította el a Földközi-tenger keleti medencéjében.

A minószi kultúra bukását megelõzõ évtizedekben a krétaiak és a théraiak mást sem tesznek, mint
újjáépítik a földrengéstõl megrongálódott palotáikat és házaikat. „Théra déli partján Kr. e. 1635 és

1630 között egy legalább tízezer életet követelõ, Pompeji-osztályzatú vulkáni felhõ hamuvá égette egy
fontos kikötõ nyugati oldalát. Senki se tudja, hány thérai település esett még áldozatul a kitörésnek,
mert ez csak a nyitány része volt. A Kr. e. 1628-as év õszén a sziget nagyobb része egyszerûen eltûnik egy
beomlásos robbanás következtében”35 – írja Charles Pellegrino.KL A kitörés elsõ fázisa után rövi-
debb-hosszabb ideig tartó szünet következett be. Ezt használták ki a városlakók. Értékeiket, és életüket
mentve, méltósággal, tervszerûen hagyták el szeretett városukat. Felkészültek a nagy útra, de vajon
merre mentek? A tudomány egyre pontosabb választ ad a talányra. Több tucat régészeti lelet került elõ
távoli helyeken, amely a minósziak jelenlétére utal. Szóba jöhet Ciprus, Szíria, Rhodosz, Anatólia,
Levante, Észak-Afrika, Mükéné és nem utolsósorban a Nílus deltája. A szerzõ 2008-ban, a New Yorki
Metropolitan Museum of Art egyiptomi anyagában számos minószi stílusú freskót „fedezett fel”, ame-
lyek szintén a krétaiak jelenlétét bizonyítják a fáraók földjén. Könyvem végén részletesebb elemzést
kaphatunk Manfred Bietak123 kutatásairól „Minósziak a Nílus deltában?” címmel.

Homérosz szerint apeloponnészoszi Püloszban állt Nesztor palotája, amely Kr. e. 1300 körül épült, de
alig száz év múlva a mükénéi kultúra valamennyi városával együtt romhalmazzá vált. Feltárásakor szá-
mos minószi eredetû régészeti tárgy került elõ, amelyek úgyszintén a krétaiak és théraiak jelenlétét iga-
zolják. Több ezer írásos tábla került elõ, és ezek segítségével fejtették meg a lináris B írás archaikus görög
változatát.

A minószi világ utolsó fényes éve napjainak titkairól a grönlandi jégréteg kezdett vallani. A jégréte-
geket ugyanúgy lehet számozni és keltezni, mint a fák évgyûrûit.35 Akrotiri lakóinak fogalmuk sem lehe-
tett arról, hogy valójában velük kezdõdött el Európa új történelme és szárnyra kapott Atlantisz legen-
dája.
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a minószi katasztrófákra egyetlen írásos utalást
sem találtak közvetlen módon. Az is lehet, hogy
elvesztek, és a Lineáris A írást pedig a mai napig
nem sikerült teljességében megfejteni.62

Az összeomlott paloták feltárásakor a régészek
arra keresték a választ, hogy az épített környeze-
tet a természeti és a társadalmi katasztrófák mek-
kora valószínûséggel döntötték romba. Ezt azért

is tartom fontosnak, mert például sikerült megha-
tározni az anemoszpiliai emberáldozat (lásd ké-
sõbb külön fejezetben) bekövetkeztének pontos
idõpontját. A régészek régóta tudják, hogy a ritu-
ális emberáldozás „gyakorlása” és a természeti ka-
tasztrófák között szoros összefüggés van! Egy fel-
áldozott ifjú csontvázát az Archaneszi Régészeti
Múzeum mutatja be. Egy rajz rögzíti azt a pillana-

tot, amikor az anemoszpiliai szakrális épület a
földrengés következtében összeomlik. Itt is való-
jában „filmszakadás” történt!

A vulkanológusok 800 kilométer átmérõjû,
nagyjából ellipszis alakú területen sejtik a közel
80 km3 vulkáni anyag többségének lerakódását az
Égei-tengerben és a környezõ szárazföldeken. A
korszerû vizsgálati eljárások azt bizonyítják, hogy

a finomabb anyagokat tartalmazó vulkáni felhõ
lényegesen nagyobb területet ért el.

A Théra kitörése az emberiség addigi legna-
gyobb katasztrófája lehetett. Az erupció az egész
Föld élõvilágára pusztítóan hatott. Még Egyipto-
mot is súlyos veszteség érte miatta, hiszen Avarisz
romjainál habköveket, hamuréteget találtak.
A vulkanikus anyag viszonylag gyorsan lebomlik,

A vulkáni kataklizma megváltoztatta a sziget arculatát
(Szantorini, távolban az Exomitisz-fok, 2004, sz.)

és kiváló termõtalaj lesz belõle. A modern tudo-
mány segítségével a vulkanikus eredet kimutat-
ható a talajból.79

A „Chain” amerikai kutatóhajó csupán hu-
szonnégy órát töltött Théra térségében, ennek
ellenére tudományos vizsgálódása révén szenzá-
ciós eredmények láttak napvilágot. A mérések
egyértelmûen igazolták, hogy a sziget sok vulkáni

kúpból, belsõ és külsõ öblökbõl álló komplexum
volt.

A sziget fele eltûnt, ma a katlan mélysége 300-
400 méter körül van. A kaldera óriásivá növeke-
dett, és a Nea Kameni-vulkán is sokkal alacso-
nyabb napjainkban, mint elõdje volt a bronzkor-
ban.

A Szantorinit ábrázoló, a világûrbõl készített
felvételen jól látszik az a Kréta felé mutató tekin-
télyes nagyságú földnyelv, amely terület ma víz
alatt áll! Ez a felvétel önmagáért beszél! Bebizo-
nyosodott, hogy az elõzõ kalderát számos vulkáni
kúp és csatorna hálózta be.62 Akrotiri közelében, a
kalderán kívül két vulkáni kúp állott, amely szin-
tén (a kataklizmával egy idõben) a beomlás áldo-

zatává vált. Amennyiben Atlantisz központját
Théra szigetén kell keresni, akkor a két helyszín
(kaldera és a sziget déli oldala) közelebb áll Pla-
tón állításához, mint ahogy gondoljuk.

A magmakamra összeomlása olyan kéregmoz-
gást idézett elõ, amelynek hatására Szantorini
déli területeinek jelentõs része megsüllyedt, más
részük, mint például a vulkánok, a föld mélyébe
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Napjainkban a tenger békésen hullámzik Akrotiri közelében. Ezen a területen – Kr. e. 1628 körül –
két vulkáni kúp és egy hosszú földnyelv emelkedett ki a tengerbõl (Szantorini, Akrotiri, 2007, sz.)
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A Mochlosz félsziget – a palota romjaival együtt – egy földrengés következtében levált Krétáról
(2006, sz.)

zuhantak. Elképzelhetõ, hogy több, Akrotiri
nagyságú kikötõváros merült el vagy semmisült
meg a földmozgás következtében. Kréta északke-
leti fele is megsüllyedt, mint például a korábban
Krétával egybefüggõ Mochlosz félsziget, amely most
külön álló szigetként áll a tengerben.

Már jeleztem, hogy a sziget déli partjának je-
lentõs része megsüllyedt. Ha meg akarjuk érteni a

„platóni csatornák” bonyolultságát a szigeten be-
lül vagy kívül, akkor figyelembe kell vennünk a
geológusok által végzett kutatások eredményeit
is. A „Chain” vizsgálati eredményei igazolták,
hogy a kalderán kívül délnyugatra, Akrotiri köze-
lében a két „Külsõ vulkánt” a bronzkori beomlás
idõpontjában szintén elnyelte a föld, és helyükön
roppant méretû, víz alatti kaldera alakult ki.127 Dr.

Bokor Péter szerint: „Szantorini déli irányba muta-
tó szabálytalan nyúlványa egy jelentõs vulkánkitörés
lávafolyásának maradványa lehet. Érdekes, hogy a
vulkánosság, a feltörések helye folyamatosan vándo-
rol. Eddig 11 helyet (fõkrátert) találtak. A vulkános-
ság akkor kulminált, amikor a vándorló, föld alatti te-
vékenység Thérához ért. Ez kétszer következett be,
vagyis a geológiai történelemben két Théra létezett.

Mindkét Théra mûködése, sorsa, külsõ megjelenése kí-
sértetiesen megegyezett, s egymásra hasonlított.”

A nyúlvány délnyugat felé mutató víz alatti ré-
szének félkör alakú bazaltpárkánya akár a beom-
lásos kaldera egy része is lehet. Itt is tetten érhetõ
a self kialakulása. A szigetet a szárazföld talapzata
párkányszerûen övezi, déli oldalán tekintélyes nagy-
ságú nyúlvánnyal. A talapzat mélysége 100-200
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A köd váratlan megjelenése nyáron ritka természeti jelenség a kalderában
(Szantorini, 2004, sz.)
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m-ig terjed. A „Chain” vizsgálata szerint a „Külsõ
vulkán” kettõs vulkáni kúpból állt, és Akrotiritõl
3-5 km távolságra lehetett. A két kúp között kes-
keny csatorna is feltételezhetõ. Valamennyi, a
Szantorini komplexumhoz tartozó vulkáni kúp a
magmakamra mennyezeti része fölött lévõ bolto-
zaton állt.76 Ezen a területen tehát nagy üregnek,
kalderának kellene állnia, de a kéregmozgás és a

vulkáni anyag feltöltötte a víz alatti katlant.
Mavor így ír a „Chain” méréseinek eredményei-
rõl: „A déli parton a mágneses térerõsség jelentõsen
megemelkedett. Ez a növekedés, a szeizmikus felvételt
és a szárazföld domborzati viszonyokat is figyelembe
véve egy félelmetes méretû külsõ beomlási kalderát je-
lez, amely a sziget belsõ részének összeomlásával egyi-
dejûleg keletkezett. A ma már beomlott (két külsõ)

vulkanikus sziget korábban kétségkívül az év legna-
gyobb részében védelmet nyújtott a Kréta felé nézõ
déli partoknak. A minószi flotta valószínûleg itt hor-
gonyzott, szorosan a part mentén, míg a nagyobb ha-
jók talán belül, a mainál jóval kisebb kalderában hor-
gonyoztak le.”127

Théra környezetének apokaliptikus átalakulá-
sára vonatkozóan egy „vérbeli geológus” is csak

megközelítõ pontossággal tudná a korábbi viszo-
nyokat rekonstruálni. A kéregdeformációk telje-
sen átváltoztatták a sziget domborzatát és a ten-
geraljzatot. Gondoljunk csak a régi kalderára; a
vulkanikus kúpok a föld mélyébe zuhantak, ma-
gukkal rántva a rajtuk álló épületeket, ha voltak
egyáltalán. A minószi beomláskor a fõkúp is, és az
õsrégi kalderafal belsõ része is eltûnt a felszínrõl.76

A kaldera keskeny fövenyén található ez a több tonnás faragott bazaltkõ. Talán a cunami emelte oda
(Szantorini, 2004, sz.)

Ennek némiképp ellentmond két fiatal német
geológus kalderában végzett kutatásának ered-
ménye. Nem kizárt, hogy a katlan keleti oldalá-
nak egyes részei (például az õsrégi kalderafal) ere-
deti állapotban maradtak, ezért is találtak a néme-
tek 4000 éves romokat a víz alatt a kaldera falá-
ban.72 Az egyenetlen kalderafalat kisebb-nagyobb
öblök szabdalják. Ez a vonulat egy mélybe mutató

törésvonal mentén halad.
A théraiak praktikusan alakították környeze-

tüket. A „hegy” – tudjuk – a föld gyomrába zu-
hant. A belsõ kört nagyjából Akrotiri és Asz-
proniszi között képzelik el Mavor professzor és
társai. A Chain kutatóhajóval alaposan átvizsgál-
ták a kaldera alját, és magmintákat vettek. A min-
ták tanúsága szerint a nagyobb szikladarabok kö-

zött a tengerfenéken fehér és fekete lávahomok
keverékét találták meg. Helyenként tõzegre em-
lékeztetõ, fekete színû, szerves alkotórész is keve-
redett bele. Ez biztos jele annak, hogy a most ten-
gerrel fedett terület valamikor szárazföld vagy mo-
csár volt! A beomlott terület minden bizonnyal
sokkal idõsebb, mint ahogy azt eddig sejtették.
Véleményük szerint a napjainkban több száz mé-

ter mély krátertó már a minószi kitörés elõtt is ott
volt, csak sokkal sekélyebb lehetett. A kutatók
olyan algák maradványaira bukkantak a kaldera
falában, amelyek csak sekély tengerekben tudnak
szaporodni. Ezeket a sztromatolitokat a legap-
róbb állatkák tömege hozta létre.72 Az itt talált
fosszilis példányok majdnem húszezer évesek, te-
hát a beomlás elõtt a víz mélysége jóval kisebb
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Két fiatal német geologósu szerint a kaldera keleti oldalának egyes részei – például az õsrégi kalderafal –
eredeti állapotban maradtak fenn72 (Szantorini, 2007, AB)
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volt.18 A vulkánkitörés elsõ fázisában a kürtõkbõl
kilövellt apró horzsakõ és hamu töltötte be a se-
kély kalderát, majd a robbanás a vízzel összekeve-
redett masszát a kaldera falára tapasztotta. Ennek
köszönhetõen találtak megkövesedett alganyo-
mokat a meredély falában. A feltárási helyzetbõl
következtetni lehetett a kitörés hevességére. Dr.
Angelosz Galanopulosz görög geológus és vulka-

nológus professzor számításai szerint a cunami
magassága az összeomláskor minden képzeletet
felülmúlt. A kitörés kaotikus következményekkel
járt a környezõ világra.127

A Chain kutatóhajó szeizmikus felvétele kimu-
tatta a kaldera alján lerakódott törmelékrétege-
ket, ami megerõsítette azt a feltételezést, hogy a
thérai kataklizma záró mozzanata inkább a sziget

központi részének tengerbe omlása volt, semmint
egy iszonyatos erejû „központi robbanás”. Ami-
kor a vulkán kitört, a magmakamra boltozata meg-
gyengült, és a magas vulkáni hegy a mélybe om-
lott. Iszonyatos erõk szabadultak fel, és a katakliz-
ma óriási robbanássorozattal járt. A beomlás kö-
vetkeztében a „tûz és a víz harca” indította el azt a
hatalmas szökõárt, amely jelentõs károkat oko-

zott Kréta északi partjainál. A Thérától 25 kilo-
méterre fekvõ Anáfi-szigeten igen nagy magas-
ságban találtak a víz által odasodort horzsakõ-
darabokat.127 A Jóisten tudná megmondani, hogy
milyen lehetett a kitörés elõtt a környék. Az el-
tûnt világ keresése olyan, mintha tût keresnénk
egy szénakazalban.

Charles Pellegrino szerint Kr. e. 1635 és 1630 között egy Pompeji-osztályzatú vulkáni felhõ hamuvá égette
Akrotiri kikötõjének nyugati felét (Szantorini, Akrotiri beach, 2007, AB)

Szantorini déli oldalán, Exomitisznél két hatal-
mas, víz alatti hullámtörõ, strandkõzetbõl képzõ-
dött természetes móló (mészkõ) helyezkedik el.
A mólók határozottan természet alkotta alakza-
tok, de nem elképzelhetetlen, hogy a minósziak
átformálták a saját igényük szerint, és a kikötõ ré-
szeként használták. Az Akrotiritõl délre felfede-
zett beomlásos kaldera pedig arra utal, hogy a mó-

lókat nyugat felõl kettõs vulkáni kúp védte, mert
ebbõl az irányból kevésbé pusztított az erózió; a
hullámtörõkön ez jól látszik. Elõvettem egy térké-
pet, amely Szantorinit ábrázolja, és összehasonlí-
tottam a világûrben készített felvétellel. Akrotiri
magasságában berajzoltam azt a földnyelvet, amely
Kréta felé nézett hajdanán, és ma víz alatt áll.
A nyúlványtól nem messze délnyugatra állt a te-

kintélyes nagyságú „Külsõ vulkán”, melyet a szi-
get központi beomlásakor szintén elnyelt a föld.
Errõl már többször tettem említést, nem gyõzöm a
jelentõségét hangsúlyozni. Mavor munkatársaival
az Exomitisz-foktól Akrotiri felé közeledve, a part-
tól mintegy hatvan méterre a 2,5 méteres vízben
megtalálta, amit keresett: egy egymásra rakott
kövekbõl épített házfalat. A fal tövénél, a kisebb

kövek között, a történelem elõtti edénycserepek
a hely minószi jellegét mutatták.127

Sok természettudós a kalderában képzeli el At-
lantisz központját. A képzelet szárnyán, de figye-
lembe véve a legújabb geológiai vizsgálatok ered-
ményeit, állíthatom, hogy épp úgy lehetett a kalde-
rában a központ, mint a sziget déli oldali földnyúl-
ványán. Amíg nem találják meg a kalderában a
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A Théra-vulkán összeomlása után több tíz méter magas szökõár pusztította el Kréta északkeleti partját,
megsemmisítve Amnisszosz kikötõjét és a part menti házakat (Kréta, 2007, sz.)
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városok, mólók maradványait, addig a kutatók
csak sötétben tapogatóznak. A déli oldalon vi-
szont más a helyzet! Vannak abszolút bizonyíté-
kok. A feltárás alatt álló Akrotiri városból renge-
teg használati tárgy került elõ, de találtak a város
közelében épített mólómaradványokat is. Mint
már jeleztem, Kamariban és Perisszában is tártak
fel minószi épületromokat. Tehát a sziget déli te-
rülete jelentõs gazdasági szerepet játszhatott a
minószi idõkben.127

Akrotiri lakóinak minden bizonnyal volt ide-
jük elmenekülni, és nem várták meg a beomlással
járó robbanást. Az elõjelek például a sziklahasa-
dékokból elõtörõ gázok, gõzök, az egyre erõsödõ
morajlások, a kisebb-nagyobb földmozgások arra
kényszerítették õket, hogy hajóikkal útra kelje-
nek. Az állatok viselkedése jelentõsen megválto-
zott, esetleg kígyók jelentek meg a városban, az
„égbõl” madarak pottyantak le holtan. A kutak-
ból eltûnt a víz, a források elapadtak. A théraiak
valóban nem kapkodtak, sõt, arra is volt idejük,
hogy a nagyobb és értékesebb edényeiket az ajtó-
félfa alá tegyék, hogy a mennyezet leomlásától meg-
óvják azokat. Sõt! Olívaolajat és különbözõ mag-
vakat helyeztek el edényeikbe, hogy mire a vesze-
delem elmúlik, újra tudják kezdeni mindennapi
életüket. Fõleg fémeket, bronzot, aranyat vittek
magukkal. A szakrális helyeken elhelyezett arany-
tárgyaikat a helyszínen hagyták, hogy megóvják a
várost, a házaikat a pusztulástól. A vulkánkitörés
és a beomlás között több hét telt el, sõt, egy dara-
big lecsillapodott a vulkán. Ekkor újból megjelen-
tek a városlakók, és elkezdték újjáépíteni a vá-
rost. Marinatosz észrevette, hogy a romba dõlt
város rendezéséhez határozott, jól átgondolt terv
alapján fogtak hozzá, nem pedig ötletszerûen, vak-
tában. Elõször a régészek által Telchines útnak
nevezett utca megtisztításához kezdhettek hozzá,
itt ugyanis semmiféle törmelék nem hevert a tala-
jon. Az erõsen megrongálódott falakat szándéko-
san ledöntötték, hogy a balesetet megelõzzék.79

Új falakat építettek, de nem volt idejük befejezni
a helyreállítást! Érezték a végveszélyt, és szerszá-
maikat eldobálva, pánikszerûen elmenekültek,

amelynek nyomait Marinatosz a feltárás során
megtalálta. Ha Kréta felé menekültek, elérte õket
a végzet, mert a szélirány a gázokat éppen a sziget
felé sodorta. A cunami (nyílt tengeren kevésbé
veszélyes) inkább Keftiu partjait tarolta le, miköz-
ben iszonyatos mennyiségû hamu hullott Thérára,
eltemetve Akrotirit. A beomlást követõ robbanás
azért nem semmisítette meg teljesen a várost,
mert a hamu megvédte a falakat. A tefra vastag-
sága és súlya viszont összenyomta az épületeket!
Talán sohasem tudjuk meg az események pontos
lefolyását, mert a központban levõ összes épít-
mény beomlott az óriási magmakamrába, és majd’
minden ember által elkészített tárgy megsemmi-
sült. A híres görög történetíró, Hérodotosz szerint
a líbiai Küréné városát thérai (ma Szantorini)
menekültek alapították, amihez Apollón papnõ-
jétõl, a delphoi Püthiától kapták az utasításokat.13

Az Apollón-szentély elsõ kövét Kr. e. 631-ben
rakták le annak a településnek a közepén, amely
késõbb a görög Pentapolisz legfontosabb városa
lett. Akrotiri lakói viszont jóval korábban indul-
hattak útnak, mint ahogy azt a történetíró leje-
gyezte, mivel Théra szigete Kr. e. 1628 körül om-
lott össze.33

Marinatosz ásatása nyomán rengeteg tárgy ke-
rült elõ, ami azt bizonyítja, hogy Akrotiri lakói
mégsem tudtak mindent elvinni magukkal.

2004-ben a Museum of Prehistoric Thera anya-
gában Akrotiri legizgalmasabb leletére, egy szín-
arany kecskére bukkantam. A mívesen elkészí-
tett szobrot gazdája nagy becsben tartotta. Akro-
tiriben elég kevés aranyat találtak, ezért nem cso-
da, hogy az aranykecske jelentõsége „felértékelõ-
dött”. Dumasz professzor szerint szakrális vagy ál-
dozati célból rejtették oda. A kecskét faládikóban
helyezték el. A fa ugyan elkorhadt, de az arany-
kecske sértetlenül vészelte át a vulkánkitörést.
Gazdája talán azért nem vitte magával, mert arra
számított, hogy visszatér a városba, amikor a vul-
kán teljesen lecsillapodik. A régészek ugyancsak
meglepõdtek, amikor a szakrális helyet feltárták,
mert a kis ládikót nagy mennyiségû kecskeszarv-
val borította be tulajdonosa.
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Ez az Aranykecske az akrotiri ásatások egyik legrejtélyesebb lelete. Vajon miért nem vitték magukkal
a menekülõ théraiak? (Szantorini, FMPT, 2004, sz.)
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A Théra-vulkán füstfelhõje leginkább Krétát
és Egyiptomot sújtotta (A szerzõ útmutatása

alapján rajzolta CSBA)

Hédervári és Mavor elgondolás aszerint Szantorini
egészen másképpen nézett ki a nagy kitörés elõtt.

Ezt igazolják a NASA ûrfelvételei is (CSBA)
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Afrika lemeze Európa alá nyomul; a súrlódás megol-
vasztja a szilárd kéreganyagot, és kialakulnak a vul-

káni magmakamrák (Hédervári után NK, szt.)

A vulkanológusok szerint az õsi Théra a beomlás
után elvesztette háromnegyed részét, és kialakult

a mai Szantorini ((CSBA)


