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Peter Gordon

Egy vulkánkitörés és következményei

Gillen D’Arcy Wood: Tambora: The Eruption 
That Changed the World (Princeton University 
Press, 2014, 312 oldal) cím_ könyvének bemu-
tatása

1815. április 10-én szó szerint felrobbant az in-

donéziai Szumbava szigeten található Tambora 
vulkán. A robbanás következtében az eredetileg 
4300 méter magas t_zhányó magassága nagy-

jából 1500 métert csökkent. A kataklizma után 
kialakult kaldera (a vulkán kirobbanása után ke-

letkezett kráter) 6 kilométer átmérQj_ volt, és a 
becslések szerint a robbanás miatt mintegy 160 
köbkilométernyi vulkáni anyag (por, vulkáni ha-

mu, kQzettörmelék és magma) került a légkörbe. 
Ez volt a legnagyobb vulkánkitörés, amit az 
emberiség történetében valaha is egyértelm_en 
dokumentáltak. A robbanás következtében nagy 
mennyiség_ finom por, hamu és (kéntartalmú) 
aeroszol került a sztratoszférába és terjedt el az 
ezt követQ hónapokban a Föld nagy részén. A 
kitörés következtében, írja Gillen D’Arcy Wood 
Tambora: The Eruption That Changed the 
World (Tambora: A vulkánkitörés, amely meg-
változtatta a világot) cím_ könyvében, olyan

„pusztító, tartósan szélsQséges idQjárású 
idQszak vette kezdetét, amihez hasonló talán 
évezredek óta nem volt bolygónk történeté-
ben… A Tambora robbanását követQ három 
éven át bárhol a világon élni egyet jelentett 
az éhezéssel. Az Egyesült Államok északkeleti 
részén található Új-Anglia (New England) 
lakói például a nyár nélküli esztendQ (Year 
Without a Summer) néven emlegették 1816-ot, 
a németek pedig a „koldus évének” nevezték 
az 1817-es évet. A fagy, az aszály vagy épp az 
özönvízszer_ esQzések miatt az egész világon 
drasztikusan csökkent a termés mennyisége.”

D’Arcy Wood nyomon követi, hogy milyen 
következményekkel járt a vulkán kitörése a 
világ különbözQ tájain, a drasztikus európai 
és kínai terméskiesésektQl kezdve az elsQ glo-

bális kolerajárványon át1  egészen a kínai ópi-
umkereskedelem növekedéséig. Mindeközben 
azt is figyelemmel kíséri, hogy a természeti 
katasztrófa hogyan hatott a geopolitikára és a 
tudománytörténetre.

Gillen D’Arcy Wood az angol nyelv és iro-

dalom professzora az Illinois Egyetemen. Ez 
lehet az oka annak, gondolná az olvasó, hogy a 
könyvben olyan sok szó esik a m_vészetekrQl. 
Sok, a Tambora kitörésével összefüggQ idézetet 
találunk Byrontól, mindkét Shelley-tQl, Keats-
tQl és Li Ju-jang kínai költQtQl. William Turner, 
a híres angol romantikus festQ több festményén 
is megörökítette a naplementekor – a kitörés 
légköri és meteorológiai hatásainak köszön-

hetQen – vibráló narancsos-vöröses színben 
játszó égboltot. Külön fejezeteket szentel a 
klimatológia, azaz az éghajlattudomány meg-

születésének és annak a megújuló brit tö-

rekvésnek, hogy megtalálják az Atlanti- és a 
Csendes-óceánt az Északi-sarkkörön, Kanada 
partjai mentén összekötQ hajózható vízi utat, 
azaz az Északnyugati átjárót.

A Tambora követi az olyan könyvek – például 
Dava Sobel magyarul is megjelent Hosszúsági 
fok (Longitude) cím_ munkája2  – által teremtett 
hagyományt, amelyek vesznek egy eseményt, 
és nyomon követik annak következményeit – a 
történelmi személyiségekre, a történelemre, a 
társadalomra és a közöttük lévQ összefüggések-

re való hivatkozások révén. D’Arcy Wood kit_-

nQen végzi el ezt a feladatot: a könyv szorosan 
egy egyedi esemény és egy rövid idQszak köré 
szervezQdik, tele van érdekes helyszínekkel és 
eseményekkel, illetve anekdotákkal jól ismert 
és ismeretlen emberektQl egyaránt.

Akárcsak az ilyen könyvek legjobbjai, 

1    Az 1816–26-os kolerajárvány Bengálban tört ki, és 
bár Európát nem érintette, de kelet felé Japánig, nyu-

gati irányban pedig egészen a Volga partjáig eljutott. 

2    A regény, amelybQl késQbb ilm is készült, a föld-

rajzi hosszúság pontos meghatározásának problé-

májával, illetve ennek megoldásával foglalkozik. A 
földrajzi szélességet már a nagy földrajzi felfedezé-

sek korának kezdetén is meg tudták állapítani, ám a 
földrajzi hosszúság meghatározására csak a 18. század 
elején nyílt lehetQség, miután az angol John Harrison 
kifejlesztette a tengeren is megbízhatóan m_ködQ ten-

gerészeti kronométert.
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D’Arcy Wood könyve leny_gözQ és köny-

nyen olvasható munka; olyan közel áll az 
oktató-szórakoztatáshoz („edu-tainment” – 
az education és entertainment angol szavak-

ból született összetétel), amennyire csak le-

het. Az ember csak olvasás közben döbben 
rá, hogy gyakorlatilag szinte semmit sem 
tudott a waterlooi csatát követQ három évrQl 
addig, amíg el nem olvasta ezt a könyvet.

És ennyi talán elég is lehetne egy remek 
könyvhöz. Csakhogy D’Arcy Woodnak más 
céljai is vannak:

„Tambora kétszáz éves évfordulójának 
elQestéjén, amikor szembe kell néznünk 
napjaink szélsQséges idQjárási válságaival, 
a vulkán kitörésére úgy is tekinthetünk, mint 
a legnagyszer_bb esettanulmányra, amivel 
rendelkezünk annak megértéséhez, hogyan 
befolyásolják a hirtelen éghajlatváltozások 
az emberi társadalmakat globális mérték-
ben és évtizedes idQkeretekben. A Tambora 
által 1815–1818 között elQidézett éghajlati 
változások rendkívüli lehetQséget kínálnak 
arra, hogy bepillantsunk egy olyan világba, 
amit megráztak a szélsQséges idQjárási ese-
mények, és amelyben az emberi közösségek 
mindenütt a világon küzdöttek, hogy alkal-
mazkodjanak a hQmérsékletben és a csapa-
dék mennyiségében bekövetkezett hirtelen, 
radikális változásokhoz, illetve az éhínség, 
a betegségek, a z_rzavar és nyugtalanság 
ezt követQ áradatához.”

Ebben a vonatkozásban a Tambora már 
kevésbé meggyQzQ, nem utolsósorban azért, 
mert az íróknak, költQknek és festQknek 
szentelt számos oldal – bármilyen érdeke-

sek is legyenek egyébként – kevésbé kap-

csolódik a szorosabb értelemben vett ég-

hajlatváltozáshoz. D’Arcy Wood néhány 
következtetése kissé post hoc ergo propter 
hoc (ezután, tehát emiatt) jelleg_nek t_nik. 
Például úgy érvel, hogy „valószín_leg” a 
rizstermés rendkívüli mérték_ visszaesése 
vezetett ahhoz, hogy Kínában a jünani gaz-

dák tömegesen kezdtek ópiumtermeléssel 
foglalkozni, ami viszont azt eredményez-

te, hogy a kínaiak rászoktak az ópiumra 
– és mindannyian tudjuk, hogy mi történt 
ezután... A szélsQséges idQjárás valóban 
lehetett katalizátora az ópiumtermelésre 
való áttérésnek, de az ópiumprobléma et-
tQl függetlenül is felmerülhetett volna. A 
történelem egy nagyon bonyolult dolog, 
és csak ritkán fordul elQ, hogy egy adott 
fejleményt képesek vagyunk egyetlen okra 
visszavezetni.

Az sem teljesen világos, hogy mit tud-

hatunk meg a Tambora okozta éghajlati 
változásokból napjaink klímaváltozására 
vonatkozóan. D’Arcy Woodnak igaza lehet, 
amikor azt mondja, hogy a Tambora által 
elQidézett éghajlatváltozás egy nagyon jó 
ellenérv a geomérnöki (geo-engineering) 
kísérletekkel szemben1.  Azonban azzal 
folytatja, hogy:

„Ha az 1800-as évek elején egy mindösz-
sze hároméves éghajlat-változási esemény 
képes volt ilyen pusztítást okozni […], 
akkor egy több évtizedes éghajlatváltozás 
hatásai valóban felmérhetetlenek.”

Nem vagyok teljesen meggyQzQdve róla, 
hogy errQl lenne szó. A Tambora nem glo-

bális felmelegedést, hanem globális leh_lést 
okozott. A kitörés hatása nagyrészt azért 
volt olyan pusztító, mert annyira gyorsan és 
figyelmeztetés nélkül játszódott le; anélkül, 
hogy az emberek megérthették volna, hogy 
mirQl van szó és idejük lett volna alkalmaz-

kodni hozzá. Éppen azért nehéz extrapolálni 
az 1816–19-es eseményekbQl a mai dilem-

mánkra, mert napjaink klímaváltozása nem 
hónapok, hanem évtizedek alatt játszódik le. 
Ahogy D’Arcy Wood megjegyzi: a Tambora 
okozta leh_lés nem használható arra – mint 
ahogy azt néha megteszik – hogy a jelenle-

gi klímaváltozási ortodoxia ellenpontjaként 
szolgáljon, de nem t_nik feltétlenül jó elQ-

jelnek sem.

3   A geomérnökök elképzelése szerint a magaslég-
körben szulfáttartalmú aeroszolokat permeteznének 
szét, és az ennek következtében kialakuló, a napsuga-

rakat szétszóró védQréteggel próbálnák mérsékelni a 
globális felmelegedést.
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A Tambora jókor érkezQ emlékeztetQ ar-
ról, hogy mennyire összefüggenek, össze-

fonódnak egymással világunk különbözQ 
rendszerei, eseményei. A 19. század elején 
a légkör közvetítése önmagában is elég volt 
ahhoz, hogy egy ázsiai kataklizma hatásai 
kiterjedjenek az egész világra; méghozzá 
olyan gyorsan, hogy senkinek ne legyen 
ideje reagálni rá. Ilyesmi ma, az összefonó-

dó piacok és politika korában még gyorsab-

ban és még könnyebben történhet meg.
A Tambora kitörése lehetett az elsQ 

olyan alkalom a történelemben, amikor az 
Ázsiában bekövetkezett események szinte 
azonnal megrázták a világot. Attól tartok, 
hogy aligha ez volt az utolsó ilyen alkalom…
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