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2011. október 23. – „Mintha kihúzták volna lábunk alól a talajt!”

A ROMOK CSALÁDOKAT TEMETTEK MAGUK ALÁ 
A mentôbrigádok érkezése elôtt a civilek 
próbálkoztak a mentéssel (lent)

A BEHAVAZOTT, SZUNNYADÓ 
NEMRUT-VULKÁN HATALMAS KALDERÁJA 
Utolsó mûködése 1692-ben zajlott (fent)

A MENTÉSI MUNKÁKBAN A CIVILEK MINDEN SEGÍTSÉGÉRE SZÜKSÉG VOLT

A helyiek Van városát egyszerűen csak „Kelet Pári-
zsának” becézik, ami magát a várost tekintve né-
mileg túlzónak tűnhet, ám a Van-tó melletti fek-
vése valóban különleges adottságokkal ruházza fel. 

A vidék arculatának kialakításában megha -
tározó, hogy a déli helyzetű Arab-lemez évente 
24 mm-t északias irányba mozogva ütközik az Eur-
ázsiai-lemezzel, és ezzel az ütközési zónában elte-
rülő, nagyjából törökországnyi méterű Anatóliai-
mikrolemezt nyugat felé préseli. A lemezek közötti
feszültség számos múlt- és jelenbeli esemény szü-
lőanyjának tekinthető. Maga a Van-tó kialakulása
is ennek köszönhető, mivel a Nemrut-vulkán
működése elzárta a Van-medence kis folyóinak út-
ját. A víz felduzzadt, és létrejött a lefolyás nélküli,
ezáltal ásványi anyagokban, többek között nát-
rium-karbonátban és -szulfátban egyre gazdagabb

Van-tó, Törökország legnagyobb tava. A kőzetle -
mezmozgások erős vulkánossággal jártak, de 
pusztító földrengéseket is eredményeztek. Csak a
20. században 5 alkalommal regisztráltak legalább
ötös erősségű rengést. A legutolsó 2011. október
23-án, délután 1 óra 41 perckor lepte meg a 
lakosságot. A hipocentrum Tabanlı falu környékén,
viszonylag kis mélységben volt. A maximumin-
tenzitást a Mercalli-skála szerint nyolcasra becsül-
ték. Aznap éjfélig még 25, a Richter-skála szerinti
négyes, vagy annál nagyobb erősségű utórengés
következett be. A hónap végéig 1500-nál is több,
kettesnél erősebb utórengést regisztráltak. 

A folyamatos rengések tovább gyengítették a
megroggyant épületeket, így 2011. november 9-én
az újabb, 5,6-os erejű földrengés további halálos ál-
dozatokat követelt. Összedőlt többek között a vani
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VAN  — ÔSI, MÉGIS ÚJ
Noha Van városa a jelenlegi helyén és formájában
igencsak fiatal, mégis több ezer éves múltra tekint
vissza. A környéken talált ősi kőrajzok az emberi te-
lepülések igen korai jelenlétét igazolják. Számtalan
kultúra és birodalom hagyott nyomot a vidéken a
hettitáktól és az urartuktól kezdve, Bizáncon, az ör-
ményeken keresztül az Oszmán Birodalomig be-
zárólag. A 20. század eleji orosz–török konfliktus
eredményeképpen 1920-ra a régi, a tóhoz közel
fekvő városból lényegében semmi sem maradt. A
várból letekintve néhány mecset, minaret romját
láthatjuk, sejtetni engedi magát a valaha volt város
szerkezete, de a lakóházak és templomok a föld szí-
nével váltak egyenlővé. A háborút túlélt lakosság a
környék falvaiból, félnomád településeiről beköl-
tözőkkel együtt új várost épített fel, ám mára ezek-
ből az épületekből is kevés eredeti maradt meg.

szállodák egyik „nagy öregje”, a Hotel Bayram,
ahol akkor éppen a katasztrófáról tudósító újság-
írók és a mentési munkálatokban segédkező orvo-
sok, mentőbrigádok tagjai laktak. Bár a romok
alól még kimentették a japán orvost, Dr. Atsushi
Miyazakit, az életét azonban már nem sikerült
megmenteni. Emléke előtt tisztelegve egy újon-
nan épülő iskolát és egy egyetemi klinikát is róla
neveztek el. 

A földrengés a korábbiakhoz, valamint az első
becslésekhez képest viszonylag kevés, összesen 600-
nál valamivel több halálos áldozatot követelt. Ez
részben annak köszönhető, hogy az első rengés hét-
végén történt, és sokan a szabadban élvezték a szép,
őszi napsütést, üresek voltak az iskolák és a nagyobb
munkahelyek. Ám a lakosság nagy része (több száz-
ezer ember) októberben, közvetlenül a tél beállta
előtt vált hajléktalanná! Ráadásul Van tartománya
Törökország legszegényebb régiói közé tartozik, és a
lakosság mintegy 40%-a 14 év alatti gyermek. A há-
zaknak pedig alig több mint 10%-a volt biztosítva. 

Napokon belül megindult az esőzés, és ideje-
korán megérkezett a hó és a fagyok is. (Ne felejt-
sük el, hogy az érintett terület legalább 1700 m-es
magasságban fekszik!) A lajtoskocsiban, műanyag
palackokban kiszállított víz gyakran jég formájában
érkezett meg. 

„Van, veled vagyunk!”, „Szolidaritás Vannal”
feliratú molinók jelentek meg országszerte, noha
az érintett környék kurd többsége okán elkerül-
hetetlenül megjelentek a politikai villongások is.
Civilek kezdeményezték az „Én otthonom a te
otthonod” mozgalmat, aminek keretében hasz-
nálaton kívüli lakásokat lehetett felajánlani a föld-

rengés érintettjeinek. November 20-án a Beşik-
taş–Galatasaray-mérkőzés 65. percében (mivel
Van rendszám-kódja a 65) a Beşiktaş-szurkolók
egy csoportja sapkákat, sálakat kezdett bedobálni
a játéktérre, hogy azokat Vanba küldjék. Mind-
eközben és még hetekkel később is a segélyek
csak részben jutottak el a rászorulókhoz. Még de -
cember ben is volt hiány sátorból! Ráadásul a hely-
színre küldöttek közül számos nyári sátor volt: a
semminél ugyan több, de a fagyos tél túlélésére
nem a legalkalmasabb. Ha pedig már volt sátor,
kellett fűtés is. Az első hetekben-hónapokban ez
valamilyen fafűtést jelentett – ami viszont azzal 
a tragikus következménnyel járt, hogy elszapo-
rodtak a sátortüzek, így sokszor a fagy helyett 
a tűz szedett áldozatokat, főként a gyerekek és öre-
gek közül. Idővel szaporodott az elektromos 
melegítők száma, áramot is telepítettek a sátor-
városokba, de a nehéz körülmények miatt hol 
a vízellátás, hol az áramellátás akadozott.

AZ AKDAMAR-SZIGETEN ÁLLÓ 
10. SZÁZADI ÖRMÉNY TEMPLOM,

a Szent Kereszt templomán 
csak apró sérülések keletkeztek. 

A korábbi helyreállítást
követôen 2010 szeptembere óta 

minden évben egyszer örmény 
szertartást és megemlékezést 

tartanak a templomban

SEYRANTEPE A HEGYEK ÖLELÉSÉBEN
A házak üresen állnak, mindenki 
sátrakba és kalyibákba költözött. Novembertôl beállt
az éjszakai fagy, december elején a hó is megérkezett



2011. december – „Vant nem hagyjuk el!”

December elején Ercişben és Vanban is nagy nyüzs-
gés fogad, pedig kissé félve közelítjük meg a két leg-
jobban érintett nagyvárost. Erciş központjában lát-
ványos a pusztítás: a főutca mentén mindenhol
megroskadt épületek, a többemeletes házak tetején
jobbra-balra hajolva fityegnek a színes víztartályok
és napelemek. Az Altın Inşaat (Arany Ház) nevű la-
kóépület homlokzatán számtalan repedés fut, le-
omlott vakolat, hiányzó faldarabok mutatják, hogy
a valaha szépreményű ház sorsa megpecsételődött.
Közvetlenül mellette a betontörmelék közül vas-
rudak merednek az égnek – itt állt a Sevgi Apart-
man (Szeretet Háza), ami októberben 30 embert
temetett maga alá. Már csak egy tábla emlékeztet
rá, és jelzi a rom számát. Gyerekek gyűjtenek vasat
és bármit, ami még használható lehet. Minden a
létfenntartásról szól: taligákról lehet gyümölcsöt,
zöldséget venni (bár ez máskor is jellegzetes eleme
a helyi kereskedelemnek), konténerekben kialakí-

tott irodákban lehet önkormányzati ügyeket in-
tézni, távolsági buszjegyet vásárolni. A parkok, ját-
szóterek, sportpályák, szabad építkezési területek
sátortáborokká alakultak. Szedett-vedett, nyilván-
valóan házi készítésű menedékek, máshol rendezett
sátorvárosok, amiket a Vörös Félhold alakított ki és
tart fenn. Akad sátor, ahol civil kezdeményezésként
a táborban lakó gyerekek önkéntesek segítségével
Erciş ifjú hangjai néven blogot, videókat, riporto-
kat készítenek, hogy beszámoljanak a mindenna -
pokról. Máshol pszichológus nyújt segítséget a tra-
umát szenvedett lakóknak. A fizikai nehézségek
mellett a legnagyobb gond a tétlenség: nincs
munka, nincs iskola, nincs mit tenni. 

Erciştől délre haladva mindenütt fehér és kék fol-
tokkal tarkított a táj. A fehér: a Vörös Félhold vagy
az ENSZ sátrai, a kék leginkább házi készítésű nej-
lonépítmény. Gedikbulak felé, egy 2000 fős kis kurd
faluba igyekszünk a Van-tó partján, közel az októ-

AZ OKTÓBERI HIDEGBEN 
a mentésre érkezô csapatok is a szabad ég alatt, 
tûz mellett melegedve töltötték az éjszakát  (lent)

SEYRANTEPÉN DECEMBERBEN KEZDÔDÖTT
az elôre gyártott elemekbôl készült házak felépítése. 
A munkálatokhoz Diyarbakırból is érkezett segítség

RIFAT CSALÁDJA viszonylag tehetôs és sok mindent ki tudtak menteni a házból. 
A látogatóba érkezett három asszony kevésbé szerencsés, egyik özvegyként próbálja ellátni a gyermekeit. 
A helyiek összefogtak, és ponyvákból, nejlonokból emeltek nekik sátrat (fent)
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beri rengés központjához. A faluban lényegében
nem maradt ép ház, de az előző napokban megér-
keztek a konténerházak, valamivel korábban pedig
néhány Mevlána-ház: elemekből összeszerelhető,
egylégterű, kicsi épületek, melyek a használat során
nem a legsikeresebb konstrukciónak bizonyultak,
mivel a leheletből származó pára kicsapódik a szige-
teletlen menyezeten, és visszacsöpög a lakókra. 

A faluban épp a sérült házakat dózerolják el. Tá-
voli segítség Isztambul Beyoglu negyedéből is érke-
zett, egy erzincani üzletember pedig az összedőlt ál-
talános iskola újjáépítéséhez járul majd hozzá. A
faluban Mahmuttal találkozunk, aki intézi, hogy a
legrászorultabbakhoz jusson az étel és a ruha. Min-
den apróság számít, egy-egy gyerekzokni vagy -sapka
is óriási kincs. Hihetetlen az összefogás és a szolida-
ritás: tolongás helyett inkább egymást értesítik az
emberek: akad, aki inkább a szomszédja felé irányít
bennünket, mert ott nagyobb a szükség. Folyama-
tos a szabadkozás, hogy most épp nincs tea, de csak
jöjjünk be, mindjárt begyújtanak, és odateszik a vi-
zet. Amikor Mahmuttól elbúcsúzunk, óvatosan

megkérdi, hogy megkaphatná-e a kiürült nejlon-
zacskókat – mást nem kért saját maga számára.

Vanban először a Seyrantepe negyedbe me-
gyünk, egy napokban megnyitott játszóházba vi-
szünk játékokat. A tervek szerint önkéntesek tar-
tanak majd foglalkozásokat a gyerekeknek. Mivel
nincs iskola, a gyerekek minden újonnan érkezőt
lelkesen faggatnak, hogy tanár-e, marad-e és lesz-
nek-e foglalkozások. Itt találkozunk Rıfattal, aki a
szomszédban lakott egy háromszintes házban. Szo-
kás szerint együtt élt a nagycsalád: a szülei, a még
meg nem házasodott testvérek, felesége és a gyere-
kei és a fivérének a családja. Most sátrakban laknak
a háztól nem messze, jó néhány más családdal
együtt. Rıfat önkéntesként sátrakat emel, segített a
játszóház kialakításánál, a családok, gyerekek szer-
vezésével foglalkozik. Apja, a családfő, 3 napot állt
sorban egyetlen sátorért. 

Ercişben hasonló történeteket hallottunk: egész
éjszakás sorban állás kellett ahhoz, hogy sátorhoz le-
hessen jutni, a sor olykor a kilométer-hosszúságot
is elérte! Ez nem meglepő, hiszen hirtelen úgy

600-700 ezer ember vált hajléktalanná. Ha nem jut
sátor, ponyvákból építenek, illetve, aki teheti, 
a piacon vesz sátrat a normálár többszöröséért.
Rıfaték tehetősebbek, van fa es elektromos fűtés 
is a sátorban, de csatlakozik hozzánk három 
asszony, akik messze nem ilyen szerencsések. Egyi-
kük megözvegyült, és egyedül próbál gondoskodni
a gyerekeiről. A közösség segített neki ponyvát 
keríteni és sátrat építeni. 

Van központja szintén romos. Az üzletek jelen-
tős részét kiürítették, bezárták, az ajtókon szükség
esetére a tulajdonosok telefonszáma. Egyes boltok az
utcára költöztek ki, férfiak kis csoportjai tüzet rak-
tak, és mellette melegednek. A főutcában színes
gyöngysorként sorakoznak a nagyobb cégek, bankok
átalakított autóbuszai, amelyek most mobilirodaként
szolgálnak. „Vant nem hagyjuk el!” – ez a szállóige,
de a távolsági buszokra alig lehet jegyet kapni. Nem
sok jóra lehet számítani a tél hátralevő hónapjaiban,
így a kisgyerekes családok, idősek megpróbálnak tá-
volabb lakó családtagoknál meghúzódni. „Tavasszal
visszatérünk” – mondogatják.

SOKAN EGY ÉLET MUNKÁJÁT VESZÍTETTÉK EL 
EGYIK PILLANATRÓL A MÁSIKRA 
A szörnyû viszonyok ellenére valahol mélyen a mosoly
megmaradt az emberek szívében és szemében

A SEYRANTEPEI JÁTSZÓHÁZBAN 
egy nagy sátorban játszóteret is kialakítottak. 
A gyerekek teljes lelkesedéssel és lendülettel vetik
bele magukat a hintázásba és a fogócskába (jobbra fent)

A SÁTORTÁBOROKBAN AZ ÉLET MEGLEHETÔSEN 
UNALMAS VOLT A GYEREKEKNEK
Vigyáztak a kisebbekre, idônként együtt játszottak,
futkároztak, és lelkesen mentek, ha volt valami 
foglalkozás (balra)

VAN 8786 A FÖLDGÖMB 2013. MÁJUS



2012. április – Lassú olvadás
A hó már visszahúzódott a hegyekbe, és lassanként
megérkeznek az esőzések. A városban a romokat
már eltakarították, a lakótelepek és lakóparkok
azonban még szellemtelepnek tűnnek. Néhol már
nekikezdtek a javításoknak, de sok helyen csak
ígéretek hangoztak el a tulajdonosoktól: a bérlők
várnak, de nem történik semmi. A városban új
táblák jelentek meg, amik a konténertelepek felé
mutatják az utat. 

A seyrantepei sátrak helyén előre gyártott ele-
mekből épült házsorok fogadnak. Az új beköltözők
egyike a temperamentumos és mindig mosolygó
Asye és családja. Férje – mivel fizetőmunkát nem
talált – önkéntesként dolgozik az önkormányzat ál-
tal irányított újjáépítésben. Négy gyermekükkel
hosszú utat jártak be, míg végül itt házhoz jutottak.
Közvetlenül a rengés után rokonokkal együtt húz-
ták meg magukat egy épnek tűnő házban – volt,
hogy negyvenen aludtak egy szobában. A folya-
matos utórengésektől rettegve azonban távolabbra
próbáltak költözni. Egészen Antalyáig jutottak el,
de nem találták a helyüket, és a tél vége felé visz-
szaköltöztek. 

2012. október 23. – Tavaszi zsongás – ősszel

A házsoron úgy 25 m2 jut egy családra, egy na-
gyobb és egy kisebb szoba, fürdő. A vízvezetékeket
is kiépítették, de a csapból még nem folyik víz, a te-
lep széléről kell hordani. A mosógépet sikerült
megmenteniük, abba most vödörrel merik be, és
eresztik vissza a vizet. Noha már ismét van tanítás,
a gyerekek továbbra is lelkesen járnak a játszóház
foglalkozásaira. Az anyák egymással versengve hív-
ják meg az önkéntes „tanítókat” teázni, ebédre és
vacsorára, szinte örökbe fogadják az újabb és újabb
érkezőket. Nagy becsben tartják a vendéget, pláne,
ha az még tesz is valamit értük. 

A telepen mindig történik valami. Az esőzésben
kiderül, hogy néhol a küszöbön keresztül befolyik
a víz. Az állandóan könyvre éhes Dıyarék is így jár-
tak. Édesanyjával és kishúgával élnek itt, apjuk
több száz kilométerre dolgozik és küld haza pénzt,
amikor csak tud. Szerencsére a küszöb elé gyorsan
kiöntött beton megoldja a helyzetet, és csak addig
kell újra sátrazniuk, amíg kiszárad a padló. Rıfat
családjának nagy része már visszaköltözött a házba,
de az élet még messze nem tért vissza a normál ke-
rékvágásba. Ám tavasz van, mindenki bizakodik.

A belvárostól távolabb mintha a tavasz érkezett
volna meg – mindenki a szabadban tevékenykedik.
Seyrantepe lakói közül aki teheti, építkezik. Bár a
tél előtti beköltözés még bizonytalan, de él a re-
mény, hogy a következő telet már nem konténe-
rekben kell eltölteni. Minden házban, lakókonté-
nerben, sátorban asszonyok sürgölődnek – az

ünnep előtti nagytakarítást végzik: szőnyegek szá-
radnak a kerítéseken, bútorokat hurcolnak ki és be.
Rıfaték kertjében alapokat ásnak. A munkát az
ereje teljében levő nagypapa irányítja, felesége egy
karosszékből követi az eseményeket. Nagy az izga-
lom, az egyik unoka két hét múlva nősül, addigra
az ő lakrészüknek el kell készülni. Rıfat időközben

A FÖLDRENGÉS 
ÉVFORDULÓJÁN 

tartott megemlékezé-
seken nôk és férfiak

csoportjai járják
körbe a legnehezebb

napokban készült 
képeket

MÉG EGY ÉVVEL 
A FÖLDRENGÉS UTÁN
is egymás mellett 
állnak a befejezésre 
váró házak és 
az átmeneti 
szállások
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újra dolgozik – az ő sorsuk megoldódni látszik. A
telepen körbejár a lajtoskocsi, a gyerekek és az asz-
szonyok hordják ki a mosnivalót, gumicsövet csat-
lakoztatnak a kocsira és úgy mossák fel az egész há-
zat, tisztítják a szőnyegeket. A házak előtt félkész
verandák állnak, ez már a téli felkészülés része. Az
asszonyok között az őszi napsütésben fel-felmerül
a kérdés: vajon a rengés is visszatér-e?  

A belvárosi megemlékezésekkel egy időben a
központi támogatással épült lakótelepeket avatja a
miniszterelnök. Ám az átadás is egy kicsit koraira
sikerült, problémák vannak a vízzel, a fűtéssel és a
tömegközlekedéssel. Beletelik még néhány hó-
napba, amíg az élet valóban elindul az új telepeken.
Egy héttel később ismét ünnepelnek, mert a vár lá-
bánál új parkot nyitnak meg. Este koncertekre
gyűlik össze a tömeg, és lelkesen táncolnak. Ör-
mény zenékre is! Már jó néhány éve zajlik a vi-
szontagságos múlt feldolgozása, aminek része, hogy
tárt karokkal fogadják az Örményországból érkező
művészeket, és helyiek is részt vesznek másnap az
Akdamar-sziget 1000 éves örmény templomában
2010 óta újra, évente megtartott szertartáson és
megemlékezésen.

Azóta megint eltelt bő fél év. A változások meg-
állíthatatlanok. A családok lassanként kezdenek
kiköltözni a 36 konténerház-telepről. A kormány
által támogatott új lakóparkok átadása ugyan zök-
kenőkkel indult, de fokozatosan megoldódnak a
problémák, és élettel telnek meg az új városrészek.
Ám így is sokan maradtak az átmeneti lakhelyeken,
mert nem volt saját ingatlanuk, vagy egyszerűen
nem engedhetik meg maguknak a részleteket, amit
ugyan késleltetve, de két év múlva már fizetniük
kell. Seyrantepe átmeneti házait egyre inkább be-
lakják azok, akik úgy tűnik, hosszú távra rendez-
kednek be. Asye és férje kibővítette az épületet. Az
ajtó elé fakeretre nejlonokat terítettek, és hidegfogó
„verandát” alakítottak ki. A szomszédjuk elköltö-
zött, és megkapták azt a házrészt is. Így már van
konyha, hálószoba, kerültek díszes párnák is a nap-
paliba. A gyerekek továbbra is boldogan járnak is-
kolába, de hiányolják a nyár elején megszűnt ját-
szóházat. Januári látogatásunkkor Rojbin, a
legnagyobb lány izgatottan meséli, hogy reggel is-
mét rengésre ébredtek. Noha az elmúlt fél évben
86, hármasnál nagyobb erejű rengést regisztráltak
a Van-tó körül, és a félelem mélyen beleégett az ott
lakókba, a mosolyt és a vendégszeretetet ez sem ké-
pes lerombolni. Van nem egyszerűen csak túlélt,
hanem a hagyományokból erőt merítve épül és
újul meg – várja vendégeit.

FÉRFIAK ELMÉLKEDNEK 
az elmúlt év történésein és a jövôn 
az októberi földrengés évfordulóján  
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