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Mi magyarok, gyakran szoktunk panasz-
kodni mostoha történelmünkre, az ide-
gen hódítókra (tatárjárás, török hódoltság, 
Habsburg-uralom..., stb.).

Akkor vajon mit szóljanak a Zöld Sziget, 
vagyis Írország kelta eredetű lakói, akik 
csaknem 750 esztendeig (1169-1921) álltak 
angol uralom alatt?

 Nemcsak sajátos vallási rítusaikat, ámde még 
kelta anyanyelvüket is betiltották az angolok! 
Akit mégis azon kaptak a hódítók, hogy hasz-
nálni merte gael (ír) anyanyelvét, azt kegyetle-
nül megbüntették. Így aztán talán nem is akko-
ra csoda, ha ma Írország ötmillió lakosa közül, 
mindössze kevesebb mint egytizedük használ-
ja ír anyanyelvét a mindennapokban. Másik 10 
százalékuk többé-kevésbé megérti a gael nyel-
vet, ám ez legfeljebb arra jó nekik, hogy televí-
ziót nézhessenek, rádiót hallgassanak. Az írek 
kétharmada egy szót sem beszél, tud ősei kelta 
anyanyelvén, ők csak az angolt használják egy-
más közt. (Bár az iskolákban. óvodákban leg-
alább már tanítják – idegen nyelvként). Kevesen 
tudják, hogy Magyarországon is laktak hajdaná-
ban kelta csoportok, törzsek, népek (pannonok 
és eraviszkuszok). Őket a római hódítók söpör-
ték el a Dunántúl területéről.

Az írek többször is fellázadtak angol uraik 
ellen, ám ezeket a felkeléseket a hódítók mindig 
leverték, sokszor véres harcok árán. (1649-ben, 
az angol polgárháború idején, Cromwell ostro-
molja és beveszi Wexford várát – 2000 ír halott, 
s Drogheda városát – szintén 2000 halott gael 
élete árán). Az ír római katolikusok kivándorlá-
sa ekkoriban indult meg először.

1691-ben, az aughrimi csata során, a Vilmos 
király vezette angolpártiak legyőzték a Stuart-
ház ír híveit. Aki a vesztesek közül nem akart 
kegyelemért könyörögni (egy teljes ír hadsereg – 
14000 katona), az Franciaországba menekült el, 
s zsoldosként harcolt Jakab királyért. A római 
katolikusok helyére protestáns telepesek vándo-
roltak a szigetre. Íígy jött létre a mai Észak-Íror-
szág. A napóleoni háborúk hatására 1798-ban fel-
kelés tört ki Dublinban, az ír fővárosban, de az 
angolok ezt is vérbe fojtották. Napóleon buká-
sa, a waterloo-i csata (1815) után tartós békés 
időszak következett. Írország ekkor igen mesz-
sze állt attól, hogy Európa legszerencsétlenebb 
országa legyen. 

 A XIX. század első felében az írek az állatte-
nyésztésről fokozatosan áttértek a nagyobb gaz-
dasági hasznot hozó földművelésre. Legeltetés 
helyett inkább feltörték a szűzföldeket, lecsapol-
ták a mocsarakat, és parcellázták a hegyoldala-
kat. Minden talpalatnyi helyet arra használtak 
fel, hogy burgonyát termeljenek. Miért pont azt 
és nem mást?

Az ír sziget éghajlata, a rengeteg eső és 
a mérsékelt meleg, kifejezetten megfelelt a 
krumplitermesztéshez. A burgonya, főként tejjel 
kiegészítve, szinte ideális étek, egységnyi terület-
re jutó hozama pedig jóval nagyobb, mint bármi-
lyen más gabonafajtáé. Egy akkori átlagos ír csa-
lád (vagyis két felnőtt és négy gyermek), egyet-
len hét alatt, nem kevesebb, mint nyolc-tíz kiló 
krumplit evett. Minden étkezéskor került az asz-
talra burgonya, hétköznap és ünnep idején egy-
aránt, mindig s mindenkor ezt ették a családok. 

Az ír háziasszonyok többsége legalább nyolc-tíz 
különféle módon tudta elkészíteni. (sütve, főz-
ve, párolva, pirítva, kirántva, bundázva, pácol-
va, grillezve, pürésítve...). A burgonyatermelés 
1760 körül kezdett el terjedni a szigeten. Az ír 
mértékkel mérve hosszú, békés időszak nem-
csak a munkaerő-keresletet növelte meg, hanem 
a lélekszámot is. 1800-ban ötmillió ember élt egy 
mai Magyarországhoz hasonló méretű terüle-
ten, 1841-ben pedig már több mint nyolcmillió 
ír szorongott a Zöld Szigeten. Roppant mértékű-
vé vált az írek munkanélkülisége. Az angol föl-
desurak természetesen odahaza, Angliában lak-
tak. Sohasem tették a lábukat a szigetre, helyet-
te inkább közvetítőkön keresztül kiadták bérbe 
földjeiket ír földbirtokos társaiknak. Azok újabb 
bérlőik számára parcellázták földjeiket. Bérle-
ti díjat szedtek, és a tartozások beszedése volt a 
legfontosabb számukra. Bevételeiket máshol köl-
tötték el. Ha egy bérlő nem tudott fizetni, azon-
nal kilakoltatták. Akadt a helyükre éppen elég 
új jelentkező. Nem kellett még a munkásokat se 
megfizetni, hiszen azok megelégedtek egy kis 
darab földdel, ahol maguk is krumplit termel-
hettek. Az apák felosztották fiaik között a föld-
jüket, hogy gondoskodjanak saját gyerekeik meg-
élhetéséről. Így fordulhatott elő, hogy az ír föld-
állomány teljesen elaprózódott. A gazdaságokat 
mind apróbb és apróbb parcellákra osztották fel, 
hogy növeljék a bérleti díjakat. A földek kéthar-
mada kicsiny alapterületű volt. Egynegyede még 
a két hektárnyi nagyságot sem érte el, és a mara-
dék fele is kisebb volt öt hektárnál. A földesurak 
csak a haszonnal törődtek, semmi mással. Az ír 
lakosság négyötöde teljesen elszegényedett. Bor-
zasztó lakhatási körülmények és hihetetlenül ala-
csony életszínvonal jellemezte egész Írországot.

A várható élettartam nagyon rövid, mindösz-
sze alig 40 év volt a férfiak esetében, és a csalá-
dok is nagyok voltak, sok éhes szájjal. Az élet és 
a halál közötti különbség még jó évben is veszé-
lyesen keskeny volt.

Monokultúra alakult ki, egyetlen egy faj-
ta krumplit termesztettek, azt ismerték a Zöld 
Szigeten, semmi egyebet sem. Az ír földműve-
lő családok léte a burgonya évről évre megúju-
ló termőképességétől függött, és csakis ettől. A 
burgonya ráadásul romlékony áru, és nem lehet 
olyan hosszan raktározni, ínségesebb időkre, 
mint a gabonát. A krumplitermelés bármilyen 
fennakadása, zavara, részleges kiesése alapjaiban 
rengette meg Írországot. Akadtak baljós elője-
lek, rosszak voltak a kilátások. Korábban is akadt 
példa terméskárokra, élelmezési nehézségekre 
a XIX. század korai évtizedeiben. A burgonyát 
nagyon megbízhatatlannak tartották. (1800-ban 
és 1807-ben,1821-ben és 1822-ben, 1830-ban 
és 1831-ben akadt terméskiesés). Sőt, 1832-ben, 
1833-ban, 1834-ben és 1836-ban a száraz rotha-
dás és a burgonya más betegségei súlyos vesztesé-
geket okoztak. De ezek csakis egyes országrésze-
ket érintettek, sohasem az egész szigetet. Ám az 
a katasztrófa, ami bekövetkezett, olyan váratlan 
és teljes volt, hogy arra sem az írek, sem pedig a 
britek nem voltak felkészülve.

 1845-ben hosszú esőzés volt Írországban, 
ez azonban láthatóan nem tett kárt az ígéretes 
burgonyatermésben. Aztán augusztusban hírek 
kezdtek szállingózni egy rejtélyes betegségről, 
ami Angliában megtámadta a krumpliföldeket. 

Ez már a burgonyavész volt.
Korábban Amerikában pusztított, az USA 

keleti partvidékén és a kanadai területeken. 
(Később, már a XXI. század folyamán, a tudó-
sok génvizsgálatokkal kimutatták, hogy a fertő-
zés eredetileg a mexikói Toluca-völgyből indult 
el, az egykori Azték Birodalom központi vidé-
kéről). A fertőzést eredendőleg a Phytoptphora 
infenstans nevű gomba okozta. Félelmetes kór 
volt ez, a termés még lábon elrohadt, a krump-
liföldek teljesen elhagyatottakká váltak Emberi 
étkezésre vagy az állatok táplálására is alkalmat-
lanná vált a fertőzött burgonya, a termés egésze.

A pusztító burgonyavészt 1845. szeptem-
ber 9-én észlelték először, Írország déli részén, 
Wexford vidékén és Waterford környékén, aho-
vá Angliából érkezett meg, a hajókon. Innen már 
rohamos gyorsasággal terjedt el mindenfelé. Saj-
nos senki sem jött rá, jöhetett rá arra, hogy a 
betegséget tulajdonképpen egy gomba okozza, s 
nem maga a növény beteg. Ezért aztán a javasolt 
gyógymódok mind csődöt mondtak, kivétel nél-
kül hatástalanok maradtak. Mivel nem ismerték 
fel a kórokozót, gyógyítani sem tudták. Külön-
ben burgonyakolera néven ismerték meg a gaz-
dák ezt a betegséget. A terméskiesés elérhette 
akár a krumplitermés felét is.

 A brit kormányhivatalok, mikor tudomást 
szereztek a katasztrófáról, azonnal cselekedtek. 
Sir Robert Peel konzervatív miniszterelnök segé-
lyeket vezetett be. Elsősorban az árak elszabadu-
lását szerette volna megelőzni. Emiatt kukoricát 
és lisztet vásárolt az USA-ból. A helyi önkén-
tes adományokat kormánysegéllyel egészítette ki. 
Közmunkákat szerveztek, hogy a nincstelen éhe-
zőket fizetni tudják. Száznegyvenezer ír kapott 
munkát, majdnem félmillió fontot fizettek nekik. 
A miniszterelnök úgy döntött, az éhezés ellené-
re sem tiltja be az élelmiszer-kivitelt Írországból. 
A szigetről, az éhínség ellenére is, folyamatosan 
vitték át Angliába a húsféleségeket és a gabonát.

Ám Peel tory kormányának liberális ellenzé-
ke úgy látta jónak, ha az ételt inkább áruként, és 
nem ingyen adják. Így amikor Peel végül meg-
bukott, 1846 elején, Lord John Russel whig kor-
mányt alapított. Minden rosszra fordult Írország-
ban. Kimerült és lehangolt, megosztott lett a világ 
hirtelen.

A liberálisok meggyőződéssel vallották: a 
kormány gazdasági beavatkozásai károsak és 
haszontalanok lennének. A beavatkozásokat 
Isten elleni vétkeknek látták, melyeket maga az 
ördög sugallt. Első dolguk az volt, hogy elhatá-
rozták: egy következő burgonya-terméskár esetén 
nem lesz kormányfelvásárlás, az élelmiszer-ellá-
tást kizárólag a magánvállalkozásokra hagyják.

Az angolok úgy vélekedtek: segélyt csak a 
dologházakban szabad adni, munka ellenében. 
Szentül hitték, hogy az ettől való bármilyen elté-
rés összeomlasztaná a brit rendszert. Minden-
ütt adományokat gyűjtöttek, az egész országban. 
Akadt olyan időszak, mikor Írország lakóinak 
fele közmunkát végzett, létszámuk elérte a több 
millió főt is akár. Az egyik hónapban, a dolog-
házi ellátásra szorulók létszáma meghaladta az 
egymillió főt is.

Az angol kormány végül kénytelen volt beis-
merni a vereségét. Felhagytak a közmunkákkal, 
és bevezették a közvetlen segélyeket.

„A Mindenható valóban elküldte a burgonya-

Borók Imre

A Nagy Éhínség (on Górta Mór) Írországban
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vészt, de az angolok hozták létre az éhínséget”
A terméskár 1846-ban megint bekövetkezett, 

s immár teljes volt. Ez nem is volt olyan nagy 
csoda, hiszen sokkal kevesebb burgonyát tud-
tak elvetni az írek, mint korábban, és az elve-
tett krumpli is megsemmisült még a földben. A 
fenyegető katasztrófa láttán a liberális kormány 
semmit sem tett. Ölbe tett kézzel ültek, s vár-
ták a csodát. Lemondtak az éhezők megsegíté-
séről és a közmunka-programokról.

Amikor megérkezett a tél, hamarosan kiderült, 
hogy ez nem egy átlagos ír évszak lesz. Ember-
emlékezet óta a leghidegebb, egyben leghosszabb 
tél volt az 1846-os, Írországban. Nem maradt 
semmi élelem, gyakorlatilag nem volt Írország-
ban burgonyatermés, a kiéhezett emberek ott-
hagyták saját földjeiket. Mindenkin eluralkodott 
a pánik. Éhező bandák kóboroltak mindenütt. 
Fosztogatták a vidéket, s szinte valamennyien a 
nagyvárosok felé igyekeztek, a túlélés reményé-
ben. Néha még emberevés is előfordult. Rengeteg 
ember éhen halt útközben, egész családok, s meg 
sem érkeztek. Dublin és Galway éppúgy megtelt, 
mint ahogy Derry és Dundalk városai, Belfast és 
Limerick települései, Cork és Bangor kikötői is.

Ha valamiféleképpen sikerült is megérkezniük 
a nagyobb városokba, ott sem volt túl sok válasz-
tásuk, csak a közvetlen segély. Nem volt laká-
suk, nem akadt munkájuk. Az éhezők enni az 
ingyenkonyhákra jártak, mert mást nem tehettek. 
Legfeljebb egy tányér híg levest ehettek naponta. 
A gabonahiány miatt kialakult magasabb árak 
főleg a munkásokat és a parasztokat nyomorí-
tották meg. Decemberre már csak a közmunka 
maradt az egyetlen jövedelemforrás.

A helyzet nem csillapodott 1847-ben, sőt még 
tovább romlott (Nemhiába nevezik ezt az esz-
tendőt még ma is Fekete Évnek az írek.) Szélvi-
har fújt, az országot vastag hó borította be. Láz-
járvány sújtotta a legyengült embereket, megje-
lent az éhtífusz. Váltóláz és tífusz szedte áldo-
zatait az írek közül. Ám még ez sem volt ele-
gendő csapás. A dizentéria megjelenése várható 
volt, hiszen a nyers répán, a félig főtt kukorica-
liszten, sőt algán élő emberek teljesen legyengül-
tek. Azoknál az íreknél, akiknek egyedüli étke 
a C-vitamint nem tartalmazó kukoricaliszt volt, 
törvényszerűen megjelent a skorbut is. Végül jár-
vánnyá fajult a bacilusos dizentéria, vagyis a vér-
has. Mindennapossá vált az éh-vízkór, azaz az 
éhség ödéma. Megjelentek a fertőző betegségek 
is. Ezer és egy módja akadt annak, hogy a kegyet-
len tél miatt amúgy is ingyenkonyhákra szoru-
ló, dologházakban lakó, közmunkákon tengő-
dő, rettegő és éhező ír emberek elpusztuljanak.

A szegénységi törvény, melyet a brit képvise-
lőházban elfogadtak, úgy korlátozta a segélye-
ket, hogy csakis azok kaphassák meg, akiknek 
legfeljebb 0,1 hektár földjük van. Legalább két-
százezer ír esett így ki a szegénységi ellátásból. 
Mégis, az éhínség teljes ideje alatt, Írország hatal-
mas mennyiségű élelmiszert exportált Angliába. 
Hiába halt meg 1847-ben négyszázezer ír fér-
fi, nő és gyermek, legalább négyezer angol hajó 
hagyta el az országot, húsrakományával: sonká-
val, szalonnával, borjúhússal megrakva, Anglia 
felé hajózva. Ezek kivitték a Zöld Szigetről a 
borsót, babot, hagymát, de még a nyulat, a vajat 
és a mézet, sőt a lazacot, az osztrigát, a heringet 
is. Hiány volt már vetőburgonyából is, így a ter-
més megint nem volt elegendő.

Az angolok az egész nyűgöt szépen eltol-
ták maguktól, a rendeletek végrehajtását az írek 
(gaelek) nyakába varrták mind, az összes költsé-
get ők állták, nem az angolok.

A helyzet semmit se javult 1848-ban sem. A 

kolera aratott a legyengült emberek között. A 
dologházakban immár egymillióan szorong-
tak. A burgonyavész újra elpusztított mindent 
Írföldön.

Ennyi éppen elegendő volt. 1849-ben válto-
zatlan erővel dühöngött a burgonyavész termé-
szeti csapása, s csak 1850-re szűnt meg a jár-
vány. Az éhínség tartós depresszióba kergette 
az íreket, örök derűlátásuk megszűnt, minde-
nért az angolokat hibáztatták. Keserűek lettek 
és kiábrándultak. Úgy érezték: ők Európa leg-
szerencsétlenebb lakói. A sziget lakosai közül 
másfélmillióan éhenhaltak, ugyanennyien kiván-
doroltak szülőföldjükről. Viktória királynőt úgy 
ismerték ezután az írek: éhínségkirálynő. Az írek 
többsége számára a britekkel közös unió immár 
egyet jelentett a vesztett reményekkel, az orvo-
solatlan sérelmekkel, a visszamaradottsággal, a 
nyomorral, a megtagadott szabadságjogokkal, s 
mindenekfelett a nagy éhínség katasztrófájával. 
A Zöld Sziget forrongott- a dühtől és a tehetet-
lenségtől, az elkeseredettségtől.

Az angolok, azonnal és haladék nélkül kila-
koltatták azokat a szerencsétlen íreket, akik 
nem tudták megfizetni a magas bérleti díjaikat, 
akár éheztek, akár nem. Több mint félmillió ír 
járt így. Ők mindössze egyetlen napot kaptak 
arra, hogy elcsomagolhassák holmijukat és ott-
hagyják a földjüket, otthonukat. A nők sírása 
éppen úgy nem hatotta meg az angol hatóságo-
kat, mint a gyermekek elkeseredettsége és a fér-
fiak dühe. Ellenük még a rendőröket is bevetet-
ték – a legcsekélyebb ellenállás esetén is. Mene-
déket sem nyújthatott nekik egyetlen bérlőtár-
suk sem, egyetlen éjszakára sem. Egyes vidéke-
ken a bérlők kétharmadától szabadultak meg így. 
A kilakoltatott családok ezrei táplálékot kerestek 
az országban – gyakran hiába. A felszabaduló 
birtoktesteket az angol és az ír nagybirtokosok 
saját kezükbe vették. Akadt olyan megye Íror-
szágban, ahol a korábbi gael lakosság 85 száza-
léka vagy elmenekült, vagy éhen halt.

 Sok százezer ember maradt munka és fedél, 
pénz és élelem nélkül. Először az idősek és a 
nagyon fiatalok haltak meg és a betegek. Az 
írek pánikba estek, mindenki menekülni akart 
az országból. Korábban a kivándorlás a tavasz-
ra s a nyárra korlátozódott, így 1845-ben, a bur-
gonyavész őszi megjelenése nem emelte meg a 
kivándorlók létszámát. Ez a helyzet változott 
meg 1846-ban, mikor kiderült, hogy a termés-
kár immár teljes lesz.

Elsőként a törpebérlők kerekedtek fel, a kis-
gazdák csak egy esztendő múlva indultak el, a 
Fekete Év folyamán. Először csak Angliába 
hajóztak át. Megszállták a kikötőket. Akadt 
olyan időszak, mikor Liverpool akkori negyed-
milliós lakosságának fele ír éhező, gael menekülő 
bevándorló volt. Akkora volt az ínség, hogy innen 
is tovább kellett állniuk, hiszen több mint 300 
000 ír szegényt, férfit és nőt sőt gyermeket úgy 
sem tudtak volna ellátni.

Megjelentek az ún. koporsóhajók. Ezek több-
nyire olyan ócska bárkák voltak, hogy tulajdo-
nosaiknak jobban megérte, ha a rosszul karban-
tartott hajók elsüllyedtek, mintha továbbra is 
fizetniük kellett volna értük a biztosítási díja-
kat. Most még ezeket a vén ócskaságokat is újra 
szolgálatba állították. Bizony, akadtak közöttük 
ütött-kopott, korábban bálnavadászatra használt 
vitorláshajók, éppen úgy, mint egykori rabszolga-
kereskedő hajók. Minél olcsóbbak voltak, annál 
többen vették igénybe őket. Túlzsúfoltak vol-
tak, tulajdonosaikat csak a várható nagy nyere-
ség érdekelte. Ezeken a hajókon a lehető legke-
vesebb élelmet és ivóvizet, s helyet biztosították 

alultáplált utasaik számára. A fertőzések gyak-
ran szedtek áldozatokat a végletesen legyengült 
írek közül a koporsóhajókon. Így fordult elő az, 
hogy a hajókon menekülő írek egyharmada meg 
sem érkezett élve a célkikötőjébe. Egy másik egy-
ötöd el sem tudta hagyni az angol kikötőket, ott 
pusztultak bele az éhezésbe. Olyan ír (gael) nyel-
vű beszámolókat ismerünk, melyekben leírják: 
annyi halottat dobtak a tengerbe, hogy ezeket 
a koporsóhajókat állandóan cápák követték. Az 
utazás általában négy-hat hétig tartott, ezt kel-
lett valamiféleképpen túlélniük, a végsőkig kime-
rült, kiéhezett embereknek. A koporsóhajók leg-
több utasa a fiatal férfiak közül került ki, hiszen a 
nők és az idősek, sőt a gyermekek sem élték túl a 
mostoha körülményeket. Minél kisebb kikötők-
ből indultak el ezek a tengeri ócskaságok, hogy 
kijátsszák az ellenőrzéseket.

Míg az első időkben legfeljebb csak Angli-
áig, Skóciáig vagy Walesig merészkedtek el az 
éhezők, később már kénytelenek voltak innen is 
továbbállni, hiszen nem kaptak semmiféle ellá-
tást se. Főként a férfiak és a kisgyermekes nők 
helyzete volt nehéz. Özönleni kezdtek Ameriká-
ba. Főképpen az USA keleti partvidékének mólói, 
valamint Kanada kikötői voltak népszerűek, mint 
egykori brit gyarmatok. Legalább négy-hat hétig 
tartott az utazás az ígéret földjére.

Olyannyira megnőtt a koporsóhajók irán-
ti kereslet, hogy 1847 folyamán megindultak 
a közvetlen járatok is, az ír kikötőkből, többek 
között a Shannon folyó torkolatából is Ameri-
ka felé. Így történt meg, hogy egyetlen esztendő 
alatt negyedmillió ír hagyta hátra szülőföldjét, 
hazáját. Olykor egész falvak ürültek ki.

A burgonyavész teljesen átformálta és elpusz-
tította a gazdag és termékeny Írországot. Ponto-
san nem ismert, hogy hányan pusztultak el, de 
a tudósok úgy vélik, hogy többen haltak meg 
a betegségektől, mint az éhezéstől. A betegsé-
gek közé a láz, a himlő, a vérhas, a kolera, a dif-
téria és az influenza, a kanyaró, a hasmenés, a 
tuberkolózis (tüdővész), a légzőszervi fertőzé-
sek, a szamárköhögés, a bélparaziták voltak a leg-
pusztítóbbak. Nemcsak családok, de sokszor akár 
egész falvak is eltűntek. A betegségek két nagy 
csoportba voltak besorolhatóak: az éhezés okoz-
ta betegségekre, és a táplálkozási hiányok okoz-
ta fertőző betegségekre. A rossz higiénés hely-
zet is sok bajt okozott.

A születések és a házasságok vagy halálesetek 
állami nyilvántartásba vétele ekkoriban még nem 
kezdődött meg, és a római katolikus egyház jegy-
zékei szerfelett hiányosak. A legújabb kutatások 
szerint, 1845 és 1851 között, a halálozások szá-
ma másfél millió körül van Írországban. A bur-
gonyavész következtében legalább ugyanennyi 
ember emigrált külföldre, Angliába és másho-
vá. „A fiatalok s erősek elmentek, csak az öre-
gek s betegek maradtak Írországban!”- tartotta 
a mondás. Így aztán nem is volt oly nagy csoda, 
ha Írország lélekszáma negyedével csökken le az 
időszakban. Nyolcmillió írből, a századfordulóra 
a burgonyavész és kivándorlás miatt mindössze 
ötmillió maradt élve, otthon. S mindezt alig öt 
esztendő, vagyis alig fél évtized alatt!

Az Ifjú Írország fiatal forradalmárjai 1848-ban 
felkelést robbantottak ki a brit uralom ellen, de 
széles körű támogatás híján ezt az angolok köny-
nyen leverték. Az éhezők mindenbe belefásultak. 
Nem törődtek a szabadságukkal, csak a túlélés-
sel. Az ír nagybirtokosok pontosan olyan fele-
lőtleneknek bizonyultak, mint angol kollégáik.

Az írek házassági szokásai is megváltoztak, a 
házasulandók sokkal később kötöttek egymás-
sal házasságot, mint korábban. A nők egyharma-
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da sohasem ment férjhez, míg a férfiak negye-
de nem nősült meg soha. A hajléktalanok lét-
száma megfeleződött a demográfiai és kulturális 
katasztrófa nyomán. A kivándorlók szinte mind 
római katolikusok voltak.

Írország nagy területei lakatlanná váltak, egész 
vidékek néptelenedtek el a burgonyavészben. A 
gael nyelv elveszítette uralkodó jellegét a szige-
ten, mivel az országból kivándorlók legtöbbje ír 
anyanyelvű volt. Akik az emigránsok közül angol 
nyelvű területekre költöztek, felhagytak a gael 
használatával.

Az írek híresek dalaikról, így semmi megle-
pő sincsen benne, hogy megörökítették a bur-
gonyavészt és szenvedéseiket is. Néhány búsko-
mor nóta népdallá vált a gaelek (írek) ajkán. Az 
íreknek nem maradt másra erejük, csak a pusz-
ta túlélésre.

Talán az sem véletlen, hogy Bob Geldofnak, 
az ír rockénekesnek jutott eszébe a Live Aid kon-
cert ötlete, látva az afrikai éhezőkről szóló ripor-
tot a televízióban. Bono, az ír U2 együttes éne-
kese 2000-ben szervezett egy hasonló koncertet.

Nemcsak Írföldön okozott terméskiesést a 
vész (noha itt volt a legnagyobb mértékű).A bur-
gonyavész végigszáguldott egész Európán, nyu-
gatról kelet felé, ám sehol sem okozott olyan teljes 
katasztrófát, mint éppen Írországban, a Zöld Szi-
geten. Az írekből kiölt minden reményt, ekkori-
ban lettek hírhedten búskomorak.

Skóciában, főképpen a skót anyanyelvű 
goidel népesség szenvedett sokat a skót Felföl-
dön. Közülük nem kevesebben, mint kétszá-
zezren pusztultak bele a vészbe, vagy menekül-
tek el előle. Wales területén, a hatalmas hegyek 

között is óriási pusztítást hagyott maga után a 
burgonyavész. A legtöbb kelta, aki még beszél-
te cymri anyanyelvét, Liverpoolon vagy Bristo-
lon keresztül hagyta el a szülőföldjét, a kilátás-
talanság elől menekülve, így tovább növelve az 
angol kikötők és városok mérhetetlen zsúfoltsá-
gát. Ezek meg sem álltak Dél-Amerikáig, még 
Argentínába is eljutottak. Itt is menetrendbe áll-
tak a koporsóhajók.

A Man-szigeti kelták, vagyis a manxok is ván-
dorbotot vettek a kezükbe, s a nyomor elől fut-
va-szökve hagyták el az otthonaikat.

Hasonlóképpen cselekedtek még a cornwalli 
kelta származásúak is, azaz a korniak, ők Ang-
liából főképpen az USA területére emigráltak.

Még a Franciaországban élő bretonok, saját 
kelta anyanyelvükön a breizek sem vonhatták ki 
magukat a burgonyavész hatása alól. Ők legin-
kább Kanadába települtek át az éhezés elől.

Az írek élesen kritizálták a Lord Russel-féle 
whig liberális kormány intézkedéseit. Felhány-
torgatták, hogy az angol kormány kisebbíte-
ni szerette volna a katasztrófa mértékét, s nem 
tett eleget a válság kezelésére. A kormány csak 
7 millió fontot költött a segélyezésre, noha a hat 
év alatt Írországból húszmillió font értékű árut 
vittek ki az angolok.

A történészek megállapították: az éhínség nem 
volt sem elkerülhetetlen, sem legyűrhetetlen. Az 
ír irodalmárok közül George Bernard Shaw és 
Leon Uris is megfogalmazta kételyeit az ango-
lokkal szemben. Az éhínséget tovább súlyosbítot-
ta a nem megfelelő kormányzati válasz. Politikai 
döntéseket hoztak, emberiességi döntések helyett. 
Elhanyagolás és félrevezetés, elnyomás és kegyet-

lenség, érzéketlenség és fösvénység, mondhatni 
álszentség jellemezte a gyarmatosítókat. Az ír 
történészek körében felmerült a szándékos és ter-
vezett népirtás gondolata, a borzasztó holokauszt 
kérdése is. A britek ugyanis a segélyek elosztásá-
nál figyelembe vették a rászorulók származását, 
de a vallását, sőt még az anyanyelvét is. A viták 
még ma sem csillapodtak le teljesen.

A burgonyavész szétverte a napóleoni háborúk 
korának viszonylagos egységét, ingatag gazdasá-
gát. A szó legszörnyűbb értelmében felszámolta 
az ír munkanélküliség roppant gondját. Lejárt a 
korai házasságok és a bő gyermekáldás kora. A 
sérelem, mely az íreket érte, mély volt és szinte 
begyógyíthatatlan. Ennek következtében a poli-
tikai helyzet is megromlott.

A százötvenedik évforduló kapcsán az angol 
tanítási nyelvű alsó- és felsőfokú iskolák tanter-
veibe mindenütt bekerült a burgonyavész emlí-
tése. Jó néhány ír és angol regényben is megörö-
kítették a kor tragédiáját

Az éhínségre való emlékezés napját Íror-
szágban minden év májusának első vasárnap-
ján tartják meg. Dublinban, az írek fővárosában 
egy egész szoborcsoport áll emlékezésképpen. 
Különleges szobrok ezek, szokatlanul vékony 
alkotások. Úgy ábrázolják az éhező ír családot, 
mint akik a kivándorlás előtt, félig haldokolva, 
utolsó erejükkel is a koporsóhajók felé igyekeznek, 
szeretnének felszállni rájuk a kikötőben.

A nagy burgonyavészt a legtöbb ír származá-
sú sem elfelejteni, sem megbocsájtani nem tud-
ja az angoloknak, még az események után 170 
esztendővel sem.

Az éhezők emlékműve Dublinban
fotó: internet


