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A CUNAMI ÉS TANULSÁGAI — AZ EURÓPAI FÖLDTUDOMÁNY
KIÁLTVÁNYA

„Felkészíteni, megelőzni, kárt enyhíteni”: ez az a hármas 
jelszó, amelyet az európai földtudományi egyesületek közel
múltban kibocsátott állásfoglalása fogadott el a délkelet-ázsiai 
földrengés- és szökőár-katasztrófa tanulságaival kapcsolatban. 
A „Földtudományok kiáltványa a természeti katasztrófák 
elleni polgári védekezésről — Geoscientific Manifesto on 
Civil Protection against Natural Hazards” című anyagot az 
eurogeológusok szövetsége (EFG — European Federation of 
Geologists), az európai geológiai szolgálatok tanácsa (Euro- 
GeoSurveys), a nemzetközi mérnökgeológiai társulat (Interna
tional Association of Engineering Geology — IAEG), a Föld- 
tudományok Nemzetközi Szövetsége (International Union of 
Geological Sciences — IUGS) és a World Geologists együtte
sen fogalmazta meg. A kiáltványt megfogalmazó szervezetek 
jogosan képviselik az európai földtudományt, beleértve a 
földtani veszélyeztetettség szakértőinek közösségét is. Az 
állásfoglalás, amelyhez csatlakozott az EAGE is, február 8-án 
került az Európai Bizottságnak a polgári védelemről tartott 
rendkívüli ülése elé. Az alábbiakban kivonatosan, szabad 
fordításban ismertetjük a kiáltványt, helyenként dőlt betűs 
megjegyzéseket füzünk hozzá a hazai helyzet vonatkozásában. 
A kiáltvány megjelent a First Break márciusi számában (23. 
kötet, 3. oldal), és letölthető a First Break honlapjáról is 
(www.firstbreak.org > EAGE news).

Bevezető megjegyzések

A természeti katasztrófák esetében az áldozatok száma, az 
infrastruktúra pusztulása, a társadalomra gyakorolt hatás, 
valamint a nemzetgazdaságokra utóbb gyakorolt fékező hatás 
sokkal nagyobb, mint akár a légi, a tengeri vagy közlekedési 
baleseteknél. A mostani szumátrai földrengés és az azt követő 
szökőár ismét rávilágított a természeti erők által okozott károk 
kezelésének fontosságára. Hasonló szökőár bárhol, bármikor 
bekövetkezhet: a kutatások szerint kb. 8000 évvel ezelőtt 
Norvégia partjainál volt egy tenger alatti földcsuszamlás, 
amely méreteiben hasonló szökőárt idézett elő. Az elmúlt 
évtizedekben a természeti katasztrófák száma megnőtt, és ez 
aláhúzza a megelőző, és ha szükséges, a kárenyhítő intézkedé
sek fontosságát. Európa meg fogja szenvedni az árvizeket, a 
felszínmozgásokat és a földrengéseket.

Minden politikai és kormányzati szint jelenleg inkább a 
katasztrófák utáni mentéssel, semmint a megelőzéssel vagy ve
szélykezeléssel szeret vagy tud foglalkozni. Ha figyelembe 
vesszük a globális felmelegedés várható következményeit és a 
veszélyeztetett területek beépítettségének állandó növekedését, 
ez a megközelítés csak a költségek folyamatos növekedéséhez 
vezet. Ezzel ellentétben a veszélyek felismerése és a kockázatok 
csökkentése jelentősen csökkentheti a veszélyeztetettséget és 
ezzel együtt az össztársadalmi ráfordításokat. A katasztrófák 
utáni helyreállítás költsége százszorosa lehet az előzetes földtu
dományi kutatások és a veszélyeztetettség-térképezés árának.

Nem azért nőtt meg a természeti katasztrófák száma és 
hatása, mintha a Föld agonizálna és közel lenne a világ
vége. Az egyik ez irányba ható tényező, hogy a világ kisebb 
lett, minden katasztrófa hírét a média azonnal a szemünk 
elé tálalja. Л másik, fontosabb tényező: az urbanizáció és a 
Föld lakosságának növekedése miatt egyre nagyobb 
területeket foglalnak el a beépített, tehát sűrűn lakott és 
ezért sérülékenyebb területek. Fia már az urbanizációt nem 
tudjuk visszafordítani, akkor a természeti erők által okozott 
veszélyeztetettséget kell csökkenteni.

Első javaslat: a szükségtelen kockázat elkerülésére hasz
nálják fel a földtani adatokat a területfejlesztési tervekhez.

Elengedhetetlen, hogy olyan kockázati térképek készülje
nek, amelyekkel még egy katasztrófa bekövetkezése előtt meg 
lehet határozni a sérülékeny területek (árterek, csúszásveszé
lyes területek, földrengésveszélyes zónák) beépíthetőségét. 
Evvel párhuzamosan a jogi szabályozásnak olyan erősnek kell 
lennie, hogy ne lehessen megkerülni a geológiai/geofizikai 
kockázatbecslés adatait a területfejlesztési és a településfej
lesztési tervek elfogadásának szakhatósági eljárásai során.

Ilyenkor mindig Hollóháza jut eszembe. A falu öregjei tud
ták, hogy melyik domboldalra lehet és melyik domboldalra nem 
lehet építkezni. Az 1968 és 1971 között a Központi Földtani 
Hivatal által irányított felszínmozgás-kataszterezés itt is kijelölte 
az aktív mozgásveszélyes területeket. Mindezt elfeledve és negli
gálva, a csúszásveszélyesnek kategorizált területen új házak 
épültek, majd elindult a lejtő és mi, adófizető állampolgárok 
fizettük meg a kárenyhítés százmillióit.

Második javaslat: készítsék fel a társadalmat a természe
ti veszélyekre és tanítsák meg arra, hogy hogyan viselked
jék a katasztrófák során.

A természeti katasztrófák hatását sokszor az is növeli, hogy 
az emberek a bajban nem értelmes módon viselkednek vagy (a 
helyzet nem ismeretében, esetleg pánikban) helytelen döntése
ket hoznak. A katasztrófaelhárítás (hazánkban: a polgári véde
lem) helyzetét nagyban megkönnyítené, ha az embereket jobban 
érdekelnék a természeti veszélyek, és többet aidnának a Földről 
(érteni kell, hogy mi történt és nem szabad olyat tenni, ami 
fokozná a károkat). Ez természetesen a közigazgatásra és a 
törvényhozásra is igaz: ha országos és helyi politikusaink (ki
csivel) többet értenének a földtudományokhoz, akkor jobb és 
határozottabb törvényeink vonatkoznának a természeti károk 
megelőzésére és a kárenyhítésre.

E sorok írójának családja egyszer átélt egy közepes mére
tű földrengést Santiago de Gubában. Az érthető pánikban 
szomszédunk, egy Örmény asszony magyarázta el és mutatta 
meg, mi ilyenkor a legfontosabb teendő: zárd el a gázt. kap
csold ki a villanyt, és csak azután menj le az utcára. О tudta, 
hogyan kell ilyenkor viselkedni, mert Örményországban 
öt százszor annyi földrengés van, mint Magyarországon.
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Harmadik javaslat: a veszélyeztetett területeken létesít
senek egy, a várható veszélyeknek megfelelő korai figyel
meztető rendszert.

Apró geológiai változások a katasztrófa előjelei lehet
nek. Ha felismerjük az ilyen jelzések természetét és a föld
felszínen (meg a világűrből) figyelemmel kísérjük (monito
rozzuk) ezeket, (talán) következtetni tudunk a bekövetkező 
katasztrófára, és megelőző-kárenyhítő intézkedéseket tehe
tünk. Ehhez azonban még további kutatások szükségesek: 
több esetben nem teljesen értjük (még) az összefüggések 
természetét és a jelzések megbízhatóságát.

Nos, ebben az esetben nincs sok kritikai megjegyzésem. 
Legnagyobb veszélyforrásunk, az árvizek tekintetében a 
világ egyik legjobb előjelző rendszerét működteti a vízügyi 
szolgálat. A földrengésekre nincs megbízható előjel. De 
tudja-e vajon egy, a hegyoldalban építési telket vásárló 
polgár, hogy mit jelent az, ha a telken görbén nőnek a fák? 
És az önkormányzat elrendeli-e (vagy fenntartja-e) ezen a 
környéken az építési tilalmat?

A kiáltvány utóélete

A kiáltvány hatásáról most még nem sok állapítható 
meg. A madridi EAGE-kongresszuson e tárgyban külön

szekciót szerveznek, amely lehetőséget nyújt a földtani 
veszélyek kutatási eredményeinek bemutatására, valamint 
az erre vonatkozó tervek megtárgyalására. Nemcsak saját 
földrészünk kockázatbecslésével kíván a szekció foglal
kozni, hanem a szumátrai földrengés és az arra következő 
szökőár tanulságaival is.

Az Európai Unió 2005. január 7-én külügyminiszteri vál
ságtanácskozást tartott abban az ügyben, hogy a tagországok 
milyen segítséget tudnának nyújtani a katasztrófasújtott 
országoknak. Külügyminiszterünk birtokában volt annak az 
állásfoglalásnak, mely szerint az MGSZ és intézetei (a 
TESCO Rt.-vei együttműködve) minden szakmájukba vágó 
segítséget hajlandók és képesek megadni a bajba jutott terü
leteknek, amennyiben ilyen irányú segítségre szükség van. 
Az érintett országoktól ilyen fajtájú kérés nem érkezett. Az 
EU az említett tanácskozáson 350 millió euró keretet szava
zott meg a tengerrengéskárok enyhítésére. Az elfogadott 
program (ld. europa.eu.int/comm/world/tsunami) pénzügyi 
támogatást irányoz elő (többek között) a földtani veszélyekre 
vonatkozó nemzetközi egyezmények helyi érvényesítésére, és 
2 millió euró keretet szán a cunami-előrejelző rendszer kiépí
tésének támogatására.

Kakas Kristóf

In Memóriám:
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Fiatalon távozott közülünk Pista. Baráti körben 
„Aus” alias nevén szólították.

A tiszteletes úr szerint „befutotta pályáját”. Nem 
hiszem, hogy igaza volt. Sokkal több dolga lett volna 
ezen a földi pályán.

Miskolcon született polgári családból, s ezt fontosnak 
is tartotta. A Földes Ferenc Gimnáziumban szerzett 
alapokra épített biztos tudást a Miskolci Egyetem 
Bányamérnöki Karának Geofizikus Szakán. 1979-ben 
szerzett diplomát, és az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet Geoelektromos Főosztályán, Erkel András 
irányításával kezdte pályáját. Első fontos feladataként 
részt vett a szénkutatásban úttörő jellegű felszín
fúrólyuk közötti elektromos átvilágítás módszerének 
borsodi bevezetésében.

Megházasodott, Miskolcon telepedett le, jó 
körülmények közé került, lánya született: Zsuzsika. A 
80-as években az Országos Földtani Kutató és Fúró 
Vállalat (OFKFV) Geofizikai Osztályán dolgozott, majd 
egy szakmai kit.-ben is feladatokat kapott. Fokozatosan 
mestere, szakértője lett a hagyományos geoelektromos- 
mérnökgeofizikus szakterületnek, s ezzel párhuzamosan

a karotázs értelmezésnek. Különösen kedvelte a 
hidrogeológiai problémákat, új szem megoldást talált a 
szivárgási tényező fúrólyukbeli meghatározására, az „ősi” SP, 
ellenállás, természetes gamma szelvények felhasználásával.

A geológus kollégák szívesen olvasták értékelő leírásait, 
elmélkedéseit, mert az ő nyelvükön beszélt; alapos ismerője 
volt a rétegtannak és — természetesen — a szeretett Bükk- 
hegységnek. Abban az időben szívesen túrázott.

Az átalakulás után, 1990-től a miskolci Geoservice Kft. 
dolgozója, változatlan feladatkörben. Pista beérett, szakmai 
kérdésekben magabiztosság és logikus gondolkodás 
jellemezte. Eközben a háttérben leselkedett konok 
szenvedélye. Nem ismerte fel a veszélyt. Megvált korábbi 
munkahelyétől, s a Háromkő Bt.-nél kapott munkát.

Egy darabig jól mentek a dolgok: Tisza-menti, Eger- 
környéki, berekböszörményi és más vízbázisvédelmi 
geoelektromos szondázások értékelését végezte. Eleinte együtt 
velünk, aztán otthon. Nem akart kórházba menni.

Gondolatban magával vitte kedvenc gordonkáját. Isten 
nyugosztalja!

Bucsi Szabó László
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