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Természeti katasztrófák és kulturális hatásuk a 19. században

KÓSA Li\SZLÓ akadémikus,
tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék

Rekto1· Úr!
Hólgyeim és Urnim!
Tisztelt Ünnepi Kó'zgyiilés!
Köztudott, hogy a természeti katasztrófák nagyobb része tőlünk, emberektől teljesen függetlenül
következik be (pl. földrengés, szökőár, nízhányó kitörése), más részüket azonban közvetetten-közvetve
emberi tevékenység váltja ki, vagy az ember - ha nem is célzatosan, de - mulasztásaival hozzájárul az
okozott károk súlyosbodásához. A szélsőséges időjárás például azért is okozhat hirtelen áradást vagy
ellenkező esetben aszályt, mert az ember megbontotta a természeti egyensúlyt és nem gondoskodott a
várható káros hatások elhárításáról. Nem mindig lehet azonban eredményesen védekezni. Például a
földrengés okozta rombolás foka biztönságosabb építkezéssel mérsékelhető, de maga a katasztrófa
mégis bekövetkezik. Esetenként kedvezőtlen körülmények találkozása láncreakciót válthat ki. Nem
egyszer előfordult, hogy földmozgás következtében összeomló épületek között tűz ütött ki, minek
következtében településrészek leégtek. Az 1840-es évek második felében az írországi burgonyavész
okozta természeti károk olyan társadalmi-nemzeti katasztrófához vezettek, amelynek demográfiai
következményei máig nem nintek el az Ír-szigeten.
A természeti csapások minden időben élénken foglalkoztatták a közvéleményt. Nincs őstörténettel
összefüggő mitológia, mely ne utalna rájuk, melyben ne szerepelnének sorsdöntő tényezőként. A törté
netírás hosszú ideig, egészen az utóbbi évtizedekig mégis többé-kevésbé figyelem nélkül hagyta társadalmi
és kulturális összefüggéseiket. Századokon át szolgálta a horrorszi.ikségletüket katasztrófahírekkel tápláló
emberek igényeit, a szörny(íségeket a regisztráláson túl legfeljebb mint kultúrhistóriai kuriózumokat idézte.
Pedig a katasztrófatörténetek mindenkori tanúi a társadalom anyagi, fizikai, lelki tűrőképességének.
Miért soroltam föl ezeket a többnyire ismert tényeket? Azért, hogy a sokféleség miatt nehezen
tipizálható katasztrófáknak egy közös vonását kiemeljem: minden esetben az ember és a természet
kapcsolatát teszik próbára. Történeti kutatásuk fókuszába helyezve az ember és a természet kölcsön
hatását, az ember természeti környezetéről való gondolkodását és gondoskodását, láthatjuk, hogy a
védekezés, az elviselés, a helyreállítás, az ismétlődés elkerülésére törekvés esetenként jellemző kultu
rális-civilizációs következményekkel jár.
Annak, hogy figyelmünket ebben a rövid előadásban éppen a XIX. századi Magyarország termé
szeti katasztrófáira fordítom, két fontos oka van. Az első összetett: a fölgyorsult és gyakran halmozott
következményekkel zajló modernizációs folyamatok miatt a XIX. században a katasztrófák páratlan
korszak- és szemléletváltásban, olyan helyzetekben és feltételek között tanulmányozhatók, amelyek sem
előbb, sem utóbb nem adódtak az ország történelmében, következésképpen különleges tanulságokra
vezetnek. A másik ok egyszer(íbb és gyakorlatiasabb. A kifejlődő modern polgári közigazgatásnak
köszönhetően a korábbiaknál sokkalta gazdagabb források állnak rendelkezésre. A dokumentálás ekkor
lépett abba a szakaszba, amely mai normákat is kielégít.
Tudjuk, hogy Magyarországon szökőár és vulkánkitörés nem fenyeget, pusztító földrengés pedig
viszonylag ritka, ám a katasztrófa-választék így is bőséges. Előadásomban időkorlátok miatt csak
példákkal foglalkozhatom, néhány súlyosabb eseményt emelhetek ki. Először sűrítve ismertetem az
események történetét. Azután néhány lényeges szempont alapján elemezni fogom következményeiket.
Az időjárási szélsőségek a XIX. században kétszer okoztak komoly ínséget: 1815-1 7-ben a túlontúl sok
csapadék és a kései fagyok, 1863-ban a csapadékhiány nyomában föllépő aszály. Az első inkább hazánk
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musból, de ha állami felügyelettel is, elsősorban magántársulásokra és magántőkére támaszkodott. A
közegészségügyi intézkedések mellett a filoxéra elleni küzdelemben és a szőlőterületek rekonstrukció
jában lépett föl a leghatékonyabb segítőként az állam. Kezdetben a szakemberek nem tartottak a filoxéra
nagyarányú pusztításától, amikor azonban komolyra fordult a helyzet, a korabeli tömegkommunikáció
számos eszközének bevonásával próbáltak segíteni a védekezésben a hatóságok. A vész visszavonulása
után a hatékony állami propagandának és segélyakcióknak köszönhető a borvidékek talpra állása. A
homoki tájak ültetőinek több éves adókedvezményt adtak, elengedték a fennálló dézsmaválság törlesz
téseket, ismeretterjesztő tanfolyamokat és jutányosan rezisztens vesszőárusítást szerveztek. Nemcsak a
borvidékek rekonstrukciója sikerült, de egy sor új eszköz, eljárás, ismeret meghonosodásával átalakult a
magyar szőlőkultúra is.
Tisztelt Hallgatóság!
Végezetül bizonyára nem tévedek, ha föltételezem, hogy előadásomat hallgatva, sokakban fölrém
lettek a XX. század természeti csapásainak emlékei és azok civilizációs-kultúrális következményei. Sőt
talán még az is, hogy alighanem elhódítanák az előző századtól az értékpusztításban mérhető elsőbb
séget, ha ilyesfajta történelmi vetélkedő egyáltalán elképzelhető lenne. De az ellenvetést is magába
foglaló kérdés jogos: mi változott a lényeget tekintve? Előadásomban arra szerettem volna rámutatni,
hogy a XIX. században a magyar társadalom összességében sikerrel birkózott meg a nem egyszer saját
maga által keltett vagy fölerősített katasztrófákkal, illetőleg következményeikkel, sőt olykor javára is
tudta fordítani a következményeket. A XIX. század ismert derűlátását valószínűleg ilyen eredmények is
táplálták. Századunkról, mely lassan a XIX. század helyett lesz „múlt" századdá, korántsem tudom ezt a
derűlátást feltételezni. Nem feladatom mérlegelni, mennyivel súlyosbodott a helyzet a környezeti vál
tozásokkal összefüggően újra és újra fenyegető katasztrófákkal, és bekövetkezésük megakadályozásának
mennyivel nagyobb az esélye. A sok lesújtó esemény ellenére annyiban mégis derűlátók lehetünk, hogy
a közelmúlt történelme tanúsítja: a természeti csapások egy része, elsősorban ökológiai szemlélettel
megelőzhető, s ha újabbak lépnek a helyükre, a küzdelem nem reménytelen, a károk jó része helyre
állítható.
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