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Katasztrófák nyomában
Szacsky Mihály
Hazánkban és a világ számos országában 2010-ben számos jelentős természeti,
ökológiai, ipari, meteorológiai katasztrófa történt. Jellemzően a katasztrófákat követő
értelmezésekben azt olvashatjuk, hogy „senki nem gondolt arra”, hogy a katasztrófa
bekövetkezhet. Az is láthatjuk, hogy a sorozatos katasztrófák sok esetben
összefüggéseket mutatnak. Napjaink kolontári gátszakadását és a vörösiszap
kiömlését is összetett katasztrófaként kell kezelni.
Az épített környezetben bekövetkezett károk, a zagy anyagának elterülése, az emberi
élet veszélyeztetése, az egyértelmű ökológiai összetett katasztrófák (emberi
egészségkárosodások, botanika, zoológia, hidrológia, limnológia stb.) is erre utalnak.
Az összetett katasztrófák esetében nem lehet egy bekövetkezett káreseményre
összpontosítani, mint ahogyan nem lehet csak egy területen a kármentesítést
folytatni .
Jellemzően minden előre nem számított katasztrófa esetében – főleg az első
időszakban – zavarodott kapkodás a jellemző. Ez nem kritika, hanem ez abból
adódik, hogy például ilyen méretű kémiai baleset még nem történt országunkban, és
ennek megfelelően az elhárítására nem tudtak berendezkedni. A problémát fokozza,
hogy az ország hadereje létszámában és felszereltségében is olyan, amilyen. Nincs
tartalékosi rendszer, nincs olyan szervezet, mint például az Amerikai Nemzeti
Gárda, amit megfelelő felszereltséggel, szakmai vezetéssel azonnal a helyszínre
lehetne irányítani. A katasztrófa-elhárítás ilyen méretű eseményekre nem tud
felkészülni számos objektív ok miatt.
Mint ahogyan azt többször tapasztalni lehetett katasztrófák esetében, az objektív
hírközlésen felül akar emelkedni a szenzációvadász kereskedelmi média. Számos
valótlanságot csepegtetnek a híreik közé, ami a szükséges gyors mentést lassíthatja és
tévútra terelheti, ilyen például annak a rémhírnek a keltése, hogy a kiömlött
vörösiszap zagyban nagymennyiségű radioaktív izotóp található. Külön erőket
kellett arra fordítani, hogy a közvéleményt megnyugtassák. Ez nem elhanyagolható
további veszélyt hordozhat. Hallhattuk, „jó, ha nincs radiokatív izotóp, akkor nincs
is veszélyhelyzet”. A példák értelmezésével is csak mérsékelten kell hír formában
foglakozni.

A PANNON-PALATINUS lassan két éve azt szorgalmazza: ismerjük fel azt, hogy a
katasztrófák sorozata nem ért véget. Potenciális kockázati helyszínek találhatók az
országban. A lakosságot nem lehet félelemben tartani, de megfelelő „katasztrófaprevencióval” mérsékelni lehet a jövőbeni károkat, és nem utolsó sorban fel lehet
készülni a várható katasztrófákra.
Felvetődik a kérdés, hogy miért nem lehet megelőzni a katasztrófákat. A válasz
nagyon egyszerű. A természet ereje emberi erővel nem mérsékelhető, sőt egyes
emberi tevékenységek elősegítik azt, hogy a természet törvényeinek megfelelően a
katasztrófák hatása felerősödjön. A palatinuszi filozófia szerint tudomásul kell
vennünk, az ember a természet szerves részét alkotja, és az élet fenntartásának alapja
az, hogy a természettel harmóniába éljünk. Tehát ha beavatkozunk a természet
rendjébe, akkor a természet erre minden esetben megadja a válaszát, amit
katasztrófaként élhetünk meg.
A kolontári tragédia egyik katasztrófaeleme, hogy a közvetlen és meghatározott
távolságon belül (nagyon leegyszerűsítve) az emberi életen kívül

minden más

élőlény elpusztult, vagy az élet körforgásának megfelelően (táplálékláncolat) meg fog
szűnni.
A katasztrófák esetében azt láthatjuk, hogy a bekövetkezett károk mentesítése akkor
a leghatékonyabb, ha tökéletesen centrális szakmai irányítás működik. A
hatékonyságot súlyosan veszélyezteti, hogy nagyon sok „okos” tanácsot adnak, ami
előbb vagy utóbb kaotikus helyzetet idézhet elő. Nem pejoratív értelemben,
demokratikus szavazási rendszerrel nem lehet akut katasztrófa-elhárítást végezni.
Vegyes érzelmekkel hallottam, amikor egy természetgyógyász nehezen értelmezhető
természetgyógyászati kezelést javasolt az ott lakóknak. Ezt csak egy nagyon rosszízű
marketingfogásnak lehet tekinteni. Hazánkban kitűnő szakavatott és értő,
katasztrófa-medicinában jártas szakemberek vannak. Esetünkben is tökéletesen
végezték munkájukat, mert ilyen esetben nincs idejük a média kíváncsiságát
kielégíteni.
A hangsúlyt a jövőben a katasztrófák megelőzésére, és azokra való felkészülésére kell
helyezni. Az is fontosnak tartanám, hogy szabályozni kellene, kik nyilatkozhatnak.
Felröppent az a hír, ami tényeken alapult, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
egy hat főből álló tudós testületet küldött a helyszínre, ami természetesen helyes,
mert a tudomány számára is adatokat kell gyűjteni. Az egyik nem akadémiai
megszólaló viszont azt mondta, hogy a tudósok azért vannak lent, hogy pl.
állásfoglalásban határozzák meg, mi okozta a katasztrófát, és mi legyen a mentesítés

folyamata. Ez nem az akadémia feladata. Pálinkás József, a Magyar Tudományos
Akadémia Elnöke egy televíziós interjúban pontosította az akadémia feladatát, és
például elmondta, hogy az akadémia egy kutatóhelye 2004-ben leadott egy
tanulmányt a vörösiszap hasznosításáról, amit természetesen nem fogadott be az
ipar. Ez az akadémia igazi feladata.
A PANNON-PALATINUS sem az elmúlt napok eseményeit kívánja értelmezgetni, és
főleg nem kíván jóslásokba bocsátkozni. Évek óta azon az állásponton vagyunk, hogy
az országban induljon el egy folyamatos adatgyűjtési program, amit kidolgozott
javaslatunk szerint térinformatikai módszerekkel rögzítsünk, és naprakészen
elemezzük. Kezdeményezésünk nem talált meghallgatásra, annak ellenére, hogy
bizonyították a korábbi a palatinuszi elemzések, hogy prognózisaik a realitás talaján
állnak. Minden esetben pénzhiányra hivatkoztak.
Veszprém Megyében 2008-ban alakult meg a Pannon Tudományok Közhasznú
Egyesület. Az egyesület folyamatosan hangoztatta, hogy csak monitorozási
lehetőséggel és a térinformatikai adatok feldolgozásával lehet a jövőbeni
folyamatokat valószínűsíteni. Okként hoztuk fel azt a tényt, hogy Veszprém
megyében a katasztrófák kialakulásának nagy a kockázata. Nem dramatizálva a
helyzetet, az egyesület a kezdeti időszakban összegyűjtött (nem állami támogatások)
kutatási pénzeit a közüzemi szolgáltatók elvitték, és ezáltal székhelyünktől is meg
kellett válni . A kolontári tragédia után az egyesület tagjainak és szimpatizánsainak
nem kellett mást tenni, mint elővenni a térinformatikai rendszer alapján azokat a
dokumentumokat, amelyek a katasztrófa helyszínére vonatkoznak. A tényszerű
adatok feldolgozása alapján egyértelművé vált, hogy egy működő monitoringrendszer esetében a MAL zagytározóját ökológiai szempontok alapján kiemelten
kockázatosnak ítéltük volna meg, de nem volt lehetőségünk arra, hogy a
döntéshozókig információink eljussanak.
Emeljünk ki két olyan kérdést, amelyek szinte minden híranyagban szerepelnek úgy,
hogy a fogalomról gyakorlatilag a nagy többségnek fogalma sincs.
Kezdjük azzal, hogy mit jelent az hogy zagy:
„A zagy nagyobb mennyiségű szilárd anyagot tartalmazó folyadék. A szilárd fázis
általában nem képes oldódni a folyadékban, és gyakran ülepszik benne. Ülepedési
sebessége a szemcsemérettől, és a relatív áramlástól függ. Különböző ipari
technológiákban sokféle a zagyok megítélése, még akár egy eljáráson belül is. A
kiülepedést épp ezért néha meg kell akadályozni. Ezt különböző áramlástechnikai
gépekkel oldják meg.”

A kiülepedés tehát azt jelenti, hogy a tározóba jutatott szilárd finom szemcsék
fajsúlyuknak megfelelően rétegződnek. Egyszerűen a nehezebb anyagokat
tartalmazó szilárd egységek a tározó alján, a könnyebb részek a felső részen
képeznek rétegeket. A tározóban mindaddig, míg vörösiszapot juttatnak be, ez a
folyamata zajlik. A vörösiszapnál fontos megjegyezni, hogy a folyamatos feltöltés
ideje alatt szabadon van a felső réteg, addig vizesen célszerű tartani, hogy a finom
porszerű szemcséket egy erősebb szél ne kezdje el hordani. Ezt fenn tudják tartani,
mert a technológiánál alakalmazott lúg (ami esetünkben nátriumhidroxid, NaOH) jól
oldódik (heves reakció közben) a vízben. Bepárlódás esetében a koncentráció miatt
növekszik a pH értéke. A bepárlódás a lúgos oldat fajsúlyát növeli. Leegyszerűsítve a
MAL kommunikációja szerint mérésük alapján a tározó pH 9 alatti értéket mutatott
(mérsékelten, közepesen lúgos). Felvetődik az a gyanú, hogy a nyilatkozat nem
megfelelő, és megtévesztő adatot mutat. Lehetséges, hogy a méréseknél a tározó
tetejéről vettek mintát esőzés után. A felső rétegben közvetlen az esőzést követően
akár 8 ph értéket is lehet mérni, miközben az alsób rétegek NaOH koncentrációja 13
feletti pH értéket mutat. Ennek oka az, hogy a zagytározó fajsúly alapján erőteljesen
rétegződik. A katasztrófát követően azt történt, hogy a támfal kiszakadásával a
réteződött zagy keveredett, és szuszpenziót hozott létre, magas 13 pH érték felett.
„A szuszpenzió egy olyan oldat, amelynek alkotóelemei nem szolvatálnak, azok
között nem lép fel oldódás. Bizonyos idő elteltével a nehezebb alkotóelemek
leülepednek az oldat aljára (gravitációs elválasztás). Rendszerint 500 nanométernél
nagyobb részecskék csoportja elosztva egy folyadékban; megfelelő szemléltető
például a homok és a víz, illetve az olaj és a víz keveréke szolgálhat.”
Az ökölógiai azonnali (determinsztikus) károk a Marcal folyó teljes élővilágának
pusztulását eredményezték. Az emberek életét és egészségét is egy ilyen mérvű
lúgos érintettség súlyosan veszélyezteti. A helyszínen tartózkodók lúggal való
érintettségét jelenleg senki nem monitorozza. Minden lehetőség arra, hogy a
helyszínen a legkisebb érintettséget is ki lehessen mutatni, amelyeket közvetlen
mentesítéssel el lehetne hárítani. Azt nem is szívesen említem, hogy ilyen műszer is
volt a Pannon Tudományok Egyesület székhelyén.
A környezeti katsztrófának létezik egy másodlagos hatása is (sztochasztikus), amit az
anyag elemi összetételében kell keresni. A vörösiszap összetétele főbb körvonalakban
ismert, amiről sokan azt mondják, hogy toxikus anyagot nem tartalmaz, bár
szakértők hosszútávú egészségkárosodási kockázatát említik. Ennek egy oka van,
amiről viszont kevesen beszélnek. Ez nem más, mint a mennyiség. Valóban ha 1
kilogramm vörösiszap került volna ki a természetbe akkor semmilyen hatást nem
jelentene, de esetünkben akár millió tonnákban mérhetjük a koncentráltan jelenlévő
vörösiszapot. A kiömlést követően a talajon elterülve napsütés és szél esetében a
zagy finom porszemcséit a szél elkezdi hordani, és elsősorban a tüdőben
koncentrálódik.

A Pannon Palatinus a hatástanulmányokat folyamatosan végzi, nem alkalomszerűen.
A helyszíni mérésekről, feladatokról közvetlen és hosszútávú hatásokról nagyon
sokat lehet írni, de jelenleg nem ez a fontos. A néhány táblázatot (a teljesség igénye
nélkül) a probléma nagyságának érzékelésére mellékeljük.
Összefoglalásként a PANNON-PALATINUS véleménye az, hogy a jövőben a
katasztrófák megelőzésére centralizált monitorozást és elemzést kell végezni. Egyes
katasztrófák bekövetkezése esetében mindent a helyén kell kezelni, mert esetünkben
is szélsőséges nyilatkozatokat olvashatunk, hallhatunk. Tehát a tragédiákat nem
lehet túldimenzionálni és nem lehet alul értékelni. A pánikkeltések helyett pontosan
informáli kell a lakosságot a helyzet súlyosságáról. A mentesítéseket racionálisan és
tökéletesen célra orientáltan szükséges végrehajtani.
Táblázatok és mellékletek értelmezés nélkül.
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