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Tanulságok és nehezen 
levetkőzhető reflexek: 
a biztonság mítosza 

Néhány évvel ezelőtt, az 1977-es 
bukaresti földrengés negyvenedik 
évfordulója kapcsán a sajtót szá-
mos katasztrófavédelmi kérdés fog-
lalkoztatta. A Nemzeti Földfi zikai 
Intézet (INFP) vezetői egymásnak 
ellentmondó nyilatkozatokat tettek. 
Gheorghe Mărmureanu, az intézet 
tiszteletbeli elnöke több mint ezer 
év adatait elemezve arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a következő 
nagyobb földrengés 2040-ben, vagy 
2077-78 körül lesz. Constantin Iones-
cu, az intézet elnöke ellenben azt 
állította, hogy csak nagyon durva 
becsléseket lehet tenni, a földrengés 
idejét nem lehet előre megállapíta-
ni. A biztonsági kérdések előtérbe 
helyeződése elválaszthatatlan a 
2015-ös Colectiv-tragédiától, ahol a 
hanyagság, a megvesztegethetőség, 
a tűzrendvédelmi előírások be nem 
tartása 65 ember halálához és több 
mint 180 ember sérüléséhez vezetett. 

A földrengésveszély csökkentésé-
ért küzdő Re:Rise egyesület szerint a 
fővárosban több mint 2200 olyan in-
gatlan van, ami földrengéssel szem-
ben sérülékeny, mindez több tízezer 
tömbházlakást és közösségi teret 
foglal magába. Matei Sumbasacu 
építészmérnök, a Re:Rise alapítója 
szerint a ’77-es földrengést követően 
az épületek még rosszabb állapotba 
kerültek, és egy hasonló katasztró-
fa elkerüléséért nem sokat tettünk. 
Nicolae Ceaușescu öröksége a mai 
napig kísért, az épületeket sem a 
’77-es földrengés, sem pedig a ’89-es 
rendszerváltozás után nem erősítet-

ték meg. A kondukátor földrengést 
követő negyedik hónapban hozott 
döntése, amellyel az épületek hely-
rehozatalát leállította, mai napig 
a probléma gyökerét jelenti. Egye-
dül olyan külsődleges javításokat 
engedtek, amelyek látható helyen 
voltak, és az emberekkel elhitették, 
hogy biztonságban vannak. Ennek 
a meggyőződésnek a mítosza a mai 
napig továbböröklődött.  

A Re:Rise egy olyan bukaresti, 
nem kormányzati szervezet, amely-

nek elsődleges célja a sérülékeny 
közösségek támogatása és infor-
málása, a földrengés okozta károk 
csökkentése a technikai fejlesztések 
segítségével. A szervezet Gheorghe 
Ursu építészmérnök, költő, író em-
lékápolását is felvállalta, aki morá-
lis késztetéstől hajtva szembeszállt 
a javításokat leállító rendelettel. 
A földrengést követő elégtelen be-
avatkozásokról egy cikket írt, amit 
sikerült elküldenie a Szabad Európa 
Rádiónak, majd egy katasztrófáról 
megemlékező műsorban felolvasás-
ra került. Gheorghe Ursut egy mun-
katársa jelentése nyomán letartóz-
tatták, majd halálra verték.     

Éledő civil kurázsi

A Colectiv-tragédiának kétségte-
len pozitív hozadéka, hogy a ka-
tasztrófavédelem területén számos 
nagyszerű kezdeményezést indított 
útjára. Ilyennek tekinthető a Co-
de for Romania, amely a bukaresti 
tűzvész után, a hollandiai Rotter-
damban összegyűlt néhány fi atal 
indítványaként született. A Code for 
Romania applikációk fejlesztése ré-
vén digitális választ kíván nyújtani, 
illetve tevőleg beavatkozni olyan 
vészhelyetek esetén, mint például 
egy földrengés. Az önkéntes alapon 
szerveződött, mára mintegy kétezer 
fős közösség dizájnereket, webfej-
lesztőket, építészeti szoft werfej-
lesztőket, kommunikációs szakem-
bereket, és kutatókat kapcsol össze 
egymással.

2016-ban hozták létre a Make Bet-
ter (MKBT) nevű szervezetet, amely 
a városfejlesztési folyamatokba 
kapcsolódik be, a földrengésveszély 
tudatosítását kívánja elősegíteni. 
Szaktanulmányok, kutatások és 

közpolitikai javaslatok megfogalma-
zása révén igyekszik hatással lenni 
környezetére. A szervezet Alert nevű 
projektje például térképre vetíti Bu-
karest veszélyeztetett épületeit, s fel-
tünteti a benne élő emberek számát.

Az alulról jövő kezdeményezések 
mellett a Világbank globális kataszt-
rófacsökkentési és helyreállítási 
eszköze (GFDRR) is feltűnt a színen. 
A Világbank 2018-ban 400 millió 
euró kölcsönt adott Romániának 
katasztrófakockázat-kezeléssel kap-
csolatos fejlesztéspolitikákra. Majd 
2019-ben Bukarest adott otthont az 
Understanding Risk Europe, kété-
vente megrendezésre kerülő konfe-
renciának. Az összejövetelen több 
mint 350 szakértő gyűlt össze szerte 
a kontinensről, hogy a technológiai 
újítások segítségével egy rezilien-
sebb társadalmat hozhassanak létre.

Miért nem aggódunk? 

Az építészeti megoldások a megelő-
zésre, a mentés során alkalmazott 
applikációk a megóvásra, a biztosító-
társaságok a kárpótlásra irányítják a 
fi gyelmet. A hiányosságok mögött 
feltehetően kulturális sajátosságok 
húzódnak meg. Gyakran a törvényi 
előírás és a társadalmi gyakorlat 
között túl nagy távolság feszül, s az 
emberek biztonságigénye sem te-
kinthető magasnak. Bár a lakásbiz-
tosításra az országban 12 éve törvény 
kötelez, egy idei felmérés szerint 
9,1 millió lakás közül mindössze 1,7 
millió van biztosítva, tehát 7,4 mil-
lió lakás egy természeti katasztrófa 
esetén kártalanítás nélkül maradna. 
A lakásbiztosításra való hajlandóság 
a legalacsonyabb néhány olténiai 
(Olt, Gorj, és Mehedinți), és mold-
vai megyékben (Botoșani, Vaslui), 
amelyekben 1% alatti a biztosított 
lakások aránya. Talán csak látszatra 
tűnik ellentmondásosnak, hogy épp 
ezeket a régiókat sújtják leginkább 
az áradások és földcsuszamlások. 
Az alacsony biztonságigény egyfajta 

védekezési refl ex is, hisz ha a létbi-
zonytalanság állapota magas biz-
tonságigénnyel párosul, az feszült-
séget generál. 

A mexikói példa

Az egyre szaporodó szakmai szer-
vezetek, illetve más országok ter-
mészeti katasztrófái a nemzetközi 
együttműködést is serkentették. 
2017 szeptemberében, alig néhány 
órával az 1985-ös katasztrófa fö-
lött tartott nemzeti megemlékezés 
után, Mexikóvárost 7,1-es erősségű 
földrengés rázta meg. Ha a 32 évre 
megismétlődő katasztrófa kezelését 
nézzük, hatalmas fejlődést találunk. 
Míg a ’85-ös földrengést a kommu-
nikáció teljes hiánya és gyér egész-
ségügyi ellátás jellemezte, addig az 
utóbbinál a kormány válasza gyors 
és professzionális volt, a lakosságot 
pedig a digitális technológia révén 
nagy számban és azonnal be lehetett 
vonni a mentésbe. 

A Codeando Mexico nevű nyílt 
innovációs platformot 2013-ban ala-
pították, amely digitális fejlesztések 
révén segített az információk azon-
nali továbbításával, s elősegítette 
a hatékony mozgósítást. Az elmúlt 
időszakban a Codeando Mexico és a 
Code for Romania együttműködést 
kezdeményezett, ahol a két ország 
megosztja egymással a mentés során 
szerzett tapasztalatait. A mexikói 
földrengéskor alkalmazott digitális 
technika átütő sikert hozott, azon-
ban ennek oka elsősorban a civil 
társadalom bevonódásának mexi-
kói hagyományaiban keresendő. 
Románia az IT-szektorban gazdag 
potenciállal rendelkezik, de épp a 
társadalmi részvétel terén mutat hi-
ányosságokat.

Az MKBT Bukarest 
veszélyeztetett épületeit 
ábrázoló térképe 

▴  FORRÁS: MEDIUM.COM

Gheorghe Ursu (1926–1985) 
építészmérnök, költő, író

◂  FORRÁS:  FACEBOOK/RERISEORG 

  Folytatás a  I I I .  o ldalról   




