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Víz, Duna-stratégia,
társadalom

A történettudomány közhasznáról

Új regionális – Kárpát-medencei – vízgazdálkodási programot
kell készíteni. A program terjeszkedjen ki mind a meden-
cében érvényesülõ vízfolyamatokra, a társadalom és víz vi-
szonyának részleteire (az úgynevezett „vízzel élés”-re) és
mutassa be a vízgazdálkodási szervezeteket, intézményeket.
Legyen a program egyik célja egymással kompatibilis nem-
zetállami jogszabályok és ágazati irányítási szervezetek ki-
alakítása.

A Kárpát-medence térségének túlnyomó része új
területigazgatási egységbe tagozódott 2007-ben: az Európai
Unióba. Elõször nyílik lehetõség 1918 óta, hogy a Kárpát-
medence természeti takarójáról és lakóinak jövõjérõl a nem-
zetállami megosztottság 90 éve után azonos természetgazdál-
kodási, és részben gazdaság- és társadalompolitikai elvek alap-
ján gondolkodjunk. (Miután az elmúlt 90 év során az itteni
államigazgatások – és nemegyszer hadseregeik – hideg-
vagy forróháborúkat viseltek egymás ellen. Nem szólva a
politikusok és értelmiségiek „áldásos” tevékenységérõl: a
nemzetállam érdekeinek jegyében uszították egymás ellen
az államok polgárait.)

A térségünket átölelõ kontinentális vízgazdálkodási
programok szolgáljanak alapelvként. Részben az EU Víz ke-
retirányelve (mint a vízgazdálkodás nemzetközi normáját és
eszközét biztosító politikai alapelv), részben a Duna-progra-
mok. A már mûködõ Duna-bizottság és a Duna-védelmi
Egyezmény. És a készülõ Duna-stratégia.

A programot szervezze, fogja át, majd igazgassa egy szer-
vezet. A szervezet kialakítását és a program elõkészítését,
vitáinak lebonyolítását vállalja fel Budapest. Budapest le-
hetne a Programiroda otthona is. Kedvezõ helyzet adódik:
Magyarország lesz az EU soros társelnöke 2011-ben.
Amúgy is a két nemzetközi Duna-szervezet – a Duna-védel-
mi és a Duna-bizottság – egyikének, a Duna-bizottságnak
Budapest a központja, 1954 óta. (A Duna-védelmié Bécs.)

A Kárpát-medencei Vízgazdálkodási Program elõter-
jesztését meg kell hogy elõzze egy helyzetfelmérés, és an-
nak részeként egy történelmi számvetés. Vagyis: a regionális
vízgazdálkodási hagyományok, a történelmileg kialakult
szervezetek áttekintése. Mindenekelõtt az utóbbi 90 év, a
nemzetállami vízgazdálkodási hagyományok áttekintése.
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A víz, az ember történelme,
jövõje

Víz és éghajlatváltozás

Most vált világossá, hogy a 2007. feb-
ruár–július között bejelentett éghajlat-
változási forgatókönyvek (IPCC) valós
természetváltozási folyamatokat rögzí-
tettek. A Föld – Gaia anyánk – egy fel-
melegedési periódusban „él”. Ezt a fel-
melegedést mérjük immáron 160 éve.
(Amihez mi, történészek – mármint ter-
mészettörténelemmel foglalkozók –
hozzátesszük: a Föld ilyen, sõt ennél
drasztikusabb felmelegedést, lehûlést
sokszor élt meg az elmúlt
évszázezredekben.) Ennek a
felmelegedésnek többirányú
kihatása lesz az éghajlat által
befolyásolt természeti kör-
nyezetre: tengeri áramlatok-
ra, tengerszint-emelkedésre,
de ugyanígy a növény- és ál-
latvilágra. És az emberi vi-
lágra: az ember életlehetõsé-
geinek változásaira, ipari és
élelemcikkeinek termelésé-
re, lakókultúrájára, sõt szo-
kásvilágára is. Mind az euro-
atlanti világban, mind az
azokon kívüli térségekben.

Viták folynak a világ tu-
dományosságában a felme-
legedés okairól. Ismeretesek
szellemi – és kevésbé is-
mert üzleti? – összecsapá-
sok: vajon az antropogén
tényezõk (mindenekelõtt az
úgynevezett üvegházhatást
kiváltó gázok kibocsátása, a
fosszilis energiahordozók
felhasználása) a felmelege-
dés okai, vagy pedig a Föld
„természetes” ciklikus ég-
hajlatváltozása? (Amilyen
változásokat nagyon is jól
ismerünk visszamenõleg
kb. 700 ezer–800 ezer év-
re.) Vagy talán – hozzáte-

hetjük – az elmúlt több százezer éves
Föld-történelemben egyedülállóan ki-
egyensúlyozott holocénnek (Kr. e.
10 200-tól) szakad vége? (Amely egye-
di 12 ezer földtörténeti évnek az okát
máig nem tudjuk pontosan megma-
gyarázni. És amely kiegyensúlyozott-
ság okáról kellene igazán többet tud-
nunk. Így tudnánk megalapozottan
hozzászólni napjaink – azaz az utóbbi
150 év – jelenségeihez. Melegedéshez
– mármint mért melegedéshez –, ég-
hajlatváltozáshoz stb.) És ne feledjük:

ez a kiegyensúlyozott éghajlati perió-
dus volt az alapja az ember nevû em-
lõs elszaporodásának a Földön. Meg-
változása lehet, hogy az ember életfel-
tételeit változtatja meg. És jövõjét is.

Tény, hogy a felmelegedés elõre-
halad, és ugyanakkor új éghajlati jelen-
ségeket élünk meg az utóbbi évtizedek-
ben: nemcsak általános felmelegedést
mérünk, hanem – lehet, hogy ennek
következményeként – idõjárási szél-
sõségeket. Alkalmazkodni kell. (Ahogy
– teszi hozzá a történész – az ember
oly leleményesen alkalmazkodott az
elmúlt évszázezredekben az éghajlat-
változásokhoz.) A változás csak általá-
nosan jelezhetõ elõre, az egyes konti-
nenseken, illetve régiókban pontosan
nem. A változás üteme – a Föld törté-
nelmi ritmusa – jóval lassúbb, mint
amelynek belátásához a rövid élet-
rádiuszt megélõ ember hozzászokott.

A felmelegedés egyik következmé-
nye lesz – máris az – a fokozott vízszük-



4

ség. A Föld édesvízállománya fokoza-
tosan csökken, a felmelegedés követ-
keztében fenyegetõ regionális aszály-
veszély általános vízhiányt kelt. Mind
az ivóvíz, mind az öntözõvíz hiányát.
Megszülettek az elsõ jövõ-forgató-
könyvek. Ezek nem zárják ki: az édes-
vízért a 21. század második felében
háborúk törnek majd ki. (Mint ko-
runkban a fosszilis energiahordozó-
kért, mindenekelõtt az olajért.)

Víz és energiatermelés

A klímaváltozáshoz kapcsolódó ener-
getikai válságjelenségek szintén elõre-
vetítik, hogy a vízre fokozottan szükség
lesz.

Az emberiség energiaigénye feltar-
tóztathatatlanul fog nõni a következõ
évszázadban. A fosszilis energiahor-
dozók mennyisége azonban véges.
Amúgy is üvegházhatású gázok kelet-
keznek elégetésük során, amelyek a
felmelegedéshez – legalábbis a tudo-
mány mai álláspontja szerint – hozzá-
járulnak. A világ vezetõ hatalmai fo-
gadták meg 2008-ban: csökkentik az
üvegházhatást elõidézõ energiahordo-
zók kibocsátását és 2030-ig 20-30%-ra
növelik az alternatív (geotermikus, bio-
massza), illetve megújuló (nap, szél,
víz) energiahordozók arányát az ener-
giatermelésben. A biomassza felé for-
dulnak világszerte a legnagyobb elvárá-
sokkal. De csak most tudatosult, hogy
a jelenleginél gazdaságosabb energeti-
kai célú biomassza elõállításához sok-
kal több öntözéssel, sokkal nagyobb
vízfelhasználással kell számolni.

De a hagyományos eljárású villa-
mosenergia-termelés fokozása
is növekvõ vízszükségletet igé-
nyel: köztudottan ez a legna-
gyobb vízfelhasználó ipar a
fejlett országokban.

És még valami. Az ener-
getikai iparban nemcsak a
nyersanyagforrásokban tör-
ténik átrendezõdés – ma
már így látjuk, figyelve az el-
múlt évtized energiatermelé-
sének történetét –, hanem
magában az energiatermelés
szerkezetében is. Az átren-
dezõdés: az évtizedekig egy-
oldalúan preferált nagy
energetikai rendszerek mel-

lett mind nagyobb jelentõsége van a
kis- és középüzemeknek és a lokális
természeti erõforrások minél
hatékonyabb kihasználásának. (Ennek
a lehetõségnek a felderítése lenne
többek között az új vidékpolitika
egyik lényeges feladata.) A víz jelen-
léte szinte minden kistérségben meg-
határozza a helyi alternatív energeti-
kai üzemszervezet kiépítését. Akár
azáltal, hogy a lokális vízenergia-
nyerés lehetõségeit (törpe-erõmûvek-
kel) kihasználják.

Víz és helyi élelemtermelés

2008 volt az az év, amikor húsz év után
elõször rémlett fel annak a lehetõsége,
hogy a világra ismét ráköszönthet az
élelmiszerhiány réme. Részben az aszá-
lyos év a szemes termények termelésé-
ben óriási visszaesést hozott (több
helyen tették fel a kérdést: bioolaj vagy
emberi-állati eleség a fontosabb), rész-
ben pedig napvilágot látott demográ-
fiai elõrejelzések gondolkodtattak el.
A demográfusok biztosra veszik a kö-
vetkezõ harminc esztendõben a világ
különbözõ részein a jelenleginél is

nagyobb „lokális élelemhiányt”. Az
emberiség létszámának emelkedése (8,
illetve 10 milliárdra), valamint az a
tény, hogy a szaporulat 80-90%-ban az
euroatlanti térségen kívül fog jelent-
kezni, eddig elképzelhetetlen szcená-
riókat vetít elénk, transzkontinentális
migrációkról, illetve lokális élelmiszer-
és ivóvízhiányról. (A migráció célpont-
jai nyilván a hagyományosan jó élelem-
termelõ és vízben gazdag földrészek,
közöttük Európa lesznek.)

Ismét a történelem gondolkodtat el:
az ember elterjedése az utóbbi 12 ezer
évben – a kiegyensúlyozott éghajlatot
hozó utóbbi 12 ezer évben – nem vélet-
lenül a jó élelemtermelõ és ivóvíznyeré-
sû térségekben történt. Természetes,
hogy e területek felé irányul – már az
elmúlt három évtizedben is mérhetõen
– a Föld-kiterjedésû migráció. (Kezdeti
tanulmányaink is errõl beszélnek, ame-
lyeknek során megvizsgáltuk az európai
bevándorlási statisztikákat 1980–2008
között. És amelyekhez hasonló jelensé-
gekrõl beszél a szakirodalom az ameri-
kai, a távol-keleti régiókban.)

Víz és ökológiai lábnyom

Az elmúlt évben kezdte a világ komo-
lyan venni az ökológusok által már
korábban is emlegetett veszélyt: a napi
élet feltételeihez szükséges terméke-
ken az „ökológiai lábnyom” katasztro-
fális megnövekedését. Az egy-egy ter-
mékre, például egy-egy kiló élelemre,
iparcikkre jutó környezetterhelést. Ez
azt is jelenti: az elmúlt évtizedekben
kifejlesztett nagy szállítórendszerek az
élelmezéshez szükséges cikkek továb-

bításakor az egységnyi élelmi-
szerre vetítve rendkívül meg-
növelik a környezetpusztítás-
ban élen járó, úgynevezett
melléktermékek – a fosszilis
energiahordozók mellékter-
mékeinek – kibocsátását. Ez
azt jelenti: csökkenteni kell a
távolra szállított termékek fel-
használását. Vagyis: a lokális
élelemellátás szerepe emiatt is
meg fog növekedni. A lokális
élelemtermelés minden lehetõ-
ségét ki kell használni. Ami-
hez elsõsorban víz szükséges. -
Megindul a világ minden ré-
szén a helyi édesvízkészletek

A bevándorlók aránya
Európa néhány országában, 2009

Ország Bevándorlók
aránya (%)

Svájc 22,80

Németország 12,30

Spanyolország 12,20

Svédország 12,30

Franciaország 10,20

Hollandia 10,05

Egyesült Királyság 9,00

Forrás:  http://www.un.org

Afrikai bevándorlók halászhajóval közelítik meg
a spanyol partokat, 2008
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felmérése és egy új vízgazdálkodási po-
litika kialakítása.

És most tudatosult csak a világ élel-
miszeriparában, hogy egy-egy kilo-
gramm kenyér vagy hús elõállításához
hány ezer, illetve tízezer liter víz szük-
séges. (Ivó- vagy öntözõvíz, vagy esõ
formájában. Egy kiló marhahús „elõ-
állításához” például 16 ezer liter.) A
helyi élelemtermelõ bázisok fejleszté-
séhez vagy életben tartásához a helyi
víznyerést kell biztosítani.

Víz a közfigyelemben

Mindezek után nem véletlen, hogy
világszerte az elõrelátó kutatók és
mérnökök az eddigieknél sokkal ko-
molyabban igyekeznek feltérképezni a
lokális víztartalékokat (mind a felszíni,

mind a felszín alatti tartalékokat),
igyekeznek takarékoskodni azokkal,
megpróbálják újrafelhasználni azokat.
Mind komolyabban veszik a termelés
és a lakosság vízellátás-biztonságát. Új-
ra kezdik komolyan venni a vízgazdál-
kodást mint szakirányú tevékenységet.
És kezdik – lassan – azt is tudomásul
venni: nem lehet a vízkészletek sorsát –
éppúgy, mint általában a természeti
környezet sorsát – kiszolgáltatni korunk
két megapólusának: egyik oldalról a
„piacnak”, másik oldalról a derék, jó
szándékú „mozgalmároknak”. A politi-
kai kultúrával rendelkezõ államokban
mind többet beszélnek a jó víznyerõ
térségek vízbõségének megõrzésérõl, a
vízvisszatartásról. És mind többször
fordul az állam, az önkormányzat a
vízgazdálkodás szakembereihez. (Akik

természetesen nem feltétlenül vízmér-
nökök vagy biológusok…)

Ezek után természetes, hogy mind
napjaink Európájában, illetve új ha-
zánkban, az Európai Unióban, mind
szállásterületünkön, a Kárpát-medencé-
ben a „vízre” egyre nagyobb figyelem
irányul. És a társadalom már nemcsak a
biológusokat, nemcsak a vízgazdálkodá-
si mérnököket kérdezi, de a társadalom-
kutatókat, így a történészeket is.

Hogyan élt a történelemben és ho-
gyan él a jelenben az ember a „víz”-
zel? Víz és társadalom a történelem-
ben, a vízzel élés történelme. Nagy
tematikai kihívás a történettudomány
számára. Egészen új mûveltséget, tájé-
kozottságot, új módszertani készsége-
ket kíván a kutatóktól.

GLATZ FERENC

A vízzel élés történelmi formáinak idézése

AKárpát-medence korai történelme a vízzel élés rendkívül
gazdag tárháza. Rá kívánjuk ébreszteni a társadalmat a 21.

századi Kárpát-medence vízi életének sokszínûségére, és
szeretnénk egy, a mainál szélesebb körû vízterület-gazdálkodást
életre hívni. Ezt – természetesen – leginkább a vízgazdálkodási
és beruházási programokkal, a vízügyi igazgatás átszervezésével
lehet elérni. De ehhez feltétlenül szükséges egy általános vízkul-
túra-propagandát is elkezdeni. Amelynek része kell hogy legyen
egy víztörténeti kutatási program.

A Kárpát-medence alját, a mi országterületünket – mint
ismeretes – a nagy 19. századi lecsapolások elõtt 30-35%-ban
rendszeresen víz járta, a víz és társadalom együttélése min-
dennapos volt. A történelem az emberi magatartásformák
sokszínûségének, egyéni és közösségi találékonyságának tár-
háza is. Ezért érdekes a modern ember számára. Akár az éle-
lemszerzés, akár a közlekedés, teherszállítás, akár a társada-
lom vízhez kötõdõ mindennapi életmódjára akarunk példákat
idézni, az õstörténeti vízhasználattól a modern kor komfort-
jáig (ivó-, tisztálkodóvíztõl a szennyvízig, a vízi utak használa-
tától az élelem- és iparcikktermelés vízhasználatáig).

A jelenlegi tudományszakok határain átjáró kutatókra van
szükség: társadalom-, intézmény-, technika-, vízgazdálkodási,
föld- és éghajlat-történeti, mezõgazdálkodási, növény- és ál-
lattani, néprajzi ismeretekkel rendelkezõ tudósokra. Akik fel
tudják tárni a víznek mint természeti környezetalkotónak
vagy mint természeti erõforrásnak a mindenkori jelenlétét és
hasznosulását.

Felül kell vizsgálni az oktatási anyagokat (tanterveket),
tankönyveket, és ösztönözni kell az oktatási-ismeretterjeszté-
si intézményeket a víz mindenkori szerepének bemutatására.
A víz- (és környezet-) tudatos magatartás kialakítása pénzbe
kerül és figyelmet igényel. (Nem utolsósorban ösztönözni kell
tv-mûsorok és kiállítási programok alkotását.)

Hangsúlyozzuk: egy történeti (és általános társadalom-
tudományos) programnak kimondottan aktuális jelentõségét
látjuk. A vízzel élés új kultúrájához adhat napi szinten ötlete-
ket, segít a vízgondos polgár kinevelésében. És segítheti a
jelen konfliktusokban az ember és természet viszonyának tu-
dományos kezelését. Óvhatja a rögtönzésektõl, pillanatnyi
politikai hangulatkeltésektõl mind az állami vízgazdálkodási
politikát, mind a civil mozgalmakat.

G. F.

Szudáni menekült gyerekek tejet kapnak az UNICEF szervezésében Szudáni menekült vizet szállít a menekülttáborba, 2007
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