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A KOLONTÁRI KATASZTRÓFA MARGÓJÁRA 

Mészáros Milán 

Kivonat 

A katasztrófa után kialakult helyzet politikai kezelése igazi Hungaricum: Még egyetlen vizsgálat 

sem zárult le, de máris eldőlt minden. Boszorkányüldözés Magyarországon a 21. században? 

1. Ökológiai holokauszt 

Egyszerűen elképesztő, ami a magyarországi médiákban folyik a kolontári katasztrófa óta. A 

kormányfő, a kormány és a média –minden vizsgálatot és mérést stb. megelőlegezve– ipari 

katasztrófaként és nem természeti katasztrófaként állítja be a történteket. Minden vizsgálat nélkül 

azt állítják, hogy emberi mulasztás okozta a katasztrófát. Arról nem is beszélve, hogy az Európai 

Unió csak temészeti katasztrófák esetén ad támogatást, ipari katasztrófák esetén nem. 

Ilyenkor mindig szeretném megkérdezni ezeket az okos embereket, hogy vajon tisztában vannak-

e a természeti vagy ipari katasztrófa fogalmával. Pontosabban, tisztában vannak-e azzal, hogy 

mik azok a természeti okok. Világos, hogy nincsenek ezekkel tisztában, hiszen ők politikusok. 

De akkor miért szólnak bele abba, amihez nem értenek? Valószínűleg azért, mert ennek a 

katasztrófának a bekövetkezése az ő politikai felelősségük, illetve az ő mulasztásuk és hozzá 

nem értésük. (Ezt szeretnék elfedni azzal, hogy rögtön “bűnöst” keresnek.) Röviden kifejtem, 

hogy miért. 

Nagyjából 15 éve, hogy bejártam a magyarországi zagytározók jelentős részét. Kísérőimtől már 

akkor is rákérdeztem, hogy ezek zömét vajon szándékosan építették települések közelébe és azok 

“főlé”. Vagyis, a zagytározók általában magasabban helyezkednek el, mint a közelükben lévő 

települések. Így van ez Kolontár esetében is. A szakemberek összenéztek, de nem válaszoltak. 

Még hozzátettem, hogy az ilyen elrendezésekből nagy baj lehet. (Ez a félelmem később 

igazolódott a 2000-es Tiszai cián-katasztrófa során.) Kísérőim bólogattak, de hozzátették, hogy a 

jelenlegi tulajdonosok és vezetők általában megörökölték ezt a helyzetet, és nagy költségeket 

emésztene fel a távolabbi és mélyebb helyeken történő kialakításuk, s nem biztos, hogy az adott 

cég ezt az áthyelyezést gazdaságilag túlélné. Röviden, ez volt 15 évvel ezelőtt. 

A közben eltelt 15 év alatt nem volt rendkívüli időjárás, így ment minden a maga útján. Az idén 

azonban az időjárás rendkívülivé változott, világszerte. Az új magyar kormány is magáévá tette a  

globális felmelegedés vagy a klímaváltozás elméletét. Ennek legfőbb kormánybeli szószólója 

Illés Zoltán államtitkár. Felmerül a kérdés, ha egy kormány vagy annak egy tagja vallja a 

globális felmelegedés által vízionált ökológiai holokausztot, akkor az idei rendkívüli időjárási 

körülmények között, 100 nap alatt miért nem készíttette el például a kockázatos zagytározók 
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kataszterét? Továbbá, miért nem készíttették el az egyéb kockázatos létesítmények kataszterét? 

Stb. stb. Ugyanis, ezek ismeretében például az ilyen nagy, tartós és előre jelzett esőzések előtt a 

gyenge pontokon és a veszélyeztetett helyeken meg kellett volna tenni a szükséges biztonsági 

intézkedéseket, ki kellett volna alakítani a menekülési útvonalakat, meg kellett volna alkotni a 

kitelepítési terveket stb. Vagyis, az ilyen katasztrófák sorozata már 15 évvel ezelőtt is 

valószínűsíthető volt, az új kormány eskütétele óta és az idei rendkívüli időjárás közepette pedig 

törvényszerűen bekövetkező eseményekről van szó. Ez az Orbán-kormány politikai felelőssége 

és hozzá nem értése. 

Nyilvánvaló, hogy az ország a jövőben méginkább ki lesz téve a hasonló katasztrófáknak. A 

kormánynak tehát mielőbb le kell vonnia a tanulságokat, meg kell alkotnia az említett 

katasztereket és meg kell tennie a szükséges intézkedéseket. 

2. Nemzeti holokauszt 

A boszorkányüldözésre épülő politikai hisztéria keltés –amelyeket a média természeténél fogva  

felerősít– rendkívül felelőtlen és veszélyes, mivel azt a megmaradt, végső életerőt őrli fel, amely 

még a magyar nemzetben megmaradt. Ugyanis, ha a vizsgálatok után az ügy bírósági szakaszba 

jut, a történet jellege alapvetően megváltozik. 

A perekben nem politikusi nyilatkozatok, hanem szakértői vélemények és törvények, valamint 

jogszabályok ütköznek majd. Ha viszont a bíróságok nem politikai nyomás vagy megrendelés, 

hanem szakmai érvek alapján döntenek majd, akkor könnyen előfordulhat, hogy a politikusok 

által felbőszített tömegek nem kapnak majd –“méltó büntetés”-ek kiszabása által– kellő 

elégtételt. Ha így történne, akkor a kormány öngólt rúgna, mivel a kiábrándult tömegek 

elfordulnának tőle. Ez azonban csak a kisebbik rossz lenne. A nagyobb baj a nemzet önsorsrontó 

és visszafordíthatatlan megsemmisülése lenne. 

Kolontár kapcsán ugyanis nemcsak az a tét, hogy elolvad-e a FIDESZ-KDNP kétharmada, mivel 

a valódi tét a nemzeti cselekvőképesség megszűnése, azaz a nemzeti holokauszt. Ezzel a tűzzel 

játszik a kormány, amikor politikát csinál az “elszámoltatásból”, vagy amikor túlpolitizált 

hisztéria keltéssel nemzetivé konvertálja az ökológiai holokausztot. 

Az előttünk álló évek és a valószínűsíthető események szempontjából kevésnek ígérkezik a 

kormánypártok idei példátlan választási győzelme. 

Budapest, 2010. október 5. 

 

Irodalom: (Linkek): 

 TERMÉSZETI HADVISELÉS KONTRA KLÍMAVÁLTOZÁS, 1. rész (CLIMATE CHANGE IS A PRETEXT 

FOR NATURAL WARFARE, Part 1) 
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 WHAT HAPPENED AND WHAT TO DO? (concerning the Cyanide pollution of Szamos and Tisza rivers) 
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