ÉGHAJLATI VÁLTOZÁSOK AZ ALFÖLDÖN
A HONFOGLALÁSTÓL A 19. SZÁZAD VÉGÉIG
Rácz Lajos*
Az Alföld a magyar történelem földrajzi keretét jelentı Kárpát-medence legterjedelmesebb nagytája a maga százezer km2-es kiterjedésével. Szabó Péter táj- és erdıtörténeti kutatásai nyomán tudható, hogy az Alföldet a történeti korok hajnalán sem
borította teljesen zárt erdıtakaró, ezt a nagytájat eredendıen is leginkább a ligetes erdı, illetve az erdıs sztyepp vegetáció jellemezte. Az erdıirtás kezdetei a neolit korig,
helyenként pedig a mezolitig vezethetık vissza. Ilyen módon a honfoglalást megelızıen az erdıirtásnak és a mezıgazdálkodásnak már közel hétezer éves elızményei voltak
az Alföldön. A magyar honfoglalás idejére az erdısültség mértéke már jelentısen lecsökkent, az ember által érintetlen „ıserdıbıl” pedig minden bizonnyal elég kevés
maradt. Valamennyi középkori dokumentumban viszonylag kis kiterjedéső erdık szerepelnek, amelyek szántóföldekkel, rétekkel és legelıkkel körülhatárolható egységek,
és a falvak határának fontos, jól elkülöníthetı részét képezték. Hatalmas középkori
erdıségekrıl csak az ország határvidékein, a Kárpátokban tudunk. (Szabó P. 2005)
Az Alföld tájfejlıdését az emberi tevékenység mellett erıteljesen befolyásolták a
történeti korokban végbement éghajlati-környezeti változások is. Mivel éghajlat-, illetve környezettörténeti áttekintésünk idıbeni keretét a magyar történelem jelenti, ezért
két, a környezettörténeti kutatás eszközeivel megismerhetı lezárult éghajlati változást
kell megvizsgálnunk. A kárpát-medencei magyar történelem elsı nagy klímakorszaka
a „középkori optimum éghajlat”, vagy ahogy újabban a klímatörténeti szakirodalomban nevezik, a „középkori meleg idıszak”. A második ismert és viszonylag alaposan
feldolgozott klímakorszak a késı középkor és az újkor „kis jégkorszaka” volt.
1. A középkori meleg idıszak
A 9. századtól a 13. és 14. század fordulójáig tartó nagytérségi felmelegedést az angol éghajlat-történeti kutatás megteremtıje, Hubert H. Lamb (1913–1997) mutatta ki elsıként az 1960-as években, s nevezte el „középkori meleg idıszaknak” (Medieval Warm
Epoch: MWE; Lamb H.H. 1965. A középkori meleg idıszak a történeti klimatológia egyik
legtöbbet kutatott korszaka, ugyanakkor a magyarországi éghajlat-, illetve környezettörténeti információkat tartalmazó történeti források elégtelenek ennek az idıszaknak, illetve
általában véve a középkori Magyarország éghajlatának rekonstruálásához, így elsısorban
régészeti és természettudományos kutatási eredményekre kell támaszkodnunk.
A 3. század dereka óta tartó hideg telek dominanciáját a 8. és a 9. század fordulóján minden jel szerint melegedés szakította félbe, és a téli idıjárás enyhébbé válása
tartósnak bizonyulhatott. Kern Zoltán bihari jégmag-vizsgálatai szerint a 9. század elsı
felének telei voltak a legenyhébbek az utóbbi kétezer esztendıben, a hımérsékletnövekedés értéke elérte a 1,5 °C-ot a megelızı periódushoz képest. Az enyhülés intenzitása
késıbb csökkent, de a jobbára enyhe téli idıjárás az Alföld keleti peremén, s feltéte*
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lezhetıen az egész Kárpát-medencében kitarthatott a 12. század közepéig. A 12. század
végén ugyan egy kisebb hidegperiódus szakította meg az enyhébb telek dominanciáját,
de a 13. század elsı fele az utóbbi ezer esztendı egyik legenyhébb téli hımérsékleti
átlagát produkálta. Az 1300-as évek elsı felének pozitív téli anomáliáit tartósnak bizonyuló téli lehőlés zárta le. (Kern Z. 2010) Igen hasonló eredményekre jutott a Sümegi
Pál vezette kutatás, mely enyhe téli idıjárást feltételez az Északi-középhegység területén a 7. század végétıl egészen a 13. századig. Ugyan egy kisebb hidegperiódus jelentkezett 1100 körül, mégis szignifikánsan magasabb téli hımérsékletekkel számolhatunk
ezen a területen is, a késıbbi kis jégkorszak markáns lehőléséhez képest.
A nyári középhımérsékleteket tekintve a Kern Zoltán és Ionel Popa által készített kelemen-havasi rekonstrukció jelenleg a legfontosabb forrásunk. Ezen vizsgálat alapján kirajzolódik egy hosszabb, hidegebbnek tekinthetı periódus 1250 és 1650 között, ugyanakkor tartós
hideget inkább az 1390-es évtizedet követıen feltételezhetünk az erdélyi hegyvidéki területeken. Az oxigénizotópos jégmag-vizsgálatok, illetve Ionel Popa és Kern Zoltán dendroklimatológiai rekonstrukcióinak eredményei alapján a középkori meleg idıszak hozzávetılegesen 800 és 1250 közé datálható. Az utolsó karakteresen enyhe telek az 1220 és 1240 közötti idıszakban uralták a Kárpát-medence téli idıjárását, ám feltételezhetı, hogy a 9. század
elsı felében elıfordultak még ennél is enyhébb telek (Kern Z. 2010).
A nagybárkányi Nádas-tó üledékeinek vizsgálata az Árpád-kor idıszakában száraz
klímát feltételez a középhegységi zóna térségében, amely a tó 13. századi kiszáradásában
tetızött be. (Sümegi Pál et al. 2009) A hosszabb száraz periódust a növényi maradványok mellett geokémiai vizsgálatok is megerısítették. A szerzık a tó 13. századi kiszáradását összekapcsolják a tatárjárásra vonatkozó forrásokkal, melyek néhol szintén súlyos
szárazságot említenek elsısorban a nyári idıszakkal kapcsolatban, ugyanakkor ennek a
hosszan tartó száraz periódusnak a létét az írott források alapján elhamarkodott lenne
feltételezni (Sümegi Pál et al. 2009). A 13. század Észak-Magyarországának viszonylag
száraz klímáját támasztja alá egy, szintén a Cserhát térségében (Szécsényben) feltárt kút
is, ahol a 13. században még bizonyíthatóan használt építmény fölé a 14. század elején
plébániatemplom épült. A kút betemetése után a faszerkezet a megépítés idején átlagos
talajvízszintig korhadt el, s az ily módon rekonstruálható talajvízszint hozzávetıleg két
méterrel volt alacsonyabb a 20. században átlagos szintnél (Grynaeus A. 1997). A kút
készítésekor uralkodó szárazabb klímára enged következtetni az is, hogy a kút faanyagát
nem a nedvességet kedvelı kocsányos, hanem a szárazságot jobban tőrı kocsánytalan
tölgy alkotta (Grynaeus A. 1993, 1997).
A mezıföldi régészeti tájrekonstrukció szerint a 4. századtól a 14. századig a
klíma tartósan szárazzá vált. A Balaton vízszintje a római kori és a kora középkori
állapotoknak megfelelıen a 11–13. században is alacsony-átlagos, Serlegi Gábor régész szerint 105 méteres tengerszint feletti magasságon lehetett (jelenlegi szint 104,5
m), ami részben megfelel a Sági Károly és Füzes Miklós által készített rekonstrukcióban feltételezett vízszintnek (1. ábra). (Sági K.–Füzes M. 1973) Ezzel szemben Hosszú
Csaba, a Nagyberek településstruktúrájának vizsgálatára alapozva, a Balaton 11. századi vízszintjét 103 méterre teszi. (Serlegi G.–Mészáros O. 2010) A Balaton déli partvidékének településhálózat-rekonstrukciója alapján a 12. században kezdıdött meg a tó
vízszintjének emelkedése, a települések fokozatosan áthelyezıdhettek dél felé, magasabb, vízmentes területekre. A 13. század idején az emelkedı Balaton alighanem elárasztotta a korábban mocsaras Nagyberek bizonyos területeit is (Hosszú Cs. 2010).
56

1. ábra. A Balaton vízszintingadozása az elmúlt évezredben
(Sági Károly és Füzes Miklós után)
2. A kis jégkorszak
A 13. és 14. század fordulója az európai történelem egyik legfontosabb
éghajlattörténeti korszakhatára: ez idı tájt ért véget a középkori meleg idıszak, s kezdıdött el a kis jégkorszaknak nevezett periódus. A fogalmat François Matthes nyomán
kettıs értelemben használják az éghajlatkutatók, részint a 14–19. század közötti glecscser elınyomulások korát jelölik vele, részint ugyanezen idıszak klímájának „metaforájaként” szolgál. A hővös-hideg éghajlati korszak kezdetét illetıen erısen megoszlik a
kutatók véleménye. Christian Pfister nézete szerint a kis jégkorszak a 14. század elején
kezdıdött, míg ugyanezt Raymond S. Bradley (Hubert H. Lamb nyomán) az 1560-as
évekre datálja (Bradley R.–Jones Ph. D. 1992; Pfister Ch. 1984, 1992).
A Kárpát-medencét illetıen a már említett nagybárkányi kutatás a 13. század derekától mutat ki jelentıs lehőlést. A 13. század ezen kutatás szerint a környezı idıszak
legmelegebbje volt, amelyet több évszázados lassú lehőlés követett, mind a legmelegebb,
mind a leghidegebb hónap középhımérsékletének tekintetében, mely jól illeszkedik a
nyugat-európai klímarekonstrukciókba. A 14. század végén egy rövid, melegebb idıszakot kivéve ez a lehőlés állandósult egészen a 19. század második feléig, amikor a hımérséklet gyors emelkedésnek indult (Sümegi et al. 2009). A hımérséklet csökkenésével
párhuzamosan a csapadék mennyisége is növekedni kezdett, és a 14. századtól kezdve az
évi csapadék már meghaladta az elmúlt évezred átlagát. Egy másik mintaterület – a déldunántúli Baláta-tó – környezettörténeti vizsgálata szerint a csapadékos idıjárás kezdete
korábbra datálható: a 13. század végén már hideg, és nedves környezet uralta ezt a térségét (Zatykó Cs. et al. 2007; Zatykó Cs. 2008). Egy komplex környezettörténeti elemzés
hidegtőrı fajok elterjedését mutatta ki Északkelet-Magyarországon is, a Bátorligeti-ısláp
területén, a 13. század végére vonatkozóan. A malakofauna-analízis többek között a
Gyraulus riparius elıretörését mutatja, amely tipikusan a gyorsan hidegre forduló idıjárás jele. (Sümegi P.–Gulyás S. 2004) A hidegebb késı árpád-kori környezetre vonatkozó
hipotézist erısíti meg egy, az elızıekhez hasonló módszeren alapuló kutatás is a Jászság
területén (Duna–Tisza-köze) (Sümegi P. 2005).
A kora Árpád-korban a Balaton nyugati és déli partján a települések többnyire a
térség jelentısebb vízfolyásai mellett jöttek létre. A Nagyberek peremén terült el a települések nagy része, a 13. századtól kezdve azonban a Balaton vízszintje több méterrel
emelkedhetett, és alighanem elárasztotta a Nagyberek területét. A vízszintemelkedés
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csúcspontja gyaníthatóan a 16. és a 17. században volt, és eddig az idıszakig a településhálózat formálódásának egyik irányító tényezıje a tó vízszintjének növekedése lehetett.
Számos középkori település nem épült újjá, másfelıl pedig gyakran a régi falvak közelében jöttek létre új lakóházak, védettebb, magasabb térszíneken (Hosszú Cs. 2010). Részben hasonló tendenciák rajzolódnak ki bizonyos élıvizek mentén is, így a Tiszavölgyben Szer (Ópusztaszer) környezetében, ahol egyértelmően a magasabb térszínek
felé terjeszkedik a település. Hasonló tendenciák mutathatók ki Békés vármegye területén, ahol, számos kisebb morotva mentén, az alacsonyabb térszínek az Árpád-kort követıen elnéptelenedtek (Vályi K. 1986, Jankovich B. D. 1998, Makkay J. 1989).
Régészeti adatok is utalnak arra, hogy a késı középkor idején a Kárpát-medence
csapadékmérlege a jelenkorinál nagyobb aktívumot mutatott. A Balaton közelében található récéskúti bazilika padozatát a 14. században meg kellett emelni a tó vízszintjének,
illetve a talajvíz emelkedésének következtében (Pálóczi H. A. 1993). Gyırffy György és
Zólyomi Bálint kutatási eredményei szerint a 13–15. századi alföldi határleírások és határmegújítások során igen gyakran felmerülı probléma volt a határjelek vizek miatti
megközelíthetetlensége. Ugyancsak az éghajlat csapadékosabbra fordulását jelzi a vízimalmok széleskörő elterjedése a 13. századtól olyan patakokon is, melyek vize a 20.
században már nem volt elegendı malomhajtásra. (Weisz B. 2003) A késı középkorra
vonatkozó régészeti adatok a Duna medrének szintemelkedését valószínősítik a Dunakanyar térségében (Héjj M. 1988, Laszlovszky J. 2004, Mészáros O. 2010).
Kern Zoltán és Ionel Popa cirbolyafenyıre alapozott faévgyőrő rekonstrukciója
szerint a kelet-erdélyi Kelemen-havasokban a nyári középhımérsékleteket tekintve,
egy kisebb hidegperiódus mutatható ki 1300 körül. Egy átmenetinek bizonyuló felmelegedést követıen folyamatosan hideg nyári hımérsékletek domináltak 1370 és 1630
között (Popa I.–Kern Z. 2009). A 18. század átmeneti enyhülést hozott, majd a 19.
század elsı felében a nyarak idıjárása újra hidegebbre fordult. Az elmúlt 800 év leghővösebb nyarú évtizedei a 19. század elsı felében voltak a Kelemen-havasokban (az
1820-as és az 1840-es évtizedek), a leghidegebb nyár pedig 1818-ban volt (Kern Z.–
Popa I. 2010).
Kern Zoltán bihari oxigénizotópos jégmag-vizsgálata szerint a 13. század derekától kezdıdıen, mintegy három és fél évszázadon keresztül, egyenletesen csökkent a
telek hımérséklete, hozzávetılegesen 1,2°C-kal. A lehőlés mélypontját a 17. század
jelentette, amely egyben a teleket tekintve az elmúlt évezred leghidegebb évszázada is
volt (Kern Z. 2010). A cirbolyafenyıkre alapozott dendroklimatológiai vizsgálatok és
az oxigénizotópos jégmag-elemzések eredményei szerint a kis jégkorszak meghatározó
idıszaka 1370 környékétıl a 17. század végéig tartott Magyarországon. A 18. században érezhetı melegedés mutatkozott az Alföld keleti peremvidékén, majd a 19. században újra némi lehőlés mutatkozott a téli középhımérsékletben (Kern Z. 2010).
A 16–17. században a török háborúk következtében a lakosság erısen megfogyatkozott az Alföldön, aminek következtében összefüggı füves növénytakaró alakult
ki, amely védte a felszínt a deflációval szemben, és gyenge talaj kialakulásához vezetett. A 18. századi visszatelepülık intenzív földmővelése újra megindította a homokot,
ám méréses adatok szerint ez a homokmozgás csupán 50–60 évig tarthatott, viszont
nagyon intenzív lehetett, mivel a régi talajra két méter vastag homok halmozódott fel.
Két homokmozgást lehet kimutatni ezzel a módszerrel, egy Árpád-kori és egy 18. századit, mindkettı antropogén eredető lehetett (Gábris Gy. 2010).
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3. Az éghajlati változások regionális sajátosságai az Alföldön
Az éghajlati változások talán legfontosabb jegye Magyarországon a „természetes
évszakok” idıtartamának és idıhatárainak módosulása volt. A kis jégkorszak típusos
idıszakaiban az igazi tél december-január fordulóján köszöntött be, és gyakran eltartott
egészen március végéig, az áprilisban kezdıdı tavaszi idıjárás júniusban is folytatódott, az „alpesi” nyár júliusra és augusztusra korlátozódott, az évet pedig a hosszúra
nyúlt, nagyobbrészt hővös és csapadékos idıjárású ısz zárta le. A jelenkori felmelegedés idején a természetes évszakok szerkezete erıteljesen egyszerősödik, a négy évszakot egyre inkább két évszak váltja fel, a téli félév és a nyári félév. Nem rendelkezünk
azonban elegendı adattal ahhoz, hogy ezt a jelenkori tendenciát visszavetítsük a középkor meleg idıszak évszázadaira.

2. ábra. A Kárpát-medence téli idıszakára vonatkozó klímarekonstrukciók
(Kern Zoltán és Sümegi Pál et al. nyomán)
A Kárpát-medencében általában, de az Alföldön különösképpen az éghajlati változások legfontosabb indikátora a csapadék mennyiségének, és esetenként halmazállapotának a változása volt. A hemiszférikus, vagy globális felmelegedések idején a Kár59

pát-medence klímája szárazabbá vált, a felmelegedés a nyarakat kevésbé, a teleket
inkább érintette, rövidebb ideig maradt meg a hótakaró, s a csapadék nagyobb arányban hullott esı formájában. Általános lehőlés idején pedig az éghajlat csapadékosabbra
fordult, a telek pedig érezhetıen hidegebbek lettek, így a téli csapadék nagyobb arányban hullott hó formájában, s hosszabb ideig maradt meg a hótakaró is raktározva a téli
csapadékot (Rácz L. 2001).
Az éghajlati változások regionális sajátosságaira vonatkozó következtetéseinket
két, a jelenkori felmelegedést közvetlenül megelızı klímaváltozás vizsgálatából vontuk le. A jelenkori globális felmelegedés bizonyos mértékig valószínősíthetıen természetes okokra vezethetı vissza. Ugyanakkor az emberi tevékenység, mindenekelıtt az
ipari termelés ugyancsak szerepet játszik a globális felmelegedés kibontakozásában.
Ilyen módon egy alapvetıen új helyzet állt elı, amelyhez nincs teljes értékő precedensünk.

3. ábra. A Kárpát-medence nyári idıszakára vonatkozó klímarekonstrukciók
(Ionel Popa és Kern Zoltán és Sümegi Pál et al. nyomán)
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