
875

Magyar Tudomány • 2015/7

874

Harangi Szabolcs • …200 éve tört ki a Tambora

tation into a Type 1 Diabetic Patient. Diabetes. 39, 
515–518. DOI:10.2337/diab.39.4.515 • http://diabetes.
diabetesjournals.org/content/39/4/515.long 

Schrezenmeir, Jürgen – Kirchgessner, J. – Gerő, L. et 
al. (1994): Relation between Secretory Function and 
Oxygen Supply in Isolated Islet Organs. Transplan-
tation. 57, 1–6. 

Schrezenmeir, Jürgen – Gerő, L. – Laue, Ch. – Kirch-
gessner, J. et al. (1992): The Role of Oxygen in Islet 
Transplantation. Transplantation Proceedings. 24, 
2925–2929. 

Shapiro, James – Lakey, J. R. – Ryan, E. A. et al. (2000): 
Islet Transplantation in Seven Patients with Type 1 
Diabetes Mellitus Using a Glucocorticoid-free 
Immunosuppressive Regimen. The New England 
Journal of Medicine. 343, 230–238. DOI: 10.1056/
NEJM200007273430401 • http://www.nejm.org/
doi/full/10.1056/NEJM200007273430401#t=article  

Shapiro, James – Ricordi, C. – Hering, B. J. (2006): 
International Trial of the Edmonton Protocol for 
Islet Transplantation. The New England Journal of 
Medicine. 355, 1318–1330. DOI: 10.1056/NEJMoa 
061267 • http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa061267#t=article 

Soon-Shiong, Patrick – Heintz, R. E. – Merideth, N. 
et al. (1994): Insulin Independence in a Type 1 Dia-
betic Patient after Encapsulated Islet Transplantation. 
The Lancet. 343, 950–951. 

Tuch, Bernard E. – Szymanska, B. – Yao, M. et al. 
(2003): Function of Genetically Modified Human 
Liver Cell Line That Stores, Processes and Secretes 
Insulin. Gene Therapy. 10, 490–503. DOI:10.1038/
sj.gt.3301911 • http://www.nature.com/gt/journal/
v10/n6/full/3301911a.html 

Uher, Ferenc (2013): A szöveti őssejtek programozott 
átalakulásai – lehetséges-e a transzdifferenciáció? 
Magyar Tudomány. 174, 6, 670–677. • http://www.
matud.iif.hu/2013/06/05.htm

EGY VULKÁN, 
AMELY MEGRENGETTE A VILÁGOT

200 ÉVE TÖRT KI A TAMBORA
Harangi Szabolcs

az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár,
MTA–ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport, ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék

szabolcs.harangi@geology.elte.hu

2015). A tél még a szokottnál is hidegebb volt, 
óriási hóviharok voltak, és még áprilisban is 
havazott. A nyár egyszerűen nem jött el, jú-
liusban is fagyott, jégviharok dübörögtek, és 
csak esett és esett. 1816-ot Észak-Amerikában 

„nyár nélküli évnek” nevezték el, John Prost 
történész pedig az 1810-es évek második felét 
a nyugati világ utolsó nagy létfenntartási vál-
ságaként jellemezte. 1815 nyarától néhány 
éven keresztül úgy tűnt, hogy végképp meg-
bolondult az időjárás, és ez komoly termés-
kiesést és éhínséget okozott. Svájcban füvet 
ettek az emberek, Magyarországon sokan 
makkból, illetve fakéregből készített lisztből 
sütöttek kenyeret.

Mi okozta?

A hirtelen zorddá vált időjárás okát a legtöb-
ben egyszerűen istencsapásnak tartották, 
tudományos magyarázat minderre akkor 
nem volt. Néhány tudós, mint például Ernst 
Chladni arra gyanakodott, hogy nagy töme-
gű jég vált le a sarki területről, és sodródott 
dél felé, az állandó nyugatias szelek pedig 
innen hideget és jelentős csapadékot szállí-
tottak Európa felé. Akkor még nem alakult 
ki a meteorológia tudománya, míg a csilla-

Fagyos és nedves 1810-es évek

Az 1800-as évek eleje Európában kemény 
megpróbáltatásokat hozott. Még tartott az 
évszázadokat átívelő „kis jégkorszak” szokat-
lanul hideg éghajlata, miközben kitört a 
napóleoni háború. Napóleon a vesztes lipcsei 
csata után Elba szigetére kényszerült, ahon-
nan 1815-ben tért haza. A franciák lelkesen 
fogadták, a háború újrakezdődött. 1815. júni-
us 16-án a szembenálló felek Waterloo meze-
jén gyülekeztek. A sorsdöntő ütközetben 
Na póleon vereségének számos oka volt. Hoz-
zájárultak ehhez a császár taktikai hibái, az 
elkapkodva kiadott parancsok. Napóleont az 
időjárás sem segítette. A csata előtti este hatal-
mas vihar tört ki, az eső teljesen feláztatta a 
talajt, amiben elakadtak a sereg félelmetes 
ágyúi. A katonák, a lovasok is küzdöttek a 
sárral. Napóleon megsemmisítő vereséget 
szenvedett, ami után Szent Ilona szigetére 
száműzték, és ott halt meg 1821-ben. A hatal-
mas esők, félelmetes viharok azonban folyta-
tódtak, pusztították a termést, és ezzel tovább 
súlyosbították a helyzetet. Ezt követte egy 
olyan év, amikor minden borult, minden 
másképpen történt (Luterbacher – Pfister, 
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gászati megfigyeléseknek már volt hagyomá-
nyuk. Nem meglepő, hogy erősebb volt az a 
vélemény, miszerint napfolttevékenység 
okozhatta a furcsa klimatikus viszonyokat. 
Akkor senki sem gondolt arra, hogy az ok egy 
távoli tűzhányó kitörése volt, Európától vagy 
tízezer kilométerre. Ez csak a Krakatau 1883-
as, majd az alaszkai Novarupta 1912-es kitö-
rése után merült fel először, mégpedig Willi-
am Jackson Humphreys fizikus volt az, aki 1913 
júniusában azt fejtegette, hogy a vulkánkitö-
rések során a légkörbe jutó hamuszemcsék 

„inverz üvegházhatást” fejtenek ki, és lehűlést 
okoznak. Ezzel magyarázta az eljegesedés okát 
is, és elsőként vetette fel, hogy a Tambora 
1815-ös kitörése járulhatott hozzá az 1810-es 
évek második felében tapasztalt, a korábbiak-

nál is hidegebb és csapadékosabb időjáráshoz. 
Hubert Lamb az 1970-es években már a tör-
ténelmi időkben zajlott számos vulkánkitörés 
klimatikus hatását elemezte, és ő is a légkör-
be került nagy mennyiségű vulkáni hamuval 
magyarázta a kapcsolódó hőmérséklet-visz-
szaesést (Lamb, 1970). E kérdésben a fordu-
latot a mexikói El Chichon vulkán 1982-es 
kitörése hozta. Ekkor figyelték meg, hogy a 
légkörbe jelentős mennyiségű kén-dioxid-gáz 
került, ami kénsav-aeroszollá alakult, és ez a 
sztratoszférában elterülve visszaverte a Nap 
sugarait. Nem sokkal később, a fülöp-szigete-
ki Pinatubo 1991-es hatalmas kitörése során 
már műholdas eszközökkel dokumentálták 
a kénsavas aeroszolfelhőt a magas légrétegek-
ben, és mutatták ki a kitörést követő években 

a néhány tized fokos globális hőmérséklet-
csökkenést. Ezzel indult el a vulkánkitörések 
klimatikus hatásának robbanásszerű kutatása, 
ami jelenleg is a tudományos vizsgálatok 
frontvonalában van (Harangi, 2013). Ezekben 
a vizsgálatokban pedig egyre nagyobb szere-
pet kap mint kiemelt esettanulmány a Tam-
bora kétszáz évvel ezelőtti kitörése és annak 
a globális éghajlatra kifejtett hatása. 2015. 
április 7-10. között vulkanológusok, éghajlat-
kutatók, történelmi környezettannal foglal-
kozó szakemberek gyűltek össze a svájci 
Bernben, hogy a hatalmas kitörés 200. évfor-
dulója alkalmából összegezzék az ismereteket. 
Az ott elhangzott főbb megállapításokról a 
jelen munka szerzője tájékoztatott a Tűzhá-
nyó blog (URL1) bejegyzéseiben.

Egy inaktívnak vélt tűzhányó kitör

A Tambora tűzhányó az indonéz szigetvilág 
keleti felén található, a Flores-tengerrel körül-
vett Sumbawa szigetén, a Sanggar-félszigeten 
(1. ábra). A területen fejlett kereskedelmet 
folytató nép élt, akik nem gondolták a felet-
tük közel 4300 méterre magasodó hegyről, 
hogy aktív tűzhányó. Nem volt erre semmi 
információ, nem is lehetett, hiszen jelen is-
mereteink szerint bizonyos, hogy leg alább 
ezer éve nem tört ki, sőt egyes adatok szerint 
több mint négyezer éve volt az addigi utolsó 
kitörése. A talaj viszont termékeny volt kö-
rülötte, ami hívogató volt több mint tízezer 
ember letelepedésére. A kitörésre utaló első 
jelek már 1812-ben felbukkantak. Egyre több 
földrengésraj rázta meg a környéket, de ezek 
sem nyugtalanították az embereket, hiszen 
az ilyen esemény nem ritka ebben a térségben. 
Később már kisebb-nagyobb robbanásos 
kitörések is zajlottak, amelyeket az emberek 
már némi félelemmel fogadtak, és az istenek 
figyelmeztető jeleinek gondolták. Magát a 

hegyet amúgy is misztikus történetek övezték. 
A név is ezt sejteti: ta és mbora – „jöjj és tűnj 
el”. A Tambora megmászása ezért mindig 
rituális szertartás szerint zajlott.

1815. április 5-én este hét órakor hirtelen 
minden megváltozott (Self et al., 1984; Si-
gurdsson – Carey, 1989; Oppenheimer, 2003). 
Több mint 25 km magasra emelkedett a vul-
káni hamufelhő egy olyan hatalmas robbanás 
hangja mellett, amit még az akkori Batáviában, 
a mai Jakartában is tisztán hallottak, 1200 km 
távolságban! Két órán keresztül zajlott a ki-
törés, ami szürke vulkáni hamulepellel borí-
totta be a félszigetet. Aztán minden elcsen-
desült, és az ott élők azt gondolhatták, hogy 
ezzel vége a váratlanul jött kataklizmának. 
Elkezdték letakarítani a vulkáni hamuüledé-
ket házaikról, földjeikről, hogy folytatódjon 
a megszokott élet. Senki nem gondolta volna, 
hogy ezzel még nem fejeződött be a vulkán 
működése. Április 10-én este, egy még hatal-
masabb robbanás rázta meg a hegyet, és most 
már közel 40 km magasságba tornyosult a 
vulkáni hamufelhő. Három óra múlva ez a 
kitörési felhő a saját tömege alatt hirtelen 
összeomlott, és a szemtanúk szerint heves 

„forgószél” alakult ki, ami mindent elsodort. 
Valójában ez a vulkán lejtőin nagy sebességgel 
lezúduló piroklaszt-ár volt, azaz forró gázok-
kal telített vulkánitörmelék-ár. Ahogy bezú-
dult a tengerbe, szökőár indult el és söpört 
végig a partvidéken még több mint 1000 km 
távolságban is! A félszigeten nem sokan élték 
túl ezt az eseményt, a mintegy tizenkétezer 
ember pillanatok alatt a romboló piroklaszt-
ár áldozata lett. A néhány éve megindult ása-
tások több méter vastag vulkáni hamuréteg 
alatt tárják fel „Tambora elveszett királyságá-
nak” Pompeji-szerűen megőrződött ma-
radványait, az egykor gazdag kultúra nyoma-
it, az emberek utolsó testtartásukban meg-

1. ábra • A Tambora vulkán elhelyezkedése, és a Haraldur Sigurdsson és Steven 
Carey (1989) által rekonstruált, az 1815. áprilisi kitörést követő hamuhullás által 

érintett terület a lerakódott üledék vastagságával (centiméterben megadva). 
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maradt csontvázait (2. ábra). Az elpusztult 
termés miatt csak a közvetlen környezetben 
további, mintegy hatvanezer ember esett a 
vulkánkitörés áldozatául. A vulkáni hamu 
több napon keresztül hullott, és 500 ezer 
négyzetkilométer területet fedett be. Három 
napig nem kelt fel a nap, a folyamatos sötét-
ség rémisztő volt, mintha eljött volna a világ-
vége. A kitörés következményeként az egykor 
4000 méter fölé magasodott hegy alaposan 
megcsonkult, felső része beszakadt. Mai ma-
gassága 2850 méter, és tetején egy 7 km szé les 
és 1,2 km mély kaldera található (3. ábra).

A vulkánkitörés során mintegy 35 köbki-
lométer mennyiségű magma jutott a felszín-
re, ami hozzávetőleg megegyezik a kaldera 
méretével, utalva arra, hogy valóban a kiüre-
sedett magmakamra okozta a felette lévő 
kőzettestek beszakadását. Ez az óriási mennyi-
ségű magma összességében 120–150 köbkilo-
méter térfogatú vulkáni anyagot eredménye-

zett (a kirobbanó, felfújt magma hab megszi-
lárdult képződménye, a horzsakő, aminek 
tér fogata több mint háromszorosa a megfele-
lő magma térfogatának). Ez azt jelenti, hogy 
a kitörés nagysága a VEI robbanásos sági ská lán 
elérte a 7-es fokozatot, és ezzel a történelmi 
idők legnagyobb ismert vulkáni működése. 
A kitöréshez kapcsolódó globális éghajlatvál-
tozásért azonban nem ez az óriási, levegőbe 
került vulkáni hamutömeg volt a felelős! A 
kitörő magmával 55 millió tonna kén-dioxid 
jutott a légkörbe, és mivel a vulká ni hamufel-
hő a sztratoszférát is elérte, így jórészt a maga-
sabb légrétegekbe került. A kén-dioxid a víz-
gőzzel reagálva kénsav-aeroszollá alakult, ami 
azt jelenti, hogy több mint 100 millió tonna 
kénsav-aeroszol anyag terült szét a sztratoszfé-
rában. Néhány óra alatt ekkora gáz tömeg – 
vajon mit is jelent ez? Európa tel jes ipari 
kén-dioxid-kibocsátása 14 ezer tonna napon-
ként, azaz a Tambora kitörése során néhány 

óra alatt több kén-dioxid zúdult a légtérbe, 
mint Európában tíz év alatt! A Föld globális 
kén-dioxid-kibocsátása a 2006-os igen magas 
szennyezési időszakban sem érte el a 33 millió 
tonnát! A magaslégkör ben lévő kénsavaero-
szol-felhő visszaveri a Nap sugarait, és elnye-
li a Földről érkező infra vörös sugárzást, ami-
nek az eredménye egyrészt az, hogy a földfel-
szín hőmérséklete lecsökken, a sztratoszféra 
viszont felmelegszik, ami alaposan megvál-
toztatja a magasban zajló légkörzést, és többek 
között befolyásolja a monszunt is. Egy tró-
pusi területen bekövet kező ilyen nagyságú 
vulkánkitörés következményei pedig már 
globálisak. Ez a hatalmas kén-dioxid-kibocsá-
tás járult hozzá az 1816-as „nyár nélküli évhez”, 
az 1810-es évek második felének anomális 
időjárásához, amikor a globális átlaghőmér-
séklet több mint 1oC-kal csökkent.

Drámai évek a Kárpát-medencében

A Tambora kitörése után az északi félte kén 
bekövetkezett katasztrofális hatások tér ségün-
ket sem kerülték el. Európában a nyugati 
területeken, így a Brit-szigeteken, Franciaor-
szágban, de különösen Svájcban drámai volt 
a helyzet 1815-1818-ban. A berni konferencián 
tudatosult sokakban, hogy Európában a 
Tambora kitörése következményeként az 
egyik legnagyobb mértékben sújtott terület 
a Kárpát-medence, Magyarország és környe-
zete volt. Nem mondhatjuk azonban azt, 
hogy mindenért a távoli vulkánkitörés volt a 
felelős! Térségünk már az 1810-es évek elejétől 
sokat szenvedett a különösen hideg időjárás 
miatt. Az 1815 nyarától megfigyelhető lénye-
ges különbséget azonban az anomális időjá-
rási jelenségek jelentették (Soós, 2010; Kiss, 

2. ábra • Az ásatások során 2–3 m vastag vulkáni hamuüledék alatt feltárultak „Tambora elve-
szett királyságának” maradványai; akárcsak Pompejiben, itt is épen maradt házfalak, az utolsó 
pillanat testtartásában lévő emberek tetemei és sok eszköz került elő (fotó: Indyo Pratomo).

3. ábra • A Tambora hatalmas, égbe nyíló szája, a vulkánkitörést követően visszamaradt 
széles kaldera részlete (fotó: Katie Preece, University of East Anglia)
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maradt csontvázait (2. ábra). Az elpusztult 
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ségű magma összességében 120–150 köbkilo-
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zett (a kirobbanó, felfújt magma hab megszi-
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2015). Az egyik legtöbbet idézett jelenség a 
barna hó volt, ami az aprószemcsés vulkáni 
hamuanyagnak a csapadékba való bekevere-
désével magyarázható. 1815 decemberében 
hirtelen hatalmas hóvihar érkezett, aminek 
következményeként a szabadban lévő állatok 
jelentős része elpusztult. A zord tél nagyon 
elhúzódott, még 1816 áprilisában is jelentős 
havazások történtek, és mindennaposak vol-
tak a fagyok. A különösen hűvös nyáron 
szin te folyamatosan esett az eső, gyakoriak 
voltak a villámlásokkal kísért viharok, a pusz-
tító jégesők. Talán ez a borzalmas idő ihlette 
Kisfaludy Károlyt az 1820-as évek elején festett 
Éjjeli szélvész (URL2) és Tengeri vész (URL3) 
műveinek sötét tónusú alkotásában. A földek 
vízben álltak, egérinvázió dúlt, a termés nagy 
része elpusztult. Mindez többéves megpróbál-
tatás után egy legyengült, erősen érzékeny 
társadalmat érintett. A következményei pedig 
tragikusak voltak.

A folyamatos esők megárasztották a Tiszát, 
ami hat hónapon keresztül áradt. Nyár köze-
pén az újabb hatalmas esők a Maroson is 
áradást okoztak, és mindez együtt Szegeden 
a Tisza egyik legnagyobb és legpusztítóbb ár-
vizéhez vezetett (Kiss, 2015). Több mint 1500 
ház dőlt ekkor össze. A termés pusztulása 
Ma gyarország egyik legsúlyosabb és leghosz-
szabb éhínségét eredményezte. A legerőseb-
ben sújtott terület Erdély volt, ahol tízezrek 
haltak éhen. A szőlő sem érett be, az akkori 
feljegyzések szerint a borok ihatatlanok voltak. 
Horvátországban szintén drámai helyzet ala-
kult ki (Kužić, 2007), ott tífuszjárvány is 
szedte az áldozatait. A társadalmi válasz térsé-
günkben szerencsére alapvetően pozitív volt. 
A jobb sorsban élő földesurak elengedték az 
adó egy részét, több helyen ingyenesen osztot-
tak ételt. Nem volt ez mindenhol így: Né-
metországban és Angliában is súlyos éhség-

lázadások törtek ki, nemcsak a terméshiány 
nehezítette a helyzetet, hanem a hirtelen 
ma gasba szökő gabonaárak is. Angliában a 
littleporti és Ely vidéki összetűzések egyik 
jelmondata „kenyér vagy vér” volt.

Mit hoz a jövő?

A Tambora kétszáz évvel ezelőtti kitörésének 
hatása sokáig nem volt ismert, és csak az el-
múlt évtizedekben vált világossá, hogy glo-
bálisan befolyásolta az éghajlatot. Ma már az 
is egyértelműen elfogadott, hogy ezt a hatást 
a sztratoszférába juttatott hatalmas mennyi-
ségű kén-dioxid-gáz okozta, ami kénsav-ae-
roszollá alakulva verte vissza a napsugarak egy 
részét. Ez az esemény az elmúlt években és 
különösen a mostani kerek évforduló kap-
csán felkeltette a klímakutatást végző szak-
emberek figyelmét is. A berni Tambora-kon-
ferencián érzékelhető volt, hogy ez a vulkán-
kitörés egyfajta kiemelt esettanulmányként 
szerepelhet abban, hogy a klímaváltozási 
szimulációk, modellek esetében a légkörbe 
kerülő ilyen jelentős mennyiségű szennyező-
anyag hatását pontosítani lehessen. Ez pedig 
már túlmutat magán a vulkáni működésen, 
és azt jelenti, hogy a Tambora-eset kulcssze-
repet kap a klímamodellekben. Kiderült az 
is, hogy a vulkánkitörések hatása sokkal je-
lentősebb az éghajlat alakításában, mint azt 
korábban bármikor is gondolták, és ezt figye-
lembe kell venni a modellszámításokban. 
A konferencia példaértékűen hozta össze a 
különböző szakterületek vezető kutatóit, és 
megmutatta, hogy ezzel a tudásbázissal fontos 
üzenetek fogalmazhatóak meg a társadalom 
számára. Nem kérdés ugyanis, hogy lesz-e 
még nagy vulkánkitörés, ami a Tamborához 
hasonlóan évekig befolyásolja majd az éghaj-
latot, a kérdés csupán az, hogy ez mikor fog 
bekövetkezni!

A Tamborához mérhető nagy vulkánki-
törések ismétlődési gyakoriságát 800–1500 
évre teszik (Self – Gertisser, 2015), ami akár 
megnyugtatónak is tűnhet. Azonban, fontos 
hangsúlyozni, hogy ebben a statisztikai való-
színűségi számolásban kritikus paraméter a 
kitörés nagyságának pontos meghatározása, 
továbbá az is, hogy mennyire tudjuk hason-
lóképpen besorolni más nagy kitörések VEI-
értékét. Egyelőre azt tudjuk mondani, hogy 
a történelmi idők legnagyobb ismert kitöré-
se volt 1815-ben a Tamborán. Hozzá kell 
tennünk, hogy a Tambora kalderájához ha-
sonló nagyságú a Sumbawa melletti Lombok 
szigetén található Rinjani. Azt korábban is 
tudtuk, hogy 1257–58-ban egy hatalmas ki-
törés történt valahol a Földön, azonban csak 
nemrég mutatták ki Franck Lavigne és mun-
katársai (2013), hogy ez a Rinjani vulkáni 
komplexumban lévő Salamas tűzhányó mű-
ködéséhez kapcsolható. Bár ez a kitörés 
minden bizonnyal hasonló nagyságú volt a 
Tambora 1815-ös kitöréséhez, a pontos adatok 
még hiányoznak. Megközelíthetjük azonban 
úgy is a kérdést, hogy a jégfuratmintákban 
megőrzött kénsavanomáliák alapján igyek-
szünk meghatározni azt, hogy milyen gyako-
risággal fordulnak elő éghajlat-módosító 
vul kánkitörések. Ebben az esetben fontos 
rámutatni arra is, hogy ekkor nem feltétlenül 
kell ismerni a vulkánkitörés helyét, és nem 
olyan kritikus paraméter a kitörés VEI-értéke 
sem, hiszen egy kisebb nagyságú kitörés során 
is kerülhet nagy mennyiségű kén-dioxid-gáz 
a levegőbe. Ez a kérdés természetesen szintén 
kulcsszerepet kapott a berni konferencián. 
Egyre nagyobb erőfeszítések vannak ugyanis 
arra, hogy a Grönlandon és az Antarktiszon 
mélyített fúrásokat nagyobb pontossággal 
lehessen összeilleszteni, és most már egyre 
robusztusabb adatsorral rendelkezünk az el-

múlt 1500 év eseményeiről. Ha ezt az adatsor 
nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy ezalatt 
harmincegy olyan vulkáni esemény volt, 
amely egyenként több mint 20 millió tonna 
kénsav-aeroszolt eredményezett a sztratoszfé-
rában (Gao et al. 2008). Ez évszázadonként 
átlagosan két vulkánkitörés. A fülöp-szigete-
ki Pinatubo 1991-es kitörését meghaladó 
mér tékű szulfát-aeroszol mennyiség húsz 
vulkánkitörés során alakult ki, azaz átlagosan 
hetvenöt évenként történt ilyen. E vulkánki-
törés kétszeresét, tehát már nagyobb mérték-
ben, legalább 0,5 oC-os globális átlaghőmérsék-
let-csökkenést eredményező kitörés pedig 
nagyjából kétszáz évente várható az eddigi 
adatok statisztikai értékelése alapján (4. ábra). 
Meg kell jegyezni azt is, hogy a jégfuratminták 
szulfátmennyisége alapján nem a Tambora 
vezeti a listát. Az elmúlt 1500 év adatsora 
alapján a Tambora 1815-ös kitörése csak a 
harmadik helyen áll. Ennél is nagyobb éghaj-
lat-módosító hatása lehetett a Salamas 1258-
ban történt és a Kuwae 1452-es kitörésének, 
és nem sokkal marad el tőle a Laki 1783-as 
kitörése sem, amelynek jól dokumentált az 
éghajlat-módosító következménye.

A berni konferencia egyik érdekes, új 
eredménye volt, hogy a jégfuratminták adat-
sorainak elemzése során kiderült, több alka-
lommal volt úgynevezett kettős vulkánkitörés, 
amikor két nagy vulkánkitörés tíz éven belül 
következett be. Úgy tűnik, és ezt korábban 
is hangsúlyoztuk, hogy a Tambora kitörésé-
nek éghajlat-módosító hatása már egy meg-
gyengült társadalmat érintett. Sok helyen a 
lehűlés már néhány éve nehezítette az embe-
rek életét. Nos, e korábbi lehűlésben nagy 
szerepet játszott egy másik vulkánkitörés, 
amely 1809-ben történt. A helye még nem 
ismert, friss adatok arra utalnak, hogy talán 
Dél-Amerikában lehet a tettes. A jégfuratmin-
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A folyamatos esők megárasztották a Tiszát, 
ami hat hónapon keresztül áradt. Nyár köze-
pén az újabb hatalmas esők a Maroson is 
áradást okoztak, és mindez együtt Szegeden 
a Tisza egyik legnagyobb és legpusztítóbb ár-
vizéhez vezetett (Kiss, 2015). Több mint 1500 
ház dőlt ekkor össze. A termés pusztulása 
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ben sújtott terület Erdély volt, ahol tízezrek 
haltak éhen. A szőlő sem érett be, az akkori 
feljegyzések szerint a borok ihatatlanok voltak. 
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günkben szerencsére alapvetően pozitív volt. 
A jobb sorsban élő földesurak elengedték az 
adó egy részét, több helyen ingyenesen osztot-
tak ételt. Nem volt ez mindenhol így: Né-
metországban és Angliában is súlyos éhség-

lázadások törtek ki, nemcsak a terméshiány 
nehezítette a helyzetet, hanem a hirtelen 
ma gasba szökő gabonaárak is. Angliában a 
littleporti és Ely vidéki összetűzések egyik 
jelmondata „kenyér vagy vér” volt.

Mit hoz a jövő?

A Tambora kétszáz évvel ezelőtti kitörésének 
hatása sokáig nem volt ismert, és csak az el-
múlt évtizedekben vált világossá, hogy glo-
bálisan befolyásolta az éghajlatot. Ma már az 
is egyértelműen elfogadott, hogy ezt a hatást 
a sztratoszférába juttatott hatalmas mennyi-
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roszollá alakulva verte vissza a napsugarak egy 
részét. Ez az esemény az elmúlt években és 
különösen a mostani kerek évforduló kap-
csán felkeltette a klímakutatást végző szak-
emberek figyelmét is. A berni Tambora-kon-
ferencián érzékelhető volt, hogy ez a vulkán-
kitörés egyfajta kiemelt esettanulmányként 
szerepelhet abban, hogy a klímaváltozási 
szimulációk, modellek esetében a légkörbe 
kerülő ilyen jelentős mennyiségű szennyező-
anyag hatását pontosítani lehessen. Ez pedig 
már túlmutat magán a vulkáni működésen, 
és azt jelenti, hogy a Tambora-eset kulcssze-
repet kap a klímamodellekben. Kiderült az 
is, hogy a vulkánkitörések hatása sokkal je-
lentősebb az éghajlat alakításában, mint azt 
korábban bármikor is gondolták, és ezt figye-
lembe kell venni a modellszámításokban. 
A konferencia példaértékűen hozta össze a 
különböző szakterületek vezető kutatóit, és 
megmutatta, hogy ezzel a tudásbázissal fontos 
üzenetek fogalmazhatóak meg a társadalom 
számára. Nem kérdés ugyanis, hogy lesz-e 
még nagy vulkánkitörés, ami a Tamborához 
hasonlóan évekig befolyásolja majd az éghaj-
latot, a kérdés csupán az, hogy ez mikor fog 
bekövetkezni!

A Tamborához mérhető nagy vulkánki-
törések ismétlődési gyakoriságát 800–1500 
évre teszik (Self – Gertisser, 2015), ami akár 
megnyugtatónak is tűnhet. Azonban, fontos 
hangsúlyozni, hogy ebben a statisztikai való-
színűségi számolásban kritikus paraméter a 
kitörés nagyságának pontos meghatározása, 
továbbá az is, hogy mennyire tudjuk hason-
lóképpen besorolni más nagy kitörések VEI-
értékét. Egyelőre azt tudjuk mondani, hogy 
a történelmi idők legnagyobb ismert kitöré-
se volt 1815-ben a Tamborán. Hozzá kell 
tennünk, hogy a Tambora kalderájához ha-
sonló nagyságú a Sumbawa melletti Lombok 
szigetén található Rinjani. Azt korábban is 
tudtuk, hogy 1257–58-ban egy hatalmas ki-
törés történt valahol a Földön, azonban csak 
nemrég mutatták ki Franck Lavigne és mun-
katársai (2013), hogy ez a Rinjani vulkáni 
komplexumban lévő Salamas tűzhányó mű-
ködéséhez kapcsolható. Bár ez a kitörés 
minden bizonnyal hasonló nagyságú volt a 
Tambora 1815-ös kitöréséhez, a pontos adatok 
még hiányoznak. Megközelíthetjük azonban 
úgy is a kérdést, hogy a jégfuratmintákban 
megőrzött kénsavanomáliák alapján igyek-
szünk meghatározni azt, hogy milyen gyako-
risággal fordulnak elő éghajlat-módosító 
vul kánkitörések. Ebben az esetben fontos 
rámutatni arra is, hogy ekkor nem feltétlenül 
kell ismerni a vulkánkitörés helyét, és nem 
olyan kritikus paraméter a kitörés VEI-értéke 
sem, hiszen egy kisebb nagyságú kitörés során 
is kerülhet nagy mennyiségű kén-dioxid-gáz 
a levegőbe. Ez a kérdés természetesen szintén 
kulcsszerepet kapott a berni konferencián. 
Egyre nagyobb erőfeszítések vannak ugyanis 
arra, hogy a Grönlandon és az Antarktiszon 
mélyített fúrásokat nagyobb pontossággal 
lehessen összeilleszteni, és most már egyre 
robusztusabb adatsorral rendelkezünk az el-

múlt 1500 év eseményeiről. Ha ezt az adatsor 
nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy ezalatt 
harmincegy olyan vulkáni esemény volt, 
amely egyenként több mint 20 millió tonna 
kénsav-aeroszolt eredményezett a sztratoszfé-
rában (Gao et al. 2008). Ez évszázadonként 
átlagosan két vulkánkitörés. A fülöp-szigete-
ki Pinatubo 1991-es kitörését meghaladó 
mér tékű szulfát-aeroszol mennyiség húsz 
vulkánkitörés során alakult ki, azaz átlagosan 
hetvenöt évenként történt ilyen. E vulkánki-
törés kétszeresét, tehát már nagyobb mérték-
ben, legalább 0,5 oC-os globális átlaghőmérsék-
let-csökkenést eredményező kitörés pedig 
nagyjából kétszáz évente várható az eddigi 
adatok statisztikai értékelése alapján (4. ábra). 
Meg kell jegyezni azt is, hogy a jégfuratminták 
szulfátmennyisége alapján nem a Tambora 
vezeti a listát. Az elmúlt 1500 év adatsora 
alapján a Tambora 1815-ös kitörése csak a 
harmadik helyen áll. Ennél is nagyobb éghaj-
lat-módosító hatása lehetett a Salamas 1258-
ban történt és a Kuwae 1452-es kitörésének, 
és nem sokkal marad el tőle a Laki 1783-as 
kitörése sem, amelynek jól dokumentált az 
éghajlat-módosító következménye.

A berni konferencia egyik érdekes, új 
eredménye volt, hogy a jégfuratminták adat-
sorainak elemzése során kiderült, több alka-
lommal volt úgynevezett kettős vulkánkitörés, 
amikor két nagy vulkánkitörés tíz éven belül 
következett be. Úgy tűnik, és ezt korábban 
is hangsúlyoztuk, hogy a Tambora kitörésé-
nek éghajlat-módosító hatása már egy meg-
gyengült társadalmat érintett. Sok helyen a 
lehűlés már néhány éve nehezítette az embe-
rek életét. Nos, e korábbi lehűlésben nagy 
szerepet játszott egy másik vulkánkitörés, 
amely 1809-ben történt. A helye még nem 
ismert, friss adatok arra utalnak, hogy talán 
Dél-Amerikában lehet a tettes. A jégfuratmin-

Harangi Szabolcs • …200 éve tört ki a Tambora



883

Magyar Tudomány • 2015/7

882

4. ábra • A kénsav-aeroszol mennyisége (Tg = 1,102 millió tonna) évi bontásban grönlandi és 
antarktiszi jégfuratok alapján (Gao et al. 2008 nyomán). Külön jelöltem a jelentős, páros 

vulkánkitörések évszámait, valamint az egyedüli nagy kitörések idejét (dőlt számok)

tású vulkánkitörés következményeire. A Tam-
bora kitörése nyomán dokumentált súlyos 
hatások a Kárpát-medencében, azt jelzik, 
hogy tennivaló, felmérnivaló a térségünkben 
is van bőven. Ismernünk, ismertetnünk kell 
minél szélesebb körben a vulkáni működés 
közeli és távoli hatásait, fel kell mérni a kü-
lönböző nagyságú vulkánkitörések éghajlat-
módosító hatását, és azt, hogy ez miképpen 
érinti a társadalmat. Fel kell mérni az orszá-
gok élelmiszer-kereskedelmi függőségeit, az 
akár hosszú idejű légtérzárak következménye-
it, sőt a gazdasági, a tőzsdei kapcsolatokat és 

a lehetséges egészségügyi problémákat is. 
Nem bújhatunk a mögé, hogy a modern 
tár sadalom technológiailag fejlettebb, mint 
bármikor korábban. Ezzel a sebezhetőség 
csak nőtt, akárcsak a népsűrűség, ami miatt 
az emberiség jóval inkább ki van téve a ritka, 
de potenciálisan katasztrofális következmé-
nyekkel járó természeti eseményeknek. Most 
még időben vagyunk, az évfordulók tanulsá-
gai serkentő hatásúak lehetnek!
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ták szulfátkoncentrációja alapján azonban 
vélelmezhető, hogy nagysága meghaladhatta 
a Pinatubo 1991-es kitörését. Két ilyen nagy 
kitörés egymás után sokkal nagyobb hatást 
jelent, sokkal nagyobb mértékben zavarja meg 
a légköri cirkulációt, mint egyetlen nagy vul-
kánkitörés. Ismét elemezve az elmúlt 1500 év 
jégfurat-adatsorát, tíz esetben találunk ilyen, 
időben közel álló kettős vulkánkitörést, leg-
utóbb 1831-ben és 1835-ben. A százötven éves 
ismétlődési gyakoriság alapján már korántsem 
bizakodhatunk abban, hogy messze van egy 
ilyen esemény, sőt!

Összefoglalva: a vulkáni működés klíma-
befolyásoló hatásáról egyre többet tudunk. 
Az elmúlt években publikált új ered mények 
nagymértékben átformálták ismereteinket a 
globális kihatású vulkánkitörések ismétlődé-
si gyakoriságáról. A vulkánkitörések nem 
kö vetnek meghatározott matematikai trendet, 
de a tendenciákból világosan látszik, hogy egy 
globális kihatású vulkánkitörés erre az évszá-
zadra jósolt 25–30%-os bekövetkezési valószí-
nűsége egyáltalán nem túlzó, és nem félelem-

keltés annak felvetése, hogy ilyen eseményre 
bőven van esély a következő évtizedekben.

Záró gondolatok

A Tambora 1815-ös kitörésének 200. évfordu-
lója jó alkalmat ad arra, hogy végiggondoljuk, 
hogy egy ilyen globális kihatású természeti 
esemény mivel járna a mai modern világunk-
ban. Habár ma már jóval nagyobb eszköz-
tárral és tudással rendelkezünk, hogy vulkán-
kitöréseket előre jelezzünk, azonban nem 
állunk sokkal jobban abban, hogy a társada-
lom mennyire felkészült egy általa váratlan-
nak vélt természeti csapásra. Mindezt az 
Eyjafjallajökull viszonylag szerény (VEI=3–4) 
kitörésének megrendítő és több milliárd dol-
lár anyagi veszteséget hozó kitörése egyértel-
műen példázza. Rámutat arra is, hogy a nagy 
vulkánkitörések és a globális kihatások mellett 
a jóval kisebb vulkánkitörések is komoly 
társadalmi gondokat okozhatnak. A 21. szá-
zad kihívása, hogy a társadalmak miképpen 
tudnak felkészülni egy minden bizonnyal 
bekövetkező, potenciálisan katasztrofális ha-
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