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Összefoglalás. Történelmi forrásokat megvizsgálva elemeztük három és fél évszázad terméskatasztrófáit a Kárpát-
medencében. A tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy körvonalazzuk, az ipari és mezőgazdasági forradalom előtti 
Magyarországon (földrajzi értelemben a Kárpát-medencében) milyen időjárási helyzetek eredményeztek szélsőségesen 
kedvezőtlen termést. 
Abstract. Analysing historical resources we examined three and a half century’s catastrophic yields in the Carpathian Ba-
sin. In the study we attempt to outline which weather situations have resulted in extremely unfavourable yields in Hungary 
(geographically in the Carpathian Basin) before the industrial and agricultural revolution. 

 
Az időjárás alakulása minden történeti korszakban 
nagymértékben befolyásolta a mezőgazdasági termelés, 
illetve általában véve a mezőgazdasági tevékenység 
eredményességét. Ugyanakkor a tradicionális kor fontos 
sajátossága volt egyfelől az, hogy a mezőgazdasági tech-
nológia csak korlátozottan tette lehetővé a 
kultúrnövények számára kedvezőtlen időjárási helyzetek 
korrekcióját. Másfelől pedig, hogy a korabeli mezőgaz-
daság termelékenységi korlátaiból adódóan a népesség 
legalább 80%-ának elsődleges tevékenységként a 
mezőgazdasággal kellett foglalkoznia. Ez alól a szabály 
alól csak abban az esetben vonhatta ki magát egy közös-
ség, ha meg tudták szervezni uralmi alapon, vagy a 
kereskedelem révén a település, illetve a régió mezőgaz-
dasági deficitjének a pótlását, ami viszont kedvezőtlen 
időjárási, illetve éghajlati körülmények között nagy 
nehézségek árán volt csak megoldható. (Watts-Bohle, 
1993; Bankoff, 2003; Pelling, 2003; Oliver-Smith, 2004; 
Brázdil et al., 2005). Ilyen módon évről évre változott 
azoknak a száma, illetve aránya a helyi társadalmon 
belül, akik függetleníteni tudták magukat, illetve a 
megélhetésüket az éppen aktuális terméseredményektől. 
Biraben ennek alapján két csoportra osztotta a tradi-
cionális társadalmak embereit: az aktuális mezőgaz-
dasági terméstől függőkre, illetve azokra, akik társadalmi 
státuszuk és/vagy jövedelmük alapján képesek voltak 
korrigálni a helyi agroszisztéma zavarait (Biraben, 
1976). Válságos időszakokban a függők aránya megha-
ladhatta akár a társadalom 90%-át is. Ebben a rövid 
tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy körvo-
nalazzam, az ipari és mezőgazdasági forradalom előtti 
Magyarországon (földrajzi értelemben a Kárpát-
medencében) milyen időjárási helyzetek eredményeztek 
szélsőségesen kedvezőtlen termést. 
 
A kis jégkorszak tér- és időbeni sajátosságai. A kis 
jégkorszak a földtörténet utolsó lezárt, és ilyen módon 
teljes terjedelmében ismert éghajlat-ingadozása, amely 
jelen ismereteink szerint a történeti korok legerőteljesebb 
globális lehűlése volt. (Rácz, 2016) A kis jégkorszak, 

amely erőteljesebben mutatkozott meg az északi 
félgömbön, a leghidegebb periódusaiban 0,6-0,8 Celsius 
fokkal maradt el a referencia időszaknak számító 
1961‒90-es évek átlagától (Jones et al., 1998; Mann, 
2002). Viszonyításképpen nem haszontalan felidézni, 
hogy a pleisztocén nagy jégkorszaka idején az évi 
átlaghőmérsékletben megmutatkozó lehűlés elérte a 3‒4 
Celsius fokot is. A kis jégkorszak lehűlése ugyanakkor 
nagy regionális különbségekkel változtatta meg a klíma 
karakterét. A legerőteljesebb lehűlés Európa és Ázsia 
északi határvidékén mutatkozott, de például Kanada ke-
leti partvidékén a kis jégkorszak klímája kifejezetten en-
yhe volt, eltérően az észak-atlanti területek nagyobb ré-
szének időjárásától. Nagyon különböző volt a lehűlés 
időzítése is, Európában egyértelműen a 17. század, annak 
is leginkább a második fele volt a leghidegebb, Észak-
Amerikában viszont a 19. században tetőzött a lehűlés, 
amikor New York kikötője szinte minden télen be-
fagyott. (Grove, 2001; 2004) Nagy regionális 
különbségeket mutat a klíma jellemzőinek változása is. A 
Kárpát-medencében például a nyarak átlaghőmérséklete 
nem különbözött érdemben a 20. századi értékektől, a 
telek viszont hidegebbek és hosszabbak lettek. Ennél 
azonban sokkal erőteljesebb indikátora volt a globális 
lehűlésnek a csapadék mennyiségének megnövekedése, 
ami a hideg és hosszú telek következtében jelentős mé-
rtékben hó formájában hullott. Nem véletlen, hogy a víz-
rendezés a magyar modernizáció egyik legfontosabb 
megoldandó feladatává vált. A kis jégkorszak másik fon-
tos magyarországi sajátossága az évszak-szerkezet 
módosulása volt, a négy évszakos szerkezet megmaradt, 
de az évszakok időtartama az erőteljesebb lehűlések 
idején megváltozott. A március a nagy lehűlések idején 
teljesen téli hónappá vált, gyakran a hónap derekáig, 
esetenként pedig a végéig megmaradt a Dunán a 
jégpáncél. A júniusok csapadékos karaktere pedig me-
gerősödött, megalapozva a Medárd napi előrejelzés ér-
vényességét. (Rácz, 2001) 
A Kárpát-medencében a kis jégkorszaknak 5 karakteres 
időszakát tudjuk elkülöníteni: 
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1. A 14. századból viszonylag nagyszámú adat maradt 
fenn a gyakoribbá váló áradásokról, és a régészeti fel-
tárások adatai is arról tanúskodnak, hogy az Alföldön 
és a Dunántúl némely területén a falvak magasabb 
térszínekre vándoroltak a késő középkor korai szaka-
szában. (Pinke et al., 2017) 

2. A 16. század első felének enyhe évtizedei után a szá-
zad utolsó harmadában és a 17. század elején hide-
gebbre és csapadékosabbra fordult az időjárás a Kár-
pát-medencében. 

3. 17. század utolsó harmada globálisan is a kis jégkor-
szak leghidegebb időszaka volt, és nem történt ez 
másként a Kárpát-medencében sem, ráadásul a hideg 
és csapadékos időjárás kitartott a 18. század első évti-
zedének a végéig. 

4. A nagyobbrészt enyhe 18. századot követően a hideg 
és csapadékos időjárás csak az 1810-es években tért 
vissza, de ezt követően kitartott egészen az 1840-es 
évek végéig. 

5. A kis jégkorszak utolsó karakteres időszaka a 19. szá-
zad utolsó harmada volt, és kivételes balszerencse, 
hogy a vízszabályozási munkálatok során ennek a 
szélsőséges időszaknak a viszonyait tekintették átla-
gosnak a munkálatok irányítói. 

 
Terméskatasztrófák a kis jégkorszak idején. A kis 
jégkorszak hatásai a késő középkori és az újkori Európá-
ban a legerőteljesebben a marginális mezőgazdasági terü-
leteken mutatkoztak meg, és talán az sem véletlen, hogy 
a klíma- és környezettörténeti kutatás Európában, a leg-
erőteljesebb Skandináviában, Skóciában és az alpesi ré-
gió országaiban bontakozott ki a 20. század második fe-
lében. A svájci Heinz Wanner vezette be a kis jégkorszak 
típusú esemény fogalmát (Little Ice Age-type events – 
LIATE), amely a lehűlés legerőteljesebb időszakaiban ta-
pasztalható időjárási-éghajlati profil leírására szolgált 
(Wanner, 2000). Svájcban a kis jégkorszak legkaraktere-
sebb időszakait a gleccserek előnyomulásai központoz-
ták, amelyeket leginkább a hosszú, havas és hideg telek, 
valamint a hűvös és csapadékos nyarak gyakoriságának 
növekedése idézte elő. Wanner koncepcióját gondolta 
tovább a Berni Egyetem professzora, Christian Pfister, 
aki bevezette a kis jégkorszak típusú hatások fogalmát 
(Little Ice Age-type Impacts – LIATIMP) azokra az időjá-
rási helyzetekre, amelyek a legsúlyosabb következmé-
nyekkel jártak a korabeli mezőgazdasági termelésre 
(Pfister, 1999). Christian Pfister és a brünni egyetem pro-
fesszora, Rudolf Brázdil a kis jégkorszak típusú időjárási 
hatások következményeit háromféle mezőgazdasági te-
vékenységre vonatkozóan vizsgálta meg, amelyek a ga-
bonatermelés, a legelőgazdálkodás, és a szőlőtermelés 
voltak (Pfister and Brázdil, 2006). Megállapításuk sze-
rint az elhúzódó csapadékos időszak ősszel, a vetés ide-
jén egyaránt csökkenti a bevethető terület nagyságát, és a 
talaj nitrogén tartalmát is. A hideg szeptemberi és októ-
beri időjárás mérsékli a bor cukortartalmát. A hideg már-
cius és április rontja a gabonatermés és a fűhozam kilátá-
sait. A csapadékos nyárközép pedig mindenféle élelmi-
szernövény termelésére kedvezőtlen hatással van. 
Amennyiben egyidejűleg fordul elő esős ősz, hideg ta-
vasz és csapadékos nyárközép egymást követő években, 

annak már súlyos (mező)gazdasági és társadalmi követ-
kezményei is lehetnek. Hogy milyen mértékűek, az a 
gazdaság és a társadalom kárenyhítési képességén múlik. 
Mindezen ismeretek birtokában pedig elkészíthető egy 
adott területre a terméskatasztrófa modellje (model of a 
worst-case crop failure). 
 
A közép-európai terméskatasztrófa modell alkalma-
zása a Kárpát-medencében. A terméskatasztrófa mo-
dellt eredendően Christian Pfister dolgozta ki Svájcra, de 
alkalmazhatónak bizonyult Csehországra is, ilyen módon 
joggal feltételeztük, hogy a közép-európai terméskataszt-
rófa időjárás/éghajlati profil alkalmazható a Kárpát-
medencére is (Pfister and Brázdil, 2006). Magyarország 
esetében azokat az éveket határoztuk meg katasztrofális 
termésű évekként, amennyiben a Kárpát-medence négy 
nagyrégiójából (Felvidék, Dunántúl, Alföld és Erdély) 
legalább háromban az adott évben történeti forrásokkal 
igazolhatóan rossz volt a termés. A svájci és a cseh refe-
rencia területekkel való összevetés nyomán kapott ered-
ményeink igen zavarba ejtőek voltak. Az 1500-tól 1850-
ig tartó adatbázisunkban mindössze egyetlen olyan évet 
találtunk (1845), amikor az általánosan rossz gabonater-
més idején jól beazonosítható módon a Pfister-Brázdil 
szerzőpáros által leírt közép-európai terméskatasztrófa 
helyzet időjárása határozta meg a Kárpát-medence kör-
nyezeti viszonyait. Kilenc másik esztendőben (1718, 
1728, 1745, 1753, 1790, 1816, 1820, 1830, és 1846) 
ugyanakkor alapvetően más időjárási/éghajlati profil 
okozott kivételesen rossz gabonatermést az országban. 
Hasonló volt a helyzet a szénatermések esetében is, a 
vizsgált három és fél évszázadban nyolc országos lépték-
ben katasztrofális szénatermésről van tudomásunk: 1718, 
1728, 1748, 1768, 1790, 1827, 1834 és 1835. Viszont 
mindössze egyetlen év feleltethető meg a Pfister-Brázdil 
féle időjárási modellnek (1768). A szőlőszüretek eseté-
ben már nagyobb fokú volt a megfelelés, a szélsőségesen 
kis mennyiségű szüretek negyede (1696, 1697, 1714, 
1716, 1737, 1744, 1745, 1766, 1792, 1813, 1814, 1816, 
1825, 1836, 1837, 1846), a rossz minőséget hozó évek-
nek (1628, 1695, 1714, 1716, 1764, 1795, 1813, 1825, 
1833, 1843) pedig már a 70%-a leírható a közép-európai 
szőlő terméskatasztrófa időjárási profiljával (az aláhúzott 
évek). Ezekből az eredményekből arra következtettünk, 

1. táblázat: Kritikus hónapok időjárási hatásai, amelyek befo-
lyásolják a gabona- és bortermelést, valamint a takarmányozó 
tejgazdálkodást Svájcban és Csehországban. Dőlt betű: azok 
az időjárási hatások, amelyek elsősorban a mezőgazdasági 
termelés mennyiségét befolyásolják. Vastag betű: azok az idő-
járási hatások, amelyek elsősorban a mezőgazdasági termelés 
minőségét befolyásolják. (Pfister and Brázdil, 2006) 

Mezőgazdasági termelés 
Kritikus hó-

napok Gabona Takarmányozó 
tejgazdálkodás Bor 

Szeptember–
október Csapadékos Hideg Hideg és  

csapadékos 
Március-

április Hideg Hideg (Késői fagy) 

Július-
augusztus Csapadékos Csapadékos Hideg és  

csapadékos 
 
 

callto:1714,%201716,%201737,%201744
callto:1714,%201716,%201737,%201744
callto:1745,%201766,%201792,%201813
callto:1814,%201816,%201825,%201836
callto:1814,%201816,%201825,%201836
callto:(1628,%201695,%201714,%201716
callto:1795,%201813,%201825,%201833
callto:1795,%201813,%201825,%201833
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hogy a közép-európai szőlő terméskatasztrófa időjárási 
profilja korrekcióval ugyan, de használható a Kárpát-
medencében is.  
Ezzel szemben a katasztrofális gabona- és a szénatermés 
időjárási-éghajlati okai alapvetően mások voltak a Kár-
pát-medencében, mint Svájcban vagy Csehországban. 
Ilyen módon Magyarországra vonatkozóan egy sajátla-
gos gabona és széna terméskatasztrófa időjárási profilt 
kell elkészítenünk. Ennek az időjárási profilnak az elké-
szítéséhez két úton juthatunk el. Egyfelől meg kell vizs-
gálnunk, mit mond a modern agronómia a haszonnövé-
nyeink számára kritikus fenociklusok időjárásáról. Más-
felől pedig meg kell néznünk a történeti forrásainkban, 
hogy a kivételesen rossz termésű években milyen is volt 
valójában az időjárás, majd pedig le kell vonni az általá-
nosítható következtetéseket. 
 
A gabonatermelés szempontjából kritikus időszakok. 
A talaj-előkészítési munkálatok, valamint a szántás és a 
vetés számára, amely Magyarországon jobbára október 
derekán (többnyire október 5. és 20. között) történik, a 
hosszan tartó enyhe és kevéssé csapadékos időjárás a 
legoptimálisabb. A téli fagyok ellen hatásos védelmet je-
lent a hótakaró, de a fagy valójában csak mínusz 20 Cel-
sius foktól jelent valódi veszélyt a földben lévő magokra. 
A gabonafélék számára a legkedvezőbb az enyhe és csa-
padékos tavasz, amely segíti a magvak csírázását és nö-
vekedésnek indulását. Áprilisban és májusban különösen 
fontos a megfelelő mennyiségű csapadék, májusban és 
júniusban pedig a megfelelő hőmérséklet. Különösen ál-
dásos a meleg és csapadékos május (a népi bölcsesség 
szerint a májusi eső aranyat ér), ugyanakkor a viharos 
májusi időjárás nagyon súlyos károkat tud okozni. A ka-
lászok érése szempontjából, amely május végétől július 
közepéig tart, nagyon fontosak a kiegyensúlyozott időjá-
rási viszonyok. A nagy hőség és szárazság, illetve a hű-
vös és csapadékos időjárás egyaránt súlyos termésveszte-
séget képes okozni. (Pepó és Sárvári, 2011) 
 
A szénatermés szempontjából kritikus időszakok. A 
szénatermés szempontjából fontos megkülönböztetni a 
legelő és a kaszáló területeket, amelyek a gyepgazdálko-
dás két meghatározó formája volt a tradicionális korban. 
Akármelyik gazdálkodási formát nézzük is, a szénatermés 
legfontosabb ellensége a száraz időjárás, legfőképpen pedig 
a tartós szárazság volt. A hideg március és április késleltet-
heti a fű növekedését, ugyanakkor az átlagnál csapadéko-
sabb tavaszi időjárás ritkán okoz érdemi károkat. Ugyanak-
kor a kaszálókon, renden heverő szénában már súlyos káro-
kat tud okozni a csapadékos idő, erősen csökkentve a szára-
dó széna tápértékét. A Kárpát-medence fontos regionális sa-
játossága a két kaszálási-, illetve legeltetési periódus, a jú-
niusi első kaszálás, és az augusztus végi sarjú. A második 
kaszálás és legeltetési időszak döntően a nyári csapadék 
mennyiségének a függvénye, amely szárazabb években tel-
jesen el is maradhat. (Szász, 1988) 
 
Katasztrofális gabonatermések időjárási okai korabe-
li történeti források alapján. Mindösszesen 10 olyan 
évünk volt az újkori Magyarország három és fél évszáza-
dában (1500‒1850), amikor legalább 3 makro-régióban 

igen rossz volt a gabonatermés, amelynek alapján kárpát-
medencei léptékű terméskatasztrófa helyzetről beszélhe-
tünk: 1718, 1728, 1745, 1753, 1790, 1816, 1820, 1830, 
1845 és 1846. A csapadékos októberi időjárás 5 eszten-
dőben akadályozta meghatározó módon a szántást és a 
vetést: 1718, 1728, 1790, 1816 és 1845. Egyértelműen a 
legmeghatározóbb éghajlati hatás a márciusok hidegebbé 
válása volt a kis jégkorszak idején a gabonatermés ered-
ményességére vonatkozóan. A 10 rossz termésű évből 7 
esetben kifejezetten és karakteresen hideg volt a márciusi 
időjárás: 1753, 1790, 1816, 1820, 1830, 1845 és 1846. A 
terméskilátásokat rontotta a száraz tavaszi időjárás 
(1718, 1728 és 1753), legfőképpen akkor, ha májusra 
esett a szárazság súlypontja (1753, 1745, 1790, 1820 és 
1846). A modern agronómiai munkák felhívják a figyel-
met a májusi viharok vetést károsító hatásaira, a történeti 
forrásokban azonban a legfontosabb károkozó nem álta-
lában véve a vihar, hanem sokkal inkább a viharral 
együtt járó jégeső volt. 
 
Katasztrofális szénatermések időjárási okai korabeli 
történeti források alapján. A rossz szénatermésű évek-
ben néhány esetben nem álltak rendelkezésünkre megfelelő 
történeti források az időjárás alakulásáról (1790). Azokban 
az években viszont, amikor nemcsak a rossz termés tényét 
állapították meg a kortárs forrásokban, hanem időjárási le-
írást is adtak, sikerült néhány fontos fenológiai információt 
kinyernünk. Volt olyan esztendő, amikor az enyhe kora ta-
vaszi időjárás okozott komoly károkat a szénatermésben, 
mivel a kiterjedt áradások tartósan hátráltatták a fűfélék fej-
lődését (1728 és 1768). De a tartósan hideg tavaszelő is so-
kat ronthatott a szénatermés kilátásain (1748). A májusi 
szárazság nagy megbízhatósággal elrontotta a szénatermést 
(1728, 1827, 1834). Ez a hatás még súlyosabb volt, ha a 
májusi szárazság egy hosszabb aszályos periódusnak volt a 
része (1827 és 1834). Meglepő módon a nagyon 
csapadékos július (1768) és augusztus (1728) is ered-
ményezhette a sarjú elmaradását. 
 
Gabona- és széna terméskatasztrófa időjárási modell-
je a Kárpát-medencében. Az őszi gabonavetés számára 
történő talaj-előkészítés (szántás és boronálás) legna-
gyobb ellensége a csapadékos időjárás volt. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a Kárpát-medencében 24‒27 000 km2 
terület tartósan vagy időlegesen vízjárta terület volt, és a 
vizenyős területeken semmiféle mezőgazdasági munkát 
nem lehetett végezni. A gabonaszántás és -vetés idején 
elárasztott területekről ilyen módon teljesen le kellett 
mondaniuk a gazdálkodóknak. A hideg márciusok, ame-
lyek a kis jégkorszak magyarországi történetének legfon-
tosabb regionális sajátosságát jelentik, a vegetáció min-
den formájának a fejlődését hátráltatták, rontva ezzel 
mind a gabona, mind pedig a széna terméskilátásait. A 
májusi időjárás nagy hatással volt a gabonafélék fejlődé-
sére, a száraz időjárás megakaszthatta a növények fejlő-
dését, a fagy és a jégeső pedig leginkább a vetésekben 
tehetett kárt. A júniusban érésben lévő gabona mennyi-
ségét és minőségét ronthatta a szélsőségesen forró és szá-
raz, valamint a csapadékos időjárás egyaránt. A széna-
termésre júniusban csak a csapadékos időjárás volt ked-
vezőtlen hatással, részint azáltal, hogy megnehezítette a 
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kaszálást, részint pedig, hogy a renden fekvő széna tápér-
tékét az eső nagymértékben csökkentette. Mivel az aratás 
Magyarországon nagyobbrészt júliusban és augusztus el-
ső felében történik, ezért a csapadékos időjárás nagy 
mennyiségi és minőségi károkat okoz a gabonatermés-
ben. Az agronómiai és a történeti tapasztalatok szerint a 
sarjú szénatermést egyaránt megronthatja a rendkívül aszá-
lyos és a rendkívül csapadékos időjárás egyaránt. Össze-
vetve a svájci-cseh, és a magyarországi terméskatasztrófa 
modellt szembetűnő, hogy a másik két közép-európai te-
rületen a hőmérsékleti és a csapadék anomáliák azonos 
arányban tehetők felelőssé a gyenge gabona- és széna 
termésekért, a Kárpát-medencében azonban a csapadék 
többletnek, vagy hiánynak meghatározó szerepe volt. 

1. táblázat: Kritikus hónapok időjárási hatásai, amelyek be-
folyásolják a gabona- és szénatermést Magyarországon. 
Dőlt betű: azok az időjárási hatások, amelyek elsősorban a 
mezőgazdasági termelés mennyiségét befolyásolják. Vastag 
betű: azok az időjárási hatások, amelyek elsősorban a me-
zőgazdasági termelés minőségét befolyásolják. 

 Gabonatermelés Szénagazdálkodás 
Kritikus hónapok 

Október csapadékos  
Március hideg hideg 
Május száraz, fagy, jégeső száraz 
Június száraz-forró,  

csapadékos 
csapadékos 

Július csapadékos száraz, csapadékos 
Augusztus csapadékos száraz, csapadékos 

 
Ennek a Kárpát-medencére specifikált terméskatasztrófa 
modellnek azonban számos gyöngesége van. A történeti 
forrásokra alapozott terméskatasztrófa adatbázis bizo-
nyosan nem teljes, bár annyit talán meg lehet kockáztat-
ni, hogy nagyságrendekkel több terméskatasztrófa felte-
hetően nem történt a vizsgált három és fél évszázadban. 
Abban, hogy nem volt feltűnően sok gabona és széna 
terméskatasztrófa, szerepe lehetett annak is, hogy a kis 
jégkorszak éghajlati profilja nem volt különösebben ked-
vezőtlen ezen művelési ágak számára. Fontos hiányossá-
ga a magyarországi terméskatasztrófa modellnek, hogy 
nem tartalmazza a szőlőtermelésre vonatkozó regionális sa-
játosságokat, aminek elkészítéséhez további kutatásokra 
van szükség. Ezenfelül a történeti források nem teszik lehe-
tővé annak a szisztematikus megkülönböztetését, hogy a 
gabonatermés eredményességére vonatkozó adat konkrétan 
milyen gabonára is vonatkozik. Feladat és teendő tehát még 
bőven van, de bízom benne, hogy a további kutatások irá-
nyát sikerült meghatároznunk. 
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