
1 
 

PhD-védés adatlapja 
 
I. Nyilatkozat 1.  
 
Alulírott Pinke Zsolt kijelentem, hogy a PTE Interdiszciplináris Doktoriskolájának Európa és a 
magyarság a 18–20. században doktori programjához benyújtott  
Alkalmazkodás és felemelkedés – modernizáció és leszakadás: Kis jégkorszaki kihívások és 
társadalmi válaszok a Tiszántúlon 
című disszertációm önálló kutatómunkám eredménye, szövege minden esetben tartalmazza az 
általam felhasznált szakirodalomra vonatkozó utalásokat.  
 
Pécs, 2015. február 5.  

…………………………………..  
                                                                                                                              aláírás  
 
II. Nyilatkozat 2.  
 
Alulírott Dr. habil. Majdán János témavezető kijelentem, hogy Pinke Zsolt: Alkalmazkodás és 
felemelkedés – modernizáció és leszakadás: Kis jégkorszaki kihívások és társadalmi 
válaszok a Tiszántúlon 
című, a PTE Interdiszciplináris Doktoriskolájának Európa és a magyarság a 18–20. században 
doktori programjához benyújtott disszertációja önálló kutatómunkán alapuló, új tudományos 
eredményeket tartalmazó, szuverén alkotás, mely mind tartalmi, mind terjedelmi és formai 
tekintetben megfelel a PhD-disszertációkkal kapcsolatos követelményeknek. Védési eljárásra 
bocsájtható.  
 
Pécs, 2015. február 5. 

               …………………………………..  
                                                                                                                                aláírás  
III. Doktori szigorlat  
 
A bizottság elnöke:          (név) .............................................(aláírás)  
Tagjai:                              (név) .............................................(aláírás)  
                                          (név) .............................................(aláírás)  
 
A szigorlat eredménye: ……./ ……. pont ……,……%.  
 
IV. Védés  
 
A bizottság elnöke:          (név)                      .............................................(aláírás)  
Tagjai:                              (név) (opponens)   .............................................(aláírás)  
                                          (név) (opponens)  .............................................(aláírás)  
                                          (név)                     .............................................(aláírás)  
                                          (név)                     .............................................(aláírás)  
                                          (név)                     .............................................(aláírás)  
                                          (név) (titkár)         .............................................(aláírás)  
 
A védés eredménye: ……./ ……. pont ……,……%.  
A doktori eljárás összesített eredménye: ……,……%.  
Javasolt fokozat: ………………………………………… 



2 
 

Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Interdiszciplináris Doktori Iskola 

„Európa és a magyarság a 18–20. században” 

Történelem Doktori Program 

 

 

Doktori (PhD) értekezés 

 

 
Pinke Zsolt 

 

 
Alkalmazkodás és felemelkedés – modernizáció és leszakadás: 

Kis jégkorszaki kihívások és társadalmi válaszok a Tiszántúlon 
 

 

 

 

 

 

 

Témavezető: 

 

Dr. habil. Majdán János 

 

Pécs, 2015 

 



3 
 

Köszönetnyilvánítás 

 

Kiemelt köszönettel tartozom nemrég elhunyt tanáromnak és konzulensemnek, Katus 

Lászlónak, aki életművével és személyes beszélgetéseinkben hívta fel figyelmem a 

sokszólamú történelem interpretációja során megvalósítandó összhangzat és az általuk 

elérendő harmónia jelentőségére. A dolgozat 18-19. századdal foglalkozó részeihez saját 

adatgyűjtését is rendelkezésemre bocsátotta, sok türelemmel segítette a gazdaság- és 

társadalomtörténeti irodalom feldolgozását. Köszönöm témavezetőmnek, Majdán Jánosnak, 

valamint a környezettörténeti kérdések területén segítséget nyújtó konzulensemnek, Gyulai 

Ferencnek (SZIE MKK) az adatgyűjtéshez, oktatási tapasztalataim fejlesztéséhez, publikációs 

tevékenységemhez nyújtott pótolhatatlan támogatásukat. Köszönettel tartozom Laszlovszky 

Józsefnek (CEU) és a környezetében dolgozó szakembereknek, Ferenczi Lászlónak, Vadas 

Andrásnak és F. Romhányi Beatrixnak, a középkori források értelmezéséhez, a dolgozatban 

ismertetett történeti tájklasszifikációs módszer kidolgozásához nyújtott módszertani 

segítségért és adattámogatásért, valamint Hoffmann Istvánnak (DE BTK) és a környezetében 

tevékenykedő oktatóknak és kutatóknak, elsősorban Tóth Valériának, a helynévtörténeti 

anyag feldolgozásához éveken át nyújtott önzetlen támogatásért. Külön köszönettel tartozom 

Gábris Gyulának (ELTE TTK) és a környezetében dolgozó geológus térinformatikus 

szakembereknek, valamint Timár Gábornak és Mészáros Jánosnak (ELTE TTK) türelmükért 

és kitartó támogatásukért, mely nélkül a földrajzi, térképi, térinformatikai és különösen a 

geomorfológiai elemzések nem valósulhattak volna meg. Nagyon köszönöm a dolgozat 

műhelyvitáján részt vevő szakemberek – Andrásfalvy Bertalan (PTE BTK), F. Romhányi 

Beatrix (Károli), Füleky György (SZIE MKK), Gábris Gyula, Laszlovszky József, Nagy 

Mariann (PE BTK), Orosz István (DE BTK), Pál Viktor (WU) és Rácz Lajos (SZE BTK) – 

buzdítását és részletes javítását, melyek számos problematikus kérdésre mutatott rá. Külön 

köszönettel tartozom Lövei Gábornak (Aarhus) a tudományos közlés módszertani 

kérdésekhez és e dolgozat megírásához nyújtott rendkívül áldozatos segítségéért. Ugyancsak 

köszönet illeti Mezős Tamást és Fekete Csabát a KÖH részéről, Szalai Józsefet és Bakonyi 

Pétert a VITUKI részéről, Harkányiné Székely Zsuzsannát, Podmaniczky Lászlót, Belényesi 

Mártát és Skutai Júliát a SZIE MKK részéről nyújtott adat- és módszertani támogatásért. 

Köszönöm szépen az ESEH magyarországi tagozatában tevékenykedő kollégák és különösen 

Kiss Andrea, Rácz Lajos, Saláta Dénes valamint Vajdai Tamás szakirodalomra és 

módszertani kérdésekre vonatkozó segítségét. Köszönöm még Christian Brannstrom-nak 

(JHG), Buday-Sántha Attilának† (PTE KTK), Fejér Lászlónak (Duna Múzeum), Ferber 



4 
 

Katalinnak, John Komlósnak (Harvard), Kerékgyártó Györgynének (Corvinus KGK), Kovács 

Eszternek (SZIE MKK), Kövér Györgynek (ELTE BTK),  Michéli Erikának (SZIE MKK), 

Orlóci Istvánnak†, Reiczigel Jenőnek (SZIE ÁOTK), Sümegi Pálnak (SZTE TTK), Szalai 

Istvánnak (VITUKI), Szarvas Beatrixnek (Corvinus KGK), Várallyay Györgynek (MTA ATK 

TAKI) egyes módszertani kérdésekhez nyújtott bátorító vagy bíráló, de számomra 

mindenképp rendkívül hasznos beszélgetéseinket és levélváltásainkat.  

Köszönettel tartozom az Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár, az Országos 

Statisztikai Hivatal Könyvtár, a Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény dolgozóinak 

szíves támogatásukért. A publikációt megalapozó kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-

0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi 

támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt 

projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával és a KÖH 2010. évi adattámogatásával valósul meg. 



5 
 

Tartalomjegyzék 

 

1. Bevezetés: „A források tanulmányozásának túl kell lépnie a szövegeken; 

dokumentummá kell minősítenie a képeket, a régészet eredményeit, a tájakat stb.” 

1.1. Célok 

1.2. Vizsgálati terület  

1.3. A Tisza és mellékfolyói 

2. Környezeti kihívás és társadalmi válasz a kis jégkorszak kezdetén Európa egyik 

legnagyobb vizes élőhelyén 

2.1. A középkori falupusztásodás 

2.1.1. A településállományra ható környezeti folyamatok 

2.1.2. Klímatörténeti áttekintés 

2.2. Adatbázisok 

2.2.1. Vizsgálati terület  

2.2.2. Adatbázisok 

2.2.3. A régészeti adatbázis 

2.2.4. Történeti források 

2.3. Módszer 

2.3.1. Lelőhelyek magassági átlagainak elemzése 

2.3.2. Településhálózat regionális elemzése 

2.3.3. Övezeti struktúrára épülő történeti tájklasszifikációs módszer 

2.4. Eredmények 

2.4.1. Gazdálkodás 

2.4.2. Írott források tematikus szűrése 

2.4.3. Gazdálkodásra utaló adatok a vizsgált öt kistáj esetében 

2.4.4. A régészeti lelőhelyek magassága a két korszakban 

2.4.5. Az övezetek és élőhelytípusok ismertetése 

2.4.6. Településpusztásodással kiugró mértékben érintett területek: Medencék 

övezete 

2.4.7. Hortobágy 

2.5. Összegzés és következtetések: A településhálózat változásai mintaterületeinken a 

felhasznált források tükrében 

2.5.1. A Hortobágyról 



6 
 

3. A kétséges Tisza-szabályozás 

3.1. Előzmények: Az újkori gazdasági szerkezet válsága 

3.1.1. A legfontosabb erőforrások kimerüléséről 

3.1.2. Leépüléshez vezető újjáépítés? 

3.2. Gabonatermesztési központok a Tiszántúl középső szakaszán az 1715. és 1720. évi 

összeírások alapján 

3.2.1. Előzmények 

3.2.2. Összeírások a Pragmatica Sanctio korában 

3.2.3. Gabonatermesztési központok és a debreceni várostérség 

3.2.4. A hajdúsági és nagykunsági településcsoport 

3.3. A 18. század végi földhasználati rendszer rekonstrukciója az I. katonai felmérés 

térképe alapján: Előzmények és a térképi forrás ismertetése 

3.3.1. Módszer 

3.3.2. Vizsgált területek 

3.3.3. Eredmények 

3.3.3.1. Földhasználat öt tiszántúli kistájon a 18. század végén 

3.3.3.2. Földhasználat a vizsgálatba vont települések határában a 18. 
század végén 

3.3.3.3. A debreceni várostérség 18. századi térszerkezete 

3.3.4. A 18. századi földhasználati rendszer vizsgálata során elért eredmények 

értékelése 

3.3.4.1. Kistájak 

3.3.4.2. Települések és településcsoportok 

3.4. A kísértés: gabonaárak 

3.4.1. Adatok és következtetések a Habsburg Birodalom és ezen belül a Magyar 

Királyság árszerkezetéhez a búzaárak példáján 

3.4.2. Anyag és módszer 

3.4.3. Az árrendszer vizsgálatának eredményei 

3.4.4. Konvergencia és divergencia 

3.5. A Mirhó-fok esete 

3.6. Meteorológiai és hidrológiai folyamatok a kis jégkorszak végén (1780-1914) 

3.6.1. A hidrológiai kihívások hátteréhez: az erdőborítás változása 

3.7. Vélemények a Tisza szabályozásáról 



7 
 

3.8. Az 1850. évi császári pátensről 

3.9. Az 1870-es években kezdődött válságperiódus: a környezeti, gazdasági és társadalmi 

kihívások időszaka 

3.9.1. „A tengerentúli ársokk” 

3.9.2. Az Alsó-Szabolcsi Tiszai Ármentesítő Társulat működési területe 

3.9.3. Fordulat a Tisza-szabályozás menetében 

3.9.4. Az ártérfejlesztési kivetésről 

3.9.5. Földhasználat változásai az Alsó-szabolcsi Társulat működési területén 

3.9.5.1. Az I. katonai térképen ábrázolt földhasználati rendszer 

3.9.5.2. Az I. és II katonai térkép adatainak összehasonlító elemzése 

3.9.5.3. A földhasználati rendszer rekonstrukciója az 1898. és 1908. évi 

társulati térképek alapján 

3.9.5.4. Az 1879. évi belvíztérképről 

3.10. A magyar mezőgazdaság modernizációja során létrejött földhasználati rendszer 

jellemzése 

3.10.1. A kis jégkorszak végét jelző csapadékos ciklus és a szántók maximális 

kiterjedése közötti kapcsolatra vonatkozó hipotézis 

3.10.2. A Tisza-szabályozás szerepe az Alföld és a magyar mezőgazdaság 

modernizációjában 

4. A dolgozatban elért eredmények összegzése 

5. Irodalom 

5.1. Internetes adatbázisok 

5.2. Statisztikai adatbázisok 

5.3. Térképi források 

5.4. Képek 

5.5. Rövidítések 

5.6. Ábrák jegyzéke 

5.7. Táblázatok jegyzéke 



8 
 

1. „A források tanulmányozásának túl kell lépnie a szövegeken; dokumentummá kell 

minősítenie a képeket, a régészet eredményeit, a tájakat stb.” 1 

 

A dolgozat az írott emberi történelem leghidegebb periódusa, a „kis jégkorszak” kezdetén 

(késő középkor) és végén (19. század) jelentkező környezeti és társadalmi kihívások és a rájuk 

adott társadalmi válaszok egyes aspektusait mutatja be. A kapitalizmusnak ebben a nagyjából fél 

évezred hosszúságú kialakulási fázisában a mezőgazdaságnak csak a növénytermesztés neolit 

forradalmához hasonlítható mélyreható átalakítása valósult meg.2 A gazdasági és társadalmi 

rendszereknek ez a mindent átható gyökeres átalakulása az írott emberi történelem leghidegebb 

korszakában történt, melynek kritikusabb fázisaiban egyes régiók teljes népességük jelentős részét 

elveszítették. A vizsgált időszak tehát nem csak klímatörténeti, de gazdaságtörténeti szempontból is 

kihívást jelent.  

A későbbiekben amellett érvelek, hogy a premodern társadalom környezetérzékenysége 

következtében (és hidrológiai adottságai miatt különösen igaz ez a vizsgált terület közösségeire) a 

környezeti feltételeknek ilyen nagymértékű és esetenként gyorsütemű átalakulása hatással volt a 

településállományra, a gazdaság megahatározó szektorára, a mezőgazdaságra és a korabeli 

intézményhálózatra. A környezeti kihívás és a populáció tűrőképességi viszonyainak az 

életközösségek tér- és időbeli elterjedésére gyakorolt hatása az ökológia egyik legfontosabb 

vizsgálati területe.3 Az ökológiai megközelítéshez hasonlóan az emberi közösségek társadalmi 

folyamatainak kihívás-válasz modellben való értelmezése meglehetősen elterjedt gyakorlat. E 

megközelítés elsősorban a természeti és társadalmi rendszerek közötti kölcsönhatásokkal, az 

anyagi kultúrával, az ismétlődő és a törvényszerű jelenségekkel foglalkozó antropológiai, 

gazdaság- és környezettörténeti elemzésekben kapott szerepet.4 Jól magyarázza ezt Polányi 

Károly gondolata: „A gazdaság nem más, mint az ember természeti és társadalmi 

környezetével folytatott cserefolyamata…".5 E cserefolyamatban az emberi közösségek igényei, 

a természeti adottságok, valamint a biológiai-fizikai tűrőképességi viszonyok és az ezeket 

módosító kulturális képességek játszanak főszerepet. A dolgozat elkészítése során elsősorban 

Arnold Toynbee kihívás-válasz társadalomtörténeti modellje inspirált, mely termékenyítően 

hatott a társadalmi rendszerek modernizációját, az iparosítás és elmaradás folyamatait elemző 

                                                            
1 Le Goff 2001. 
2 Polanyi 1944; Worster 1979, 1990. 
3 Darwin 1859. 
4 Malthus 1826; Ratzel 1882; Vidal de la Blache 1922; Wolf 1982; Braudel 1996.  
5 Polányi 1976, 228. Idézi Gyurgyák 1986, 64. 
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Alexander Gerschenkronra és gazdaságtörténész generációjára, valamint a modern 

környezettörténeti irodalmat megteremtő társadalomtörténészekre.6 Később a 20. század 

utolsó évtizedeiben kiteljesedő klíma- és környezeti változásokhoz kapcsolódó diskurzus 

adott újabb lökést a társadalmi és természeti rendszerek közötti kapcsolatok kihívás-válasz 

dichotómiában történő értelmezésének. Ezekben a korábbi leíró módszerek mellett egyre 

nagyobb szerep jut a matematikai eszközökkel megragadható kapcsolati struktúra 

feltárásának.7 

Vizsgálatok sokasága igazolja, hogy a mai környezetállapothoz vezető és a jövőbe mutató táji, 

környezeti folyamatok megértéséhez nélkülözhetetlenek a hosszú idősorú természet- és 

társadalomtudományi elemzések.8 E folyamatok értelmezésében a társadalmi-természeti 

kölcsönhatásokra vonatkozó adatok egyre nagyobb fontosságot nyernek. Ezen belül is 

kiemelkedő jelentőséggel bír az emberiség táplálékát előállító, az ipari forradalomig a 

legnagyobb gazdasági szektornak számító, a természeti környezetre napjainkig a legnagyobb 

hatást gyakorló és a bioszféra átalakulásáért, pusztításáért továbbá szennyezéséért leginkább 

felelős mezőgazdaság termelési tényezőinek hosszú idősorú elemzése.9 A természeti és táji 

örökség védelme mellett a 21. századi klímaváltozás társadalmi-gazdasági hatásai és a 

kihívásaihoz való sikeres alkalmazkodási stratégiák kialakítása szempontjából is 

megkerülhetetlen a természeti és társadalmi rendszerek közötti kölcsönhatások mind mélyebb 

feltárása.10 Elsősorban a földhasználat interdiszciplináris történeti elemzésének jelentőségére 

szeretném felhívni a figyelmet. A hagyományosan társadalmi és gazdasági kontextusban 

értelmezett földhasználat az utóbbi évtizedek biokémiai, klimatológiai és környezeti 

                                                            
6 Toynbee 1934, Challenge and response c. rész. Gerschenkron 1962, 8. Toynbee jelenkori recepciójához 

(Schmandt – Ward 2004; Grove – Damodaran 2006). Elsősorban Fernand Braudelre utalok, aki bár a részletek 

iránti érzéketlensége miatt kritizálta Toynbeet, de a „brit szerző globális megközelítését és az euro-centrista 

megközelítéstől való sikeres távolságtartását gyümölcsözően kamatoztatta” (Grove – Damodaran 2006, 4497). 

Toynbee Mankind and Mother Earth (1976) c. műve az első globális környezettörténeti összefoglaló.  
7 Meadows et al. 1972; Turner 1987; McGranahan et al. 2007; Hayes 2012; Amos et al. 2014. 
8 Bradshaw 1983; Ojima et al. 1994; Aronson – Le Floch 1996, 383; Naveh – Yohay 2003, 341; Naveh 2007; 

Európai Táj Egyezmény (2007. évi CXI. tv.); IPCC 2013. 
9 Benda 1973; Overton – Campbell 1992; Turner et al. 2003; Geist et al. 2006; Miller et al. 2006; Biro et al. 

2013; Pe’er et al. 2014. 
10 Pfister 2007; Ford et al. 2010. Ilyen a dolgozatban is tárgyalt részterületnek számítanak a kihívásokra adott 

társadalmi válaszok, vagy a felszínborítás változásának interdiszciplináris történeti elemzése. Utóbbi 

jelentőségére az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) jelentései és számos globális és regionális 

léptékű hívja fel a figyelmet  
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kutatásaiban a korábbitól eltérő megvilágításba került, a földhasználat rekonstrukciója 

felértékelődött.11 Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy a felszínborítás (és a 

felszínborításra egyre intenzívebb gyakorló földhasználat) meghatározó faktora a földi anyag 

és energia folyamatoknak pl. a klíma- és környezetváltozások szempontjából fontos foszfor-, 

nitrogén-, szén- és vízciklusoknak és e folyamatok értelmezését szolgáló modelleknek.12 

A társadalom-természet kölcsönhatások egy másik izgalmas területe a környezeti kihívásokra 

adott társadalmi válaszok kérdésköre. E témának a korábbinál jóval mélyrehatóbb történeti 

kutatását a klímaváltozáshoz kapcsolódó diskurzus felerősödése mellett azok a 

természettudományos eredmények is sürgetik, melyek világosan utalnak „a 

társadalomtudósok által a földrajzi determinizmus iránt táplált irracionális fóbia” 

tarthatatlanságára és tudományos megalapozatlanságára.13 A fentiekre tekintettel többnyire 

határterületen mozgó kutatások során előállított eredmények pozitív példái inspiráltak abban, 

hogy a vizsgálat tárgyát a leíró történeti megközelítésektől eltérő nézőpontból elemezzem.14 

 

1.0. Célok 

 

A dolgozat első részében a középkori környezeti kihívásra adott társadalmi válasz egyes 

aspektusait vizsgálom. Környezettörténeti elemzések és korábbi empirikus vizsgálataim 

eredményei alapján feltételezem, hogy a középkori meleg időszakot követően a kis jégkorszak 

egyes periódusaiban az északi félgömb és ezen belül a Kárpát-medence más helyszíneihez 

hasonlóan vizsgálati területünkön is emelkedő talajvízszintekkel és árhullámokkal 

számolhatunk, mely az ártérrendszer egészén megemelte a vízszinteket.15 Több földrajzi 

kistájat lefedő geomorfológiai, régészeti és településtörténeti adatbázis térinformatikai és 

statisztikai elemzésével keresem a választ az alábbi kérdésekre: 

                                                            
11 Goldewijk et al. 2011; Kaplan et al. 2011. 
12 Matthews et al. 2003; IPCC 2007. évi jelentése; Li et al. 2013. 
13 Az idézet Richard Grove és Vinita Damodaran (2006) historiográfiai tanulmányából származik. A klimatikus 

folyamatok társadalmi hatásainak elemzésétől való idegenkedést járja még körül Christian Pfister (2010). 
14 A leíró és kronologikus víztörténeti feldolgozások sorában a két legfontosabb hazai mű (Ihrig eta l. 1973; 

Dunka et al. 1996). 
15 Lamb 1965; Nicholas 1992; Grove 2004; Galloway – Potts 2007; Kiss 2009; Kiss 2011; Mészáros – Serlegi 

2011; Pinke 2011a, Vadas 2011b; Kiss – Laszlovszky 2013. Részletesebben lásd A kis jégkorszak kezdetén 

jelentkező környezeti kihívás és társadalmi válasz Európa egyik legnagyobb vizes élőhelyén című rész 

szakirodalmi áttekintését. 
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1. Megragadható a települések topográfiai helyzetének és mintázatuknak a vizsgált 

terület geomorfológiai sokszínűségéhez fűződő funkcionális kapcsolata?16 

2. Felismerhetőek regionális eltérések középkori település helyének kiválasztása illetve a 

település kialakulásának folyamatában?17 

3. Milyen módon alkalmazkodtak a közösségek a környezetváltozással átalakuló 

élőhelyek adottságaihoz és – az ökológiában használatos kifejezéssel élve – ökoszisztéma 

szolgáltatásaihoz?18 

Hipotézisem szerint: 

1. A középkori települések helyét jelző lelőhelyek a környezeti változások 

indikátoraiként is értelmezhetőek a vízjárta vizsgálati területen.19 

2. A lelőhelyek tengerszint feletti magassági koordinátáinak statisztikai elemzésével 

megragadhatóvá válik a vizsgált Árpád-kori és késő középkori régészeti és ezzel két 

klímatörténeti korszakba sorolt lelőhelyek magassági koordinátái és térbeli elhelyezkedésük 

közötti eltérés. Így igazolható a két korszak eltérő hidrológiai karakterét tükröző település 

magassági értékek átlagai és a lakott térszínek kiterjedése közötti különbség. 

3. A településállomány mintázata és a felszín morfológiai tulajdonságai között fennálló 

funkcionális kapcsolat területi elemzésben megragadható. 

A dolgozat második része a 18-19. századi modernizáció egyik fontos fejezetét, a 

modernizáció szimbólumaként emlegetett Tisza-szabályozás folyamatának kihívás-válasz 

modellben megragadható csomópontjait veszi szemügyre. Egymástól elkülönített környezet- 

és gazdaságtörténeti elemzésekben vázolom a környezeti és a gazdasági-társadalmi 

kihívásokat, melyek hipotézisem szerint egyes időszakokban – Alexander Gerschenkron 

                                                            
16 A térbeli vagy területi mintázat jelentése: egy közös csoportba tartozó objektumok, például a települések 

méretét, térbeli eloszlását, egymástól és más objektumoktól vagy domborzati elemektől való távolságát felölelő 

adatcsoport. 
17 Településként értelmezve a magányos szállásokat vagy a tanyaszerű objektumokat is. A település 

terminológiai problémáiról ír Laszlovszky József (1986; 2003). 
18 A dolgozatban többször felbukkanó ökoszisztéma szolgáltatás kifejezést Robert Constanza és szerzőtársai által 

kifejtett jelentéstartalommal használom, mely szerint az ökoszisztéma szolgáltatások és javak az ökoszisztéma 

funkciói, azaz az élőhely és a vele egységben álló életközösség rendszerszerű tulajdonságai és folyamatai által a 

társadalomnak nyújtott hasznok (Constanza et al. 1997, 253). 
19 A dolgozat A kis jégkorszak kezdetén jelentkező környezeti kihívás és társadalmi válasz Európa egyik 

legnagyobb vizes élőhelyén című rész kutatástörténeti bevezetője beszámol arról, hogy a régészeti kataszterekben 

többnyire ’telep’-ként meghatározott lelőhelyek gazdasági, lakó és szakrális funkcióval egyaránt bírhattak. 
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kifejezésével – társadalmi választ kiprovokáló mértékű feszültséget gerjesztettek.20 E 

válaszadási kísérletek egyike a Tisza és mellékfolyói szabályozása, melyet az alföldi 

földhasználati rendszer gyökeres átalakítása kísért. A magyar agrártörténetírás fontos 

megállapítása, hogy „az alföldi gazdálkodás… az 1850-es évek nagy gabonakonjunktúrájáig 

nem a gabonatermesztésre, hanem az állattartásra épült”.21 Az élőhelyek pusztításával járó 

szántóföldek területi növekedésének hátterében álló legfontosabb társadalmi és gazdasági 

tényezők: a fogyasztás mértéke, azaz az élelmezési kihívás, a gabonaárak emelkedése, a 

szállítási infrastruktúra minősége, a földtulajdon formája és az ingatlanár növekedésével 

elérhető haszon. Széchenyi István a Tisza-szabályozás megindítását az Alföld sorvadásával 

indokolta. R. Várkonyi Ágnes e sorvadást a Tisza-völgy ökológiai állapotának leromlásával, a 

relatív túlnépesedés és a környezeti erőforrások kimerülésével azonosította.22 Történeti 

demográfiai vizsgálatok igazolták, hogy a 18. század végén valóban kimutathatóak a relatív 

túlnépesedés miatt jelentkező válságtünetek az ország egyes régióiban.23 Hasonló jelenséggel 

a vizsgált területhez tartozó Nagykunságban is találkozunk a 18. század utolsó harmadában. 

Azonban Dóka Klára vizsgálata rámutatott, hogy a Körös-völgy szabályozásával nyert 

mezőgazdasági terület nem a társadalom széles rétegei számára nyújtott kitörési pontot, 

hanem az árterek többsége fölött rendelkező nagybirtokosok érdekeit szolgálta.24 Ezt erősíti 

meg Nagy Mariannak a 19. századi magyar mezőgazdaság regionális szerkezetéről készített 

vizsgálata és Benda Gyula megállapítása, melyek szerint a tiszai megyékben a nagybirtok 

túlsúlya volt a jellemző.25 A magyar mezőgazdaságnak e kiváltságos réteg által irányított 

modernizációja keretében a táj felszíni vízfolyásait mesterséges medrekbe terelték, ezzel egy 

időben egy több évezredes gazdálkodási hagyománnyal szakítva szinte az egész Alföldet 

szántófölddé alakították. E két beavatkozás mélyreható változást okozott a nagytáj anyag és 

energiafolyamataiban és megváltoztatta annak karakterét. 

Benyomásom szerint a 19. századi Alföld Széchenyi által említett sorvadása, mai kifejezéssel 

válsága, részben indokolható csak a dolgozatban is tárgyalt környezeti erőforrások 

kimerülésével vagy a relatív túlnépesedéssel. Hipotézisem szerint e sorvadás hátterében álló 

másik tényező a középkorban kiépült, az állattenyésztés-szántóföldi művelés-

                                                            
20 Gerschenkron 1962, 8. 
21 Orosz 1986, 408; Benda 2006, 195. 
22 R. Várkonyi 1999b; 1999c. 
23 Wellmann 1989; Andorka – Faragó 1984. 
24 Dóka 2006, 83. 
25 Nagy 2003, 58; Benda 2006, 229. 
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vízhaszonvételek hármasságára épülő gazdálkodási struktúra válsága lehetett. A korábban 

fennállt rendszer sorvadása indokolhatja a nagy gyorsasággal lezajlott 19. századi 

struktúraváltást. E válságot kiváltó okok között megemlítendő, hogy a kis jégkorszak második 

felének (17 század közepe – 19. század vége) egyes krízisidőszakaiban olyan környezeti 

kihívások érték a hidrológiai változásokra rendkívül érzékeny Alföld lakosságát vagy a 

népesség egyes csoportjait, melyek megingathatták gazdálkodásuk jövedelemtermelő 

képességét.26 A válság társadalmi hátterét az Alföldön már a későközépkorban megkezdődött 

kapitalista átalakulás megrekedése jelenthette. A földesúri hatalomnak a gazdasági és 

társadalmi aktivitást fékező és forráselvonást okozó újkori túlterjeszkedése következtében a 

magyar társadalom nem tudott megfelelni a tőkés világgazdasági rendszer kialakulása során 

jelentkező kihívásoknak. A tartós leszakadás hatására a magyar politikai elitre mindinkább a 

lemaradók komplexusai és kapkodó reakciói váltak jellemzővé. Ezek sorába illeszkedik 

Európa legnagyobb folyószabályozási kísérlete és az alföldi földhasználati rendszer 

átalakítása. Donald Worster hívja fel a figyelmet e korszak környezettörténeti vizsgálatának 

jelentőségére: „a modern agroökológia történetével foglalkozó kutatók legfontosabb feladata 

nyomon követni a Karl Polányi által »nagy átalakulásnak« nevezett folyamat globális és helyi 

formáit”.27 A fenti hipotézisekre és az alábbiakban felsorolt kérdésekre a természeti (klíma, 

talaj, domborzat, hidrológia, természetes és agroökoszisztémák) és a társadalmi rendszerekre 

(földhasználat, árak, szállítás, településállomány, szervezeti felépítés) vonatkozó adatok 

statisztikai és térinformatikai elemzésével keresem a választ. 

1. Milyen gazdálkodási struktúrára utalnak forrásaink a vizsgált településeken a török kor 

után? Vajon a 18. században is igaz a megállapítás: „mivel az alföldi mezővárosok főleg 

állattenyésztést folytattak, ezért gabona behozatalra szorultak”?28 

2. Milyen területi összefüggésekre utalnak a szállítási forradalmat megelőző gabonaárak 

a Habsburg Birodalomban és az Alföldön? 

3. Milyen kapcsolat áll fenn a gabonatermesztés 19. századi térnyerése és a 

folyószabályozási tevékenység között? 

4. A dolgozat célja új perspektívákból szemlélni a 19. századi Európa legnagyobb 

folyószabályozását, megvizsgálni annak társadalmi és gazdasági indokoltságát és a 

beruházásról kialakított heroizáló történeti kép támasztékát nyújtó érvek állékonyságát. Ennek 
                                                            
26 A korszakhatár meghúzásához lásd Christian Pfister (2005) periodizációját. 
27 Worster 1990, 1097. A nagy átalakulás itáliai esettanulmányát szolgáltatja Stefania Barca (2010) víztörténeti 

megközelítésben. 
28 Kubinyi 2006, 166. 
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keretében arra keresem a választ, hogy igazat adhatunk-e annak a szakirodalomban 

általánosan elterjedt vélekedésnek, mely szerint gazdasági és társadalmi szempontból indokolt 

volt az Alföld harmadát időszakosan vagy állandóan borító árterek szinte teljes felszámolása? 

Segítette Magyarország és az Alföld társadalmi és gazdasági modernizációját, előmozdította a 

centrum államokhoz való felzárkózásukat a gigantikus méretű folyószabályozás? 

5. Kimutatható oksági kapcsolat a kis jégkorszak során mutatkozó környezetváltozás és a 

földhasználati rendszer átalakulása között? 

 

1. ábra A dolgozat új és modernkori részének folyamatábrája 

 

1.1. Vizsgálati terület 

 

A Tiszántúlon elhelyezkedő vizsgált terület kiválasztásában az alábbi szempontok játszottak 

szerepet: 

1. A folyószabályozások előtt Európa egyik legnagyobb kiterjedésű vizes élőhely 

rendszere volt. 
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2. A vizsgált táj természeti és kulturális örökségi szempontból globális kitekintésben is 

egyedülálló értékekkel rendelkezik.29 Egyedülálló táji képződmény, mely ma Európa egyik 

legnagyobb kiterjedésű egybefüggő természetes gyepvegetációjának nyújt menedéket. 

Kulturális és természetvédelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű refúgium terület, 

élőhely- és tájrestaurációs programok helyszíne.30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. ábra A Hortobágy–Sárrét Magyarország földrajzi kistájainak térképén. Forrás: MTA FKI 

– MTA ÖBKI 2010. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

3. A szárazföldi és vízi adottságokhoz egyaránt alkalmazkodó életközösségek közé 

tartoznak az ártér peremén megtelepedett emberi közösségek,,akik a vízszintváltozásnak való 

kitettségük révén joggal nevezhetőek a „klímaváltozás emberi arcának”.31 E közösségek 

számos esetben bizonyultak informatívnak a klímaváltozás indikátorának tekintett 

vízszintváltozás idő és térbeli mértékére vonatkozóan. Geomorfológiai és hidrológiai 

adottságai miatt e területen víztestek és szárazföldek határzónája, ökológiai és társadalmi 

szempontból egyaránt izgalmas vizsgálati terület. Itt már egyetlen tényező, a vízszint 

kismértékű változása is eltérő életfeltételeket biztosít és válaszadásra kényszeríti a peremi 

helyzetre specializálódott életközösségeket.32 E közösségek számos esetben bizonyultak 

                                                            
29 Az UNESCO Világörökség Bizottsága 1999-ben a kistáj jelentős részét lefedő Hortobágyi Nemzeti Parkot 

kultúrtáji értékei miatt felvette a Világörökségi Listára. unesco.org 
30 Például a 2004-2008 között zajlott Egyek-Pusztakócs szikes élőhelyrestaurációs program 

(LIFE04NAT/HU/000119) vagy a Vókonyai-tó rehabilitációja (hortobagyte.hu.2012). 
31 Salisbury – Bácsmegi 2013; Gemenne 2011. 
32 Turner et al. 2003. 
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informatívnak a klímaváltozás indikátorának tekintett vízszintváltozás idő és térbeli mértékére 

vonatkozóan.33 

4. A vizsgált terület magában foglalja azt a szabolcsi régiót, ahol a 15. és a 19. század 

között a Magyar Királyság területén belül a településállomány legsúlyosabb és napjainkig 

ható megritkulása figyelhető meg.34 Hipotézisem szerint e táj hidrológiai érzékenysége és a 

kis jégkorszak kezdetén kibontakozó kihívások összefüggésben állnak az itt bekövetkezett 

tömeges településpusztulással. 

 

1.táblázat Vizsgált terület a kistáji kataszterben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: MTA FKI – MTA ÖBKI 2011 

 

5. A 19. században a vizsgált területnek táji keretet adó Tisza-völgyben végezték el 

Európa legnagyobb folyószabályozását. E beavatkozásra a kis jégkorszak végén jelentkező 

környezeti kihívásokra adott válaszadási kísérleteként tekintek. 

                                                            
33 Lenters 2001; Woodroffe – Webster 2013. 
34 Faragó 2011, 271. 

Kistáj kód Kistáj Ter, km² 
1.13.21 Békési-sík 17 
1.12.13 Berettyó-Kálló köze 196 
1.12.21 Bihari sík 456 
1.6.13 Bodrogköz 8 
1.7.12 Borsodi-ártér 335 
1.11.12 Dél-Hajdúhátság 763 
1.10.14 Dél-Nyírség 8 
1.8.12 Dél-Tisza-völgy 167 
1.12.11 Dévaványai-sík 561 
1.2.11 Gerje-Perje-sík 3 
1.11.11 Hajdúhát 602 
1.7.13 Hevesi-ártér 147 
1.9.22 Hevesi-sík 0 
1.7.31 Hortobágy 1576 
1.12.22 Kis-Sárrét 214 
1.12.23 Körösmenti-sík 427 
1.13.23 Körös-szög 42 
1.12.12 Nagy-Sárrét 597 
1.10.21 Nyugati- vagy Löszös-Nyírség 11 
1.2.12 Pilis-Alpári-homokhát 4 
1.7.14 Szolnoki-ártér 302 
1.7.22 Szolnok-Túri-sík 1614 
1.7.11 Taktaköz 120 
1.7.21 Tiszafüredi-Kunhegyesi-sík 965 
1.7.23 Tiszazug 195 
 Összes 9331 
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6. A mai klímaváltozás következtében előálló környezeti és ezen belül hidrológiai 

kihívások, továbbá a posztindusztriális társadalom dinamikusan átalakuló értékrendszeréből 

adódó igények egyaránt e táj restaurációját megalapozó vizsgálatok szükségességét 

támasztják alá. 

A Hortobágy-Sárrét meleg és forró nyarú nedves kontinentális klímaövek határán elterülő 

Alföld nagytáj központi részén fekszik.35 Négy középtáj, a Közép-Tiszavidék, a Hajdúság, a 

Berettyó-Körösvidék és az Alsó-Tiszavidék egyes részeit foglalja magába.36 

 

3. ábra Vizsgált terület az SRTM90 domborzatmodellen 

Forrás: nasa.gov. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

Jelentősebb része a Tiszántúli Flórajárásba, míg északkeleti pereme a Nyírségi Flórajárásba 

tartozik. Nyugaton a Tisza Bodrog- és Körös-torkolat közötti szakasza, keleten az egykori 

ártereket kísérő út nyomvonala, délen a Hármas-Körös és a Sebes-Körös magyarországi 

szakasza határolja, kiterjedése 9331 km². Napjainkban hazánk belvíz által leginkább 

                                                            
35 Peel et al. 2007.  
36 MTA FKI – MTA ÖBKI 2011. 
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veszélyeztetett térségét foglalja magában. Ez ma Magyarország legritkább településhálózatú 

térsége. A Duna vízgyűjtő terület Tisza részvízgyűjtőjébe tartozik. A mezo- és 

mikrodomborzati elemekben gazdag síkvidéki kistájakat elhagyott folyómedrek hálózzák be, 

melyek a folyószabályozások előtt nagy távolságra közvetítették a víztestekben vagy a 

talajban bekövetkező vízszintemelkedést.37 

 

4. ábra A Tiszából táplálkozó legfontosabb erek a vizsgált területen. Jelmagyarázat: 1 = 

A Tiszából táplálkozó erek; 2 = fontosabb vízfolyások. Forrás: I. és II. katonai 

felmérés térképe; Timár – Gábris 2008. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

                                                            
37 Pálfai 2004; Timár – Gábris 2008. 
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Területünk a folyószabályozások előtt egy összefüggő ártéri rendszer részét alkotta, melyből a 

többségükben lösz- és homokvidékek árvízmentes magasabb térszínként emelkedtek ki. A 19. 

századi folyószabályozásokig egyrészt ezek érintkezési sávja, másrészt a folyók menti parti 

hátak és övzátonyok képezték az emberi megtelepedés helyszíneit. A vizsgált terület fontos 

morfológiai tulajdonsága, hogy észak-déli irányban szinte egyenletesen és nagyon enyhén lejt. 

Nyugaton a Tisza mentén kialakult folyami hátság homokterülete, keleten az árteret lezáró 

lösztáblák keretezik ezt a 30-120 km széles és kb. 170 km hosszúságú teknőszerű medencét, 

melynek hidrológiai gerincét a Hortobágy-Berettyó medre jelöli ki. Így az áradó Tiszából ún. 

fokokon és kapukon át a mélyebben fekvő térszínekre egykor kiömlő víz az elhagyott 

folyómedrek hálózatán az észak-déli folyásirányú Hortobágy folyóba és onnan a Körösbe 

jutott. 

 

1.3. A Tisza és mellékfolyói 
 

Témánk szempontjából meghatározó fontossággal bír a vizsgált folyórendszer és a környező 

táj hidrológiai adottságainak együttes vizsgálata. A Tisza, Közép-Európa fő folyójának, a 

Dunának a legnagyobb mellékfolyója. Vízgyűjtője a Föld egyik legzártabb medencéje, a 

Kárpát-medence keleti felét fedi le. 

 
5. ábra A vizsgált terület elhelyezkedése a Tisza vízgyűjtőjén és a Kárpát-medencében. A 

vékony szürke vonalak az országhatárokat jelzik. A: Ausztria; Sk: Szlovákia, Ua: 

Ukrajna, Ro: Románia, Srb: Szerbia, Hr: Horvátország, Slo: Szlovénia, H: 

Magyarország. Jelmagyarázat: 1 = vizsgált terület; 2 = Tisza vízgyűjtő; 3 = Kárpát-

medence. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 
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A Tisza és jelentősebb mellékfolyói a Kárpát-medence földrajzi helyzete és az emberi 

beavatkozások következtében Európa szélsőséges vízjárású és vízjátékú folyói közé 

tartoznak.38 A Tisza jellemző kis- és nagyvízi hozamainak mai aránya a magyar-ukrán határon 

1:78. A legkisebb (58,7 m³/s) és legnagyobb (2610 m³/s) kalkulált vízhozamok aránya 

Szolnoknál 1:44, a legnagyobb vízállás 1320 cm.39 157.186 km² kiterjedésű vízgyűjtőjének 

19,1 %-án, a hegyvidéken az átlagos csapadékmennyiség 800-1500 mm/év.40 

 
6. ábra A vizsgált terület folyóvizei és csatornahálózata. 

Forrás: mapcruzin.com; VKKI 2010. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

A hegyvidéki vízgyűjtőn a csapadék túlnyomó többsége a „téli félévben” hó formájában és a 

május-júniusi csapadékmaximum idején esőként hull a felszínre. A Tisza síkvidéki 

vízgyűjtőjén a csapadékmennyiség átlagosan 500 mm körüli, a Nagykunságban és a 

                                                            
38 Vízjárás = a mederben szállított víz évszakos változása; vízjáték = a kisvíz és az árvíz közti különbség. 
39 Kotivizig.hu 
40 A tudományos igényű meteorológiai adatközlés kezdete óta rögzített adatok alapján. 
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Hortobágyon átlagosan 500 mm alatti. A legcsapadékosabb hónapok a március és a június. A 

Kárpát-medence éghajlati adottságaiból fakadóan a síkvidéki vízgyűjtőn a felszínen és a 

talajban fagyott állapotban felhalmozódó téli csapadék és talajvíz olvadására február-március 

hónapokban, a hegyvidéki vízgyűjtőn április-június hónapok között kerül sor. 

 

7. ábra Július-augusztus csapadékösszegek ötéves mozgóátlaga (görbe) és lineáris 

trendjük (egyenes) 1841 és 2010 között (Budapest). Forrás: Váraljamet.hu 

 

Megfigyelhető tehát, hogy a hó olvadása az évek többségében az alsó vízgyűjtőn a márciusi 

csapadékmaximummal, míg a felső vízgyűjtőn a május-júniusi főmaximummal kapcsolódik 

össze, így a vízgyűjtőre hulló éves csapadékmennyiség jelentős része március és június között 

jut a folyórendszerbe. A nyár rendkívül száraz. Az aszályok kialakulása szempontjából 

meghatározó július-augusztus havi csapadékösszegek az Alföld peremén elhelyezkedő 

budapesti mérőállomás adatsorában az 1841 óta eltelt százhetvenkét esztendőből százkettőben 

nem érték el a 100 millimétert (7. ábra). Ebből adódóan a március-június hónapok között az 

árterekre kiáramlott magas hordaléktartalmú víz – éppen az aszályos nyár előtt, a vegetációs 

időszak első, növekedési periódusában – a táj éghajlati adottságainál lényegesen magasabb 

biomassza hozamot biztosított az Alföldön megtelepedő közösségek számára.41 Szilágyi 

Ferenc szavaival: „a folyót követő erdőségek, mocsarak, primer produkciója a legnagyobb 

(100 t/ha/év).”42 Ez a kiemelkedően magas biomassza produkció biztosította a Tisza-völgy 

legendás halbőségét is, melyet a középkor óta feljegyeztek.43 
                                                            
41 Biomassza: egy földrajzi egységben található összes élő vagy elhalt, de fel nem bomlott organizmus 

testtömege. Az alföldi fűhozamok empirikus becslését nyújtja Kertész István (1992), Kelemen Judit (1997) és 

Csízi István (2003). 
42 Primer vagy elsődleges produkció: a növényi biomassza növekedése. 
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8. ábra A vizsgált terület (fekete vonallal jelezve) a Magyarország Természetes 

Növényzete című térképlapon.44 Forrás: Pécsi et al. 1989. Saját szerkesztés. Szoftver: 

ArcGIS 10.2 

 

A Zólyomi Bálint, Soó Rezső és Harald Niklfeld munkái alapján készült potenciális 

növényzeti térképen is megfigyelhető, hogy vizsgálati területünk legnagyobb részét a 

komolyabb emberi beavatkozások előtt épp a Szilágyi Ferenc által kiemelt ártéri ligeterdők és 

mocsarak boríthatták (8. ábra). Ezek a vizes élőhelyek két forrásból, a területre hulló 

csapadékból és az árhullámokból kapták vízutánpótlásukat. A tiszapalkonyai vízmércén 

(folyamkilométer: 484,7) mért adatokból számított havi vízhozamátlagok (m/s) is jól 

érzékeltetik az áradások éves ciklikusságát (9. ábra). 

Az Alföld nyugati peremén, Budapesten mért havi csapadékösszegek (mm) arra utalnak, hogy 

Tisza alföldi vízgyűjtőjéhez hasonló klimatikus adottságú terület három legcsapadékosabb 

hónapja a május, a június és a július (10. ábra). A tiszapalkonyai vízmérce adatai alapján az 

árhullámok kialakulása leggyakrabban a tavaszi hónapokban valószínű, melyet empirikus 

vizsgálatok is igazolnak. E két adatsorból arra következtethetünk, hogy az árterek a március-

október közötti vegetációs időszak első hónapjaiban csapadékból és árhullámokból származó 

                                                                                                                                                                                          
43 Oláh 1537. 
44 A növényzeti térkép látszólagos torzulása a georeferásból adódik. 
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jelentős mennyiségű vízutánpótlást kaptak, mely komoly tartalékot jelenthetett a vegetációs 

időszak aszályos második felében (11. ábra). 

 

9. ábra A Tisza folyó havi vízhozam átlagai (Tiszapalkonya) 1971-2000 között. 

Forrás: Vituki 

 
 

10. ábra Havi csapadékösszegek átlaga Budapesten 1971-2000 (mm). 

Forrás: Váraljamet.hu 

 

 

 

11. ábra Augusztus havi csapadékösszegek Budapesten 1971-2000 (mm). 

Forrás: Váraljamet.hu 

 

Jellemző, hogy a Tisza és mellékfolyói nagy mennyiségű lebegtetett hordalékot és szerves 

anyagot szállítanak, mely az ártér feltöltődéséhez vezetett. A lebegtetett hordaléknak az 

egykori ártéren történt kiülepedési dinamikájára vonatkozó empirikus vizsgálatok csak alig 
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másfél évtizede kezdődtek, így adatok elsősorban geológiai léptékben állnak 

rendelkezésünkre.45 A hordaléklerakás fő színterét a meder környezete jelentette. A folyó itt, 

az áradások első fázisában ejtette ki a durvább szemcseszerkezetű, s legnagyobb tömegű 

hordalékot. E folyamat vezetett a természetes töltések, más néven folyóparti hátságok 

kialakulásához. A Tiszát kísérő több méter relatív magasságú folyóhát csak egyes pontjain 

engedte az ártérre jutni az áradó vizet. E pontokat jelezték -fok utótagú helynevekkel, melyek 

bizonyos esetekben több kilométer széles kapuként vezették a hátság mögötti ártérre az 

áradások vizét, mely elsősorban a tájat behálózó késő pleisztocén és óholocén eredetű 

medrekben áramlott. A folyótól távolodva egyre finomabb szerkezetű a lerakódó hordalék. 

Ennek a hidrológiai folyamatnak az eredménye, hogy a kedvező vízháztartású folyami eredetű 

homok- és löszhátságokat egykor borító erdők alatt a növénytermesztés számára is kiváló 

feltételeket nyújtó talajok alakultak ki, míg a folyóktól távolabb eső mélyebb, vízjárta 

területeken rossz vízgazdálkodású, döntően magas agyagtartalmú talajokat találunk, melyek 

kevéssé vagy egyáltalán nem alkalmasak növénytermesztésre.46 

 

 
12. ábra A Magyarországon elvezett belvíz éves mennyisége 1971 és 2000 között  

(millió m3/év). Forrás: VÉ 1971-2001 

 

Az ártereken egykor megjelenő víztömeg egy jelentékeny része azonban nem a folyók 

áradásából származott, hanem a fagyott vagy gyenge vízelvető képességű talajon 

                                                            
45 A mai árvízvédelmi gátak közé szorított hullámtéren tapasztalt hordalék felhalmozódás mértékéről lásd 

(Gábris et al. 2002; Sándor – Kiss 2006). 
46 Várallyay 2000. 
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felhalmozódó eső- vagy olvadékvizekből, vagy a megemelkedő talajvízből, összefoglaló 

nevén a belvízből. A 12. ábra a vízügyi igazgatóságok adatszolgáltatása alapján összesített, 

szivattyúzással és gravitációsan levezetett belvíz országos mennyiségét mutatja. 

A Vízrajzi Évkönyvek (VÉ) szerkesztői is felhívták azonban a figyelmet arra a körülményre a 

vízügyi igazgatóságok adatszolgáltatása nem bizonyult rendszeresnek.47 Tehát a levezetett víz 

mennyiségére vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek és a nagyságrendek tisztázására 

alkalmasak (12. ábra). A 13. ábra a legnagyobb éves belvízelöntés adatai alapján készült. Az 

elöntési adatok rögzítésére – feltehetően az érintettek körének nagysága miatt – sokkal 

nagyobb figyelmet fordítottak, mint a levezetett víz mennyiségére, így az megbízhatóbbnak 

tekinthető adatsor. A levezetett víz mennyiségi értékei szinte folyamatosan emelkedtek a 

vizsgált három évtizedben, mely nem feltétlenül tükrözi az évente megjelenő belvíz valós 

mennyiségét (12. ábra). 

 
13. ábra A belvízzel elöntött terület nagysága Magyarországon, 1971-2000  

(ezer hektár/év). Forrás: VÉ 1971-2001 

 

Az 1971-2010 között évente és országosan levezetett belvíz mennyiségének átlaga a 

rendelkezésre álló adatok alapján: 1,37 milliárd m³. Ez nagyjából a Balatonban átlagosan 

tározódó víz 75%-ának felel meg. Több szempontot is érdemes figyelembe vennünk az 

adatsor értékelése során. Az adatszolgáltatás hiányosságait, melyről a Vízügyi Évkönyvek 

szerkesztői is említést tesznek. Másrészt azt, hogy a belvíz jelentős részét sosem tudják 

levezetni, továbbá a belvízvédelmi csatornarendszer legnagyobb arányban az egykori 

ártereken működik. Így megállapítható, hogy éves átlagban a mai országterületen található 

egykori árterületek helyén több milliárd m³ belvíz jelenik meg. Ez a Balaton térfogatát (ca. 
                                                            
47 VÉ 1971-2001. 
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1,8 milliárd m³) esetenként többszörösen meghaladó víztömeg a folyók áradása nélkül is 

jelentős területek vízborítását biztosíthatta a folyószabályozás előtti időszakban. Miként 

értelmezendő mindez a vizsgálat szempontjából? A vizsgált terület lakosai számára a relatív 

vízbőség a 19. századig erőforrást és veszélyforrást jelentett egyaránt. Az Alföld 

modernizációja során azonban ez a táji adottság a sajátos társadalmi, gazdasági és ideológiai 

hatások következtében a modernizációs célok útjába került és a magyar társadalom komoly 

erőfeszítéseket tett felszámolására. A vizsgálatban lefolytatott elemzések rámutatnak, hogy a 

premodern társadalmaknak a táji adottságokhoz, esetünkben az időszakos vízbőséghez való 

alkalmazkodási stratégiái napjaink posztindusztriális társadalom értelmezési keretében is 

használható példákkal szolgálnak. Különösen felerősíti ezt a szempontot a jelenkori 

klímaváltozás kihívásaihoz való alkalmazkodás és a biológiai sokféleség megőrzésének 

valamint helyreállításának felismert szükségessége.48 

                                                            
48 Konecsny – Mika 2010. 
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2. A kis jégkorszak kezdetén jelentkező környezeti kihívás és társadalmi válasz 

Európa egyik legnagyobb vizes élőhelyén 

 

2.1. A középkori falupusztásodás 

 

A középkori falupusztásodás, azaz „a falvak tömeges elnéptelenedésének és megszűnésének” 

az emberi közösségek elterjedését befolyásoló környezeti tényezők és a társadalom 

kölcsönhatásainak kontextusában történő vizsgálata iránt kiemelt figyelem irányult a történeti 

és a humán földrajz, továbbá a környezettörténet legkorábbi szakaszában.49 A 20. század 

második felében azonban, elsősorban a földrajzi determinizmustól való idegenkedés miatt, a 

migráció, illetve az ezzel járó településtörténeti változások környezeti okainak elemzése nem 

tartozott az igazán népszerű kutatási témák közé.50 A történeti elemzést gátolta, hogy az egyes 

környezeti tényezők társadalmi rendszerekre gyakorolt tényleges hatásainak elemzése, a 

függő változóra, pl. a településállományra ható faktorok nagy száma és a közöttük esetleges 

fennálló interakciók miatt nem tartozik a könnyen megválaszolható kérdések közé.51 

                                                            
49 Erről lásd a földrajzi determinizmus és a földrajzi posszibilizmus első teoretikusainak a munkáit (Ratzel 1882; 

Vidal de la Blache 1922). 

A szisztematikus középkori tájkutatás és ezen belül az elpusztult települések kutatása Angliában az 1940-es 

évektől a légi- és tájrégészet kiemelt területévé vált. A légi adatgyűjtés és a megfigyelések feldolgozásának új 

módszerei, az adat dinamikus mennyiségi növekedése és térbeli mintázatára vonatkozó ismeretek bővülése, 

továbbá a régészeti és a táji anyag együttes jelenléte a légi felvételeken hatalmas lökést adott a falupusztásodás 

diskurzusának. 
50 A migráció kutatás historiográfiai áttekintését nyújtja Etienne Piguet (2013). 

A történettudományban máig népszerű a vélemény, mely szerint „a prehistorikus megtelepedés helyének 

kiválasztása nem véletlenszerű esemény és szigorúan a természeti kondíciók sem határozták meg” (Gojda 2005, 

110). 

A klímatörténeti kutatások egyik úttörője, Le Roy Ladurie (1971) egyenesen úgy nyilatkozott a kis 

jégkorszakról, hogy feltehetően elhanyagolható és gyenge hatással volt a társadalomra. Később véleményét 

revidiálta és a középkori klímaváltozás társadalmi hatásainak több kötetet és számos tanulmányt szentelt. 

Ladurie korai elutasító véleményét nagyban befolyásolhatták azok a támadások, melyek úttörő klímatörténeti 

tevékenysége miatt elsősorban a marxista történészek részéről érték az 1950-es és 1960-as években (Bonnet 

2009). 
51 E kérdéssel Christian Pfister (2010) számos dolgozatában foglalkozik, melyek összefoglalását. 
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Harmadrészt, a természet- és a társadalomtudományok között fennálló módszertani és nyelvi 

szakadékok áthidalása korántsem bizonyult problémamentes feladatnak.52 

A megtelepedés és lakóhelyelhagyás, a településállomány mintázatában megfigyelhető időben 

és regionálisan eltérő dinamikájú változások és ezen belül a középkori falupusztásodás okai 

között gazdasági, környezeti és társadalmi tényezőket egyaránt említendők.53 A kora 

középkori gazdasági és társadalmi struktúra átalakulása, mely a korábban egyes tájakon 

jellemzően szórt és kis egységekre épülő településhálózat koncentrációjához vezetett, Európa-

szerte települések tömeges elhagyásával járt .54 A településelhagyás egy későbbi és talán az 

előbbinél is több közösséget érintő hulláma a középkor végén és a korai újkorban zajlott.55 

Nyugat-Európa egyes régióiban az 1350-1700 közötti periódusban megfigyelt 

településelhagyás legfontosabb okainak a járványokat, a vidék elnéptelenedését, a környezeti 

problémákat, a középkori gazdasági struktúra átalakulását, a bérek emelkedését, a falvak 

határainak legelővé alakítását és a háborúkat jelölték meg.56 A vizsgálat szempontjából 

kiemelendő Christopher Dyer megfigyelése, mely szerint „az elpusztult angliai települések 

legjelentősebb koncentrációja az alacsonyan fekvő völgyekben és az agyagos talajú 

síkságokon mutatkozik. Ilyenek: Közép-Worcestershire, Dél- és Kelet-Warwickshire, Észak- és 

Közép-Oxfordshire és Délkelet-Staffordshire”.57 Hasonló jelenségre utal David Nicholas a 

flandriai áradások következtében elpusztult plébániák kapcsán.58 James A. Galloway és 

szerzőtársa a Temze partján a 13-15. században élt közösségek növekvő árvíz-érzékenységét, 

                                                            
52 Erről lásd a Conservation Biology-ban kibontakozott vitát (Szabó – Hédl 2011; Pooley 2013; Szabó 2013). 

Nagyon kifejezőek a Korallban (2001/5-6.) megnyilatkozó magyar társadalomtörténészek által, például a 

statisztikai eszközök alkalmazása és az interdiszciplinaritás kapcsán megfogalmazott vélemények. 
53 Bloch 1939. (Magyar kiadás Bloch 2002, 82-84.) 
54 A nyugat-európai és ezen belül is az angliai 7-11. századi településtörténeti folyamatokról lásd William 

GeorgeHoskins (1977), Maurice Warwick Beresford és John G. Beresford (1990); Richard Jones (2010), 

valamint Tom Williamson (2012) munkáit. A magyarországi 10-13. századi átalakulásáról a legfontosabb művek 

Szabó István (1963; 1969) munkái. 
55 Bloch 1939; Gojda 1991; Jones 2010. 
56 Bailey 1989; Beresford – Hurst 1990; Dyer 2010, 31, Watkins 1989, 12. 
57 Dyer 1982, 19-20. A szerző azonban kizárja, hogy a településpusztásodás klimatikus okokkal lenne 

magyarázható (Dyer 1982, 33). 
58 Kiemelkedőek az 1349. évi, a Szent Benedek (Vincentinus) napi (1394) és az 1404. évi Szent Erzsébet napi 

(november 19) árvizek. (Nicholas 1992). 
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majd a települések elhagyását rekonstruálták. A településelhagyás okaként a fokozódó 

környezeti és gazdasági kihívásokat emelik ki tanulmányukban.59 

Dinamikus folyamatok jellemzik a közép-európai települési struktúra átalakulását a késő 

középkorban.60 A településállomány koncentrációja, egyes térségek elhagyása és mások 

meghódítása jellemzik az itt zajló folyamatokat. Ez a közép-európai hegységek 

benépesítésének és a magyar Alföldön megfigyelt tömeges pusztásodás korszaka.61 A mai 

Németország területén a települések száma 1350-1450 között a negyedével csökken.62 Ezt a 

15. század végétől a vallásháborúk végéig (1648) tartó újabb jelentős településpusztásodási 

hullám követte, melynek okai között elsősorban a háborús pusztításokat és a környezeti 

feltételek romlását említik.63 Jelentős mértékű településelhagyás érintette a Kárpát-

medencétől délre, a Földközi-tenger keleti medencéjének több régióját a 14-15. században.64. 

A középkori Magyar Királyságban rekonstruált falupusztásodás hátterében a tatárjárást, az 

egységes jobbágyság kialakulását kísérő országos vándormozgalmat, a középkori járványokat, 

a városiasodást és később a török háborúkat nevezték meg.65 Bár a középkori járványok és a 

társadalom széles rétegeit érintő mezőgazdasági krízisek kialakulása többnyire a környezeti 

feltételek romlásával is összefüggésbe hozható, a magyar szakirodalomban a legutóbbi évekig 

csak néhány szerző vetette fel a középkori éghajlat- és környezetváltozás településtörténeti 

folyamatokra gyakorolt potenciális hatását. Elsőként Szabó István említette, hogy a nyugat-

európai eredmények tükrében e kérdést is szükséges vizsgálni.66 Később Györffy György 

alkotott hipotézist az Avar Birodalom 8. századi széthullásának környezeti okairól.67 Azonban 

a középkori klímaváltozás és a településhálózat, illetve az anyagi kultúra átalakulása közötti 

kapcsolat csak néhány éve vált részletesebb elemzések témájává.68 

                                                            
59 Galloway – Potts 2007. 
60 A közép-európai folyamatokról (Ausztria, Németország, Szlovákia) átfogó áttekintést nyújt a 

Siedlungsforschung 1994/12. száma. 
61 A hegyvidékek benépesítéséről tudósítanak Mályusz Elemér (1922); Kázmér Miklós (1970); Szabó István 

(1997); Szűcs Jenő (2002) és Martin Gojda (2005) munkái. Az alföldi településállomány megritkulásáról lásd 

(Szabó 1971; 1969; Blazovich 1985; Pálóczi Horváth 2002; Pinke 2011a; Sárosi 2013). 
62 Scharlau 1933, idézi Abel 1980, 81. 
63 Wunderli 1992. 
64 Christ 2012. 
65 Zoltai 1925; Szabó 1966; Maksay 1971; Szűcs 2002; K. Németh 2006. 
66 Szabó 1971. 
67 Györffy 1995. 
68 Mészáros – Serlegi 2011; Pinke 2011a; Laszlovszky 2008; Rácz 2008a.. 



30 
 

A hortobágyi településállomány eltűnésének és a jelenség vizsgálatának az ad különleges 

jelentőséget, hogy a 15. és a 19. század között a Magyar Királyság megyéi közül, a 

Hortobágyot is magába foglaló Szabolcs megyében figyelhető meg a településállomány egyik 

legsúlyosabb megritkulása. Ez napjainkig ható regionális súlyú jelenség. Faragó Tamás 

megfogalmazásában: „Az első pillanatban egyszerű magyarázatként szolgálhatna a másfél 

évszázados török – magyar háborúskodás, de elgondolkoztató az a tény, hogy egyik helyen 

sem rekonstruálódik teljes mértékben a középkori településállomány a következő békésnek 

mondható 18. század folyamán. Vagyis feltehetőleg a változások mögött legalább részben a 

késő középkori típusú pusztásodáshoz vezető motívumok is meghúzódhattak, melyeket 

feltehetőleg a háborús pusztítások erősítenek és gyorsítanak fel.”69 Az alföldi és ezen belül a 

vizsgált vizes élőhelyrendszer településállományának átalakulása és a regionálisan eltérő tér- 

és időbeli dinamikával kibontakozó településelhagyás okairól az írott források csak ritkán 

tesznek említést.70 E területi folyamatok okainak feltárását nehezíti, hogy összekapcsolódtak a 

Magyar Királyság társadalmi, gazdasági és politikai átalakulásával, melyet az egységes 

jobbágyság a feudális birtokrendszer kialakulása mellett a mindennapi élet minőségét 

meghatározó anyagi kultúra jelentős mértékű átalakulása jeleznek. A Debrecen határába 

egykor tartozó dél-hortobágyi település pusztásodás folyamatát első alkalommal és nagy 

részletességgel Zoltai Lajos dolgozta fel.71 Interdiszciplináris vizsgálatai Hajdú megye 

területének egészére kiterjedtek, a Debreceni Múzeum igazgatójaként különleges figyelmet 

fordított a hatalmas debreceni határ település- és tájtörténetére. Iskolateremtő 

interdiszciplináris tevékenysége nyomán Sőregi János, Varga Antal, Balogh István, M. 

Nepper Ibolya, Módy György és Mesterházy Károly interdiszciplináris kutatásai egyre 

összetettebb interpretációit nyújtották a Hortobágy, valamint a hajdú-bihari táj középkori 

településtörténetének.72 Zoltai Lajos a 14. századi falupusztulás okaként még a pestisjárványt 

és a debreceni uradalom földesurainak birtokpolitikáját nevezte meg.73 Balogh István 1953. 

évi vizsgálatában a Hortobágy szinte teljes településállománya eltűnésének egyediségét 

hangsúlyozta és a táj településállományának középkori átalakulását a termelési viszonyokban 

a 13. század során történt struktúraváltás, az állattenyésztésről a szántóföldi művelésre való 

                                                            
69 Faragó 2011, 271. 
70 Szabó 1963; Szűcs 2002. A dél-alföldi településrendszerről lásd Blazovich László (1986, 1998) összefoglaló 

írásait. 
71 Például: Zoltai 1925; Balogh 1953; M. Nepper et al. 1980; Módy 1972b; Mesterházy 1975a; 1975b. 
72 Zoltai 1935. 
73 Zoltai 1925, 66. 
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áttérés folyamatában értelmezte.74 Ezzel magyarázta azt is, hogy a Hortobágy feltehetően a 

13. században kezdődő „kiürülésével” párhuzamosan figyelhető meg a szomszédos 

szántóföldi művelésre alkalmasabb Hajdúság sűrű késő középkori településállományának 

kialakulása. Interdiszciplináris kutatásainak jelentőségére Fügedi Erik hívta fel a figyelmet és 

megjegyezte, hogy a „természettudomány segítséget jelenthet a történészek számára”.75 

 

2.1.1. A településállományra ható környezeti folyamatok 

 

Történeti térképeink és írott forrásaink egyaránt arról tanúskodnak, hogy a vizsgálatainknak 

keretet adó táj a 19. századi folyószabályozás előtt a Kárpát-medence legnagyobb vizes 

élőhelyrendszerét alkotta. Itt a folyószabályozás előtt a tájat behálózó a későglaciálisban és a 

holocénban kialakult mederhálózat biztosított sekély, de több ezer négyzetkilométernyi 

elöntést. Az ártér legmélyebb medencéiben a vízborítás állandó volt. Tehát még a 

legfejlettebb alluviális síkság, a Hortobágy esetében sem egy tagolatlan vagy teljesen 

homogén síkfelületről van szó. Már a néhány deciméterrel magasabb fekvés is hosszú időre 

stabil ármentességet biztosíthatott az élőhelyeknek, mely vízigényük szerint differenciálta a 

megtelepedő közösségeket. Elsősorban a domborzati rendszer ármentes elemei szolgáltak az 

emberi megtelepedés helyszínéül, de ismeretesek a gazdálkodás és stratégiai-védelmi 

szempontok miatt a folyó-, vagy állóvízben létrehozott objektumok. A korai középkorban 

néhány erődítmény és hatalmi központ vizsgált területünkön is vízben állt. A víz – mint 

passzív védelmi eszköz – használata pedig a török megszállás 150 éve során igencsak 

elterjedté vált.76 Ezen túlmenően kisszámú 17-18. századi írott forrásból származó adattal 

rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy egyes sárréti településeken a házak időszakosan vízjárta 

területen álltak, alsó szintjüket időnként elöntötte a víz és a lakosok ezzel az adottsággal 

együtt éltek.77 Ezektől a kivételektől eltekintve viszont nem rendelkezünk adattal arra 

vonatkozóan, hogy faluhely vízjárta területen létesült volna. Régészeti adatok alapján 

egyértelműen megfogalmazható, hogy a középkor és az újkor során a megtelepedés elsőrendű 

                                                            
74 Balogh 1953, 149. 
75 Fügedi 1992, 11. Hasonló következtetésre jut Bálint Marianna (2006, 1) a Dorozsma-Majsai Homokhát 

településállomány rekonstrukciója kapcsán. A kutató a homok alaptalajon létrejött érzékeny ökoszisztémájú 

kistáj településsűrűségében a neolitikum óta megfigyelhető szélsőséges ingadozást környezetváltozásokkal hozza 

összefüggésbe. 
76 Ágoston 2009. 
77 Szűcs 1977, idézi Saláta 2011, 131. 
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szempontja az ármentes lakó- és gazdálkodási térszín biztosítása volt.78 Másfelől a 

közösségek többsége, hogy a vizes élőhelyek szolgáltatásaihoz és javaihoz való közvetlen 

hozzáférését biztosítsa, a vízpartot választotta lakhelyéül.79 Lakhelyválasztásukra a vizes 

élőhely által nyújtott előnyök és a peremi helyzetből fakadó árvízi kitettségük eredőjeként 

tekinthetünk. 

 

 
14. ábra Két ősi vízparti település: a nagy-sárréti Szerep és (Sárrét)Udvari az I. katonai 

felmérés térképén. Forrás: Arcanum 

 

A Tisza felső vízgyűjtőjén a 13. század közepe és a 15. század között hatalmas, több ezer 

településből álló falu és városhálózat jött létre. E településállomány jelentékeny része a 

hegyvidék bányászati és erdei erőforrásainak kiaknázására, továbbá az erdők helyén 

kialakított legelők és szántók haszonvételeire szerveződött. Ennek eredményeként a 

bányavárosok környezetében már a 15. századra hatalmas területeken eltűnt a korábban zárt 

erdőállomány. Szabó Péter megállapítása szerint a Kárpát-medence erdősültsége a 15. 

században nagyjából a maival azonos értéktartományban mozoghatott, de ebben jelentős 

regionális eltéréseket is látunk. A felső vízgyűjtő felszínborításának gyors ütemű 
                                                            
78 Jankovich et al. 1989; Méri 1962; Módy 1975; Laszlovszky 1991; M. Nepper 2002. 
79 Van de Noort 2008. 
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átalakulásánál sokkal lassabb, de a vizsgált 550 éves periódusban az ártér áramlási 

viszonyaira már komoly hatást gyakorolhatott a felszín magasságának eltérő ütemű és 

feltehetően folyamatos változása. 

 

 
15. ábra A földfelszín süllyedésének modellezett üteme napjainkban a Hortobágy-Sárréten. 

Jelmagyarázat: 1 = 1-2 mm/év; 2 = 2-3 mm/év; 3 = 3-4 mm/év; 4 = 4-5 mm/év; 5 = 5< 

mm/év; 6 = kistáj határa. A térképen szereplő számok a kistájak kódját jelölik (2. táblázat) 

Forrás = Timár 2003; MTA FKI – MTA ÖBKI 2010. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 

10.2 

 

A felszín emelkedésének és süllyedésének regionális eltérései hátterében a Pannon-kéreg 

tektonikai mozgása, az Észak- és Dél-Pannon lemezek között kimutatott közép-magyarországi 

deformációs zóna süllyedése, az eltérő vastagságú és összetételű negyedidőszaki üledék 
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tömörödése állt. E folyamatok hatására a depresszió irányába mutató lefolyás gyorsul, a 

süllyedő területről a kifolyás viszont lelassul. Timár Gábor a Tisza példáján igazolta, hogy e 

területek árvízérzékenysége a 20. században dinamikusan növekedett. Joó István szerint a 20. 

századi felszín süllyedés mértéke egyes területeken az évi 5 mm-t is elérhette (15. ábra). 

A 13. és 14. századok fordulója körül kibontakozó klímaváltozás, a felső vízgyűjtő lefolyási 

viszonyainak drasztikus változása vagy az eltérő dinamikájú felszínmozgás a 13. és 16. 

századok között már önmagukban is megváltoztathatták az alsó vízgyűjtő ártereinek áramlási 

viszonyait.80 Hatásaik összeadódása extrém mértékben gyorsíthatta a lefolyást, az eróziót, az 

ártér dinamikus feltöltődését és így az árhullámok mértékét, mely éles kihívást jelenthetett a 

vízjárta területek határzónájában megtelepedett közösségek számára.81  

A vizsgált időszak társadalom-, gazdaság és technikatörténeti irodalmát szemlézve azzal 

számolhatunk, hogy a 10-16. századi alföldi közösségek tűrőképességét technológiai 

képességeik és erőforrásaik nem tágították odáig, hogy a vízszintingadozás negatív hatásai 

ellen kiterjedt gátrendszerrel védekezzenek. Az újkori folyószabályozások előtti időszakban 

csak lokális, kisléptékű vízrendezésekről beszélhetünk. Így a kihívás mértékére a közösségek 

kihívásra adott válaszaiból (melynek egyik aspektusa a helyváltoztatás vagy az elköltözés) 

következtetünk. A vízparthoz kapcsolódó alföldi objektumtípusokat térben és időben egyaránt 

nagymértékű diverzitás jellemezte. A középkori magyar településhálózaton belül a vízparti 

épületállományhoz magányos nyári szállások, stabil megtelepedésre utaló tanyaszerű telepek, 

a halászathoz és állattenyésztéshez kapcsolódó gazdasági épületek és a települések speciális 

építményei egyaránt hozzátartoztak. Ez azzal járt, hogy az ártéri vízhálózat 

vízszintváltozásaihoz vízi haszonvételeikkel kapcsolódó objektumaikkal, telepeikkel követő 

közösségeket fokozott árvízi érzékenység jellemezte. Nem arra gondolnunk, hogy az évente 

egy-két alkalommal ismétlődő elöntések mindegyike fenyegette volna az árterek partjára 

telepedett közösségeket. Fenyegetést számukra az ártéren évente megjelent elöntések 

mértékének trendszerű növekedése vagy a rendkívüli árvizek jelentettek. 

 

2.1.2. Klímatörténeti áttekintés 

 

E vizsgálat két magyar régészeti-történeti korszakot érint: az Árpád-kort (970-1301) és a késő 

középkort (1301-1540). Az Árpád-kor szinte teljes átfedést mutat a Kárpát-medencében a 9. 
                                                            
80 Pinke – Szabó 2011. Thomas Hoffmann és szerzőtársai (2013) Közép-Európa nagy részére kiterjedő 

elemzésükben gyors ütemű középkori erózió jelentőségére hívják fel a figyelmet. 
81 Lóczy 2010b. 
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század eleje és a 13. század közepe között kimutatott középkori meleg időszakkal.82 A késő 

középkor pedig a kis jégkorszak 13. század közepétől a 16. század közepéig tartó kezdeti 

fázisának tekinthető.83 E ponton megemlítendő, hogy bár a kis jégkorszak kezdetét Európában 

nagyjából a 13. század vége és 14. század eleje közötti időszakra teszik, a változás mértékéről 

és értelmezéséről vita zajlik a klímatörténészek körében, melynek áttekintését John A. 

Matthews és Keith R. Briffa megközelítését követve mutatom be.84 A ’kis jégkorszak’ 

kifejezést François E. Matthes kaliforniai holocén gleccserekről írt 1939. évi publikációjában 

használta először.85 A kifejezést a környezettörténeti kutatások kiterebélyesedésével a 

gleccserek növekedési fázisaiban észlelt időjárási anomáliákkal és a késő középkorban 

lezajlott lehűléssel is összefüggésbe hozták (pl. extrém hidegek, rossz termést okozó évek, 

viharok, árhullámok) és napjainkra kiterjesztették a késő középkorban kezdődött lehűlési 

fázisra.86 Ez azonban számos tisztázandó kérdést vet fel, hiszen például évtizedek óta tartó 

vita zajlik arról, hogy elegendő-e csak a hőmérséklet csökkenésével azonosítani a kis 

jégkorszakot.87 Egyrészt azért, mert a kis jégkorszak glaciológiai értelmezése szempontjából 

központi kérdésnek számító gleccser-fejlődésben a hőmérséklet mellet a csapadék játssza a 

másik főszerepet. Másrészt mára jól látszik, hogy a hőmérséklet változásával a felszínre hulló 

csapadék globális mennyisége és regionális eloszlása is változott.88 Azzal, hogy a glaciológiai 

mellett a meteorológiai megközelítés vált egyre szélesebb körben elfogadottá, a 

gleccserfejlődés mellett a hőmérsékletre, majd a csapadékra is a klímaváltozás indikátoraiként 

tekintenek, kérdésessé vált, hogy pontosan milyen attribútumok alapján határozhatjuk meg a 

kis jégkorszak elnevezésű klímatörténeti periódust.89 Az egymással összefüggésben álló, de 

mégis eltérő indikátorok alkalmazása és a folyamatokban mutatkozó jelentős regionális 

eltérések következtében távolinak tűnik a mindenki számára elfogadható korszakhatár 

kialakításának a lehetősége. Ezért több kutató, így az imént idézett Matthews és Briffa 

szerőpáros, Heinz Wanner, valamint Rácz Lajos is „kis jégkorszak típusú eseményekként” 
                                                            
82 Kern Zoltán (2010, 84, 96) a Kelemeni havasok cirbolyafenyők évgyűrűi és barlangi jégüledék-minták alapján 

készült hőmérsékleti rekonstrukcióban a középkori meleg időszak végét jelző lehűlési periódust 13. közepére 

teszi. 
83 Christian Pfister (2005) szerint a kis jégkorszak első fázisa a 16. század második harmadában zárul. 
84 Matthews – Briffa 2005. 
85 Matthes 1939. 
86 Le Roy Ladurie 1971; Bradley – Jones 1993. 
87 Nesje – Dahl 2003. 
88 Liu et al. 2009, 2365; Liu et al. 2013, 656. 
89 Matthews – Briffa 2005, 20. 
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említi például a változó hosszúságú negatív hőmérsékleti anomáliákat.90 Visszatérve a 

korszakhatár kérdésére, a gleccserek növekedési és visszahúzódási fázisai között is jelentős 

regionális eltérés mutatkozik (például Európán az alpesi és a skandináv gleccserek 

fejlődésében), így glaciológiai szempontok alapján sem problémamentes egyértelműen 

meghatározni a korszak kezdetét és végét. Másrészt nem lezárt kérdés, hogy a jégfolyamok 

viszonylag rövid idejű késő középkori visszahúzódása a 13. század közepén kezdődött lehűlés 

intermezzójának tekinthető, vagy csak ezt követően, a gleccserek 16. századi növekedésétől 

számíthatjuk a kis jégkorszak kezdetét.91 E kérdésben Hanspeter Holzhauser és szerzőtársai 

által az alpesi gleccserek és tavak kiterjedéséről, valamint vízszintingadozásáról készített 

rekonstrukció eredményeit többen mértékadónak tekintik.92 Tanulmányukban az 1300-1860 

közötti periódust azonosították a gleccserek előrenyomulási fázisaként, vagyis ez az időszak 

tekinthető a kis jégkorszaknak, melyben több egymástól eltérő karakterű alperiódusa 

határozható meg. A 17. század eleje és a 19. század közepe között a gleccserek mérete több 

ízben maximális kiterjedésük közelében stabilizálódott. A 17. század elejét megelőző három 

évszázad hosszúságú periódus a kisjégkorszak kezdeti fázisaként értelmezendő, melynek 

legmarkánsabb jellemzője a szélsőségesség.93 A korszakhatár meghatározása szempontjából 

izgalmas kérdésnek tartom a kis jégkorszakot megelőző és követő átmeneti fázisok 

értelmezését és e kérdéssel a dolgozat középkori és modern kori részében is foglalkozom. 

A lehűlési fázis kialakulásához vezető okok között említendőek a napfolttevékenység ciklikus 

csökkenése, a gyakoribb vulkánkitörésekkel kísért szeizmikus aktivitás és az óceáni anyag-és 

energiaáramlási rendszerek módosulásai.94 Utóbbi vonatkozásában kiemelendőek az atlanti és 

csendes-óceáni áramlási anomáliák (NAO és El Nino).95 A fentiek mellett a kis jégkorszakról 

átfogóan megállapítható, hogy a napfolttevékenység minimum fázisait (Wolf – 14. század 

eleje, Spörer – 16. század közepe, Maunder – 17. század közepétől a 18. század első 

harmadáig, Dalton – 1790-1830) az 1961-1990 közötti referencia időszaknál lényegesen 

hűvösebb és szélsőséges csapadékviszonyokkal jellemezhető periódusok tarkították.96 

                                                            
90 Idézi Pfister 2005. 
91 Briffa et al. 2001. 
92 Holzhauser et al. 2005. 
93 Egyes alpesi gleccserek növekedési fázisai között is jelentős eltérés mutatkozott (Holzhauser et al. 2005). 
94 Eddy 1976; Solanki et al. 2004. 
95 Bradley et al. 2003; Mann et al. 2009. 
96 Bradley – Jones 1993; Pfister – Brázdil 1999 
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Röviden jelezve a regionális eltéréseket.97 A Benelux államokban, Kelet-Franciaországban, 

Nyugat-Németországban, Svájcban és Észak-Itáliában az éghajlatváltozás kezdetét Christian 

Pfister a 14. század középső harmadánál rekonstruálta.98 Ezzel szemben Skandináviában már 

1200 körül jelentős lehűlést dokumentáltak és a 13. század első évtizedeitől az Atlanti 

partvidéket is hatalmas tengeri áradásokkal kísért viharok pusztították.99 

Észak-Amerikában, James B. Griffin a Mississippi felső vízgyűjtőjén 1300 körüli időszakra 

datálható gyors ütemű településpusztásodásról ír, mely a környezeti feltételek romlásával, 

nevezetesen kiterjedt és súlyos aszályokkal hoznak összefüggésbe.100 Waldo R. Wedel 

ugyanebből az időszakból mutat ki hasonló jelenséget Dél-Dakota keleti felén, Nebraskában, 

Kansasban és Oklahomában, ahogy George J. Gumerman és munkatársai Észak-Kelet 

Arizonában.101 Ezt a súlyosan aszályos periódust a 14. század első negyedében pozitív 

csapadékanomáliával jellemezhető ciklusok és hosszabb távon száraz területek csökkenése 

követte az USA nyugati régiójában.102 Raymond S. Bradley és Philip D. Jones globális 

áttekintést nyújtó elemzése szerint Kínában és Koreában 1500 körül, míg Japánban 1400 

körül rekonstruálható a kis jégkorszak elejét jelző lehűlés.103 

A Kelemen-havasokban készült klímarekonstrukció eredménye szerint az 1250-es évektől a 

telek és a nyarak tartósan hidegebbre fordultak.104 A Tiszántúl közelében az észak-

magyarországi Nádas-tó palinológiai elemzése alapján készített klímarekonstrukcióban a 11. 

és 13. századok bizonyultak az utóbbi két évezred legszárazabb és legmelegebb századainak, 

míg a 14 század a legcsapadékosabbak közé tartozott.105 

A biológiai indikátorok alapján készített rekonstrukciók mellett interdiszciplináris régészeti 

vizsgálatok eredményei is arra utalnak, hogy a 13-14. században a folyók, tavak és tengerek 

(pl. a Balaton, a Temze dagálynak kitett alsó szakasza) vízszintje hosszabb időre 

                                                            
97 Eddy 1976; Mann et al. 1999. 
98 Pfister 1998. 
99 Lamb 1965. 
100 Griffin 1961. 
101 Wedel 1953; Gumerman et al. 2003. 
102 Cook et al. 2004. 
103 Bradley – Jones 1993. 
104 Sümegi – Gulyás 2004; Popa – Kern 2009. Magyarországi kutatások áttekintését nyújtja Vadas András és 

Rácz Lajos (2010). 
105 Sümegi – Jakab – Majkut – Törőcsik – Zatykó 2009. 
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megemelkedett.106 Történeti forrásaink Európát sújtó élelmezési válsághoz vezető csapadékos 

periódust jeleznek a 14. század első évtizedeiben.107 Árvízi szempontból az 1340-es évtized, a 

14-15. század fordulója, a 15. század első évtizedei és a 15-16. század fordulója a Kárpát-

medencében és Európa több országában kifejezetten válságosnak tekinthető.108 E klimatikus 

és vízrajzi változásokkal összefüggésben a vízparti települések topográfiai helyzetének 

módosulásaira is utaltak egy-egy objektum vagy településcsoport kapcsán – a Dunakanyar, a 

Balaton déli partvonala, a Tiszántúl, valamint a Duna-Tisza köze, Kecskemét térsége 

esetében.109  

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kis jégkorszakot leginkább jellemző alpesi karakterű 

nyarak mellett kora nyári hőhullámokat és aszályos periódusokat egyaránt diagnosztizáltak 

annak kezdeti szakaszában.110 Ilyen meleg nyarakkal jellemezhető időszak a 16. század első 

fele, melyet Kern Zoltán a Keleti-Kárpátokban és David Stahle és munkatársai az USA dél-

keleti és észak-nyugati államaiban rekonstruáltak.111 Érdekes, hogy ennek az időszaknak az 

időjárását Közép-Európában e rekonstrukciók eredményeivel ellentétes hőmérsékleti 

karakterűnek látják a European climate of the last Milleneum elnevezésű kutatási program 

résztvevői.112 Összegezve, adataink a 13. század második felétől a Kárpát-medence 

hegyvidéki régiójában az erdőborítás drasztikus csökkenésére és a korábbinál szélsőségesebb 

karakterű éghajlati rendszer kibontakozására utalnak.113 

                                                            
106 Mészáros – Serlegi 2011. A Balaton vízszintingadozására vonatkozó irodalom összefoglalását nyújtja Vajda 

Tamás (2014). 
107 Lucas 1930; Le Roy Ladurie 1965; Szántó 2005; Vadas 2011a. 
108 Kiss 2009; Kiss 2011; Vadas 2011b; Kiss – Laszlovszky 2013. 
109 Mészáros – Serlegi 2011; Pinke 2011a; Vadas 2012; Sárosi 2013. 
110 A kárpát-medencei évszakok karakterének változásairól lásd Rácz Lajos (2001) klímarekonstrukcióját. A kis 

jégkorszak hőhullámairól lásd Gunst Péter (1984) Rácz Lajos (2001) és Pálfai Imre (2004) írásait. A kis 

jégkorszak aszályairól európai és észak-amerikai kitekintésben lásd Connie A. Woodhouse – Jonathan T. 
Overpeck (1998) David W. Stahle és munkatársai (2000), valamint Emmanuel Le Roy Ladurie (2004) 

dolgozatait. 
111 Kern 2010, 97–98; Stahle et al. 2000. 
112 Dobrovolný et al. 2010. 
113 Popa – Kern 2009; Siklósy et al. 2009; Sümegi et al. 2009. 
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2.2. Anyag és módszer 

 

2.2.1. Vizsgálati terület  

 

A meleg és forró nyarú nedves kontinentális klímaövek határán elterülő vizsgálati területet a 

Tisza középső szakaszától keletre elterülő öt kistáj, a Hortobágy, a Nagy-Sárrét, a Dévaványai-

sík, a Tiszafüredi–Kunhegyesi-sík és a Körösmenti-sík Körös folyótól északra húzódó területe 

alkotja.114 A kistájak határait Magyarország kistájainak kataszteréből vettem át (1. táblázat).115 

A Hortobágy, a Nagy-Sárrét, a Dévaványai-sík és a Körösmenti-sík felszínét döntően folyami 

akkumulációs, valamint eróziós folyamatok alakították. A Nagy-Sárrét nyugati része a 19. 

századi folyószabályozásokig állandóan víz által borított mocsár- és lápvidék volt. 

E mezo- és mikrodomborzati elemekben bővelkedő síkvidéki kistájakat elhagyott folyómedrek 

hálózzák be, melyek a folyószabályozások előtt nagy távolságra közvetítették a víztestekben 

bekövetkező vízszintváltozást. Területük egyetlen összefüggő ártéri rendszert alkotott, melyből 

árvízmentes magasabb térszínként emelkedtek ki a peremi, többségükben lösz- és 

homokvidékek. A Nagy-Sárrét, a Dévaványai-sík és a Körösmenti-sík egyes területei 

tektonikailag aktív és süllyedő területnek számítanak, ahol a folyamatos süllyedést csak a 

folyószabályozásokig ellensúlyozhatta némiképp a hordalék felhalmozódása. A gyenge (0-2 

cm/km) lejtésviszonyokra jellemző, hogy a Hortobágy kistáj déli részének vízfolyásai 

(Hortobágy folyó, Kösely- és Almás-ér, stb.) a folyószabályozások előtt kétirányúak lehettek, 

mert a Körösön, vagy a Berettyón a Sárrét mocsárvilágán keresztül érkező árhullám 

következtében beálló vízszintemelkedés hatására folyásuk dél-északi irányúra válthatott.116 

A Tiszafüredi–Kunhegyesi-sík azonban a többitől eltérően egyértelműen két egymástól 

különböző részre tagolható. Kisebb része fejlett negyedidőszaki alluviális síkság, melyet 

hatalmas lefűződött medrek jellemeznek (itt található az Alföld legnagyobb lefűződött medre, 

az Üllő-lapos). Az ártéri képződmények körbeölelik a kistáj nagyobbik részét alkotó és az 

ártérből átlagosan két-három m-rel kiemelkedő eolikus eredetű homokhátságokat, melyek az 

árterektől eltérő életfeltételeket nyújtottak az itt megtelepedők számára. 

                                                            
114 Peel et al. 2007. 
115 Dövényi 2010. 
116 Novák 2001. 
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16. ábra. E részben vizsgált kistájak. Jelmagyarázat: a = Hortobágy; b = Tiszafüredi–

Kunhegyesi-sík; c = Nagy-Sárrét; d = Dévaványai-sík; e = Körösmenti-sík. 1 = országhatár; 2 

= kistáj határa; 3 = vízfolyás. Forrás: mapcruzin.com; MTA FKI – MTA ÖBKI 2010. Saját 

szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

2.2.2. Adatbázisok 

 

2.2.2.1. A régészeti adatbázis 

 

Az öt kistáj régészeti és történeti kutatottsága eltérő. A Magyarország Régészeti Topográfiája 

(MRT) sorozatban szereplő, Dévaványai- és Körösmenti-síkságok régészeti és 

településtörténeti szempontból az ország legintenzívebben kutatott területei közé tartoznak.117 

Ez utóbbi békés megyei területeken a topográfiailag nem azonosított lelőhelyek arányát 25-

50%-ra becsülik.118 A lokalizált középkori települések aránya ennél lényeges jobb. Pálóczi 

Horváth András írott és régészeti forrásokra épülő becslési módszerét használva, öt kisebb 

mintaterületen elvégzett elemzés az MRT Veszprém megyében végzett vizsgálati 

                                                            
117 Ecsedy et al. 1982; Jankovich et al. 1989; Jankovich – Szatmári 2013. 
118 Stibrányi 2012.; Pálóczi Horváth 1973. 
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eredményhez hasonló 75-90%-os település-feltártságot mutatott.119 Ezzel szemben a Jász-

Nagykun-Szolnok megyébe tartozó Tiszafüredi-Kunhegyesi-sík a legkevésbé feldolgozott 

területnek számít. Meg kell jegyeznünk, hogy a részletes topográfiai kutatások is elsősorban 

arra összpontosítottak, hogy az intézményesült régészeti kutatások 150 éve során felismert 

lelőhelyekre vonatkozó adatokat bejárással azonosítsák.120 A lelőhelyek valós kiterjedésének 

pontosabb meghatározását biztosító légi régészeti és geofizikai vizsgálatokra csak az utóbbi 

másfél évtizedben nyílt lehetőség. 

A lelőhelyek térbeli eloszlását nagyban befolyásoló tényező, hogy a lelőhelyek azonosítása 

túlnyomórészt építési beruházások kapcsán felszínre került régészeti anyag alapján történt.121 

A vonalas és a pontszerű beruházások területi eloszlása egyenlőtlen. Az építési tevékenység 

gyakoribb előfordulása a lakott területeken és közlekedési folyosókban található lelőhelyek 

felülreprezentáltságát okozza. A vonalas létesítményekhez kapcsolódó terepi kutatások 

referencia adatai és nemzetközi példák alapján készült becslés szerint a magyarországi 

régészeti lelőhelyeknek nagyjából 20-30%-a ismert, és ennek az állománynak nagyjából a fele 

szerepel a Kulturális Örökségi Hivatal (KÖH) 2010. évi, régészeti térinformatikai lelőhely-

adatbázisában (KÖH adatbázis).122 A KÖH adatbázisban a lelőhelyek topográfiai ábrázolását 

az EOTR 1:10 000 szintvonalas topográfiai térképen végezték el. A fenti indokok alapján a 

régészeti adatbázis az alapsokaság, azaz a lokalizált és még meg nem ismert régészeti 

lelőhelyek random mintájának tekinthető. 

A vizsgálat szempontjából kiemelkedő fontosságú az, hogy a régészeti, a történeti és a 

klímatörténeti korszakhatárok egyaránt átfedést mutatnak. A Magyar Királyságban a 13. 

század első harmada és a 14. század első fele közötti nagyjából egy évszázad rendkívül 

jelentős változások időszaka.123 Nemcsak az egységes jobbágyság kialakulásának időszaka ez, 

hanem a mindennapi élet legapróbb részleteit meghatározó anyagi kultúrában és a korabeli 

gazdaság legfontosabb pilléreit alkotó mezőgazdasági tevékenységek vonatkozásában is 

jelentős mértékű változásokat rekonstruálunk.124 A településállomány átalakulása 

                                                            
119 Pinke 2011a. 
120 Pálóczi Horváth András (1992) Túrkeve közigazgatási területét dolgozza fel. 
121 Ecsedy et al. 1982; Jankovich et al. 1989. 
122 Reményi – Stibrányi 2011. 
123 Szűcs 2002. 
124 Az átalakulás korszakáról tudósít Szabó István (1971), Szűcs Jenő (2002), Laszlovszky József (2008) és Rácz 

Lajos (2008b). A történeti korszakhatár kérdéseiről lásd Györffy György (1963) és Hoffmann István (2005) 

dolgozatait. 
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szempontjából kiemelendő, hogy a két vizsgált, összességében fél évezrednyi időszak a 

rövidebb ciklusokban jelentkező környezeti kihívások, pl. a nagyobb árvizek vagy árvizes 

periódusok mellett hosszú távú, un. strukturális átalakulások nyomon követésére nyújt 

lehetőséget. 

A lelőhelyek korszakolása a leletanyag – elsősorban a lelőhelyen talált kerámiaanyag – 

alapján történt, mely többnyire arra nyújtott lehetőséget, hogy az Árpád-kori (10-13. sz.) és a 

késő középkori (14.-16. sz.) leletanyagot megkülönböztessék egymástól. Részletesebb 

kronológia kialakítására csak ritkán nyílt lehetőség.125 A két korszak között húzott elméleti 

határ az anyagi kultúra változását tekintve a gyakorlatban kevésbé éles, némi átfedést 

mutathat.126 Hasonló bizonytalanság figyelhető meg a középkori meleg időszak és a kis 

jégkorszak között a 13. sz. második felében húzott korszakhatárban is. A vizsgált 

korszakhatárok bizonytalansága szempontjából fontos, hogy hosszú időszakokat vizsgálunk, 

melyben a korszak meghatározásából eredő lehetséges hiba erejét elhanyagolhatónak vélem. 

A magyar régészeti kataszterek – így a vizsgálatban használt adatbázis is – három középkori 

korbesorolást tartalmaznak. Az 1000-1300 közötti időszak leleteivel jelzett lelőhelyeket az 

Árpád-korba sorolják, míg az 1300-1540 közötti periódusét a késő középkorba. A harmadik 

csoportot alkotó, középkori lelőhelyek esetében nem volt egyértelműen meghatározható a 

leletek Árpád-, vagy késő középkori eredete, illetve a két korszak leletei keverve 

mutatkoztak.127 A késő középkori lelőhelyek viszonylag alacsony száma indokolja, hogy a 

nagyobb bizonytalanságot hordozó középkori besorolású lelőhelyeket is a vizsgálatba vonjam. 

Az elemzéseket a középkori, a késő középkori az egyesített középkori valamint késő 

középkori lelőhelycsoportokkal is elvégeztem. 

 

2.2.2.2. A térképi adatbázisok 

 

A vizsgálat legfontosabb topográfiai és geomorfológiai forrása az 1:10 000 méretarányú 

EOTR topográfiai térkép és e térképmű szintvonalállománya. A lelőhelyek és a domborzati 

adottságok mintázatában mutatkozó regionális különbségek táji szintű elemzése során az 

                                                            
125 Pálóczi Horváth 1992. 
126 Laszlovszky 2008. 
127 A régészeti anyag  topográfiai azonosításának és értelmezésének problémaköréről nyújt áttekintést 

Laszlovszky József (2003). 
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SRTM 90x90 m felbontású domborzatmodellt használtam.128 Ebben az elemzésben is jól 

hasznosíthatónak bizonyultak a katonai térképek, melyek ábrázolása utal az egyes térszínek 

lakottságára, növény- és vízborítására és művelésére, továbbá értékes helynévi anyagot 

őriztek meg. A vizsgálat során alkalmam nyílt tanulmányozni a Gábris Gyula terepi 

vizsgálatai, műhold- és légifelvételek, valamint az EOTR 10.000-es térkép szintvonalai 

alapján készített geomorfológiai térképet is.129 

  

2.2.2.3. Történeti források 

 

A vizsgálat második részében írott források történeti földrajzi, helynévtörténeti, 

településtörténeti forrásgyűjteményeiből a vizsgálati területen 1009 -1540 között említett 

települések topográfiai helyzetére, első és utolsó említésére, elhagyására, a településen 

folytatott gazdálkodásra vonatkozó adatokból adatbázist készítettem. 

A Váradi Regestrum (VR), Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza 

Békés, Bihar, Csongrád és Heves megyéket lefedő I. és III. köteteti, Karácsonyi János: 

Békésvármegye története, Jakó Zsigmond Pál: Bihar megye a török pusztítás előtt, Németh 

Péter: A középkori Szabolcs megye települései és Szabolcs megye települései a XV. század 

elejéig, Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I. és Engel 

Pál: Magyarország a középkor végén (digitális térképi adatbázis) alkották a legfontosabb 

történeti földrajzi forráscsoportot.130 A helytörténeti munkák köréből néhány kivételtől 

eltekintve a megyei múzeumok és levéltárak lektorált köteteinek vagy a múzeumi 

szakemberek által készített lektorált helytörténeti munkák eredményeit vettem figyelembe. A 

legfontosabbakat Mesterházy Károly és Módy György Hajdú-Bihar megye településtörténetét 

feldolgozó elemzései, illetve Zoltai Lajos, Balogh István Debrecen egykori határának 

településtörténetét feldolgozó munkái voltak.131 A kivételek közül Pásztor Éva Hajdúnánás 

közigazgatási területét feldolgozó és Süldő falu topográfiai helyzetét tisztázó munkáit, 

                                                            
128 Az SRTM90 domborzatmodellt ismerteti Tom G. Farr és munkatársai (2007), hazai példán Bódis Katalin 

(2008). 
129 A geomorfológiai térkép értelmezéséhez nyújtanak segítséget Timár Gábor és Gábris Gyula (2008), Gábris 

Gyula és Nádor Annamária (2007), valamint Gábris és munkatársai (2012) munkái. Ezúton is köszönöm Gábris 

Gyulának a geomorfológiai térkép megismerésének lehetőségét. 
130 Györffy 1963; 1987; Karácsonyi 1896; Jakó 1940; Csánki 1890; Engel 2001. 
131 Módy 1972a; 1972b; 1973; 1974; 1975; 1981; 1996a; 1996b; Zoltai 1906; 1908; 1911a, 1925; 1926; 1935; 

1938; 1970; Balogh 1936; 1953; 1976; 1986. 
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továbbá Varga Antal Balmazújváros történetével foglalkozó monográfiáit említem. Fontos 

rétegét alkotják az adatbázisnak a régészeti ásatások és terepbejárások szerkesztett, lektorált 

jegyzőkönyvei, melyek a település topográfiai helyzetének és lakottsági horizontjának 

meghatározásához nyújtottak segítséget.132 Ezek köréből az alábbi publikációkat szeretném 

kiemelni: az MRT Szeghalmi és Szarvasi járást lefedő 6. és 8. kötetei, Pálóczi Horváth 

András Kiskunfélegyháza és Túrkeve közigazgatási területét lefedő, Rácz Miklós és 

Laszlovszky József Monostorsáp környezetét tárgyaló munkái, M. Nepper Ibolya, Sőregi 

János és Mesterházy Károly Hajdú-Bihar megyei kataszterei, Csallány Dénes és Lőrinczy 

Gábor Tiszadada, Tiszalök, Tiszavasvári környezetét érintő vizsgálatai.133 A helynévtörténeti 

gyűjtemények legfontosabb körét Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára, Mező 

András és Németh Péter: Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai helységnévtára, 

Hoffmann István, Rácz Anita és Tóth Valéria Békés, Bihar, Csongrád megyéket lefedő 

helynévföldrajzi és történeti-etimológiai adatbázisai jelentették.134 Az Árpád-kori 

környezettörténeti vonatkozású említésekről önálló adatbázis készült.135 A vizsgált időszak 

alsó határát a területre vonatkozó első, későbbi átiratban fennmaradt írott forrás, az egri 

püspökség adománylevelének eredeti keletkezési évéhez (1009) igazítottam, míg a felsőt a 

késő középkori történeti korszak felső határán (1540) húztam meg. Így a településállomány 

változásait a régészeti forrásokhoz hasonlóan az írott forrásokban is két nagyjából azonos 

hosszúságú, de eltérő időjárási karakterű periódusban nyílik lehetőségem vizsgálni. A 

történeti anyagot az adatbázisok térképi mellékletei és a három katonai felmérés térképein 

(1780-1784, 1806-1869, 1869-1873) szereplő helynévi anyag segítségével lokalizáltam. A 

települések elhagyására vagy elpusztulására utaló közvetlen említés ritkán maradt fenn. Az 

elhagyott települések többsége egyszerűen csak nem bukkan fel később a forrásokban. A késő 

középkori és török kori elhagyási horizont meghatározását Engel Pál: Magyarország a 

középkor végén című digitális térképi adatbázis településsoros adatai alapján végeztem el, 

melynek ellenőrzéséhez az írott forrásokban a település elhagyására utaló nagyon ritkán 

előforduló utalások, vagy a település utolsó említése – és ha a településhez régészeti lelőhely 

                                                            
132 Pásztor 2010a; 2010b; Varga 1942a; 1942b; 1958. 
133 Ecsedy et al. 1982; Jankovich et al. 1989; Pálóczi Horváth 1973; 1974; 1986; 1992; Rácz – Laszlovszky 

2005; M. Nepper 1975; 2002; M. Nepper et al. 1980; Mestreházy 1973; 1974; 1975a; 1975b; 1981; Csallány 

1956a; 1956b; 1956c; 1958; 1960; 1962a; 1962b; 1962c; 1963; Csallány – Gombás 1965; 1966a; 1966b; 

Lőrinczy 1982; 1983a; 1983b; 1984a; 1984b; 1986a; 1986b; 1987. 
134 Kiss 1988; Mező – Németh 1972; Hoffmann et al. 1997. 
135 Bemutatását lásd az Írott források tematikus szűrése című részben. 
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is kapcsolható – a régészeti dokumentáció alapján pontosítottam.136 Nehézséget okoz, hogy 

bizonyos esetekben nem a település, hanem annak említései pusztultak el. A forráspusztulás 

mértéke országos kitekintésben kiemelkedőnek mondható a vizsgálati terület egészén. 

További bizonytalanságot okoz, hogy egy késő középkori település prédiumként való említése 

földesúri majorság és puszta jelentéstartalommal is bírhat.137 Ezért a település prédiumként 

való említését nem azonosítottam a település elhagyásával.138 

 

2.3. Módszer 

 

2.3.1. Lelőhelyek magassági átlagainak elemzése139 

 

 
17. ábra Az Árpád-kori és késő középkori településállomány magassági értékei közötti 

különbség elemzésének lépései 

 

A régészeti adatbázis excel táblázata segítségével leválogattam az Árpád-kori, középkori és 

késő középkori telepek, települések, temetők és templomok lelőhelyeit. A szórványleletek 

nem feltétlenül kapcsolódnak lakó- és telephelyhez, ezért ezt a leletcsoportot kizártam a 

vizsgálatból. 

                                                            
136 Engel 2001. 
137 Az allodiumról lásd Szabó István munkáit (1963; 1966). 
138 Szeretném megköszönni Ferenczi László figyelmességét, hogy e szempont közlésének fontosságát több ízben 

is hangsúlyozta. 
139 E részben olvasható módszer korábbi közlése (Pinke et al. 2015b). 
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A vizsgálatba vont poligonok száma 549 volt. A felsorolt lehetséges hibatényezőkre való 

tekintettel fontos szempontként tekintettem arra, hogy nagy elemszámú csoportokat vizsgálok, 

így csökkentve a teljesen ki nem zárható hibás esetek súlyát a csoportátlagokban. 

Az adatellenőrzést követően az EOTR 1:10 000 topográfiai térkép szintvonalai alapján 

meghatároztam az egyes poligonok legalacsonyabb magassági értékét, mely az egykori 

település ma ismert területén az árvizeknek leginkább kitett pontnak tekinthető. 

 

 
 

18. ábra Példa a régészeti lelőhelyek vízjárás-menti elhelyezkedésére. Az ábrán a lelőhelyek 

az Ösvény-ér partján sorakoznak. Jelmagyarázat: Fekete kör = a lelőhelyet érmeder vágja át; 

sárga poligon = Árpád-kori lelőhely; piros poligon = középkori és késő középkori lelőhely; 

kék-lila vonalak a szintvonalakat jelölik. Forrás: KÖH 2010; FÖMI. Saját szerkesztés. 

Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

A statisztikai értékelés során az Árpád-kori lelőhelycsoportok magassági adatainak átlagait a 

középkori, a késő középkori, valamint a középkori és késő középkori egyesített csoport 

magassági átlagaival is összehasonlítottam. A magassági értékek szórását, a különbségek 

mértékét és a kiugró értékeket grafikonon mutatom be. Az átlagok közötti különbség 

szignifikanciáját R statisztikai programban egyoldali, kétmintás Welch-t próbákkal, 5%-os 

szignifikancia szinten (p=0,05) teszteltem az egyes kistájakon és a teljes vizsgálati területen. 

Azért döntöttem az egyoldali teszt alkalmazása mellett, mert határozott hipotézist 

fogalmaztam meg arra vonatkozóan, hogy a középkori és késő középkori magassági átlagok 

nagyobbak lesznek az Árpád-koriakénál. Az ellenőrzési eljárásban az adatok és számítások 
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egyenkénti ellenőrzése mellett a p-értékek és a csoportméretek közötti összefüggéseket is 

vizsgáltam. 

 

2.3.2. Településhálózat regionális elemzése 

 

A középkori munkarész második szakaszában a 11-16. századi településállomány regionális 

mintázata és a geomorfológiai adottságok közötti funkcionális kapcsolatot elemeztem. A 

közösségek életfeltételeit meghatározó környezeti és társadalmi tényezők osztályozásával 

létrehozott területi kategóriák övezeti rendszerben való megjelenítése, a társadalmi 

folyamatok területi kutatása és tervezése során meglehetősen elterjedt módszer.140 Két példát 

szeretnék kiemelni, melyek közvetlenül inspiráltak és módszertani segítséget nyújtottak a 

vizsgálat során. Az első, az Országos Területrendezési Terv erdőtelepítésre alkalmas területek 

és a kiváló mezőgazdasági adottságú területek övezeti lehatárolását megalapozó 

Magyarország ökotípusos földhasználati vizsgálatában alkalmazott eljárás, melynek 

legfontosabb elemeit A Tisza térség területrendezési tanulmánytervében szereplő 

területhasználati javaslat elkészítéséhez dolgozták ki.141 A módszer lényege, hogy a 

gazdálkodást meghatározó táji tulajdonságok (pl. agráralkalmasság) klasszifikációjával 

létrehozott területi kategóriák (alkalmas, nem alkalmas, érzékeny, nem érzékeny, stb.) 

egymásra vetítésével az egyes táji tulajdonságokat reprezentáló kategóriák kombinációit 

hozták létre.142 Ezeket egyedi élőhelytípusként határozták meg, melyekben a gazdálkodás 

feltételei más élőhelytípusokétól különböznek. Egy másik inspiráló példát az angol 

tájkutatásban és a tájrégészetben kialakított történeti tájklasszifikációs módszer jelentette. A 

módszer összefoglalása, országos szintű egységes és folyamatos fejlesztése, de korántsem 

merev alkalmazása az English Heritage koordinációjával valósult meg.143 Európai 

kiterjesztésére, továbbfejlesztésére és integrációjára a tájak védelmét szolgáló intézmények, 

elsősorban a European Landscape Convention keretében és nemzetközi kutatási projektekben 

került sor.144 E módszer lényegét szintén az egymással kölcsönhatásban álló tájalkotók (talaj, 

növényzet, régészeti kultúra, településállomány, temetők, stb.) egyazon területen való 

előfordulásának térképi ábrázolása, területi mintázataik közötti kapcsolatok értelmezése 

                                                            
140 McHarg 1992. 
141 Centeri et al. 2006; VÁTI 2005, 21-33. 
142 Centeri et al. 2006, 4. 
143 Clark et al. 2002.  
144 Clark et al. 2003; Tress et al. 2005. 
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jelenti.145 A klasszifikációs folyamat során a történeti és recens természeti és társadalmi 

tájalkotó tényezők időben változó területi mintázatait figyelembe véve definiálták a táj 

állapotára ható tényezők tér és időbeli metszeteit.146 Ez jól illeszkedik a tájökológia 

legfontosabb kutatási irányaihoz, melynek kulcsterületei az élőhelymintázatnak, a 

földhasználatnak és a felszínborításnak a populációra, a diverzitásra, a fragmentáltságra vagy 

konnektivitásra gyakorolt hatásainak elemzése.147 A tájökológia egyik leginnovatívabb 

tudományterületének a folyami és ezen belül az ártéri ökoszisztémákban zajló folyamatokra 

összpontosító holisztikus szemléletű folyami tájökológia bizonyult. E tudományterület 

inspiráló példáit nyújtja a folyami geomorfológiai, a hidrológiai folyamatok és e struktúrákkal 

funkcionális kapcsolatban álló életközösségek idő- és térbeli mintázatairól készült 

leírásoknak.148 

 

2.3.2.1. Övezeti struktúrára épülő történeti tájklasszifikációs módszer 

 

Előzetes vizsgálataim és szakirodalmi példák is arra utalnak, hogy az emberi közösségek 

megtelepedési hajlandóságát vagy lehetőségeit a vizsgált terület geomorfológiai formakincse 

nyújtotta három szolgáltatás alapvetően határozta meg.149 Ezek az árvizekkel vagy 

elöntésekkel szembeni biztonság (lakható térszín), a gazdálkodási és a közlekedési 

feltételek.150 Másként fogalmazva: a megtelepedésre alkalmas ármentes térszínek populáció 

                                                            
145 Aston 1985. 
146 Roberts – Wrathmell 2000; Clark et al. 2002. 
147 Wu 2013. Diverzitás = faji változatosság; fragmentáltság = elszigeteltség; konnektivitás = összeköthetőség, 

összekapcsoltság; populáció = az egyedek összessége. Az élőhelyek fragmentáltsága, esetleg szigetszerűsége és 

konnektivitása alapvető hatással van a diverzitásra, a populáció méretére és stabilitására. 
148 Poole 2002. 
149 Korábbi vizsgálataim: Pinke 2011a; 2011b; Pinke – Szabó 2011; Pinke – Szabó 2012; Pinke et al. 2015a; 

2015b. 
150 A vizes élőhelyek funkcionális klasszifikációjáról (Mitsch – Gosselink 2000). A hidrológiai 

veszélyeztetettség vagy sérülékenység klasszifikációjáról (Lóczy 2010a). A hidrológiai adottságok és középkori 

megtelepedés szempontjairól (Dyer 1982; Roberts – Wrathmell 2000; Williamson 2012). Az élőhely biomassza 

produkciója és a telepsűrűség kapcsolatáról (Györffy 2000; Bálint 2006). A geomorfológiai és hidrológiai 

adottságok és a gazdálkodás közötti kapcsolat funkcionalista szemléletű elemzését nyújtja (Beluszky 2001, 36-

46). Az úthálózati adottság és a település elhagyás vagy marginalizálódás közötti kapcsolatról (Beluszky – Sikos 

2007). A középkori úthálózat és települési mintázatról (Györffy 1963, 1987; Braudel 1996; Kubinyi 2000; Szűcs 

2008; Pinke et al. 2015a). 
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sűrűségét az élőhely és környezetének biomassza produkciója és az élőhely konnektivitása 

jelentős mértékben befolyásolhatja. 

 

 

2. táblázat Az élőhelyeket alkotó övezetek számértéke 

Övezetek Számkód Helyi érték 
Geomorfológiai övezetek Ezres 
Folyóparti területek 1  
Homokhátságok  2  
Mélyárterek  3  
Lakottsági övezetek Százas 
Település-elhagyással kiugró mértékben 
érintett   0  
Stabil településállományú  1  
Gazdálkodási övezetek Tízes 
Nem jellemzőek a vizes haszonvételek  0  
Jellemzőek a vizes haszonvételek  1  
Közlekedési övezet  Egyes 
Elzáródó út 0  
Stabil úthálózatú  1  
Csomóponti övezetek 2  

 

Az ökotípusos zónarendszerben alkalmazott módszert, a geomorfológiai térképek genetikus 

klasszifikációját és az árterek funkcionális kapcsolatrendszerét feltáró tájökológiai 

megközelítést követve a legjellemzőbb ártéri geomorfológiai mezoformák (holtág, mélyártér, 

folyóhát, hátság) mérete és előfordulása alapján a folyóparti területek, a homokhátságok és a 

mélyárterek övezeteit alakítottam ki. A következő lépésben a vizsgálatba vont adatbázisok 

segítségével lakottsági, gazdálkodási és közlekedési övezetek kialakítására került sor. A 

modell egyszerűsítése érdekében és tekintettel a középkori adatok viszonylag alacsony 

számára a klasszifikációs eljárásban a lakottsági és gazdálkodási övezetekben csak igen-nem 

típusokat, míg a közlekedési övezetben három típusát hoztam létre (2. táblázat). A régészeti és 

az írott forráscsoportokban felbukkanó települések területi eloszlásának változásai alapján a 

stabil településállományú és a település-elhagyással kiugró mértékben érintett övezeteket 

határoltam le. Az utóbbi övezeti típus esetében feltételezem, hogy itt a közösségeket 

tűrőképességüket meghaladó kihívások érték, így ez sérülékenységet kifejező területi 

kategóriaként is értelmezhető. 
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A települések gazdálkodására utaló említések alapján kísérleti szándékkal két övezeti típust 

alakítottam ki.151 Azt ahol a vizes haszonvételek jellemzőek és azt, ahol a vizes haszonvételek 

nem jellemzőek. Az úthálózat regionális mintázatának és hierarchikus rendszerének 

meghatározásához használt legfontosabb irodalmi anyagot a fentiekben ismertetett történeti 

földrajzi munkák mellett, Kubinyi András: Városfejlődés és vásárhálózat a középkori 

Alföldön és az Alföld szélén; Weisz Boglárka: A király ketteje és az ispán harmada; Rosta 

Szabolcs: A Kiskunsági Homokhátság középkori település- és úthálózata című munkái és egy 

interdiszciplináris munkaközösséggel készített elemzésünk adta.152 

 
19. ábra A 11-16. századi település állomány regionális mintázata és a geomorfológiai 

adottságok közötti funkcionális kapcsolat elemzésének lépései 

 

Az Árpád-kori úthálózatról nem rendelkezünk olyan világos képpel, mint a késő 

középkoriról.153 Ebből adódóan az úthálózat lokális változásainak nyomon követése bizonyos 

helyszíneken csak indirekt módon megvalósítható. Egyes területek megközelíthetőségének 

megszűnésére az utaknak helyet adó folyóhátak magassági adatai, azaz árvízérzékenysége és 
                                                            
151 A gazdálkodás alapján megvalósítandó részletesebb klasszifikáció kialakítása a jelenleginél nagyobb 

erőforrások felhasználását igényli. 
152 Kubinyi 2000; Weisz 2013; Rosta 2010; Pinke et al. 2014a. 
153 Kubinyi 2000.  
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a terület elhagyása alapján következtettem. Csomóponti területként a több regionális vagy 

országos jelentőségű út, illetve az lelőhelyek által kirajzolt útvonal, folyóparti hátság 

kereszteződését határoztam meg. Az átkelőhelyeket csak abban az esetben értelmeztem 

csomópontként, ha több út metszéspontjában jöttek létre. A közlekedési övezet három típusát 

az elzáródó út, a stabil úthálózatú és a csomóponti övezetek alkották. 

Az egyes övezeti kategóriába tartozó övezeti típusok számkódot kaptak. Ezres helyi érték a 

geomorfológiai övezetbe tartozóké, százas helyi érték a lakottsági, tízes a gazdálkodási és az 

egyes a közlekedési övezetbe tartozóké (2. táblázat). Az övezeti típusok egymásra vetítésével, 

a térinformatikai eljárásban elmetszésével jöttek létre az élőhelytípusok, melyek mindegyike 

egy négyjegyű számkódot kapott. A modell négy övezeti kategóriába tartozó tíz övezeti típus 

kombinációival potenciálisan harminchat élőhelytípus kialakítására nyújt lehetőséget. 

 

2.4. Eredmények 

 

2.4.1. Gazdálkodás 

 

A fennmaradt írott források töredékes képet nyújtanak a középkori települések gazdálkodási 

struktúrájáról és ezek a regionális eltérések meghatározásához csak óvatos következtetésre 

nyújtanak lehetőséget. Többnyire határjárások, alapítólevelek és ezek későbbi megerősítései 

alkotják a gazdálkodásra vonatkozó források körét. További forráscsoportot jelenthetnek 

peres iratok és birtokadásvételek, melyek száma a 12. sz. végétől, a latin nyelvű írásbeliség 

kiterebélyesedésével és a hiteleshelyi intézményrendszer kiépülésével egyre növekedett. A 

nagymértékű forráspusztulás irányította a kérdéssel foglalkozó szakemberek figyelmét a 

régészeti és a helynévi anyag interpretációjának irányába. 

 

2.4.1.1. Írott források tematikus szűrése  

 

Az ómagyar kori nyelvi anyag könyvtárnyi méretű termésében a nyelvtudomány 

diszciplináris kereteinek kialakítása óta folyamatosan készültek etnobotanikai és 

nyelvföldrajzi tárgyú elemzések.154 Nyelvföldrajzi értékelések rámutattak, hogy a 
                                                            
154 Korai nyelvföldrajzi elemzések példáit már az Annales iskola képviselői munkáiban is felbukkannak (Bloch 

1939). Ómagyar kori helynévi anyag etnobotanikai elemzése: Szily 1878; 1896; OklSz 1902; Moór 1947; Bárczi 

1958; Reuter 1963; 1965; 1969; Mező – Németh 1972; Kristó 1976; Ligeti 1986; Kiss 1988; Szabó 1990; Benkő 

1998, Grynaeus – Grynaeus 2000; Hoffmann 2010; Bíró 2006; Pinke – Szabó 2012. 
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nyelvemlékek térbeli eloszlásának tematikus gyűjtése, ábrázolása és elemzése számos tér-és 

időbeli folyamat megértéséhez járulhat hozzá.155 Az Árpád-korból és kora Anjou-korból ránk 

maradt, szekunder adatbázisokba gyűjtött, a korabeli földhasználatra, vegetációborításra, 

topográfiai elemekre, növény- és állatfajokra vonatkozó említésekből, ezekre utaló 

településnevekből és mikrotoponimákból vizsgálataimnak keretet adó 9331 km² kiterjedésű 

tiszántúli területre vonatkozó adatbázist készítettem.156 Előfordulásukat térképen ábrázoltam, 

táblázatban összesítettem és leíró statisztikai eszközökkel értékeltem. 

 

3. táblázat Vegetációs típusok és haszonvételhez kapcsolódó topográfiai elemek 

előfordulásai írott forrásokban, 1000–1350 

Vegetációs típus db Haszonvételhez kapcsolódó 
topográfiai elemek  

db 

Szántó, gabona 44 Halastó 30 
Erdő, fás szárú növényzet 40 Halászó hely, csege, vejsze 18 
Folyóvíz 37 Rév, folyami átkelő 14 
Tó 17 Csatorna, árok 7 
Mocsár, lapos, ártér 15 Fok 6 
Rét 6 Malom 4 
Szikes terület 3 Gát 1 
Mező 2 Híd 1 
Nádas 2 Kút 1 
 Zsilippel duzzasztott tó 1 

 

A vizes élőhelyekre utaló vegetációs típusokba – tó, folyóvíz, mocsár, lapos, rét, nádas – 

körébe tartozik a kategóriában felgyűjtött említések 46,4%-a, szántóföldi életközösségekre 

utal 26,5%-uk, erdei, fás szárú közösségekre 24,1%-uk, míg a mező és szikes vegetációs 

típusok az említések 3%-át képviselik. A vizes élőhelyekre utaló említések magas száma 

kapcsán néhány szempontot feltétlenül figyelembe kell vennünk. A többi topográfiai elemhez 

képest megfigyelt magas arányuk az említésekben jól illeszkedik a korabeli táj állapotára 

vonatkozó kialakult képbe. A forrásokban való felülreprezentáltságukat azonban más 

szempontok is okozhatták. E szempontok körébe tartozik, hogy a halastavak, a halászó helyek 

és a révek, akárcsak a szőlők és a malmok kiemelkedő hozammal bírtak és e viszonylag 

magas értékű vagyonelemek gyakoribb említésére az ország más területein is megfigyelhető. 
                                                            
155 Nyelvföldrajzi és történeti térkép készítésének módszertanáról (Kázmér 1970; Györffy 1991; Hoffmann et al. 

1997). Helynévi anyag gyűjtéséről és adatkezelési eljárásról (Módy 1972a; Rauter 1983; Hoffmann 1993; 2005). 

Helynévi anyag botanikai és tájhasználati értékeléséről (Benkő 1947; Takács 1969; Rauter 1963, 1978; Kiss 

1988; Laszlovszky 1982; Szabó 1990; Grynaeus – Grynaeus 2000; Pinke 2011a, 2011b). 
156 Lásd Irodalomjegyzék Középkori szekunder források című részét. 
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Említésük időbeli és területi eloszlását valós gazdasági folyamatok határozták meg, amit az 

írásbeliség eltérő dinamikájú terjedése és a forráspusztulás is befolyásolt. 

 

4. táblázat Állat- és növénynevek előfordulásai írott forrásokban, 1000–1350 

Növénynevek db Állatnevek db
Szil 10 Szarvasmarha, tinó 4
Fűz 4 Ló 3
Tölgy, cser 4 Fürj 3
Búza, korpa 2 Méh 3
Éger 2 Hód 2
Kender 2 Bagoly 2
Körte 2 Madár, fióka 2
Sás, nád 2 Sólyom 2
Sulyom 2 Tyúk 2
Szőlő 2 Farkas, sakál 1
Bükk 1 Juh, bárány 1
Gyümölcs 1 Kecske 1
Herep 1 Keselyű 1
Kökény 1 (Ős)tulok 1
Kőris 1 Sertés 1
Bodza  Sün 1
  Holló 1

 

Ilyenek az egyházi nagybirtok hazai megszervezéséhez kapcsolódó 11-12. századi említések, 

melyek területünkön számos már működő halastó egyházi szervezetnek történt 

eladományozásáról tudósítanak.157 

Röviden ki szeretnék térni az árkok, csatornák és fokok kérdéskörére. Andrásfalvy Bertalan a 

Duna menti Sárközben végzett vizsgálatai során az árterek összetett újkori hasznosítását 

rekonstruálta. A földhasználatnak ez a vizes élőhelyi adottságokhoz alkalmazkodó formája 

fokgazdálkodás néven vált széles körben ismertté. A vizsgált területen fokgazdálkodásra utaló 

forrással nem találkoztam, azonban Németh Péter Szabolcs megyei 

dokumentumgyűjteményében egy 1327. évi oklevélben rögzített megállapodás a Sac birtok 

feletti vitát úgy zárja, hogy az egyik a fél a birtokot, másik a Sacfertő halastavat kapja. A 

birtok tulajdonosai azonban a halastó használatához mai szóval szolgalmat biztosítanak a tó 

tulajdonosai javára: utat hogy megközelítsék azt, helyet, hogy halásszák a tavat és „vizet a 

Tiszából”.158 Ez világos és egyértelmű utalás arra, hogy a birtok tulajdonosai döntésében állt 

                                                            
157 Györffy 1963, 510; Györffy 1987, 41; Bán – Kondorné Látóczki 1997, 25-27. A kérdésről átfogóan (Makkai 

1974; Ferenczi 2008). 
158 Németh 2014 Sac címszó. 
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vizet engedni a Tiszából Sacfertő halastóba, mely egyértelműen az ártérhasználat Andrásfalvy 

Bertalan által leírt újkori példáira emlékeztet. 

A középkori árkok kérdése Takács Károly tóközi vizsgálatai óta kiemelt érdeklődésre tart 

számot. Az őskor óta készített és a 19. század végén a Kárpát-medencében több tízezer 

kilométer hosszúságúra becsült árokrendszerek közül a vizsgált területet is érintő Csörsz-

árkok eredetét övezte a legnagyobb érdeklődés. A legelfogadottabb hipotézis szerint a Csörsz-

árok és sáncrendszer az egykori Sarmatia északi és keleti határát jelöli ki, melynek észak-déli 

vonalvezetésű ága vizsgált területünk keleti határával párhuzamosan futott. 

 

 
20. ábra A Csörsz-árok és sáncrendszer és a vizsgált terület térbeli viszonya. Forrás: Benő 

2008. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

A 3. táblázatban összesített árkokra vonatkozó említések egy része is feltehetően a Csörsz-

árokhoz kapcsolódott.159 Más jelentősebb, például a tóközihez hasonló középkori csatorna- 

vagy árokrendszer meglétét e területen régészeti vagy történeti kutatások egyelőre nem 

igazolták.160 Egyedül az Árkus-ér névalakja utal első említése (1331) előtti 

mederszabályozására.161 

                                                            
159 Tóth 1986, 5. 
160 Középkori eredetű árkokra többnyire az egykor lakott területeken bukkantak a kutatók (Kovalovszki 1975; 

1989; Laszlovszky 1986). 
161 Zoltai 1935, 5. 
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21. ábra Fásszárú növényzettel borított területek változásai a Hortobágy–Sárréten, 1000–

1350, 1782–1785, 2006. Forrás: I. katonai térkép, FÖMI 2006; MTA FKI – MTA ÖBKI 

2010. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 
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5. táblázat Fásszárú növényzettel borított területek változásai és földrajzi kistájankénti 

megoszlása a Hortobágy–Sárréten, 1000–1350, 1782–1785, 2006 

Forrás: Arcanum; FÖMI 2006; MTA FKI – MTA ÖBKI 2010 

 

Várakozásomtól eltérően kiemelkedő a fás szárú vegetáció és fajok említésének rendkívül 

magas aránya, továbbá a mezők, rétek, illetve e vegetáció típusokba tartozó fajok feltűnően 

alacsony számú említése.162 A fás szárúak és erdők említésének felgyűjtött előfordulásait 

közös fedvényen ábrázoltam az 1. katonai térképen szereplő erdővel, ligeterdővel jelzett 

területekkel és a Corine CLC50 GIS adatbázis Lomblevelű erdők, Tűlevelű erdők, Vegyes 

erdők és Átmeneti erdős-cserjés területek kategóriáival.  

Az 1000–1350 között említett erdők és fanevek legsűrűbben a folyóparti övezetekben, a 

Bihari-síkság és a Hajdúhát kistájakon bukkannak fel. A folyóparti kistájak erdősültsége a 18. 

                                                            
162 Az adatgyűjtés fás szárúakról szóló elemzéseit (Pinke 2011b; Pinke – Szabó 2012). 

Kistáj 
kód 

Kistájak HS-be 
tartozó területe 

Km² 1 katonai 
fássárúak, km² 

Árpád-kori 
fa jel, db 

CLC50  
km² 

Erdősültség 
CLC50, % 

1.13.21 Békési-sík 17 0 0 2,0 12,1 
1.12.13 Berettyó-Kálló 

köze 196 0,7 2 2,7 1,4 
1.12.21 Bihari sík 456 11,6 7 14,0 3,1 
1.6.13 Bodrogköz 8 15,4 0 1,4 18,0 
1.7.12 Borsodi-ártér 335 11,8 4 41,9 12,5 
1.11.12 Dél-Hajdúhátság 763 3,8 1 11,5 1,5 
1.10.14 Dél-Nyírség 8 3,7 0 1,7 22,9 
1.8.12 Dél-Tisza-völgy 167 2,1 2 14,9 9,0 
1.12.11 Dévaványai-sík 561 1,2 3 20,3 3,6 
1.2.11 Gerje-Perje-sík 3 0 0 1,1 44,3 
1.11.11 Hajdúhát 603 7,1 6 4,5 0,8 
1.7.13 Hevesi-ártér 147 5,4 2 27,6 18,8 
1.9.22 Hevesi-sík 0 0,4 0 0 0,0 
1.7.31 Hortobágy 1576 5,6 8 38,5 2,4 
1.12.22 Kis-Sárrét 214 8,0 2 4,7 2,2 
1.12.23 Körösmenti-sík 427 1,4 1 11,1 2,6 
1.13.23 Körös-szög 42 2,3 1 7,6 18,1 
1.12.12 Nagy-Sárrét 597 1,6 0 8,7 1,5 
1.10.21 Nyugati- vagy 

Löszös-Nyírség 11 9,2 0 0,4 4,1 
1.2.12 Pilis-Alpári-

homokhát 4 0 0 1,6 40,2 
1.7.14 Szolnoki-ártér 302 1,4 1 36,9 12,2 
1.7.22 Szolnok-Túri-sík 1614 0,6 1 28,4 1,8 
1.7.11 Taktaköz 120 30,4 2 19,7 16,4 
1.7.21 Tiszafüredi-

Kunhegyesi-sík 967 2,2 4 30,2 3,1 
1.7.23 Tiszazug 195 5,3 1 7,9 4,1 
 Összes 9330 132,1 48 340,5 3,6 



57 
 

század végén és napjainkban is a legnagyobb, azonban a Bihari-síkság és a Hajdúhát kistájak 

erdősültsége a későbbi időszakban nagyon alacsony (5. táblázat). Feltűnő az azonosság a 

Hortobágy kistájba Hajdúböszörménytől nyugatra és az Ohat környékén ékelődő középkori 

erdők és fanevek, valamint az alföldi erdőssztyeppmaradványok térképi adatbázisában 

ugyanezen a környéken előforduló viszonylag nagyszámú sziki erdőssztyeppmaradvány 

térbeli elhelyezkedése között (21. és 22. ábrák). A két időszak adatainak átfedése igazolni 

látszik az elképzelést, mely szerint az ómagyar kori helynévadás motívumai között a 

természeti környezet meghatározó jellemzői vagy elemei fontos szerepet játszottak. A 

fásszárúakra utaló helynevek viszonylag gyakori előfordulása a más növényzeti típusokéhoz 

képest a Hortobágy kistáj maitól eltérő, fásszárú vegetációval, erdőkkel tarkított mozaikos 

jellegére enged következtetni.163 A szil kiemelkedően gyakori említése — 10 eset, az összes 

fafaj előfordulásának (26 eset) 38%-a — utalhat a kocsányos tölgy (Quercus robur), magyar 

kőris (Fraxinus pannonicus) és vénicszil (Ulmus laevis) alkotta, hegyvidékről a vízfolyások 

völgyeiben az Alföldre ereszkedő tölgy-kőris-szil (Fraxino pannonicae-Ulmetum)164 lombos 

keményfa ártéri ligeterdő tagjaira, a vénic szilre vagy a mezei szilre (Ulmus minor).165  

 
22. ábra Alföldi sztyepperdőmaradványok a Hortobágy-Sárréten (2000) 

Jelmagyarázat: 1 = sztyepperdőmaradványok; 2 = kistáj határa; 3 = vizsgált terület határa. 

Forrás: Bartha et al. 2000; MTA FKI – MTA ÖBKI 2010. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 

10.2 
                                                            
163 Bartha et al. 2000, A Hortobágy mozaikos szerkezetéről (Pécsi et al. 1989; Sümegi et al. 2006; Biró – Molnár 

2009; Sümegi et al. 2013). 
164 Soó 1963. 
165 Molnár et al. 2008; botanika.hu. 
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A mezei szil a zárt erdőkben ritka vendég, inkább az erdőszéleket, legelőket, utak szélét, 

fényben gazdag helyeket kedveli. Vizsgált területünkön egyelőre ismeretlen okok miatt 

maradt fenn kiugró gyakorisággal a szil név az Árpád-kori helynevekben. Az élőhely 

környezetétől eltérő karakterére, esetünkben a szil nagyobb előfordulására való utalás vagy a 

szilhez fűződő speciális kulturális, vallási vagy szakmai viszony egyaránt lehet a helynévadás 

motívuma.166  

A szántókra vonatkozó adatok közel kétharmada az 1291-94. évi váradi tizedjegyzékben 

szereplő Bihar megyei településekről származik.167 A tizedjegyzékben adózóként feltüntetett 

települések köréből 27 tartozik a 9331 km² kiterjedésű vizsgálati területbe. Az öt legnagyobb 

adót fizető közösség közül Debrecen és (Berek)Böszörmény az 1720-ban legnagyobb 

szántóföldekkel összeírt települések között is szerepelt (14. táblázat). Gáborján a késő 

középkorban kihalt, lakosai a vele szomszédos (Berettyó)Újfaluba költöztek, mely átvette 

Gáborján korábbi regionális szerepét és határa, így szántóföldjei is (Berettyó)Újfalu határába 

olvadtak. (Berettyó)Újfalu az 1720. évi összeírásban szintén a legnagyobb szántóföldekkel 

összeírt települések körébe tartozott.168 

 

6. táblázat Az 1291-94. évi váradi tizedjegyzékben szereplő öt legnagyobb gabonaadót fizető 

település a Hortobágy-Sárrét Bihar megyei részén.169  

Település Kepe Kepe 
(Berek)Böszörmény n.a. 100 
Debrecen 90 70 
Gáborján 75 43 
Bagos 90 60 
(Mike)Pércs 44 25 

n.a. = nincs adat Forrás: Györffy 1963 

 

2.4.1.2. Gazdálkodásra utaló adatok a vizsgált öt kistáj esetében 

 

A síkvidéki települések mindegyike előállította vagy törekedett arra, hogy előállítsa a saját 

szükségletének megfelelő mennyiségű szántóföldi terményt, de az ökológia adottságok 

                                                            
166 Hoffmann 1993. 
167 Györffy 1963, 583-588. 
168 A Gáborján és (Berettyó)Újfalu esetében megfigyelt szerepcserét és a lakosság átköltözésének történeti 

demográfiai feldolgozását ismerteti (Kováts 1981, 115). 
169 Kepe = a ki nem csépelt gabona mértékegysége. Hóman Bálint szerint elsősorban az egyházi tized fizetése 

kapcsán maradt fenn említése. Árpád-kori mértéke ismeretlen (Hóman 1916, Mértékek című rész). 
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behatárolták a földhaszonvételek körét és eredményességét. Balogh István a Hortobágyon 

megfigyelt nagymértékű településelhagyás okait boncolva a 20. századi környezeti adottságok 

alapján úgy vélte, hogy a Kadarcstól nyugatra, a Hortobágy magas talajvizű és szikes árterén 

pásztorkodó, halász-vadász közösségek élhettek, melyek az ármentes porongokon 

termelhették meg gabonaszükségletüket.170 A százdi apátság alapítólevelében (1067) közölt 

Hortobágy falu határjárása azonban ettől eltérő, a szántóföldi művelésre, állattenyésztésre, 

szőlőművelésre és textiltermékek előállítására specializálódott személyekből, továbbá 

szolgákból és katonákból álló közösséget ír le. Az adatrögzítő Hort szomszédságában 

szántóföldet és rajta álló körtefát említ.171 Mivel a dokumentumban említett személyek száma 

és ez alapján kalkulált közel 1000 fős lélekszám nem állt összhangban a 11. századi 

településméretre vonatkozó hagyományos állásponttal, a rendkívül népes hortobágyi 

közösségről azt feltételezték, hogy a település határában szórt települési struktúrában élt.172 

Azonban a Tisza túlpartján, Bugacon feltárt hatalmas kiterjedésű kora Árpád-kori városi 

funkciókat település feltárása igazolta, hogy az Alföldön akár több ezer fős lélekszámú kora 

Árpád-kori településméret is elképzelhető.173 Visszatérve e rész témájához, a kora Árpád-kori 

hortobágyi település gazdálkodására vonatkozó egyedülálló dokumentumot az egész kistájon 

csak néhány töredékes adat egészíti ki a késő középkorig.174 

A Nagy-Sárrét esetében egy feltűnő es kulturális szempontból fontos vízimadárfajra (daru, 

Grus gurs a folyószabályozások előtt a Kárpát-medencében fészkelő madár) utaló helynév 

(Darvas) és egy Árpád-kori gazdálkodásra utaló dokumentum maradt fenn, mely három 

település esetében is a vizes élőhelyi adottságokhoz illeszkedő specializációra utal. A vizes 

                                                            
170 Balogh 1953, 150. 
171 Tóth 1986. 
172 A történeti demográfiai és településméretre vonatkozó irodalmat szemlézve (Györffy 1963; Szabó 1966; 

Pálóczi Horváth 1973; Fügedi 1992; Kristó 1997; Szűcs 2002, 229-236).   

A 10-11. században több helyen megfigyelhető kirajzás Méri István szerint a közeli Tiszalök térségében a 11-12. 

század fordulóján véget érhetett. Ekkortól megfigyelhető a külső temetők felhagyása és a templom köré 

temetkezés (Méri 1955, 62). 

A szórt szerkezetű települések kérdését tárgyalja Laszlovszky József (1986) Kengyel határában feltárt tanyaszerű 

településrész kapcsán készült áttekintő tanulmánya. 
173 Rosta 2012. A bugaci települést a régészettudományban a jogi megközelítést követve többnyire protourbánus 

településként értelmezték, mely terminológiával kevéssé értek egyet. E terminológiai vitáról lásd (Szende 2014, 

436). 
174 „Adományozzuk még a szintén Csege faluhoz tartozó hortobágyi halászokat a Csegéről a fent és lent említett 

Nagyböszörménybe vezető nagy út átjárója mellett.” Bán – Kondorné Látóczki 1997, 15. Németh 1997. 
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haszonvételek között a mocsári szigetek, ezek a különleges ártéri geomorfológiai jelenségek a 

szóban forgó dokumentumban külön hangsúlyt kaptak.175 Hasznosításuk a Berettyó-hát és a 

Nagy-sárréti medence övezet peremén megült Bajom és Rábé falvak lakosai részvételével 

történt. Az I. katonai térképen ábrázolt földhasználati rendszer részletesebb elemzése 

rávilágít, hogy a települések folyóparti és mélyártéri övezetek peremén elfoglalt pozíciója 

feltehetően nem véletlen.176 Ez a topográfiai helyzet biztosíthatott közvetlen hozzáférést az 

ármentes folyóhátakhoz és a vizes élőhelyekhez. A dokumentum arra utal, hogy a vizes 

élőhelyek hasznosítása a nagy-sárréti falvak esetében nem a kiegészítő jövedelmek 

kategóriájába eshetett.177 Nem valószínű, hogy kevéssé fontos, a lakosok számára is csak 

kiegészítő jövedelmet biztosító tevékenységekhez kapcsolódó ügyekben három település 

birtokosai ügyüket a váradi ítélőszék elé vigyék. A mocsári szigetek hasznosításának 

kérdésében támpontot nyújthat, hogy történeti néprajzi vizsgálatok újkori forrásokban a nagy-

sárréti szigetek szántóföldi és legelőként való hasznosítására utalnak és az I. katonai térképen 

beazonosítható szigeteken is e két földhasználati forma figyelhető meg (23. ábra).178 További 

analógiaként szolgálhat a Nagy-Sárréthez hasonló vízrajzi adottságú Kis-Sárrétbe tartozó 

Komádi és a Köröstől délre mocsarak között megült Doboz falvak esete. Előbbi hét kepe 

gabona szolgáltatásával szerepel a váradi tizedjegyzékben, ami a jellemzően mocsaras határú 

település határában folytatott szántóföldi tevékenységre utal. Az Álmos herceg által a dömösi 

prépostságnak adományozott nagy kiterjedésű mocsaras területen a 10. század óta házakban 

lakott Doboz lakosainak fő haszonvételi forrása a disznótartás, méhészet és a gabonatermelés 

volt.179 „Dobozon van 70 koca és 60 kas méh. A méhész és a kanász-pásztorok pedig azok 

közé a szolgák közé vannak sorolva, akik kenyeret szolgáltatnak.”180 A mélyártéri 

medencékben feltűnően gyakori és meglehetősen nagyszámú kisméretű régészeti lelőhelyek 

                                                            
175  „1215-ben birtokosa, Opy fia János … a bajomi várnépekkel együtt megegyezett a másik Bajom falu 

birtokosaival a Sárrét szigeteinek, nádasainak és halászatának haszna felől.” Györffy 1963, 512. „..oly módon, 

hogy a nádasokon, mocsarakon és halászóhelyeken egyenlő módon osztoznak, de a szigetek közül csak kettő 

(insula Myskae et Fecel) a Rábéiaké és bihari várnépek birtoka. A nádas utakat … mindkét fél használhatja.” 

Györffy 1963, 502. 
176 Lásd A 18. század végi földhasználati rendszer rekonstrukciója az I. katonai felmérés térképe alapján című 

részt. 
177 Árpád-kori forrásokban a mocsarak jövedelmezőségére vonatkozó utalások mellett adományozásukat is 

említik (Bolla – Rottler 1993). 
178 Szűcs 1965. 
179 Komádiról (Györffy 1963, 585). Dobozról (Kovalovszki 1975; Kovalovszki 1989, 133). 
180 Bolla – Rottler 1993. 
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közül számos írott forrásokban is felbukkanó prédiumot sikerült topográfiailag azonosítani. 

Ezek sorába tartozik a Körösmenti-sík déli mélyártéri területek övezetébe sorolt, Kuhte 

faluval azonosított település, melyet Dobozzal együtt említenek az 1138-ban kelt dömösi 

adománylevelében, ahol Álmos herceg 800 juhot és 50 marhát, továbbá egy halastóban 

(Gyalmos) való részbirtokot adományozott a prépostságnak.181 

A mélyártéri területek övezetbe tarozó területeknél kedvezőbb a folyóparti övezetekre 

vonatkozó adatok sűrűsége. Az egri püspökségnek szóló adománylevelek megerősítései 

hosszú leírást nyújtanak a (Tisza)Csege és (Tisza)Püspöki között elterülő folyóparti területről. 

Az ezekben részletezett halászóhelyek, halastavak, szántóföldek, erdők, állattenyésztésre 

utaló helynevek (Ménesitó, Lovásztelek) és a nagy jövedelmet biztosító folyami átkelőhelyek 

(vámhelyek) összetett gazdálkodási struktúrára utalnak. Az egri püpökségnek szóló 1261-ben 

kelt adománylevél megerősítése a Berettyó Körös-torkolat és Ecseg közötti szakasza mellett 

adományozott birtokokhoz kapcsolódó halászóhelyeket, vejszét és halastavakat említ.182 

 

 
23. ábra A Dévaványai-sík keleti medencéibe tartozó rét, legelő felszínborítású és az Ösvény-

ér völgyéhez kapcsolódó rét, legelő és szántó felszínborítású -sziget és -laponyag utótagú 

helynévvel jelzett ártéri szigetek az I. katonai térképen. Forrás: Arcanum 

 

Györffy György Árpád-kori történeti földrajzi gyűjteményének Heves megyei fejezetében a 

Tiszántúlra vonatkozó adatok között is szembeötlő a halastavak nagy száma. Herman Ottó 

halászattörténeti kutatásai mutattak rá, hogy a halászat és tógazdálkodás a középkori gazdaság 

rendkívül fontos ágazata volt, mely a Tisza-völgyben többnyire az újkori kéziratos térképek 
                                                            
181 A jelentős állatállomány mellett nem említenek szántóföldet a településen (Györffy 1963, 510; Jankovich et 

al. 1989, 133; Bolla – Rottler 1993). 
182 Bán – Kondorné Látóczki 1997, 14. 
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helynévi anyaga alapján is beazonosítható morotvákban zajlott. A Békés megyei 

dokumentumok is a folyóparti övezetek összetett hasznosítására utalnak. Az országos 

jelentőségű Szeghalom-(Déva)Ványa közötti út mellett megült Károly határában említett 

’Eresztvény-Ereztien’ és ’Pákász-Pakas’ helynevek a vizes élőhelyek hasznosítására és 

tudatos erdőgazdálkodásra utalnak. 

A késő középkori és az újkori dokumentumokban jelentősen megnő a vizes haszonvételekre 

vonatkozó utalások szám.183 Németh Péter A középkori Szabolcs megye települései a XV. 

század elejéig című kézirata a nagy kiterjedésű megye területén a 15. század első harmadáig 

54 halászóhelyet, halastavat és halászati jogot említ. Egyesek (a Hortobágy folyón a 11. 

század óta dokumentált halászóhelyhez és halászati joghoz hasonlóan) többször is említést 

nyernek az iratokban. A vizes haszonvételek túlnyomó többsége itt is a Tiszát kísérő 

folyóparti zónában fordul elő. Az 1576 km² kiterjedésű Hortobágyon, mely a középkori 

megye területének nagyjából negyedét alkothatta, ugyanazt a Hortobágy-folyó átkelőhelyéhez 

(vámjához) kapcsolódó egyetlen halászóhelyet említenek a források Máta, Szabolcs és Zám 

dokumentumaiban.184 Feltűnő, hogy a tájjal foglalkozó néprajzi munkák sem említenek 

jelentősebb újkori pákásztevékenységet a kistáj vizeiben, miközben a kissé délre elterülő 

Karcag és Püspökladány határában jelentős pákásztevékenységről tudósít Györffy István és 

Szűcs Sándor.185 A hortobágyi vizes haszonvételek tartós hiánya a nagyfokú forráspusztulás 

mellett utalhat arra, hogy a kistáj vizei kevéssé voltak alkalmasak nagyobb jövedelemmel 

kecsegtető vízhaszonvételek folytatására. 

Magasabb a szántóföldek előfordulási aránya a Hortobágy kistájon. Itt négy település: 

Árkusd, Himes, a fent említett Hortobágy és Szomajon falvak esetében említenek 

szántókat.186 Mind a négy falu a Hortobágy Folyás-értől délre elterülő részén feküdt. Himest a 

Kadarcs partján, a mai Balmazújváros belterületén ülték meg lakói.187 Figyelemre méltó 

azonban a kistáj keleti határa mellett Szoboszló és (Balmaz)Újváros határába olvadt 
                                                            
183 Karácsonyi 1896; Jankovich et al. 1989; Ecsedy et al. 1982; Benedek 2004; Németh 2014. 
184 Németh 2014. 
185 Győrffy 1955; Szűcs 1965. 
186 Németh 2014, 69, 154, 352,  

1 királyi hold = 0,84 hektár, 1 királyi hold = 1,96 magyar hold, 1 magyar hold = 1200 négyszögöl. 

Zelemér a Debrecen, (Hajdú)Böszörmény és (Balmaz)Újváros által alkotott háromszögben fekszik, később 

Debrecen és (Hajdú)Böszörmény sokat küzdöttek birtoklásáért. 
187 „1477: A váradi káptalan előtt Anarcsi Tegzes Péter fiai: Péter, László, Sándor, György és István, továbbá 

Anarcsi Dénes fiai: Antal és János tiltakoztak, mert I. Mátyás király és édesanyja, Erzsébet a Szabolcs m.-i, 

Kadarcs folyó melletti Himes birtokukat lefoglalták, s ott Újvárost alapították.” Németh 2014, 154. 
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településeken említett szántóföldek koncentrációja.188 A legfontosabb említés 1499-ből való, 

mely szerint „Vingárti Geréb Péter országbíró előtt Zeleméri Mihály panasza szerint Korvin 

János herceg Szabolcs m.-i Újváros, más néven Balmaz birtokán lakó jobbágyaival a 

Hatnevehalma (Hathnewehalma) és Kajdánhalma dombok között bírt, s a Szabolcs m.-i 

Zelemér birtok határában lévő 2000 hold szántóföldet és szénatermő rétet 4 évvel korábban 

Újváros birtokához jogtalanul elfoglalt.”189  

Abban az esetben, ha a középkorban gyakori királyi holdról van szó, úgy a 2000 hold közel 

4000 magyar hold (1200 öles) szántót és rétet jelez, mely nagyon jelentős erőforrást jelentett a 

korban. A Hajdúböszörmény-Téglagyár Árpád-kori lelőhelyen előkerült makrofosszíliák 

archeobotanikai és -zoológiai vizsgálatai, továbbá a település környezetében előkerült 

pénzkincsleletek arra utalnak, hogy a jelentős kiterjedésű és a tatárjárásban elpusztult 

település feltehetően keleti származású és többségében izmaelita lakói fejlett mezőgazdasági 

tevékenységet folytattak.190 E megállapítás összhangban áll a nyíri izmaeliták eredetére 

vonatkozó korábbi megállapításokkal. Az 1720. évi összeírás adatait figyelembe véve vizsgált 

területünkön a 18. század első felében is csak kevés település rendelkezhetett ekkora 

termőfölddel (14. táblázat). Összefoglalva az Árpád-kor haszonvételekre vonatkozó 

adatgyűjtés eredményét, a folyóparti övezetekben figyelhető meg a legsokrétűbb gazdálkodás. 

Árnyaltabb a helyzet a mélyártéri területek övezetében. Például a Hortobágy kistáj déli-és 

középső területeinek esetében hiányoznak a vizes haszonvételekre utaló adatok. A 

Körösmenti-síkon fekvő Kuhte falu említésekor hiányzik a szántóföldi művelésre utaló adat. 

Ez alapján úgy tűnhet a lakosok halászatból és állattenyésztésből éltek. A Nagy-Sárrét 

mélyártéri zónájában a szűkös adatok ellenére egy diverz gazdálkodás képe bontakozik ki. 

Korábbi várakozásomtól eltérően, a településállomány stabilitása, azaz a helyben maradás 

szempontjából a vizes haszonvételek jelenléte nem bizonyult perdöntőnek (8. és 9. táblázat). 

A Hortobágy folyó középső szakaszán és a Körösmenti-sík mélyártéri övezetek esetében a 

                                                            
188 Szoboszló határába olvadt a szántóföldjeiről említett Sziget és Köteles, továbbás a szintén beszédes nevű 

Korpád falvak. A Köteles helynév is település agroökológiai adottságaira utal. „Nevében a kötél közszó 

»mensura terrae-pars terrae-iugerum«, tehát meghatározott földmérték jelentésében kötél szavunk származéka.” 

Módy 1975, 87. Lásd még Tagányi Károly (1894, 227) elemzését a közösségi földek kiosztásáról és ebben a 

fűkötél, kötél említésekről. 
189 Németh 2014, 177. 
190 Györffy 1970; Antalóczy 1980; Gyulai et al. 2013; Pinke et al. 2015c. E lelőhelyen került elő például a 

Kárpát-medence legkorábbi dinnyemaglelete. 
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településelhagyással kiugró mértékben érintett övezetek esetében adattal rendelkezünk vizes 

haszonvételről. 

 

2.4.2. A régészeti lelőhelyek magassága a két korszakban 

 

A régészeti adatoknak a topográfiai térképre való „vetítésével” megállapítható, hogy a 

vizsgált lelőhelyek túlnyomó többsége (92,3 %) mederparton található. A régészeti adatbázis 

bemutatása során vázolt potenciális pontatlanságok ellenére megfigyelhető, hogy a 

lelőhelyeket ábrázoló poligonok többsége jól illeszkedik a partok valamely szintvonalához. 

Az olyan anomáliák aránya, amikor a lelőhely poligonja geometriailag a part formáját követi, 

de attól elcsavarodva ábrázolódik, vagyis az ábrázolás alapján adatfelvételezési hiba 

feltételezhető, igen alacsony (0,5 %). 

Az ilyen eseteket kivettem a vizsgálatból. Megfigyelhető, hogy a poligonok 4,9%-a a széles 

ősmedrekbe lóg, kivételes esetben a vízmeder partvonala a lelőhelyet teljesen átvágja. Ezek az 

esetek fakadhatnak téves adatrögzítésből, a felszíni jelenség (leletanyag) áthalmozódásából, 

de abból is, hogy a többnyire cserépanyagból és falmaradványból álló felszíni nyomok egy 

aszályosabb, alacsonyabb vízállásokkal jellemezhető periódusra vagy az érmeder 

feliszapolódására, elzáródására utal. A gyorsabb folyású víztestek esetében (pl. Körös) a 

poligon és a partvonal egykori viszonya a mederváltozás illetve a kanyarulatfejlődés 

következtében jelentősen változhatott. A változás folyamata, hacsak nem a település 

nyomának elpusztulásával vagy eltemetődésével, azaz eltűnésével járt, a geomorfológiai 

formakincs alapján többé-kevésbé rekonstruálható. Ezzel a jelenséggel vizsgált területünkön 

elsősorban a Berettyó, a Körös, a Tisza és a Túr folyók partján számolhatunk. Az un. pusztuló 

parton létrehozott települések vagy nyomaik árhullámok következtében történt 

megsemmisüléséről a Körös és a Tisza partjáról van adatunk, de a Berettyó és a Túr folyók 

partján is számolhatunk e jelenség előfordulásával. A betemetődés azonban minden mélyebb 

térszínen létrejött település esetében szóba jöhet. 

Visszatérve a mederben vagy az alacsonyabb teraszokon lokalizált lelőhelyek kérdéséhez, e 

jelenség összefüggésben állhat azzal is, hogy a közösség vízparti funkciói aszályos 

periódusokban is követték a vízpart változásait.191 Ez a tényező feltétlenül okozhatja az 

emberi aktivitás nyomát jelző leletanyag mederben való előfordulását. Vizsgálati területünk 

egyik vízhatásnak leginkább kitett területén, a Berettyó folyó medrében, az 1794-1795. évi 

                                                            
191 Horváth 2000; Nagy et al. 2013. 
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aszály során kutakat ástak, amikor is hordókból kialakított korábban ásott kutakra 

bukkantak.192 

Az öt kistájon vizsgált 549 lelőhely magassági adatainak összehasonlítása alapján 

megállapítható, hogy a közel 170 km észak-déli hosszúságú és 4128 km² kiterjedésű területen 

a lelőhelyek magasságának átlaga a késő középkori, a középkori, az egyesített késő középkori 

– középkori lelőhelycsoportok esetében is szignifikánsan magasabb értéket mutat, mint az 

Árpád-koriakéban (8. táblázat 6. sor). A magassági értékek átlagai között mutatkozó néhány 

deciméteres különbség a táj síkvidéki karakterét, ebből fakadóan az elöntéseknek való 

kitettségét tekintve nem elhanyagolható. Az összkép azonban eltakarja a kistájak közötti 

eltéréseket. Az Árpád-kori magassági átlagok, a teljes vizsgált területhez hasonlóan, négy 

kistáj esetében is alacsonyabbnak bizonyultak a későbbi korszakokéinál. E magassági 

különbségek azonban nem voltak szignifikánsak (8. táblázat). A Dévaványai-síkságon 

azonban az Árpád-kori lelőhelyek magassági átlaga meghaladta a középkoriakét és a késő 

középkoriakét is (7. táblázat 5. sor). Ez az eredmény a többi kistájon tapasztalttal ellentétes 

irányú folyamatra utal.193 

 

7. táblázat Az egyesített késő középkori – középkori és az Árpád-kori régészeti 

lelőhelycsoportok nagysága, szórása, minimum és maximum értékei 

 Kistáj σ 

ÁK 
σ 

KK+KO 
n 

ÁK 
n 

KK+KO

min 
ÁK 

min 
KK+KO 

max 

ÁK 
max 

KK+KO 
1 Hortobágy  2,63 2,72 84 90 87,0 86,8 97,5 100,0 

2 Körösmenti-sík  0,93 0,93 95 28 81,0 82,4 87,0 87,4 

3 Nagy-Sárrét 1,89 2,37 44 14 84,5 85,0 91,5 93,1 

4 Tiszafüredi–Kunhegyesi-
sík  

1,49 2,00 28 23 85,5 85,1 91,1 91,9 

5 Dévaványai-sík (DS) 1,35 1,04 103 40 82,7 82,6 88,3 88,3 

6     DS déli és nyugati része 0,80 1,03 40 25 82,9 83,0 86,0 85,7 

7     DS északi és keleti része 1,10 1,10 63 15 84,5 85,3 83,9 83,4 

8 Az öt kistáj együtt 3,47 4,17 354 195 81,0 82,4 97,5 100,0 

σ = magassági értékek szórása; n = lelőhelyek száma; ÁK = Árpád-kor; KK = késő középkor; 

KO = középkor; min = legalacsonyabb magassági érték; max = legnagyobb magassági érték. 

 

                                                            
192 Karácsonyi 1896. 
193 E jelenség mélyebb elemzését a Település elhagyással kiugró mértékben érintett területek: Mélyártéri 

területek és elzáródó utak övezetei című részben ismertetem. 
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24. ábra A lelőhelyek magassági átlagainak sűrűségfüggvénye. AP = ÁK = Árpád-kor; KK = 

késő középkor; KO = középkor 

 

További megfigyelésem, hogy a késő középkori lelőhelyek vonatkozásában számított p-

értékek a Tiszafüred–Kunhegyesi-síkság és a Hortobágy kivételével lényegesen 

alacsonyabbak a középkoriakénál. Három kistáj esetében a t-teszt eredménye a 0,05-ös 

szignifikanciaszint közelében alakult, míg a Tiszafüred–Kunhegyesi-síkság és a Hortobágy 

esetében a p-értékek a nullhipotézis megtartását, azaz a két korszak magassági átlagainak 

azonosságát igazolták. Ez arra utal, hogy a késő középkori lelőhelyeknek a középkoriakénál 

egyértelműbb periodizációja a lelőhely magasságok átlagaiban három kistáj esetében jól 

kimutatható, míg a Tiszafüred–Kunhegyesi-síkság és a Hortobágy esetében nem. A 

hortobágyi lelőhelycsoportoknál az elméletileg nagyobb bizonytalanságot tartalmazó 

középkori csoport esetében (ahol ezért nagyobb szórásértéket és a késő középkorinál 

alacsonyabb átlag értéket várhatnánk) a késő középkori csoporténál alacsonyabb 

szórásértéket, magasabb átlagot és a kritikus szint körüli p-értéket kaptam (7. táblázat 1-2. 

oszlopok; 8. táblázat 1, 4. oszlopok; 24-25. ábrák). Vagyis a középkori csoport egyértelműen 

a késő középkori csoport statisztikai jellemzőit produkálta, míg a késő középkori a 
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középkoriakét. Ez felvet némi kétséget a hortobágyi lelőhelycsoport periodizációjának 

megbízhatóságával kapcsolatban.194 

 

8. táblázat A késő középkori, a középkori és az egyesített késő középkori – középkori 

valamint az Árpád-kori régészeti lelőhelycsoportok tengerszint feletti magassági értékeinek 

átlagai között mutatkozó különbség 

 Kistáj KK ~ ÁK KO ~ ÁK KK + KO ~ ÁK 
   p KKn Δγ p KOn Δγ p KK + KOn Δγ 
1 Hortobágy  0.4734 25 0,03 0.06425 65 0,72 0.09619 90 0.53
2 Körösmenti-sík  0.06972 11 0,56 0.4493 17 0,03 0.1284 28 0,35
3 Nagy-Sárrét 0.05484 8 1,69 0.2735 6 0,53 0.05139 14 1,19
4 Tiszafüredi– 

Kunhegyesi-sík  0.4395 8 0,11 0.2932 14 0,31 0.2571 22 0,08
5 Dévaványai-sík 0.045 21 -0,47 0.02367 20 -0,57 0.02776 41 -0,55
6 Az öt kistáj együtt 0.01163 73 1,05 3.516e-08 122 2,47 3.969e-08 195 1,93

ÁK = Árpád-kor; KK = késő középkor; KO = középkor; p = szignifikancia szint; n = 

lelőhelyek száma; Δγ = Átlagok közötti különbségek méterben. Pozitív előjelű eltérés 

mutatkozik, ha a lelőhelyek magassági átlaga a késő középkorban nagyobb értéket mutat. 

 

A késő középkori és középkori csoportok közötti különbség mellett egy másik megfigyelésem 

a mintaelemszámok, a magassági átlagok közötti különbségek szignigfikanciája és a 

magassági értékek standard hibája közötti kapcsolatra vonatkozik. Természetesen ebben az 

esetben is adódnak kivételek, de az esetek többségében megfogalmazható, hogy minél 

nagyobb elemszámú csoportokat hasonlítottunk össze, annál nyilvánvalóbb a magasságok 

csoportátlagai közötti különbség és csökken a standard hiba nagysága (25. ábra), mely 

összhangban áll a nagy számok törvényével és a standard hiba matematikai hátterével.195 

 

Az átlagok mellett a késő középkori és középkori lelőhelyek magassági értékeiben mutatkozó 

szórás értékei, továbbá a minimum és a maximum értékek is többnyire magasabbak, mint az 

Árpád-koriaké (7. táblázat 5-8. oszlopai). További megfigyelésem, hogy a lelőhelyek száma 

erőteljesen csökken az Árpád-kort követően (7. táblázat 3-4. oszlopai). Ez döntően a 

korszakban megfigyelt településkoncentrációval állhat összefüggésben.  A vizsgált területek 

többségében a lelőhelyek morfológiai jegyei is világosan utalnak a településkoncentrációra. A 
                                                            
194 E kérdést Bálint Mariannának, a Hajdúböszörményi Múzeum munkatársának említve, megerősítette a 

hortobágyi lelőhelyekkel kapcsolatos dilemmám jogosságát. Szíves közlését ezúton is köszönöm. 
195 A nagy számok törvényének megfogalmazásáról (Bernoulli 1713). A standard hiba hányadosában a 

mintaelemszám négyzetgyöke szerepel, ezért a nagyobb elemszám kisebb standard hiba értéket eredményez. 
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tömegesen eltűnő apró települések helyét nagyobb késő középkori lelőhelyek váltották fel. 

Kivételnek számít a Nagy-Sárréthez tartozó Berettyó-hátsága, ahol feltűnő az Árpád-kori 

falvak kiugróan nagy mérete. Feltehetően itt is az Árpád-kori szórt település szerkezet áll a 

hatalmas, akár 1 kilométer átmérőnél nagyobb kiterjedésű települési nyomok hátterében.  A 

településkoncenterációval párhuzamosan a lelőhelyek térbeli eloszlása alapján egyes területek 

kiürülése és lakatlanná válása figyelhető meg.196 

 
25. ábra A lelőhelyek magassági átlagai (fekete pontok) és mintaátlag standard hibája 

(szaggatott vonal). AP = ÁK = Árpád-kor; KK = késő középkor; KO = középkor  

 

2.4.3. Az övezetek és élőhelytípusok ismertetése  

 

Eolikus felszínformák övezete 

 

Az övezetet alkotó Tiszafüred- Kunhegyesi-sík homokterületeinek peremén megült 

településekről fennmaradt források arról árulkodnak, hogy a növénytermesztés és az 

                                                            
196 E kérdés részletesebb ismertetését lásd az övezeti elemzést tárgyaló következő részekben. 
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állattenyésztés mellett a vizes haszonvételek is részét alkották a gazdálkodásnak, melyet jól 

illusztrálhatunk három egymással szomszédos településre vonatkozó adatok ismertetésével. 

 

9. táblázat A geomorfológiai adottságok, a településállomány stabilitása és a gazdálkodás 

formája alapján kialakított élőhelytípusok 

Közlekedési 
övezetek 

Folyóparti területek  Mélyártéri területek Eolikus 
felszínformák 

Elzáródó út Ösvény-ér hátsága 
(1000) 

Körösmenti-sík déli 
medencéi (3010);  
Dévaványai-sík keleti 
medencék (3000); 

 

Stabil úthálózatú Hortobágy középső 
része (3001; 
Körösmenti-sík keleti és 
nyugati peremei (1111); 
Nagy-Sárrét keleti 
rész; 
Kék-Kálló patak 
hátsága (1101); 

Hortobágy déli medence 
(3000) 

Tiszfüredi-sík 
homokhátság
ai (2111) 

Csomóponti Tiszfüredi-sík 
folyóparti térsége 
(1111);  
Hortobágy északi része 
(1102);  
Hortobágy keleti perem 
Kadarcs-hát (1102); 
Püspökladány-térsége 
(1102) 

  

Dőlt betű = Település elhagyással kiugró mértékben érintett; Kiemelt betű = vizes 

haszonvételekre vonatkozó említés. 

 

Az egri püspökség 1009-ben kelt adománylevele szerint a homokhátság és a folyóparti övezet 

peremén elhelyezkedő (Tisza)Örvény falubirtokhoz 1 révhajó, 2 tiszai halrekesztő és erdő is 

tartozott.197 A falu 1970. évi ásatásakor rekonstruálták a település közepén a tiszai gázlóig 

vezetett egykori kocsiutat, mely a folyóparti övezet és a homokhátság határán futott.198 A 

kocsiút folyóparti oldalán feltárt településrész házaiban talált eszközök (hálók, horgok, nyilak 

és kevés mezőgazdasági eszköz) egységesen a vizes életmódra, halászatra és vadászatra 

utaltak, míg a kocsiúttól keletre a hátság oldalára felkúszó településrészen kizárólag a 

                                                            
197 Györffy 1987. 
198 Horváth 1970. 
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szántóföldi művelésre utaló leletek kerültek elő (kőkemence, gabonavermek és 

mezőgazdasági eszközök).199  

 
26. ábra A geomorfológiai adottságok, a településállomány stabilitása és a gazdálkodás 

formája alapján kialakított élőhelytípusok. Jelmagyarázat: 1 = stabil településállományú 

folyóparti övezet; 2 = településelhagyással kiugró mértékben érintett folyóparti övezet; 3 = 

stabil településállományú eolikus felszínformák övezete; 4 = település elhagyással kiugró 

mértékben érintett mélyártéri területek övezete; 5 = stabil településállományú mélyártéri 

övezet; 6 = vizes haszonvételek; 7 = csomóponti terület. Forrás: MTA FKI – MTA ÖBKI 

2010. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

                                                            
199 Laszlovszky 1991. 



71 
 

Laszlovszky József szerint a két településrész azonban nem a középen húzódó utcára (mint a 

hagyományosnak tekinthető utcás falvakban), hanem a két, egymással párhuzamos domb 

gerincére volt szervezve. Mintha két önálló település nőtt volna össze. Örvény déli 

szomszédja (Tisza)Szőlős is a két övezet határán fekszik. Györffy György feltételezése szerint 

a helynév a település szolgálónépi jogállású vincellér lakóira, így feltehetően a középkori 

Kárpát-medence egyik legkorábbi homoki szőlőkultúrájára utal.200 Örvény északi szomszédja 

(Tisza)Füred már a 1-4. században is a kistájon áthaladó regionális és országos jelentőségű 

utak csomópontját jelentette és e központi funkcióját a középkorban is őrizte.201 

 

 
27. ábra Karcag, Nádudvar és (Püspök)Ladány az I. katonai felmérés térképén. Forrás: 

Arcanum 

Egy másik csomóponti területen, a Berettyó-hátságtól északra a Kék-Kálló hátságán és 

elsősorban (Püspök)Ladány környezetében a lelőhelyek számának és méretének növekedését 

tapasztaltam. Ladány nagykiterjedésű mélyárterekkel körbevett, de stratégiai helyzetű 

település, hiszen négy folyóhátat, a rajtuk kialakult két regionális, továbbá egy országos 

jelentőségű (só)utat ellenőrzött. E terület csomóponti funkciójára utal, hogy Ladánytól 12,5 

km-re északra Nádudvar, míg Ladánytól 15 km-re nyugatra, a Hortobágy folyó áterének túlsó 

partján Karcag mezővárosok, a szalacs-szolnoki sóút állomáshelyei feküdtek. 

 

                                                            
200 Györffy 1987; 2000, 439. 
201 Vaday 2008. 
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2.4.3.1. Település elhagyással kiugró mértékben érintett területek: Mélyártéri területek 

és elzáródó utak övezetei 

 

A medencék övezete bizonyult a településelhagyással leginkább érintett geomorfológiai 

övezetnek. E területtípusba sorolható a Dévaványai-sík keleti és északi része. E kistáj azért is 

kiemelt figyelmet érdemel, mert itt a másik négy kistájjal (Hortobágy, Körösmenti-sík, Nagy- 

Sárrét, Tiszafüred-Kunhegyesi-sík) ellentétes irányú folyamat figyelhető meg, hiszen a 

középkori és a késő középkoriak lelőhelyek magassági értékeinek átlaga szignifikánsan 

alacsonyabb, mint az Árpád- koriaké (8. táblázat 6. sor). A kistáj övezeti tagolásával azonban 

a magassági átlagok különbségében mutatkozó anomália két élőhely típusra, azaz a kistájénál 

jóval kisebb területre szűkíthető. 

A síkság déli részét alkotó stabil településállományú Körös hátságtól eltérően, a kistáj keleti 

és északi felét ősmedrek hátságaival körbezárt nagy kiterjedésű medencék töltik ki, melyek 

tengerszint feletti magassága átlagosan 1-1,5 méterrel alacsonyabb az északi tájhatáron 

kanyargó Ösvény-ér partvonalánál. A lelőhelyek itt a mélyártéri medencék közötti hátakon 

tűnnek fel, melyek szigetszerűen emelkednek a mélyebb területek fölé. Ezek a magasabb 

térszínek a csapadékos periódusokban valóban szigetekké váltak a 19. századi 

folyószabályozások előtt. A 18. század végén keletkezett I. katonai térkép sziget-utótagú 

helynévvel jelzi ezeket a jellegzetes geomorfológiai elemeket: Töviskes Szigetet a 

Dévaványai-sík keleti medencéjében és tőle északra Czéfán Szigetet, a medence és az 

Ösvény-ér völgyének határán (23. ábra). A szomszédos és hasonló karakterű Kis-Sárréthez 

tartozó Komádiról jegyezték fel, hogy a település egyes részei ármentes szigeteken jöttek 

létre, így nedvesebb periódusokban a kora Árpád-kori templom helyén épült barokk 

templomba vagy a temetőbe is csónakon jutottak el a település lakói, a házak többsége pedig 

cölöpökre épült.202 A késő középkori lelőhelyek kisszámú előfordulása arra utal, hogy 

legkésőbb az Árpád-kor végére a Dévaványai-síkság keleti mélyártéri területek övezete 

lényegében lakatlanná vált. Összességében az Ösvény-ér nyugati hátságán és a keleti 

medencék szigetein 24 Árpád-kori telep poligonja tűnik fel, míg a késő középkorra számuk 

egyre csökken és ez is apró tanyaszerű megtelepedésre utaló lelőhely. 

                                                            
202 K. Nagy Sándor művéből idézi Szűcs Sándor (1965). 
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28. ábra Az Ösvény-ér az I. katonai felmérés térképén. Forrás: Arcanum 

 

Az Árpád-kort követően jentősen (harminckettőről hétre) csökkent a Dévaványai-sík 

medencéi és az ezektől északra elterülő nagy-sárréti medencék között kanyargó és e két mély 

fekvésű terület vizeit csapoló Ösvény-eret kísérő poligonok száma (26. ábra; 7. táblázat). Az 

Árpád-kori lelőhelyek apró füzére megszakítatlanul kíséri a vízfolyást, intenzív jelenlétük a 

keskeny hátságon húzódó regionális jelentőségű utat rajzol ki, mely az Ösvény-ér és a Túr 

folyó torkolatában a Túr folyót észak-déli irányban kísérő hátságon haladó útba torkollott. 

Ezzel szemben viszont az Ösvény-ér nyugati szakaszát kísérő keskeny érhátról hiányoznak a 

késő középkori lelőhelyek. Az érhát nyugati szakaszán az I. katonai felmérés térképén sem 

bukkan fel település és e területet vízborítással ábrázolták. Ez az Árpád-korban lakott 

településekkel jelzett út késő Árpád-kori elzáródására utal. 

A folyóhát tengerszint feletti magassága a késő középkorban is lakott Nagyharang településsel 

azonosítható lelőhelytől keletre 87 m, tőle nyugatra 86 m.203 Nagyharang falutól nyugatra a 

Berettyó torkolatig csak egyetlen, Ösvény faluval azonosítható késő középkori lelőhely 

bukkan fel egy 86,5 m magas hátsági kiemelkedésen.204 Az itt említett öt Árpád-kori település 

(Császárülése, Darásülése, Kisharang, Nagyharang, Ösvény) közül a két –ülése utótagú 

helynév kis lélekszámú településre utal, melyeket csak Árpád-kori leletanyag jelez.205 A 

                                                            
203 Ecsedy et al. 1982, 84, 96, 110. 
204 Ecsedy et al. 1982, 100. 
205 Karácsonyi 1896; Ecsedy et al. 1982, 83, 90. 
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kisméretű lelőhelyhez kapcsolódó és kevés adózóval említett Kisharang feltehetően 

Nagyharang osztódásával az Árpád-korban jött létre.206 

 
29. ábra Az Ösvény-ér keleti és nyugati szakasza régészeti lelőhelyekkel. 1 = Árpád-kori 

lelőhely; 2 = Késő középkori-középkori lelőhely. Forrás KÖH 2010. Saját szerkesztés.  

Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

Darásülését lakói már az Árpád-korban elhagyhatták. A helynév alapján az egykori települést 

az Ösvény-ér hátságának településelhagyással sújtott nyugati részén lokalizálták.207 A falu 

helyével azonosított kiemelkedés legmagasabb pontja 86,3 m, mely 1,30 cm-rel magasodik az 

Ösvény-ér medertalpának szintje fölé. Ez a viszonylag kis szintkülönbség az elöntések 

szempontjából nagymértékű kitettséget jelenthetett a település számára. Császárülését 

Darásülésétől keletre az Ösvény-ér 87,0 m magas hátsági magaslatán észlelt telepnyommal 

azonosították.208 Az 1480-as években már nagy valószínűséggel kihalt település nyomával 

azonosított lelőhelyen a régészek csak Árpád-kori leletanyagot találtak.209 A folyóparti 
                                                            
206 Karácsonyi 1896. 
207 Ecsedy et al. 1982, 90. 
208 Ecsedy et al. 1982, 83. 
209 Ecsedy et al. 1982, 83. 
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övezetekben és a település elhagyással jellemezhető Körösmenti-sík alacsony hátságain, 

valamint a Dévaványai-sík medencéinek szigetszerű domborzati elemein nagy számban 

fordulnak elő tanyaszerű települések, melyek feltehetően a 10-12. században létesült.210 

 

 
30. ábra Az Ösvény-ér nyugat-keleti domborzati metszete az SRTM90 domborzatmodellen. 

Forrás: http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/. Saját szerkesztés. Szoftver: Global Mapper 12 

 

A lelőhelymagasságok összehasonlítása során azt tapasztaltam, hogy a Dévaványai-síkon a 

késő középkori lelőhelyek magassági értékeinek átlaga alacsonyabb az Árpád-koriaknál. Ez 

ellentétes a többi kistájon kapott eredménnyel. Erre vonatkozó megfigyelésem az, hogy az 

Árpád-kori minimum lelőhely magassági érték lényegesen alacsonyabb a késő középkorinál, a 

két korszak maximum értékei szinte azonosak, azonban az Árpád-kori szórás nagyobb a késő 

középkorinál. A statisztikai jelenség hátterében az áll, hogy a késő középkoriaknál lényegesen 

nagyobb számú magasan fekvő Árpád-kori lelőhely szerepel az adatbázisban. 

A síkság keleti medencéinek környezetében és elsősorban a szigetszerű jelenségek magasan 

fekvő az Árpád-korban lakott térszíneiről hiányoznak a késő középkori lelőhelyek. Így a 

folyóvölgyek és az azokat kísérő hátságok alacsonyabb fekvésű határzónájában azonosított 

lelőhelyek lehúzzák a késő középkori átlagot (7. táblázat 7. sor). Bár a Dévaványai-sík 

nyugati felén az átlagok közötti különbség a hipotézisemnek megfelelően alakult, tehát a késő 

középkori lelőhelyek magassági átlaga szignifikánsan magasabb az Árpád-koriakénál (7. 

táblázat 6. sor), a keleti medence alacsony késő középkori átlagértéke a különbséget az egész 

kistájon negatív tartományba húzta. Sajnos azonban az Ösvény-ér és a medencék övezetébe 

tartozó területek külön statisztikai elemzésére a késő középkori lelőhelycsoportok alacsony 

elemszáma miatt nem nyílik lehetőség. 

                                                            
210 A kirajzás üteméről (Méri 1955, 62). 
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31. ábra Ártéri medencék a Dévaványai-sík keleti részén. 1 = Árpád-kori lelőhely; 2 = Késő 

középkori lelőhely; Fekete ovális = medence. Forrás: KÖH 2010, FÖMI. Saját szerkesztés. 

Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

A dévaványaihoz hasonló geomorfológiai adottságú medencék a Körösmenti-síkság déli 

részén a Körös folyó mellett és a Nagy-Sárrét nyugati felén is megfigyelhetőek. A 

Körösmenti-sík Körös folyótól északra elterülő vizsgálati területének nagy részét kitöltő ártéri 

medencét három oldalról folyóhátak keretezik: északon a Dévaványai-sík esetében említett 

Köröshát, nyugati és déli peremeit a Tekerő-ér és a Túr folyók hátsága. Ezeken a Körös folyó 

árterét átszelő alacsony hátságokon a lelőhelyek száma az Árpád-korról a késő középkorra 

mintegy a negyedére csökken. E települések és lelőhelyek morfológiai jegyei hasonlítanak az 

Ösvény-ér hátságán megfigyelt apró és láncszerűen sorakozó településekére. A Körös medrét 

közvetlenül kísérő magasparton és Szeghalom környezetében (Tekerő-ér hátsága) a 

települések jelenléte folyamatos. 

Írott és térképi forrásaink szerint vízzel leginkább borított területnek a Nagy-Sárrét nyugati 

fele tekinthető, melyet a recens belvíz veszélyeztetettségre vonatkozó vizsgálatok is 
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igazolnak.211 A kistáj nyugati részét alkotó medencék vidéke forrásainkban hatalmas, 

átjárhatatlan és lényegében lakatlan mocsárvilágként bukkan fel.212 Délen az Ösvény-ér 

határolja, mely kistáj nyugati határán egyesült a Szerep falutól nyugatra fonatossá váló 

Berettyó-folyóval, melynek hátságán Szerep volt a mocsárvilágba legmélyebben behatoló 

középkori település. Tőle nyugatra, a 85,5 m átlagos magasságú hátsági szakasz egészen az 

Ösvény-ér torkolatáig a középkor folyamán lakatlan. Települések jelenléte a Berettyó hátság 

Szereptől keletre húzódó 86,5 m feletti szakaszán, továbbá a mocsárvilágot északon határoló 

87,0 m feletti Kék-Kálló patak hátságának medenceövvel határos peremein mutatkozik. 

 

 
32. ábra A Berettyó folyó szintvonalakkal ábrázolt hátsága a régészeti lelőhelyekkel.  

Fekete téglalap = lakatlan térszín; 1 = Árpád-kori lelőhely; 2 = középkori és késő középkori 

lelőhely. Forrás KÖH 2010; FÖMI. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

                                                            
211 Pálfai 2004. 
212 Szűcs 1965; I katonai felmérés térképe. 
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A vizsgálatnak van egy szűken történeti szempontból talán mellékesnek tűnő, azonban 

geomorfológiai és geológiai szempontból annál érdekesebb eredménye. A Berettyó hátság 

felszínén Szereptől kissé nyugatra egy viszonylag éles vonalban megfogható, nagyjából 1 m-

es terepszintcsökkenés figyelhető meg. Hasonló jelenség mutatkozik az Ösvény-ér hátságán, 

az Ösvény faluval azonosított lelőhelytől kissé nyugatra, ahol hasonlóan éles szintkülönbség 

mutatható ki (29, 30. és 32. ábrák). A két töréspont azonos szélességi koordinátái mind a 

domborzatban, mind a megtelepedés nyomaiban egy észak-északnyugat – dél-délkelet irányú 

törésvonalat jelölnek ki. A Berettyó-hátságon a törésvonaltól nyugatra a régészeti adatbázis 

nem mutat településnyomot, míg ettől keletre a települések egy körének a magasabb térszínek 

irányába történő kismértékű elmozdulását és a lelőhelyméretek jelentős csökkenését 

rekonstruáltam. 

 

2.4.3.2. Hortobágy  

 

A legnagyobb területű kistájat, a Hortobágyot, a Magyarország Nemzeti Atlasza Tájtípusok 

térképszelvényén Ártéri síkságként határozták meg.213 Megfigyelhető azonban, hogy a kistájat 

északon, keleten és nyugaton hátak szegélyezik, mely annak medence jellegére utal. 

Geomorfológiai jegyei alapján a II. katonai térképen jelzett Folyás-ér vonalában indokoltnak 

tűnik a kistáj belső tagolása.  

Délre a völgyek és hátak közötti kismértékű szintkülönbségek (1-2 m) a mélyártéri területekre 

jellemzőek. A Hortobágy folyó középső szakaszán a medertalp és a folyóhát felszíne közötti 

szintkülönbség alig 1.5 m. Az Árpád-kori Balmaz faluhoz kapcsolt Árpád-kori lelőhely 

(Bivaly-halom) 90,4-89,0 m magasságú terepszinten található, míg a folyómeder legmélyebb 

pontja 88,0 m és a településtől kb. 500 m-re délre és északra is csak 87,5 m. A morotvák 

csekély számban bukkannak fel és feltöltődöttek. Megfigyelhető, hogy a kistáj enyhe észak-

déli esését és a feltöltődés dinamikáját követve a szintkülönbségek észak-déli irányban 

csökkennek. 

Összességében a mélyártéri jegyek dominánsabbnak tűnnek, mint a folyóparti övezeté, ezért 

határozom meg e területet mélyártéri területek övezeteként (26. ábra, 9. táblázat). Humán 

populációdinamikai szempontból a déli terület két további részre osztható. A Folyás-értől 

délre és a Hortobágy településtől északra fekvő terület gravitációs tengelyét alkotó Hortobágy 

folyó mellett található késő középkori lelőhelyek száma mindössze harmada az Árpád-

                                                            
213 Pécsi et al. 1989. 
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koriakénak (10. táblázat). A Hortobágy településtől délre fekvő területen azonban a lelőhelyek 

száma lényegében azonos (10. táblázat). Az Árkus-ér partján és ettől délre egy a katonai 

térképeken is vizenyősnek ábrázolt területen lényegesen kevesebb késő középkori, mint 

Árpád-kori lelőhely mutatkozik, míg a kistáj keleti peremét alkotó a Kadarcs- és Kösély-erek 

hátságain a lelőhelyek koncentrációja figyelhető meg. 

 

 
33. ábra A Hortobágy kistáj Hortobágy folyó tengelyében felvett észak-déli domborzati 

metszete az SRTM90 domborzatmodellen. Forrás: nasa.gov. Saját szerkesztés. Szoftver: 

Global Mapper 12 

 

10. táblázat A Hortobágy kistáj három részének lelőhelyállománya a két vizsgált korszakban 

 Árpád-kor Késő középkor Km² 
Hortobágy északi rész 40 62 430,5 
Hortobágy középső rész 27 10 579,6 
Hortobágy déli rész 17 18 565,4 

Forrás: KÖH 2010 

 

Markánsan eltérőek ettől a Hortobágy kistáj északi részének geomorfológiai adottságai. A 

szintkülönbségek mértéke (1,5-3,5 m) és a számos morotva a folyóparti övezetbe sorolja ezt a 

területet. A Tiszavasváritól nyugatra elterülő és a Hortobágy folyó egyik forrásvidékét alkotó 

nagy kiterjedésű, az I. katonai felmérés térképén Veres-nád helynévvel jelzett öblözetet 

Árpád- és késő középkori lelőhelyek ülik körbe nagy sűrűségben (10. táblázat).214 A késő 

középkori lelőhelyek száma 55%-kal magasabb az Árpád-koriakénál. Ez a különbség azért 

szembetűnő, mert hasonló jelenséggel csak Ladány környezetében, egy másik csomóponti 

területen találkoztunk, miközben a vizsgált terület egészére a lelőhelyek két korszak közötti 

jelentős arányú csökkenése jellemző (7. táblázat). A lelőhely poligonok II. katonai felmérés 

térképre vetítése során is megfigyelhető, hogy a vízjárta területen a régészeti lelőhelyek 

lényegében az egymással összeköttetésben álló (pl. a Tedej puszta határrészen található Bete 

                                                            
214 A Hortobágy folyót tápláló legfontosabb tiszai fokok és erek hálózatáról (Timár – Gábris 2008). 
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domb, Rikats hát, és Jozef ház elnevezésű) ármentes térszíneken helyezkednek el. Ezek a 

(Hajdú)Böszörményt Polgárral és a (Bűd)Szentmihályt (Tisza)Dobbal összekötő országos 

jelentőségű utak mellett fekszenek, melyek a Veres-nád déli és északi partját kísérik (34. 

ábra). E terület török kori lakottságára írott és régészeti források egyaránt utalnak. A mocsár 

szélén megült Tedej az 1549, 1572 és 1598. évi összeírásokban 44, 46 és 21 összeírt portával 

szerepelt. Zoltai Lajos a két első összeírás adatai alapján a település lélekszámát 600 főre 

becsülte.215 

Az utak, a gazdálkodási struktúra, a geomorfológiai adottságok és a falupusztulás kapcsolata 

szempontjából az egykori Szabolcs megyébe tartozó Hortobágy kistáj falupusztásodással 

sújtott középső és déli területe különleges helyszínnek számít. Annak ellenére, hogy a 

területen regionális és országos jelentőségű utak haladtak a tiszai révek felé, még a hiányos 

középkori források alapján is kiemelkedő mértékű település elhagyási folyamat feltételezhető 

a 13-16. századok közötti időszakban. Az Árpád-korban felbukkanó nagyszámú település 

életéről és eltűnéséről csak rövid pillanatképek villannak fel határjárási vagy peres 

dokumentumokban, így településállomány török kor előtti változásainak időmetszetei nem 

azonosíthatóak egyértelműen. Pedig Balogh István véleménye szerint a nagyhatárú alföldi 

mezővárosok köréből a középkori Debrecen iratai és a határába olvadó szabolcsi falvakra 

vonatkozó dokumentumok maradtak fenn a legnagyobb számban.216 Ezeket Zoltai Lajos, 

Sőregi János, Balogh István, Módy György, Mészáros Károly, Rácz István és Németh Péter 

dolgozták fel nagy alapossággal. Munkásságuk eredményeként a debreceni uradalom 

területének, a város határának növekedése és az uradalomban kialakuló városok 

(Balmaz)Újváros, (Hajdú)Böszörmény és (Hajdú)Szoboszló felemelkedése is nyomon 

követhető. Az is bizonyosnak tűnik, hogy a Hortobágynak a Folyás-értől délre elterülő, a 13. 

században még sűrűn lakott része a késő középkorban egyre ritkább településállományúvá 

vált. Balogh István megfogalmazásában: „A hortobágyi falvak elnéptelenedésével 

kapcsolatban nemcsak arról van szó, hogy a lakosság elköltözik vagy éppen elszökik, hanem a 

település teljes pusztulása figyelhető meg.”217 

 

                                                            
215 Zoltai 1908, 112. 
216 Balogh 1976, 5. 
217 Balogh 1953, 149. 
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34. ábra Árpád- és késő középkori régészeti lelőhelyek a szintvonalak alapján rekonstruált 

Veres-nád elnevezésű medence körül és annak déli részén (bal oldali panel), valamint a II. 

katonai felmérés térképén ábrázolt Tedej puszta környezetében (jobb oldali panel). 

Jelmagyarázat: 1 = Árpád-kori lelőhely; 2 = középkori lelőhely. Forrás: Arcanum, FÖMI. 

Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 
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Balogh István, Módy György és Fügedi Erik a pusztásodási folyamat csúcspontját a 14. 

század végét követő időszakra valószínűsítették.218 A településelhagyás iránya szempontjából 

példaértékű lehet a mai Hortobágy falu helyén, a folyó bal partján található lelőhellyel 

azonosított Balmaz falu esete. Balmaz helyét Árpád-kori és középkori leletanyag jelzi, Engel 

Pál adatbázisa szerint azonban a 15. századi magyar és az 1552 utáni török összeírásokban a 

falu nem szerepel.219 1405-ben a falu a debreceni uradalom tartozéka.220 Írott források alapján 

úgy tűnik, hogy a falu lakói a negyedidőszaki ártér peremén fekvő Himesre költöztek, 

valamikor a 15. század első felében.221 A Balmaz és Újváros közötti kontinuitásra utal az 

alábbiakban Kajdántelke kapcsán idézett 1499. évi dokumentum, melyben Balmaz falu az 

„Újváros, más néven Balmaz” kontextusban szerepel.222 De Himesre Bihar megye irányából 

is érkeztek telepesek.223 A mai Hortobágy falu területén azonosított másik települést, Mátát, a 

16. század első felében még magyar összeírásokban említik, de később nem és a török 

összeírásokban sem szerepel. Máta esetében szóba kerülhet, hogy a török megszállás 

következtében pusztult el, elgondolkodtató azonban, hogy a két település lakói egy országos 

jelentőségű sóút jelentős, híddal és az áradások idején működő révvel kiépített átkelőhelyét 

hagyták el a feltehetően 15. század első évtizede és a 16. század első fele között.224  

A Hortobágy déli területén megfigyelhető falupusztásodással párhuzamosan a kistáj 

környezetében (melybe a Hortobágy keleti pereme is beletartozott) a késő középkortól kezdve 

gyors ütemű urbanizációs folyamat zajlott. A debreceni uradalomba tartozó települések – 

(Balmaz)Újváros, Debrecen, (Hajdú)Böszörmény, (Hajdú)Szoboszló –  városiasodását 

birtokosaik több generáción keresztül támogatták. Elsőként az uradalom központja, Debrecen 

vált mezővárossá a 14. század során, mely a városfejlődés országos tekintetben is mintaértékű 

példáját nyújtja, hiszen ahogy Balogh István fogalmaz: „A mezővárosi jogállás alapvető 

kritériumát alkotó, szabad bíróválasztási jogot biztosító oklevelét 1361-ben I. Lajos király 
                                                            
218 Balogh 1953, 148; Módy 1972b; Fügedi 1992. 
219 Engel 2001. 
220 Németh 2014, 37. 
221 Kiss 1988; 14; Varga 1958, 17, 42. 
222 Németh 2014,  
223 Németh 2014, 154. 
224 1343: „Ha a Hortobágy folyó áradásakor átkelőhajókra van szükség, azt közösen biztosítják, a bevételük is 

közös. Ugyancsak közösen tartják karban a Hortobágy folyón lévő hidat is.” Németh 2014, 400. Itt szeretném 

helyesbíteni az Árkus árvizeként a 2011. évi publikációkban tévesen idézett fenti említést (Pinke 2011a, 104; 

Pinke – Szabó 2011, 219). 
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egyenesen a földesurak közbenjárására állítottá ki a debreceni hospesek részére.”225 A Dózsa 

család kihalását követően az uradalom földesura, Zsigmond király városfejlesztő politikája 

tovább gyorsította Debrecen és az uradalomba tartozó városok továbbfejlődését. A 

jelentősebb alföldi mezővárosok – Cegléd, Kecskemét, Nagykőrös – városi autonómiájának 

kiépülésében és intézményesülésében a földesúr távolléte és jótékony támogatása fontos 

szerepet játszott. Debrecen fejlődésén és autonómiája megerősödésén is nagyot lendített, hogy 

a király, majd a birtoklásban őt követő földesurak (Brankovics György és a Hunyadi család) is 

távolról, officiálisaik révén felügyelték az uradalmat.226 Távollétük azonban aktív 

közreműködéssel párosult. Például a „Mohács előtti korszakból fennmaradt 14 céhszabály 

közül a földesurak állítottak ki hatot; egyet a debreceni bíró ad ki, azt is földesúri utasításra; 

nyolcnak pedig önálló hatáskörben maga a bíró volt a kiállítója”.227 (Balmaz)Újváros 

kialakulásában továbbá várossá válásában is döntő szerep jutott a város földesurainak, 

Hunyadi János feleségének, Szilágyi Erzsébetnek, Hunyadi Mátyásnak és Corvin Jánosnak.228 

A debreceni uradalomban megfigyelhető urbanizációs folyamat gazdasági alapját a jelentős 

bevételeket hozó kereskedelmi szerep, az állattartás és a céhes keretek között folytatott ipari 

tevékenység, továbbá a települések hajdúsági határának kiváló termőhelyi adottságú 

szántóföldjei jelentették.229 Debrecen fejlődésének fontos eleme volt, hogy a város földesurai 

aktív partnerek voltak abban, hogy debreceni jobbágyaik önállóan béreljenek pusztákat és a 

communitas falvakat vásároljon. A földesurak és a mezővárosi közösség között egy 

kooperatív együttműködés képe bontakozik ki.230 A terjeszkedés eredményeként Debrecen 

megszerezte a Dél-Hortobágy jelentős részét, ahol a legeltetés vált szinte kizárólagossá. Zoltai 

Lajos és Balogh István szerint debreceni „vállalkozók” bérelték a 16. század első harmadában 

Zámot. Az uradalmon belül a szepesi és debreceni, továbbá a böszörményi és debreceni 

polgárok közötti rivalizálás évszázadokon keresztül folyt az egyik legfontosabb erőforrás, a 

földek használati joga körül. 

                                                            
225 Balogh 1986, 12. 
226 Balogh 1976, 5, Makkai 1976. 
227 Balogh 1986, 13. 
228 Balogh 1953, 149; Varga 1958, 283-284; „1465: I. Mátyás király anyja, Erzsébet királynő! Szabolcs megyei 

Újváros, más néven Balmaz mezővárosának országos- és hetivásár tartása jogát engedélyezte.” Németh 2014, 

37. 
229 Lásd a Gazdálkodásra utaló források a vizsgált öt kistáj esetében című részt. 
230 Balogh 1986, 13. 
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35. ábra Angyalháza-Szomajon, Árkusd, Himes helyét jelző lelőhelyek a Hortobágyot 

ábrázoló zonális élőhelytípus térképen (26. ábra). Jelmagyarázat: 1 = stabil 

településállományú folyóparti övezet; 2 = település elhagyással kiugró mértékben érintett 

folyóparti övezet; 3 = stabil településállományú eolikus felszínformák övezete; 4 = település 

elhagyással kiugró mértékben érintett mélyártéri területek övezete; 5 = stabil 

településállományú mélyártéri övezet; 6 = vizes haszonvételek; 7 = csomóponti terület. 

Forrás: MTA FKI – MTA ÖBKI 2010. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

A hajdúsági városok megerősödésének egy másik elemét abban látom, hogy a 15-17. 

századok viharos időszakában a városi közösségek között nagyon erős együttműködés és 

munkamegosztás alakult ki. Erre példa Balmaz falu területe, ahol a Balmazről Himesre 

költöző újvárosiak és Debrecen közösségének volt közös legelője a 16. század első 

harmadában. A széleskörű együttműködés és az ökológiai, továbbá a földrajzi adottságokra 

épülő gazdasági stratégia hatékonyságát jelzi, hogy a Hortobágy déli medencéjének keleti 
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határa közelében a késő középkorban kialakult mezővárosok képesek voltak kiállni a másfél 

évszázados háborús periódus megpróbáltatásait, a városcsoport központi települése, Debrecen 

az újkori Magyar Királyság legnagyobb lélekszámú településévé vált és e közösségek 

többsége a földesúri hatalom 18. századi terjeszkedése során is meg tudta védelmezni városi 

autonómiáit. 

Összesítve a Hortobágy településtörténeti folyamatait, a késő középkorig említett 59 település 

közül 10 feltehetően már az Árpád-korban elhal. Számos települést, mint Zámot, a 14. és 15. 

században elhagynak lakói, majd egy részük újratelepül. Az 59 településből 51 szerepel Engel 

Pál adatbázisában, a 8 nem említett már az Árpád-korban elpusztult. Az 51-ből tíz szerepel a 

15. századi magyar összeírásokban, de a török defterekben (1552 után) már nem, 14 esetében 

fordul elő, hogy a magyar összeírásokban nem szerepel, de a törökben igen. További 23 

helység, sem a magyar, sem a török összeírásokban nem szerepel. A kistáj két mezővárosa, 

(Balmaz)Újváros és Nádudvar, valamint a 17. század elején mezővárosi rangot elnyerő 

(Hajdú)Nánás mellet egyedül Angyalháza az, mely a 15. századi magyar és a török 

adóösszeírásokban is egyaránt szerepel. A folyamat végére Angyalháza is elhagyottá válik és 

a kistáj Folyás-értől délre elterülő 1145 km² kiterjedésű része lényegében lakatlan lesz, csak a 

keleti határát alkotó Kadarcs hátságán sorakozik majd három mezőváros (10. táblázat).231 

 

2.5. Összegzés és következtetések: A településhálózat változásai mintaterületeinken a 

felhasznált források tükrében 

 

1. A két vizsgált régészeti korszakba tartozó települések, temetők és templomok helyét 

jelző lelőhelyek magassági adatainak öt kistájat érintő (4.128 km²) statisztikai értékelése 

igazolta, hogy a kis jégkorszak nyitányának tekinthető 1300-1540 közötti időszakba sorolt 

lelőhelyek szignifikánsan magasabban helyezkednek el, mint az Árpád-koriak. Ebből arra 

következtettem, hogy a vizsgált ártéri rendszerben a többnyire vízpartokon működő 

közösségek települései követték a késő középkorban megemelkedő vízszinteket. A késő 

középkori magassági értékekben mutatkozó magasabb szórásértékek utalhatnak a 

klímaváltozás során gyakoribbá váló szélsőséges éghajlati jelenségekre, melyet vizsgálati 

terület közelében található cseppkövek vizsgálata is igazolt.232 Az eredmény és a 
                                                            
231 Az egykor sűrű hortobágyi településállomány emlékezete a 19. század közepére kiveszett. Palugyai Imre így 

fogalmaz földrajzi, statisztikai leírásában: „A … hortobágyi puszta , melly eddig a Tisza vize által csak nem 

egészen elborittatott, helységek építésére soha sem volt alkalmas.” Palugyai 1853, II, 397. 
232 Siklósy et al. 2009. 
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következtetés összhangban áll a településállomány ugyanebben az időszakban más kisebb 

területen megfigyelt elmozdulásával. A településállomány ilyen nagy területen történt 

elmozdulását és az átlagos tengerszint feletti magasságában bekövetkezett szignifikáns 

változást a klímaváltozás során ebben a vizsgálatban sikerült először igazolni. Ez 

kiindulópontot nyújt arra, hogy az emberi közösségek telepnyomát, más életközösségekhez 

hasonlóan a klímaváltozások indikátoraként értelmezzük. E kérdés további vizsgálatát 

indokolt más vizes élőhelyrendszerek vonatkozásában és a vizsgált időszak kiterjesztésével 

megvalósítani, oly módon, hogy több klímaváltozás hatása elemezhető lehessen. 

2. A Dévaványai-síkon ettől eltérő statisztikai jelenség hátterében az áll, hogy az 

adatbázisban a késő középkoriaknál lényegesen nagyobb számú, magasan fekvő Árpád-kori 

lelőhely szerepel. Területi eloszlásban értékelve, a síkság keleti medencéinek környezetében 

és elsősorban a szigetszerű térszíneken az Árpád-korban lakott magasan fekvő területekről 

hiányoznak a késő középkori lelőhelyek. Következtetésem szerint a szigetszerű 

geomorfológiai jelenségeken létrejött települések jelenléte azért korlátózódik csak az Árpád-

korra, mert a korszak bizonyos időszakában és feltehetően az Árpád-kor végén a feltehetően 

megemelkedett vízszintek e térszíneket elzárták a külvilágtól, melyeket azután, Szerep 1751. 

évi példájához hasonlóan a rajtuk élő emberi közösségek elhagytak.233 

3. A hidrológiai rendszer átalakulásában csak egyetlen, de fontos tényező az éghajlati 

rendszer változása. A vizsgált öt és fél évszázados periódusban az ártér áramlásai viszonyaira 

a terület centrumának folyamatos süllyedése komoly hatást gyakorolhatott. Ennek hatására a 

depresszió irányába mutató lefolyás felgyorsult, a süllyedő területből viszont lelassult.234 A 

felszín vertikális mozgásával párhuzamosan a középkorban egyre intenzívebbé váló eróziós 

folyamatok következtében a hátságok magasságának csökkenésével, az érhálózat aktív 

feltöltődésével, összességében a völgyek magassági értékeinek csökkenésével 

számolhatunk.235 Ezek a folyamatok önmagukban is jelentősen növelhették a megtelepedésre 

alkalmas hátságok árvízérzékenységét, de hatásuk, a felsővízgyűjtőkön a lefolyási 

viszonyainak gyors ütemű átalakulásával együtt jelentkezett.236 E folyamatok figyelembe 

vételével hipotézisem az, hogy az ártéri rendszer alacsonyabban fekvő és süllyedő térszínei a 

klimatikus feltételek változatlanul maradása mellett is egyre fokozottabb árvízveszélynek 

                                                            
233 Osváth 1875; Szűcs 1965. 
234 Timár 2013. 
235 Joó 1992; Horváth – Cloetingh 1996; Hoffmann et al. 2013.  
236 A zárt erdőségek helyén nagy gyorsasággal kialakuló településhálózat méretéről (Mályusz 1922; Kázmér 

1970; Szabó 1997; Szűcs 2002, 71-73). Az átalakulás hidrológiai hatásairól (Pinke – Szabó 2010). 
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voltak kitéve. A hátságok és medrek közötti szintkülönbség csökkenése és a süllyedés 

dinamikája egyes antropogén hatások fokozódó intenzitása (intenzív mezőgazdasági 

tevékenység, szénhidrogén- és vízkitermelés) következtében a 19. század óta felgyorsult.237 

Tehát e térszínek potenciális árvízi érzékenysége napjainkban is növekszik. 

4. A környezeti és társadalmi adottságok alapján képzett élőhelytípusok 

településelhagyásra vagy helyben maradásra gyakorolt hatásait összegezve, a legstabilabb 

települési struktúra a folyóparti övezetben volt megfigyelhető (9. táblázat, 26. ábra). A 

folyóparti övezet stabil eltartóképességének hátterében a hátság magassága (mely védelmet 

biztosított az elöntésekkel szemben) és szélessége (mely az ármentes élettér nagyságát 

határozta meg) a kulcstényezők. A folyóparti hátságok adtak helyet az úthálózat számára, 

mely a megtelepedés és helyben maradás fontos tényezője az antropogén anyag és 

energiaáramlás legfontosabb pályája. A legfontosabb utak környezetében található vízmentes 

területek stabil településállományúnak bizonyultak. Egy fontos csomóponti területen, a 

Hortobágy északi részén a késő középkori lelőhelyszám több mint kétszerese az Árpád-

korinak. A többi csomópontként értelmezett helyszín esetében a két korszakba tartozó 

lelőhelyek és települések száma lényegében megegyező. Feltehetően a csomópontok forgalma 

és az interakciók magas száma biztosított előnyt az itt élő közösségek számára. A folyóparti 

övezetek további sajátossága, hogy a rendelkezésre álló ökoszisztéma szolgáltatások 

legnagyobb választéka ebben a területi kategóriában fordult elő, mely feltétlenül növelhette az 

itt élő közösségek rugalmasságát és tűrőképességét a kihívásokkal szemben. 

5. A település-elhagyás két övezeti kategóriában bizonyult tipikus jelenségnek: a 

mélyártéri területek és a regionális vagy országos jelentőségű út elzáródásában érintett 

területek övezeteiben (9. táblázat, 29. ábra). Mindkét övezeti kategóriában a lelőhelyek 

számának az Árpád-korról a késő középkorra történt nagyon jelentős csökkenése vagy egyes 

területeken a késő középkori lelőhelyek teljes hiánya volt megfigyelhető, melyet számos írott 

forrásból származó példa is alátámaszt. Ebből arra következtetek, hogy a két korszakban 

megfigyelt lelőhely magassági értékek átlagából következtetett vízszintemelkedés nem a késő 

középkorban, hanem feltehetően már az Árpád-kor végén megkezdődhetett. Ez kronológiailag 

összhangban áll a Kárpát-medence több pontján megfigyelt vízszintemelkedéssel, csapadék 

mennyiség növekedéssel és lehűléssel.238 A mélyártéri területeken tapasztalt jelentős mértékű 

településelhagyás párhuzamaként értelmezem a bevezetőben idézett angliai példát, mely 
                                                            
237 A felszínmozgás, a szeizmikus aktivitás és az emberi tevékenység komplex modelljére nyújt példát a 

kaliforniai San Joaquin Völgyben végzett vizsgálatok alapján (Amos et al. 2014). 
238 Sümegi – Gulyás 2004; Kiss 2009; Kiss 2011; Mészáros – Serlegi 2011; Pinke 2011a. 
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szerint a középkorban elpusztult angliai falvak legjelentősebb koncentrációja az alacsony 

völgyekben és az agyagos talajú síkságokon megfigyelhető.239 Agyagos talaj többnyire ártéri 

síkságokon, vízhatás mellett alakul ki, mely a szóban forgó területek gyakori elöntésére utal. 

Ezt valószínűsíti 50-100 m közötti tengerszint feletti magasságuk is.240 Az alacsony völgyek 

árvizeknek való kitettsége nem igényel külön magyarázatot. E vizsgálatban kialakított három 

geomorfológiai övezet közül magas agyagtartalmú, gyenge vagy szélsőségesen gyenge 

víznyelésű és vízelvezető képességű, erősen víztartó talajok a mélyártéri területek övezetében 

jellemzőek.241 

6. Egy másik megfigyelésem a kis telepek azon szélesnek tűnő körére vonatkozik, 

melyek a mélyártéri területek övezetébe tartozó területeken, vagy a vízhatásnak fokozottan 

kitett térszíneken, például alacsony, keskeny hátságokon jöttek létre. E telepek egy részének 

pusztulása elképzelhető, hogy a tatárjáráshoz kapcsolható, de Módy György megállapítása 

szerint Biharban a szórt települések többsége csak a 13. század végéig veszíti el lakosságát.242 

Szabó István e településtípus eltűnését a 14. század végéig elhúzódó folyamatként látta.243 

Kihalásuk további potenciális okaiként a 13. század második felében és a 14. század első 

felében pusztító belháborúkat, a tömeges méretű belső migrációt, a birtokrendszer és a 

gazdálkodás átalakulást nevezik meg.244 Ezek mellett fontos és eddig fel nem tárt 

szempontnak tartom, hogy tömeges eltűnésük a 13. század derekán kezdődött középkori 

környezetváltozás időszakában történt.245 E településtípus egyes mélyebb, árvíznek és 

elöntésnek kitettebb térszíneken való gyakori előfordulása miatt feltételezem, hogy az 

árvízveszélyes területekre történő kirajzásuk szárazabb periódusokban történhetett, míg 

pusztulásuk okai között a középkori környezetváltozás során változó vízszintek és kitettebb 

helyzetük egyaránt szerepet játszottak.246  

E települések körébe tartozhattak az Ösvény-ér nyugati hátságán létrejött Császárülése és 

Darásülése nevű települések. Nem ismerjük egyik település elhagyásának sem az okát, 
                                                            
239 Dyer 1982, 19-20. 
240 Christofer Dyer közlése. 
241 Agrotopográfiai térképsorozat, 2006: A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai és A talaj fizikai félesége című 

térképek. 
242 Módy 1972b, 179. 
243 Szabó 1966, 48-49. 
244 M. Aradi Csilla a hatalmaskodás következtében elpusztult Somogy megyei települése példáit ismerteti (M. 

Aradi 2007). 
245 Popa – Kern 2009. 
246 Szabó 1963. 
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azonban az emelkedő elöntési szintek, e két település nyomát jelző lelőhelyek tengerszint 

feletti magasságaiban mutatkozó 70 cm-es különbség miatt, eltérő mértékű környezeti 

kihívást jelezhetnek. Ennek alapján talán nem véletlen a magasabban fekvő Császárülése 

település Darásülésénél lényegesen hosszabb lakottsága. Császárülése közelebb feküdt az 

Ösvény-ér völgyének kapujához, így az Ösvény-hát nyugati szakaszának víz alá kerülése, így 

a hátsági út zsákutcává válása esetén, a falu lakói számára a Füzesgyarmat és Szeghalom 

közötti forgalmas út elérhető távolságban volt. Hasonló településpárat sikerült azonosítani 

Császárülésétől kissé északkeletre, a nagy-sárréti mélyártéri övezet és a Berettyó-hát határán. 

A korai Árpád-kor óta megült Káta falut a 15. század közepéig hagyhatták el lakói.247 Az 

egykori településsel azonosított lelőhely hátas részének tengerszint feletti magassága 86,5 m. 

Szomszédja, a jó 1 m-rel magasabb pozíciójú Pázmány falu, Kátánál bő két évszázaddal 

tovább, a török kor végéig fennmaradt, tehát igazán életképes településnek bizonyult.248 Az 

1138-ban említett körösmenti Kuhte települést 1390 után nem említik lakott településként, 

azonos nevű halastava viszont a Simay birtok értékes eleme.249 A település helyét a régészek 

nem tudták azonosítani, azonban a halastavat a település elhagyással érintett mélyártéri 

területek övezet közelében a Körös parton sikerült lokalizálni. Az egykori tó helyét jelző 

lelőhely tengerszint feletti magassága 85,5 m, tehát nagyon alacsony fekvésű. Az MRT 8. 

kötetének szerzői is megjegyzik, hogy a területet, mely egykor Kuhte népének adott otthont, a 

folyószabályozások előtt sűrűn látogatták a Körös árhullámai.250  

Nyilvánvaló, hogy a vizsgált terület vagy az Alföld más magasabban fekvő térszínein, például 

a meglehetősen száraz és magasabban fekvő Dorozsma-Majsai Homokhát területén 

rekonstruált 14. századi településpusztásodáshoz vezető okok között nem említhetjük az 

árhullámok szintjének emelkedését. Egyes kutatók arra következtetnek, hogy a 14-15. 

században rekonstruált homokmozgások potenciálisan vezethettek az érzékeny homokháti 

terület elnéptelenedéséhez, melyek tényleges oka egyelőre kevésbé feltárt. A potenciális 

környezeti okok sorában indokolt említeni, hogy a kis jégkorszak első fázisa korántsem 

tekinthető homogén időjárási karakterű időszaknak. Csapadékviszonyaira kifejezetten a 

szélsőségesség jellemző. Míg az 1340-es és 1380-as éveket kiemelkedő számú és mértékű 

árvízi esemény, addig a 14. század vége és a 15. század közepe közötti időszakot meleg és 

                                                            
247 Ecsedy et al. 1982, 88. 
248 Ecsedy et al. 1982, 88. 
249 Jankovich et al. 1989, 121. 
250 Jankovich et al. 1989, 121. 
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aszályos nyarak jellemzik a Kárpát-medencében.251 A 15. század egyes periódusainak 

aszályosságát más kontinenseken is megfigyelték kutatók. A déli és északi félteke számos 

térségéből érkező adatok alapján a 15. század végi „megaaszályok” mértéke kiemelkedő az 

elmúlt évezredben, melyek hatása a termésekre és a vegetációra az 1930-as, 1950-es a 2000-

es évek emlékezetes globális aszályeseményeihez hasonlíthatóak. 

 

 
36. ábra Császárülése, Deákülése, Káta és Kuhte középkori települések a zonális 

élőhelytípusok térképén (23. ábra). Jelmagyarázat: 1 = stabil településállományú folyóparti 

övezet; 2 = település elhagyással kiugró mértékben érintett folyóparti övezet; 3 = stabil 

településállományú eolikus felszínformák övezete; 4 = település elhagyással kiugró 

mértékben érintett mélyártéri területek övezete; 5 = stabil településállományú (lakatlan) 

mélyártéri övezet; 6 = vizes haszonvételek; 7 = csomóponti terület; 8 = e részben tárgyalt 

település. Forrás: MTA FKI – MTA ÖBKI 2010. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

Ezek okaiként intenzív napfolttevékenységet, alacsony vulkáni aktivitást és jelentős mértékű 

El-Nino jelenséget említenek. Ez azért tartom fontos szempontnak, mert amint azt a 

bevezetőben is említettem, vizsgált területünk árvízérzékenysége mellett aszályérzékenysége 

is kiemelkedő. A kis jégkorszak első fázisában egymást követő szélsőséges hidrológiai 

karakterű időszakok egyaránt okozhattak a korábbiaknál nagyobb mértékű elöntéseket és 

pusztító aszályokat. Előbbiek a mélyebb, míg az aszályok a szárazabb térszíneken okozhattak 

                                                            
251 Wetter et al.  
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a lakosok tűrőképességi viszonyait meghaladó kihívást. A jelenkori klímaváltozáshoz 

kapcsolódó sérülékenység-vizsgálatok eredményei alapján megfogalmazható, hogy a sikeres 

adaptációs stratégiák kialakítása szempontjából talán épp ez a szélsőségesség jelenti a 

legnehezebben kezelhető kihívást. 

7. Az Ösvény-ér hátságának az Árpád-kor végére kiürülő nyugati szakaszán és már az 

Árpád-korban sem lakott Berettyó-hát nyugati szakaszán megragadható az Árpád-korban még 

lakott, de később már nem lakott térszín (Ösvény-hát nyugati szakasz) valamint az a térszín is, 

mely már az Árpád-korban sem volt megtelepedésre alkalmas (Berettyó-hát nyugati szakasz). 

Az egymással hegyes szögben találkozó hátságok tengerszint feletti magasságában mutatkozó 

éles, nagyjából1 m-nyi szintcsökkenés figyelhető meg. A törésvonal meglétére utalhat az is, 

hogy a Szereptől keletre kanyargó Berettyó medre Szereptől nyugatra fonatossá válik.252 

Timár Gábor Joó István adatai alapján a 20. századi felszínmozgások regionális mintázatáról 

készített térképének adatai szerint a Debrecen térségében kimutatott süllyedő zóna délre 

kiágazó peremterületén elterülő Berettyó és Ösvény-hátságok keleti része gyorsabban süllyed 

a nyugati hátsági részeknél. Az a körülmény, hogy a két hátság a recens süllyedési folyamattal 

ellentétes irányban lejt utalhat arra, hogy a Nagyharangtól és Szereptől nyugatra kimutatott 

törésvonal egy korábbi süllyedés következtében alakulhatott ki, mely kapcsolatban állhatott az 

aljzat morfológiai heterogenitásával és a jelentős regionális eltéréséket mutató 

üledéktömörödés (kompakció) folyamataival.253 Utóbbi szcenárióra utalhat a viszonylag kis 

kiterjedésű, felszíni behorpadásokra emlékeztető medencék törésvonal környezetében 

mutatkozó koncentrációja. Ezek a folyómedrekkel azonos mélységű tányérszerű 

felszínmorfológiai jelenségek kevéssé illeszkednek a területre jellemző folyami formakincsbe 

(28. ábra).254 

 

2.5.1. A Hortobágyról 

 

1. A Hortobágy folyó hosszú völgyének déli gravitációs területe a „közép- 

magyarországi deformációs zóna” süllyedő zónájába tartozik és az itt felhalmozódott víz a 

                                                            
252 Timár 2003, 87-88; Timár et al. 2005. 
253 A Békési-medence környezetében kimutatott szeghalmi kupola és endrődi magaslat topográfiai helyzetéről 

(Schubertet al. 2007, 358). 
254 Szeretném megköszönni Gábris Gyula segítségét, aki e kérdésről tartott konzultáció során a tömörödés 

jelentőségére felhívta a figyelmem. 
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csapadékosabb időszakokban tóként töltötte ki a kistáj déli medencéjét.255 A megemelkedő 

vízszintek kihívásával szemben a kistájat átszelő ősmedrek alacsony folyóhátságai nem 

nyújthattak megfelelő védelmet. 

2. Halászati jogról a Hortobágy kistájon kizárólag a sekélyvizű és hektikus vízjárású 

Hortobágy folyón, itt is egyedül a hortobágyi vámhely környezetében és többnyire ehhez 

kapcsolódóan maradt fenn említés. A kistáj más területein a középkori vizes haszonvételek 

említése a közösségek szántóföldi gazdálkodásra és állattenyésztésre épülő gazdálkodásából 

hiányzik. Következtetésem szerint a hortobágyi vizes haszonvételek hiányának hátterében is 

geomorfológiai adottságai állhatnak, hiszen a halászati tevékenység számára ideális morotvák 

a Hortobágyon kis számban fordulnak elő és feltöltődöttek, tehát nem alkalmasak halastó 

létesítésére.  

3. Balogh István álláspontja szerint a vízjárta és szikes talajú Hortobágy kistáj falvainak 

lakosai a jobb termőhelyi adottságai miatt költöztek a löszföldekre, így (Balmaz)Újvárosba is.  

Annak megértéséhez, hogy miért történt a szántóföldi művelés nagyarányú késő középkori 

térhódítása a Hajdúságban és az állattenyésztésé a Hortobágyon a Balogh István által 

figyelembe vett ökológiai szempontok vezethetnek közelebb. 

Eltérően az általam kiválónak tartott szerzőtől, ezekre nem statikus adottságként, hanem 

folyamatos változásban lévő környezeti rendszerként tekintek. Másrészt írott forrásaink a 

Hortobágyon és természettudományos vizsgálatok a Hajdúságban egyaránt fejlett kora Árpád-

kori szántóföldi és kertkultúra jelenlétére utalnak.  Következtetésem szerint a kis jégkorszak 

elején megemelkedő vízszintek hatására a szántóföldi művelés lehetőségei a Hortobágyon 

beszűkülhettek és a mély talajvizű Hajdúságban javultak (34. ábra).  A középkori 

környezetváltozás eredményeként a Folyás értől délre elterülő hortobágyi térség elsősorban az 

állattenyésztés számára nyújthatott ideális feltételeket. A településeket, ahol a középkorban 

szántóföldet említenek: a síkság belsejében az Árkus-ér partján megüld Árkusdot, a 

Hortobágy folyó mellett feltételezett Hortobágyot és Hortobágy folyótól kissé nyugatra 

Angyalházával azonosított Szomajont lakosaik a késő középkorban és a török korban 

elhagyták. E települések határát ekkor legelőként hasznosították.  Közülük egyedül a kistáj 

keleti peremén, a síkság belsejénél magasabb térszínen megült Himes lakottsága maradt 

folyamatos. A hortobágyi esethez hasonlóan több nyugat-európai országban megfigyeltek a 

késő középkorban lezajlott szántó-legelő irányú földhasználat váltást. 
                                                            
255 Lásd az Alsó-Szabolcsi Ármentesítő Társulat dolgozatban közölt folyószabályozás előtti belvíztérképét és a 

terület hidrológiai állapotáról fennmaradt történeti beszámolókat (Szűcs 1965). A süllyedés hidrológiai 

összefüggéseiről (Timár 2003). 
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4. Nyugat-Európa egyes régióiban a szántóból legelő irányú művelési ág váltással 

összekapcsolódó és ezzel kölcsönhatásban álló folyamatnak tűnik a falvak széles körének 

tömeges pusztulása.256 A szántóföldi művelés a 14. századi demográfiai krízis és urbanizáció 

következtében gyorsan emelkedő bérek, a környezeti hatásoknak kitett hozamok csökkenése a 

piac beszűkülése miatt számos régióban elveszítette jövedelemtermelő képességét, miközben 

a gyapjú iránt növekvő kereslet mutatkozott.257 Emmanuel Le Roy Ladurie megállapítása 

szerint, a szigetországi folyamtoktól eltérően Franciaországban „nem a juhok falták fel az 

embereket”, hanem a falvakat lakóik elhagyták, ill. azok a késő középkori demográfiai krízis 

következtében pusztultak el és határaik csak ezt követően váltak legelővé.258 

Egyértelműen a szántó-legelő irányú földhasználat váltásra vonatkozó dokumentum maradt 

fenn a Hortobágy kistáj déli medencéjétől kissé keletre, a Kösély-ér völgyében megült Sziget 

falu esetében. Debrecen város földesura, Corvin János, a város földesuraként hozott 1494. évi 

ítéletében egy birtokjogi kérdés tisztázása mellett meghatározza a város által vásárolt 

részbirtok földhasználati formáját is.259 A legeltetés biztosítása érdekében Sziget prédium 

felén megtiltotta a szántóföldi művelést: „A peres birtok soha szántó ne lehessen, hanem 

mindig barmok legelőjéül szolgáljon”.260 Sziget falu Engel Pál 15. század végi adatbázisa 

szerint a 15. századi magyar adóösszeírásokban még szerepelt, de a török adóösszeírásokban 

már nem bukkant fel.261 Ezt egy direkt és nagyon jelentős bizonyíték arra vonatkozóan, hogy 

a Magyar Királyságban is előfordulhatott az angol elkerítésekhez hasonló folyamat. Azonban 

ettől az egyetlen példától eltekintve a késő középkorban tömeges település elhagyással érintett 

Hortobágy déli részén és ennek környezetében hasonló jelenség nem ismert.262 Miközben 

peres ügyek tömege maradt fenn a települések elhagyásának ezen időszakából, de erőszakos 

pusztításukra, hirtelen elköltözésükre, esetleg menekülésükre vagy természeti katasztrófa 

következtében való megsemmisülésükre utaló dokumentumok nem maradtak fenn. A 

települések fokozatos, nagyjából egy évszázad alatt bekövetkezett elhagyására kevéssé ismert 
                                                            
256 Watkins 1989, 1997; Dyer 2005, 66-85. 
257 Dyer 2010, 44. 
258 Le Roy Ladurie 1965. Idézi Dyer 1982, 19. 
259 A város közössége megvásárolta Sziget részbirtokot. A falu másik felét a szerb Barankovics György vásárolta 

meg: „domino Georgio despoto, filio Lazaro, duci Rasciae ac filüs, necnon hospitibus ac toto communitati in 

oppido ejusdem Debrecen vocato commorantibus.” Balogh 1976,15. 
260 Balogh 1976, 16. A szóban forgó terület a 20. század elején Debrecen Bellegelő határrészét alkotta (Zoltai 

1925). 
261 Engel 2001. 
262 Módy 1972b, 179-181. 
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okok miatt került sor a Tiszántúlnak ezen a széles ártéri síkságán. Ezek alapján a 

Hortobágyról kialakult összképem Balogh Istvánnal egyetértve az, hogy a közösségek 

többsége ökológiai okok miatt hagyta el élőhelyét. Ez a jelenség azonban benyomásom szerint 

nem a Balogh István által feltételezett állattenyésztésről és vizes haszonvételekről a 

szántóföldi gazdálkodásra való áttérésként értelmezendő. Ilyen folyamatra utaló adattal 

ugyanis nem rendelkezünk. Ezzel ellentétben a kora Árpád-kori Hortobágy falu 

határjárásában megismert duális szerkezetű (szántóföldi és állattenyésztő ágazatokra épülő) 

gazdálkodás termőhelyi adottságok szerinti specializálódásáról lehetett szó. Ennek 

eredményeként a települések vízjárta földjein már a 15. században bizonyíthatóan a csoportos 

együttműködésen alapuló állattenyésztés vált stratégiai szektorrá, míg a hajdúsági 

löszterületen a kialakuló városi tömb lakosságának és állatállományának szénhidrát 

szükségletét termelték meg. 

5. A mezőgazdasági szervezetben megvalósított termőhelyi adottságokra épülő 

specializáció gazdasági szempontból olyan sikeres adaptációs kísérletnek bizonyult, hogy 

bázisán a Magyar Királyság évszázadokra Európa első számú marhaexportőrei közé 

emelkedett. Az alkalmazkodási stratégia sikerének másik jele a stratégiát képviselő állattartó 

mezővárosok 15-17. századi fénykora, amikor e települések erőforrásaik birtokában 

kialakították önálló igazgatási, egészségügyi, vallási és oktatási rendszereiket és a paraszti 

társadalom széles tömegei számára a közösségi autonómia egyedülálló vívmányait 

biztosították.263  

Ökológiai szempontból az előnyök meghaladhatták a hátrányokat. Az elhagyott falvak 

határában folytatott extenzív marhatartás bizonyosan okozhatott túllegeltetésből adódó 

degradációt. Hasonló folyamatra utalhat az erre érzékeny kiskunsági és tiszazugi 

homokterületeken a szélerózió 14-15. századi felerősödése. A földhasználati rendszer 

átalakulásának pozitív hatása lehetett, hogy az intenzív emberi jelenlét nagy területekről 

visszavonult és a városok által megvalósított földhasználati rendszer keretében szinte 

háborítatlan vizes élőhelyi, sziki és sztyeppei ökoszisztémák maradtak fenn, egészen a 19. 

századi modernizációig. Arra vonatkozóan, hogy a városok határába olvadt települések 

határában a városi közösségek a földhasználat módját már a középkorban is tudatos és hosszú 

távon fenntartható módon valósították meg. Hunyadi Mátyás a város földesuraként, két 

debreceni ispánjával szemben, 1462-ben a debreceni közösségnek (vissza)jutatta a város két 

                                                            
263 Sárosi 2013. 
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erdejét. A döntés indoklása szerint „a polgárok gondosabbak és szorgalmasabbak az erdők 

megóvásában, mint a tiszttartók, akik gyakran változni szoktak”.264 

 
37. ábra Napjaink átlagos talajvízmélysége a Hortobágy-Sárréten. Forrás: MTA TAKI; 

MTA FKI – MTA ÖBKI 2010. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 
                                                            
264 Balogh 1976, 13. 
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A kétséges Tisza-szabályozás: a kis jégkorszak végén jelentkező környezetváltozások 

kihívására adott társadalmi válaszok interdiszciplináris vizsgálata 

 

A dolgozatban többször felbukkanó kifejezés, a „folyószabályozás” tartalmilag felöleli a folyó 

és ártere szerves egységének felszámolását, vagyis a folyót szegélyező vizes élőhelyek 

gátakkal történő levágását a mederről, a vizes élőhelyek vízutánpótlásának megszüntetését, 

lecsapolásukat, az ártereitől megfosztott mederben feltorlaszolódó víz lefolyását gyorsító 

kanyarulat-átvágásokat és a folyó csatornává alakítását.265 A beavatkozás célja többnyire a 

vizes élőhelyek mezőgazdasági területté alakítása, a vízmentesítésükkel elérhető ingatlanár 

növekedés, árvizek elleni védekezés vagy a folyami közlekedés biztosítása volt.266  

Vizes élőhelyek megsemmisítése a felvilágosodás során vált a boldog és egészséges új világot 

építő tudós és kreatív ember programjává.267 Jól megfigyelhető, hogy az egyes modern 

vízügyi nagyberuházások propagálói a hidrológiai beavatkozásoktól már nem konkrét és 

racionális gazdasági vagy védelmi célok elérését, hanem egyes térségek szocio-ökonómiai 

problémáinak együttes megoldását várták. Maria Kaika az athéni Marathon-gát példáján 

mutatja be, hogy az elmaradottság rémképeivel és a felzárkózás túlfűtött ambícióival küzdő 

görög elit miként emelt egy vízügyi beruházást a „modernizációs mérnöki paradigma” 

szimbólumává.268  A meghirdetett célokkal ellentétben e széles társadalmi rétegeket érintő 

vízügyi beruházások számos esetben váltak a természeti erőforrások privatizációjának 

eszközeivé, hiszen a centralizált hidrológiai rendszereket legtöbbször a társadalom széles 

rétegeinek kizárásával a jogi, az adminisztrációs és a tudományos diskurzust ellenőrzésük 

alatt tartó elitcsoportok irányítása mellett valósították meg. E modernizációs folyamatok 

másik jellegzetessége, hogy a természeti tőkét privatizáló csoportok helyett többnyire a 

közösség fizeti meg beavatkozásaik, más szóval tranzakcióik externális költségeit.269 Ennek 

példáját Maria Lane új-mexikói vízgazdálkodási programok megvalósításának példáin 

keresztül mutatja be. Tanulmánya rávilágít, hogy a bíróságokat kezében tartó elit jogi-

tudományos érvei és gazdasági érdekei formálták a máig fennálló centralizált új-mexikói 

                                                            
265 Mitsch – Day 2006, 61; Lóczy 2010b, 147-148. 
266 Gallacz 1896; Horváth 2009. 
267 Swyngedouw 1999; Goethe 1832; Tantillo 2002. 
268 Kaika 2006. 
269 Hardin 1968. 
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vízügyi rendszert.270 Bent Flyvbjerg és munkatársai 20. és 21. századi megaprojektekről 

készült elemzésükben a nagyberuházások egy másik aspektusára mutatnak rá: „A több 

milliárd dollár költségvetésű megaprojektek kezdeményezői parlamentjeiket és a közvéleményt 

a projektek megvalósítása érdekében szisztematikusan félrevezetik. E kommunikációs 

folyamatban alkalmazott eszközök: az alulbecsült kiadások és környezeti károk, a túlbecsült 

hasznok és gazdasági előnyök.”271 

A vízügyi fejlesztések tudományos és gazdasági előkészítése, amiképp társadalmi 

elfogadottságuk is széles skálán mozgott. A Tisza szabályozását például (mely az 

Oroszország nélküli Európa legnagyobb folyószabályozási vállalkozása volt) lényegében 

tudományos előkészítés nélkül kezdték meg, hiszen kizárólag a Tisza-völgy szintezési 

felmérése előzte meg a beruházást. Elmaradtak a korban már bevett hidrológiai, meteorológiai 

és talajtani vizsgálatok, melyre több korabeli szakértő felhívta a figyelmet. „A Tisza 

szabályozása 1846 óta folyik. A magyar népnek elegendő tettereje van ahhoz, hogy nagy 

terveket, ill. vállalkozásokat kezdeményezzen és meg is valósítsa azokat. E nagy munka 

közvetlen eredményeképpen több mint 200 négyzetmérföldet mentesített az elárasztástól. De 

úgy tetszik, hogy egyoldalúan csak a megnyert négyzetmérföldeket veszik számításba. A talajt 

a víz lecsapolásával nem javították, hanem rontották. Ezt csak későn látták be. Ismerték a víz 

átkát, de áldását csak a víz hiányából ismerték meg. Sok szántóföld a lecsapolást követően 

terméketlenné lett. Különösen a Tisza mentén oly gyakori szódatartalmúak, melyek nagyobb 

nedvességet igényelnek. A folyó többé nem öntötte el a talajokat, illetve a növények gyökereit 

a talajvíz már nem közelítette meg. Így veszíthette el a hortobágyi puszta Debrecen mellett, a 

Tisza szabályozása után, zöld legelőit és vált terméketlen homokpusztává.”272 Meglehetősen 

széles körben ismertek voltak a Tisza szabályozásával szembeni, az iménti idézetben 

megfogalmazott ökológiai és az ebből fakadó gazdasági kockázatok, továbbá a szabályozás 

előrehaladtával a munkálatok negatív következményei. A vizes élőhelyek kiszárítása és 

talajvízkészletek leapasztása következtében súlyosbodó aszályok, a hatalmas területeket sújtó 

másodlagos szikesedés a Tisza-völgy mellett más folyamszabályozási kísérletek 

következtében is a beruházás negatív következményeinek, más szóval externális költségeinek 

tekinthetők. Hans Renes és Stefano Piastra hívja fel a figyelmet a Pó-völgyben a fasiszta 

állam által komplex társadalmi és gazdasági programként meghirdetett lecsapolások súlyos 

                                                            
270 Lane 2011 
271 Flyvbjerg et al. 2003. 
272 Ditz 1993, 20-21. 
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tájdegradációs következményeire.273 Matthew Evenden tanulmányában a Canadian Pacific 

Railroad (CPR) és a szövetségi állam közös támogatásában (a magyar Alföldhöz hasonló 

klimatikus adottságú prérin) az Alberta állambeli (Kanada) Bow-völgyben megvalósult 

folyószabályozási és öntözési program tájdegradációs következményeiről tudósít.274 A 

közelmúltban magyar kutatók készítettek kvantitatív értékelést a Bős-Nagymarosi beruházás 

miatt a szigetközi térségben bekövetkezett talajvízsüllyedésnek – azaz természeti tőke 

veszteségnek – a szántóföldi növénytermesztésre gyakorolt negatív gazdasági hatásáról, mely 

a hágai perben döntő fontosságúnak bizonyult a vízpótlás helyreállításának kérdése során.275 

A Tisza-völgyi beruházás előkészítetlenségével magyarázhatóak a kiépült védelmi rendszer 

koncepcionális hibái, melyre a korabeli közvélemény kritikus hangjai mellett mai geológus és 

vízügyi szakemberek is felhívták a figyelmet, hiszen a kiépült védelmi rendszer nemhogy 

csökkentette, hanem növelte a Tisza-völgyben élő közösségek árvízi kockázatát.276  

A Tisza-szabályozás okszerűsége körül közel másfél évszázada tartó vitában Andrásfalvy 

Bertalan, Bellon Tibor, Györffy István, Pesty Frigyes, R. Várkonyi Ágnes és Szűcs Sándor a 

folyószabályozások előzményeit és következményeit érintő néprajzi, ökológiai és történeti 

vizsgálataikban egyaránt arra a következtetésre jutottak, hogy a folyószabályozások nemcsak 

a mozaikos szerkezetű tájkaraktert homogenizálták drasztikus gyorsasággal, hanem a táji 

adottságokhoz adaptálódott közösségek sokszínű társadalmi struktúráját is.277 E 

struktúraváltás gazdasági ésszerűtlenségére korabeli közgazdászok, vízmérnökök és baloldali 

gondolkodók is felhívták a figyelmet.278 Andrásfalvy Bertalan rámutatott, hogy ezek a 

tájátalakítási beavatkozások több ízben a helyi közösségek autonomitásának elgyengítésével 

jártak.279 Hasonló következtetésre jutott Eric Swyngedouw a fasiszta Franco-rendszer vízügyi 

politikájának elemzésekor. Megállapítása szerint a fasiszta vízügyi reformok jól illeszkedtek a 

diktatúra legfontosabb céljához: Spanyolország társadalmi, kulturális, politikai és fizikai 

                                                            
273 Renes – Piastra 2011. 
274 Evenden 2006. 
275 Kerekes et al. 1998. 
276 Koncsos 2011; Gábris et al. 2004; Schweitzer – Nagy 2011.  
277 Andrásfalvy 2000; Bellon 2003; Pesty 1867; R. Várkonyi 1999b; Szűcs 1965. „Lecsapolt földjeink ősereje 

pár évtized alatt kilobbant. Sívó sík lett a rétek, fertők helyén, mely évről évre tovább terjed és lassanként 

megeszi az egész határt. E föld nem tűri az ekét.” Győrffy 1955, 26. A Tisza-szabályozást okszerű folyamatként 

értelmező vélemények közül a legátfogóbb munka (Somogyi 2000). 
278 Ditz 1993; Szende 1911. 
279 Andrásfalvy 1970. 
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egységesítéséhez.280 Samuel J. Imlay és Eric D. Carter Karl Wittfogelnek és Donald 

Worsternek az „öntözési rendszerekre épülő civilizációkról” alkotott teóriáját az illinoisi 

mocsárvidék lecsapolásának példáját általánosítva terjesztették ki a modern vízrendezésekre. 

Következtetésük szerint a vízrendezések az állam mozgásterének és hatalmának növelésére és 

a helyi közösségek autonomitásának elsorvasztásához vezetnek.281 

 

3.1. Előzmények 

 

Nagy területek váltak lakatlanná az Alföldön a másfél évszázadig tartó török háborúk és a 

Rákóczi-szabadságharc következtében. A török hódítás (1540-es és 1550-es évtizedek), a 

tizenöt éves háború (1591-1606) és a török uralom utolsó évtizedei (1660-80-as évtizedek) 

jelentették a legmélyebb válságperiódusokat, amikor a lakosság elmenekülése vagy 

elpusztulása egyes régiókban tömeges méreteket öltött. 282 A hatalmasra növekedett alföldi 

mezővárosokban vagy a pusztítástól jobban megkímélt hódoltsággal szomszédos megyékben 

azonban a lakosság jelentős része vészelte át a pusztításokat.283 Ilyen menedékhelynek 

bizonyult a hódoltság határvidékének számító és a vizsgált területbe tartozó Debrecen, a 

Hajdúkerület vagy Szabolcs megye északkeleti része, míg a Nagykunságot, a Tiszazugot vagy 

a Körös mellékét tragikus háborús pusztítás érte.284 

                                                            
280 A gátak, öntözési rendszerek és folyószabályozások kiváló lehetőséget nyújtottak a fasiszta rezsim 

öntömjénezése számára (Swyngedouw 2007). 
281 Imlay – Carter 2011; Wittfogel 1957; Worster 1985. 
282 Fügedi 1969; Pálffy 2001.  A 17. század második fele lényegében folyamatos háborúzással telt. „Sah Pulád 

agával mendegélve, az iszlám táborból kimentünk és azon nap és éjjel a Tisza folyónak Erdély felől való részén 

néhány száz falut és várost felgyújtva, rombolva Belső (Szolnok) megyébe értünk. Művelt, népes kerület volt ez, 

de úgy elpusztult, hogy jólétnek nyoma sem maradt, lakosai fogságba estek. A következő nap négy várost 

felgyújtottunk, s néhány falut elpusztítottunk, lakosaik részint fogságba estek, részint elvesztek.” (Cselebi 1904, 

94). A török kiűzésével járó pusztításról nyújt képet (Varga J. 1984). 
283 Bársony 1976, 50. 
284 Egyes esetekben a mezővárosok sem úszták meg a pusztítást. Debrecen lakosait a császári sereg kínozta meg 

és kegyetlen módon óriási, fél millió forint hadisarcot zsarolt ki a város lakosságától. Bagi Gábor az összeget az 

1696-ban már felszabadult ország állami egyenes adójának közel negyedére, a teljes kár értékét a felére becsüli 

(Bagi 2001, 14). 

(Berettyó)Újfalu esetében a környező falvak elnéptelenedése és a lakosok Újfaluba költözése követhető nyomon. 

Kutatók a környező falvak egykori lakosainak családnevei alapján rekonstruálták a folyamatot (Kováts 1981, 

115, 152). Kováts Zoltán következtetése szerint „az elpusztult Andaháza, Herpály, Szentkozma és Szentmárton 

falvak népének nagy része a török időkben Újfaluba, tömörült”.  
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A háborús események mellett a Tisza vízgyűjtő lefolyási viszonyainak és a klimatikus 

tényezőknek az átalakulása is a lakosság koncentrációját gerjesztette. A vízzel borított 

területek kiterjedésének növekedése, így a megtelepedésre alkalmas térszínek kiterjedésének 

csökkenése a kis jégkorszak középső fázisának (a 16. század közepe és a 18. század közepe 

között) csapadékosabb ciklusaiban tovább folytatódhatott. Ilyenek a Maunder Minimumban a 

17. és 18. századok fordulóján, vagy az 1740-es és 1750-es évek rendkívül csapadékos 

ciklusa.285 Bársony István említi, hogy Biharban „úgyszólván az egész megye egyik 

legnagyobb gondját a folyók, patakok által okozott áradások jelentették.”286 A folyamat 

eredményeként a 18-19. századi Alföld számos pontján kimutatható volt, hogy késő középkori 

falvak és telkek kerültek akár tartósan víz alá. „Azt sem merem bizonyosan állítani: ott 

fekszik-e ma is Porcshalma, hova azt Csaholi Sebestyén mester és fiai 1383dik évben 

helyheztették; mert azt az Ecsedről neveztetetett Ecsedi nagy Láp szinte úgy elnyelhette, mint 

Domanhyda és más helységeket, Vársziget, sárvár, Ecsedvár, Tatárvár, Kocsordvár hajdani 

erősségeket, mellyeknek csak nagy aszálykor láthatók romjaik, eltemette.”287 Az Ecsedi-láp 

esetében a klimatikus változás mellett az ecsedi vár passzív védelmét szolgáló beavatkozás 

vezetett a vidék elárasztásához. Hasonló duzzasztásokról tudunk vizsgálati területünk nyugati 

peremén a szolnoki vár, illetve a keleti határán fekvő Nagykereki esetében is.288 Korábbi 

szerzőknél elsősorban az alsó vízgyűjtő lefolyási viszonyainak malmokkal, árkokkal és 

védelmi célú duzzasztásokkal történt átalakítására vonatkozó utalások bukkannak fel, azonban 

                                                                                                                                                                                          
A háborús események kártételei a Rákóczi szabadságharcban sem csitultak. A rác csapatok 18. század eleji 

fosztogatásairól a Nagykunságban és Körös vidékén lásd (Seres 2005, 335). 
285 A 17. és 18. század fordulóján kibontakozó környezeti válságperiódusról (Rácz 1994; 2001). A Maunder 

Minimum kedvezőtlen hatásáról tanúskodhatnak az 1715. és 1720. évi összeírásokban az áradások kártételeire 

vonatkozó rendkívül sűrűn felbukkanó feljegyzések. 
286 Bársony 1976, 50. 
287 Waltherr 1838, 138. 
288 Szolnok megerősítését 1550-ben Bernardo de Aldana császári tábormester irányítása alatt kezdődtek meg a 

korábbi kapitány kezdeményezésére (Botár 1941, 56). Aldana I Ferdinándhoz intézett 1550. évi beszámolója 

szerint ácsokkal tervezik elzárni a Zagyva vizét, „hogy megemeljék a vízszintet a vár körül, mivel a vízszint 

annyira leesett, hogy csak egy ember mélységű és két puskalövés szélességű. Ehhez a Tisza vízét is 

felhasználják.” (Korpás 1999, 93). 

A Sebes-Körösből kiágazva épült meg a Kis-Körös-Csatorna, mely Nagyvárad közeléből szállított vizet a 

Bocskaiak birtokát képező Nagykereki várárkaihoz. 
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az alsó vízgyűjtőn történt beavatkozásoknál a felső vízgyűjtőn történt tájátalakítás, az egyes 

régiókban ipari méreteket öltött erdőirtás lényegesen nagyobb területen érzetethette hatását.289 

 

3.2. Az újkori gazdasági szerkezet válsága 

 

A Kárpát-medence szívterületét alkotó Alföld kedvező természeti adottsága, hogy a 

folyószabályozásokig a medencét övező hegységekből évről évre hatalmas mennyiségű víz 

érkezett és időszakosan tárolódott a síkságon, ellensúlyozva annak száraz klímáját. A dolgozat 

első része bemutatta azt, hogy a kis jégkorszak első felében bekövetkezett környezetváltozás 

kihívására, nevezetesen a vízszintek emelkedésére és az egyes periódusokban csapadékosabbá 

és hűvösebbé váló időjárásra a közösségek egy jelentékeny része azzal válaszolt, hogy a bel- 

és árvíz érzékeny területekről fokozatosan elköltöztek és gazdálkodásukban az extenzív 

állattenyésztés kapott központi szerepet. Az állattenyésztés sikereihez a környezeti adottságok 

mellett az európai piacok hús iránt mutatkozott növekvő érdeklődése, az agrártermékek 

árának a 15. század és a 17. század közepe közötti inflációja, az alföldi közösségek 

gazdálkodási hagyományai és az alföldi háziállatok, elsősorban a szarvasmarha genetikai 

adottságai együttesen vezettek az.290 Az Alföld fontos hidrológiai adottsága, hogy a síkság 

vizeit összegyűjtő Duna a jelentősebb kárpát-medencei belső piacnak számító felvidéki 

városokkal (21. táblázat) vagy az exportpiacokkal ellentétes irányba folyik.291 E körülmény 

alaposan megdrágította az alföldi termékek szállítását és lényegében kizárta a gabona nyugati 
                                                            
289 Malomduzzasztásokról (Vajda 2005; 2012; Vadas 2013; 2014). 

Szilágyi Miklós Takáts Sándort idézve megállapítja, hogy „Az Ecsedi-láp mocsárvilága nem évezredek óta 

változatlan "ősállapot" volt, hanem az emberi beavatkozások - a csatornák építése, a vízvezetés, a gátépítés stb. - 

szakszerűtlen és tervszerűtlen voltának a következménye. Ezt a 18. századi szabályozást előkészítő mérnöki 

felmérések azt állapították meg, hogy a rendszertelen vízvezetések, árkolások, valamint malomgátak és a halászó 

rekeszek (az ún. zsallók) akadályozzák a vizek szabad folyását. Ezek okozták a századról-századra mind nagyobb 

mértékű mocsarasodást. A 16. századhoz képest - egy 1723-as összeírás szerint - »az ecsedi uradalomban az 

elhagyott s elpusztult telkek száma már 2060 1/6-ra rúgott«. Azaz: ez alatt a nem egészen két évszázad alatt 

hatalmas, korábban földműveléssel is hasznosított területeket hódított el a mocsár.”(Szilágyi 1999, 63). 
290 Az újkori infláció hátterében a kontinensre áramló nemesfémet és a demográfiai növekedést kell kiemelnünk. 

Az újvilági nemesfém beáramlás következményeiről (Hamilton 1929; Munro 1999). David Ricardo (1817) 

szerint: „A népesség növekedésével az árak folyamatosan emelkednek”.  

Számos néprajzi vizsgálat rámutatott, hogy az állattenyésztési ismeretek jelentős része nagyon régi hagyományra 

megy vissza (Paládi-Kovács 1993). 
291 1772-ben a tíz legforgalmasabb gabonapiacból hat felvidéki város volt: Bát, Losonc, Kasa, Körmöcbánya, 

Selmecbánya és Besztercebánya (Dányi 2007, 14-15). 
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vagy északi irányú exportját. Csak olyan termék szállítására nyílt lehetőség, melynek termelői 

és piaci ára közötti különbség fedezte a folyón való vontatás, a szekerezés vagy a lábon való 

hajtás költségeit.292 

 

 
38. ábra A magyarországi külkereskedelem fő irányait reprezentáló főharmincadhelyek a 15. 

század végén. Jelmagyarázat: Piros négyzet = főharmincadhelyek: (Óra járásával 

megegyezően) Árva, Kassa, Besztercem, Brassó, Nagyszeben, Temesvár, Nándorfehérvár, 

Zágráb, Varasd, Drávavásárhely, Muraszombat, Sopron, Pozsony és Trencsén. Forrás: Ember 

1988, 29; Alaptérkép: Bánlaky 1928-1942. Saját szerkesztés 

 

Gazdasági szempontból az Alföld három legfontosabb természeti erőforrása a domesztikált és 

a gazdálkodásban hasznosított fajok genetikai sokfélesége, a talaj és a víz volt.293 Az itt élő 

közösségek csereárualapját mezőgazdasági termékek alkották. Ezek köréből az előállított 

gabona számára a belső keresletet biztosító állattartó mezővárosok mellett a nagytáj 

hegyvidéki peremein elhelyezkedő városok jelenthettek jelentősebb felvevő piacot. Az 

élőállat kedvezőbb szállítási feltételeiből adódóan az állattenyésztési szektor számára már 

                                                            
292 Az utak rossz állapota mindenütt a kereskedelmet és a szállítást korlátozó tényező volt (Pirenne 1983; 

Cameron 2002; Postan et al. 1963). 
293 A növényi tájfajtákról részletesebben (Gyulai 2010b; Gyulai 2011). A történelmi állatfajtákról lásd (Paládi-

Kovács 1993; Tőzsér – Bedő 2003. Nyerges 2004; Nyerges – Bartosiewicz 2006). 



103 
 

sokkal szélesebb felvevőpiac állt rendelkezésre. Az egyes fajok arányát az állattenyésztési 

szektoron belül az egyes fajok élőhelyi adottságai, az irántuk mutatkozó belső és külső 

keresleti viszonyai és az egyes fajok terelhetősége határozta meg. Vizsgált területünkön a 

húsfogyasztás összetételének változása a 10. század óta nyomon követhető a régészeti 

anyagban, majd az írott forrásokban. 

 

 
39. ábra A hús- és vágómarhaárak regionális arányai Európa néhány városában 1550-1600.  

Antwerpen = 100%. Jelmagyarázat: Kék = vágómarha ára; piros = hús ára. Forrás: Abel 

1980.294 Saját szerkesztés 

 

A korai húsfogyasztási szokások átalakulására bizonyosan hathatott a kora Árpád-kori 

muzulmán népesség eltűnése, az újkorira pedig a török megszállók jelenléte, mely növelhette 

a juhhús jelentőségét az étrendben. Másrészt a juh gyapja minden korban fontos textilipari 

alapanyag volt, mely a konjunkturális hatásokat is tükröző ingadozás ellenére hatalmas 

juhállomány tartását indokolta.295 Feltétlenül említést érdemel, hogy vizsgált területünk már 

                                                            
294 Abel 1980, 112. Magyarországi adat nem szerepel Wilhelm Abel: Agricultural Fluctuations in Europe: From 

the Thirteenth to the Twentieth című munkájában. 
295 A középkori magyar állatfogyasztásra vonatkozó ismereteink összegzését nyújtja (Daróczi-Szabó 2008a; 

2008b). A kora Árpád-kori mohamedán népesség állatfogyasztási szokásairól szép példát mutat be (Rózsa – 

Tugya 2012, 23). A középkori juhállomány jelentőségére vonatkozóan a szentkirályi archeozoológiai vizsgálat 
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az írásbeliség legkorábbi időszaka óta a hazai lótenyésztés egyik fontos területének számított. 

Mivel a ló kulcsfontosságú volt a premodern közlekedésben, szállításban és hadászatban 

egyaránt, ezért mai szemmel óriási egyedszámban tenyésztették. A paraszti munkákban a 

hegyvidékeken kapott nagyobb szerepet, de egy átlagos parasztgazdaságban többnyire 

megtalálható volt legalább egy ló.296 A jelentős belföldi forgalom mellett (melynek Debrecen 

az újkorban már bizonyíthatóan az egyik központi piaca) lóexportról vagy exporttilalomról az 

Árpád-kor óta rendelkezünk adatokkal.297 A százdi apátság 1067-ben keletkezett alapítólevele 

szerint Hortobágy falu közelében helyezkedett el a király lovainak karámja.298 Ez a középkori 

lótenyésztés egyik központi területévé avatja a Hortobágyot, hiszen az uralkodó lovai 

általában a legjobb genetikai adottságú állatok körébe tartoztak.299 Később, a Rákóczi 

szabadságharc idején is Angyalházán, tehát a kora középkori Hortobágy falu közelében 

tartották Debrecen „vad ménesét”, és a táj egészen napjainkig megőrizte a lótenyésztésben 

betöltött jelentőségét.300 Németh Péter Szabolcs megye településeinek középkori 

forrásgyűjteményében (több ezer dokumentum) említett állatok közül az esetenként hatalmas 

értéket képviselő lovak bukkannak fel a legnagyobb számban. Ennek okát elsősorban a 

perekben túlreprezentált nemesi ügyekben kereshetjük. 

11. táblázat Magyarországról kivitt állatok számának és értékének százalékos aránya a teljes 

állatkivitelben 1542-ben 19 harmincadhely naplói alapján 

Árucsoport 
Aránya az összes kivitt
állat számában, % 

Aránya az összes kivitt 
állat vámértékében, % 

Juh 34,2 1,5 
Ló 3,0 4,5 
Sertés 0,9 0,3 
Szarvasmarha 61,7 93,6 
Vad 0,2 0,0 
 100,0 100,0 

Forrás: Ember 1988, 82-84. 

                                                                                                                                                                                          
eredményei (Nyerges – Bartosiewicz 2006, 333). A török kori juhfogyasztás jelentőségéről (Lyublyanovics 

2008, 96). 
296 Lyublyanovics 2008, 97. 
297 Dankó 1974, 143. 
298 Tóth 1986, 5. 
299 Veszprémy 2005, 810. 
300 Ernst et al. 1988; Magyar Néprajz 2001, Lótartás címszó; Seres 2005, 632. Bertrandon de la Brocquiére 

1432-1433. évi úti beszámolóját  idézi Tóber Márta: „Utam ismét szép síkságon vitt keresztül, hol a lovak a vad 

állatokhoz hasonlóan, egészen szabadon élnek, egymást éri a sok ménes.” Tóber 2012. 
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Mindent felülmúlt azonban a szarvasmarha tenyésztése és exportja.301 A 16. századi 

szarvasmarhakivitel jelentőségét jól mutatja, hogy az élő állatok kiviteli értéke 93,4%-ot tett 

ki a teljes exportban és ennek 93,6%-át adta a szarvasmarha kivitel (11. táblázat).302 Fernand 

Braudel Wolfgang von Stromert idézve a Kárpát-medencét tünteti fel az észak- és nyugat-

európai marhapiac legnagyobb szállítójaként. 303 

A késő középkorban kiépült bonyolult marhatenyésztési és -kereskedelmi struktúra olyan 

piacképes termék előállítását biztosította, mely a középkortól a modern korig, közel fél 

évezreden keresztül pénzügyi bázist teremtett a sajátos jogi és politikai környezetben élő 

alföldi közösségek egyedülálló autonómiájához és kulturális virágzásához.304 Ez a stratégiai 

termék volt a kulcsa annak, hogy a magyar külkereskedelem hosszú időn keresztül jelentős 

aktív egyenleget mutatott.305 Ez így volt még az olyan rendkívül válságos időszakban is, 

amikor az Alföld nagy része a háborús pusztítás vagy a környezeti kihívások következtében 

ritkán lakottá vált. Az alföldi mezővárosok egy széles és földrajzilag is jól meghatározható 

körének gazdálkodása középpontjában az állattartás állt, melyet a tenyésztésben, 

igazgatásban, kereskedelemben, hajtásban és feldolgozásban jártas szakemberek összehangolt 

csapatmunkája működtetett.306 A feladatok jelentős részét intézményesült formában, feszes 

jogi és gazdálkodási elvek mentén végezték.307 A többnyire óriási határokkal rendelkező 

települések földhasználati rendjének kialakítása mellett, az Alföldtől Velencéig, Bécsig, 

Prágáig, Nürnbergig vagy Strasbourgig tartó hajtás logisztikai feltételeinek megszervezése is 

hatalmas feladatot jelentett.308 Ember Győző vizsgálatai mutattak rá és Kubinyi András is 

emellett érvelt, hogy a magyarországi marhakereskedelem nem régiót uraló délnémet 
                                                            
301 Blanchard 1986. 
302 Ember 1988, 731. 
303 Braudel 2004, 199. Nem rendelkezünk adattal arról, hogy a Magyar Királyság mióta őrizte ezt a pozícióját, 

csak a kivitel nagyarányú fellendülését látjuk a 13. század eleje óta (Szűcs 2002, 330). 
304 Oktatási és közegészségügyi intézmények a 16. század óta bizonyosan fennálltak Debrecenben (Mervó 1985). 
305 Ember 1988, 102; Kubinyi 2006, 164. 
306 Bácskai 2002, 70, Kubinyi 2006, 165. 
307 "A marhatenyésztő mezővárosokban… a határ egy részének, mégpedig a termelés szempontjából 

legfontosabb részének a jobbágytelki rendszertől független, művelési kényszertől mentes szabad használata és 

magánbirtoklásba vétele, ezzel párhuzamosan és ezt biztosítva pedig a szabad használatú határrész jogi 

viszonyainak az illető közösség önkormányzati szervei által, közvetlen földesúri beleszólás nélkül történő 

rendezése." (Makkai 1957, 464. Idézi Bellon 1996, Az alföldi mezővárosok fejlődésének gazdasági háttere című 

részben). 
308 „… a ménesek, gulyák, csordák, de a sertéskondák és csürhék is jórészt városi, községi szerveződésűek lettek, 

vagy több tulajdonos együtt szervezte meg gazdaságát…" Orosz 1992, 75. 
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kereskedők kezében volt, hanem „az élő állatok kivitelének és egyben forgalmának közel 

80%-át magyarországi kereskedők bonyolították le”.309 

 

 

40. ábra Joannes Sambucus (Zsámboki János) Magyarország térképe 1578-ból. A további 

térképi ábrázolások számára alapműként szolgáló térképen a szerző a Duna-Tisza-közén és a 

Tiszántúl északi felén a szilaj szarvasmarhatartás életképeit ábrázolta310 

 

3.1.1. A legfontosabb erőforrások kimerüléséről 

 

A Tisza-völgy meghatározó és legjövedelmezőbb ágazatai, az extenzív állattartás és a halászat 

a 18. századig az árterek vízbőségére és a közösségi földhasználatra épültek, melyek jelentős 

bevételeket biztosítottak az alföldi közösségek számára.311 A hús árának a 17. század közepén 

bekövetkezett mélyrepülése, az európai húsfogyasztás drasztikus csökkenése, a lengyel 

                                                            
309 Ember 1988, 104; Kubinyi 2006, 165. Ezzel szemben a délnémet kereskedők fölényéről (Szűcs 1955). 

A délnémet kereskedelmi társaságok működéséről, globális és regionális kontextusáról (Tózsa-Rigó 2013). 
310 Ortelius 1579. 
311 Károlyi Sándor, a szatmári béke aláírója, a békekötés után országos kiterjedésű halkereskedelmi vállalkozást 

épített ki. Tisza-völgyi birtokainak halászati hozamát Pesten, Komáromban értékesítette (Károlyi – Nemes 

1975a, 99; Bellon 1996; Unger 1931; Solymos 1987). 
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marhaexport 16. század óta tartó térnyerése és a bécsi udvar kereskedelempolitikája 

következtében az élőmarhaexport a 17. század második harmadától jelentősen csökkent.312 A 

korábbi okok mellett az utóbbi évek kutatásai több új szempontra hívták fel a figyelmet. 1662-

1663 telén az alföldi állatállományt a nagy hidegek tizedelték, másrészt Gecsényi Lajos a 

hódoltsági és felvevő piacokon használatos pénzek közötti váltási problémákra és a nemesek 

agresszív piacszerző tevékenységére és önkényes vámszedési gyakorlatára hívta fel a 

figyelmet.313 A gyapjú átmeneti konjunktúrája számos alföldi közösség számára jelentett 

kitörési pontot, azonban az ártereken, vizenyős térszíneken nem lehetett juhot tartani.314 Így a 

18. században beindult gyapjú konjunktúra az Alföld jelentős részén elterülő vizes élőhelyek 

hasznosítása szempontjából nem hozhatott igazi áttörést.315 A külső piacoktól való 

elszigetelődés eredményeként a török kor végéig intenzív és széles körű nemzetközi 

kapcsolatrendszert fenntartó Debrecen nemzetközi kapcsolatai elsorvadtak.316 

                                                            
312 Globális éghajlati, demográfiai és gazdasági krízis állt az árak 17. századi csökkenésének hátterében (Parker 

2008; Trevor-Roper 1967). 

A marhaexport kifulladásának okairól (Zimányi 1976, 127). 

Az egy főre kalkulált középkori 100kg/év átlagfogyasztás a 16. század második fele és 19. század eleje között 

Németországban az ötödére csökkent (Braudel 2004, 202). A legfontosabb felvevőpiac, Németország vidéki 

lakosságának 40%- és a városinak a 33%-a pusztult el harminc éves háborúban az éhínségek és járványok 

következtében. Ide kapcsolódik, hogy az elpusztult németországi települések határában az állatállomány száma 

lényegesen gyorsabb ütemben regenerálódott az emberi közösségeknél, mely az állati termékek importja ellen 

hatott. Velence, az egyik legfontosabb felvevőpiac lakossága ca. 33%-át veszítette el az 1629-30. évi 

pestisjárványban, melyet Guido Alfani Itália hosszú távú hanyatlása kezdetének tart (Alfani 2013, 428). 

A lengyel-magyar marhakereskedelmi rivalizálásról (Blanchard 1986). 

A vámok 17. századi emelkedéséről (Gecsényi 1995, 64-65). 

A török kiűzését követően a kincstár egyik legnagyobb bevételét biztosító marhakivitelt az udvar monopolizálta 

és egy velencei társaságnak adta át (Bellon 1996). A török korban kiépült kereskedelmi kapcsolatok drasztikusan 

átalakultak, melyben a balkáni kapcsolatok meggyengülése mellett nagy szerepet játszhatott az a körülmény, 

hogy a legbefolyásosabb marhakereskedők (pl. Thököly) a török adminisztrációval meglehetősen meghitt 

kapcsolatot ápoltak. 
313 Buza János számol be tőzsérek tanúvallomásáról, akik – feltehetően túlzóan – 40.000 kecskeméti marha 

elhullását jelezték. Buza Jánost idézi és a vasvári békét (1664) követő pénzváltási anomáliáról (Gecsényi 1995, 

62). A nemesség negatív szerepéről (Gecsényi 1995, 64-65). 
314 „… laposai pedig név szerint a Székigyakor, Nagy Kondoras, Kis- és Nagytóczó, juhokra nézve métely miatt 

veszedelmesek …”. (Orosz 1992, 76). 
315 Az árterek lecsapolása utáni első földhasználati forma számos esetben a száraz legelő vagy kaszáló lett, mely 

kifejezetten a birkatenyésztés igényeit szolgálta, ezeket azonban többnyire hamar szántófölddé alakították.  
316 Zoltai 1986; Gyimesi 1958, 8. 
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A külső felvevőpiacok beszűkülése mellett a természeti erőforrások R. Várkonyi Ágnes által 

említett kimerülésére utal, hogy a nemzetközi érdeklődésre számot tartó tokfélék (különösen a 

viza halászatát) kihalásuk tette lehetetlenné.317 Megítélésem szerint azonban az erőforrások 

igazán jelentős mértékű beszűkülését a termőföld és vizek privatizációja okozta. Például a 

halászat a vizek fölötti földesúri jogok mind erőteljesebb érvényesítése miatt a 18. század első 

harmadától Tisza-völgy teljes lakosságának már csak egy viszonylag szűk vállalkozói rétege 

számára nyújtott megélhetést.318 Általánossá vált ugyanis, hogy a vizek feletti halászati jogot 

a földesúr halászvállalkozások számára adta koncesszióba. Károlyi Sándor például az egész 

Közép-Tiszavidék vizeire kiterjedő halászati jogából hatalmas bevételekre tett szert a 18. 

század első felében.319 A helyi társadalom elvágása a vizes élőhelyek szolgáltatásaitól nagyon 

jelentős bevételcsökkenést idézhetett elő a tájon élt közösségek jelentékeny rétege számára.320 

„… az Halbul pediglen nemcsak élelmünket és ruházatunkat, hanem minden adóinkat és 

portio fizetésünket szerezhetyük."321 Még jelentősebb erőforrás elvonást jelentett a települések 

gazdálkodásának legfontosabb árualapját biztosító legelőterületek földesúri elkerítése és a 

földesúri terhek folyamatos emelése. 

A jász-kun önrendelkezés 1699. évi, a török kiűzését követő önkényes uralkodói 

megszüntetése, e települések árucikként való értékesítése nem egyedülálló jelenség. Az 

önkormányzatiság felszámolása és az eladományozott vagy számos esetben eladott 

települések közösségi földjeinek földesúri kisajátítása az Alföldön általános jelenséggé vált a 

18. század során. Az 1740-es években az önkormányzatiság visszaszorításának a korábbinál is 

erőteljesebb hulláma következett. Közösségek sokasága állt perben a településeikre jogot 

formáló földesurakkal, mely számos alkalommal végződött a földesúri igények elutasításával. 

Azonban az osztrák örökösödési háborúban a birodalmat a magyar nemesség kiállása 

                                                            
317 A viza magyarországi vizekből történt kihalásának irodalmi áttekintését nyújtja (Guti – Gaebele 2009). A 

vizek túlhalászata és a közösségi erőforrások újkori kimerítése a nyugati világban nem egyedülállóan magyar, 

hanem általános jelenség (Cronon 1993; Bartosiewticz 2008, 104-106). 

Az erdők túlhasználatának talán első európai áttekintését nyújtja Fernand Braudel (2004). 

A talaj és erdei ökoszisztémák túlhasználatának európai és kínai összehasonlítását kínálja (Pomeranz 2000). 
318 A halászat… 1894; Szilágyi 2005; Kruzslicz 1984. 
319 Károlyi – Nemes 1975a, 80. 
320 A vizes élőhelyekre épülő bevételek jelentőségére utal, hogy a teknősbékát hordókban tenyésztették a Nagy-

Sárréten. A teknősbéka leves a 18-19. századi nemesi konyhák elengedhetetlen fogása volt. „Budai ügyintézések 

során sokszor egy szekérre való teknősbékát elosztogattak a simább ügyintézés érdekében a helyi bírók vagy a 

városi deputánsok.” (Szűcs 1965, 53). 
321 Andrásfalvy 1973, 54. 
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megmentette az összeomlástól, melyért az újdonsült uralkodó engedményekkel fizetett.322 

„Magyarország megmentette a dunai államot: a mágnások el is nyerték jutalmukat, azáltal 

hogy jogot szereztek az archaizmusra.”323 Az esetek többségében a település megszerzéséért 

pereskedő földesúr egyszerűen megvásárolhatta a kiszemelt települést.324 A földesúri hatalom 

túlterjeszkedésének jó példája az egykor hajdú kiváltsággal rendelkező Komádi mezőváros és 

a derecskei uradalomba tartozó másik 15 bihari település esete, melyeket az udvar 1702-ben 

zálogosított el Eszterházy Pálnak.325 Makai Sándor szerint a kontraktualista-taksás Komádi 

számára 1745 után, amikor a család „uralkodói adományként” megkapta az uradalmat, a 

terhek egyre súlyosabbá váltak. Ezt Rácz István is megerősíti az uradalomba tartozó 

Berettyóújfalu kapcsán, de megemlíti, hogy a szerződéses jogviszony a település számára 

belső autonomitást biztosító jogállást jelentett.326 Számítása szerint az egy családra eső 

földesúri adó 1712 és 1759 között 22,5%-kal növekedett. Azonban, ahogy Makai Sándor 

megjegyzi: „A derecskei domíniumban az úrbérrendezést követően válik egyre 

elviselhetetlenebbé a jobbágyság adózása, míg az ország egyes vidékein az úrbérrendezés 

enyhülést hoz a parasztság számára.”327 Rácz István megállapítása szerint a 18. század 

végére a földesúri terhek a korábbi többszörösére növekedtek.328 A derecskei uradalom 

adófizetői által az Eszterházyak ellen a túlzott mértékű adóelvonás miatt 1813-ban indított és 

35 éven keresztül fektetett, lassított és döntés nélkül maradt pert a Királyi Tábla 1848-ban, 

annak „tárgynélkülivé válása” miatt szüntette meg.329 Borovszky Samu azt is megjegyzi, hogy 

Komádi lakói sosem ismerték el az Eszterházyak földesúri jogait.330 Az állandósuló konfliktus 

azzal zárult, hogy a gyengébb termőhelyi adottságú ármentesített területeket 1863-ban az 

Eszterházyak eladták a faluközösségnek, míg a jobb termőhelyeket maguknak tartották meg, 

melyeket végül más birtokosoknak értékesítettek. Makai Sándor becslése szerint az 

Eszterházyak a korban elképesztően nagy, milliós nagyságrendű összeget szipolyoztak ki a 

                                                            
322 Marczali 2000, 241. 
323 Chaunu 1998, 155.  
324 Kereskényi 1989, 242. 
325 Makai 2001, 28-57. A kishajdú városok történetéről (Nyakas 2005). 
326 Rácz 1981a, 208. 
327 Makai 2001, 35. 
328 A földesúri terhek drasztikus mértékű növekedésével párhuzamosan a 19. század elején nagyobb kiterjedésű 

rét került a Komádi faluközösség kezelésébe, mely az árutermelés felfutását eredményezte, 1828-ban a közösség 

szántót és 1863-ban malmot is birtokolt (Makai 2001, 56-57). 
329 A bihari hajdú településeken meglehetősen magas volt a taksás nemesek aránya. 
330 Borovszky – Sziklay 1900, 45. 
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tizenöt településből. Ilyen túlzott mértékű jövedelemelvonás súlyosan gátolta a lakosok 

gazdasági aktivitását és a települések fejlődését. A török kor során a marhakereskedelemben 

aktív Komádi lakosai a 18. században a falu legelőinek töredékéhez férhettek hozzá.331 Bellon 

Tibor említi, hogy „Voltak olyan települések is, amelyek a földesúri beavatkozás 

következtében a saját határukon alig tudtak heverő állatot tartani. Cegléd mellett ilyen volt 

Vésztő és Szeghalom is. Gyoma a földesurával szemben a legelőelkülönülés során nagy 

hátrányba került. Elvesztette a korábban használt pusztáit, ezért a szomszédos határokon volt 

kénytelen a tanács a lakosok jószágai számára drága pénzen legelőt bérelni. A nagy távolság 

és a súlyos bérleti díj előteremtése nagymértékben rontotta az állattartás jövedelmezőségét. 

Gyakori volt emiatt a tanács panasza. Mind Gyoma, mind az egész Békés megye 

mezővárosainak gazdálkodásáról a sokéves kutatói tapasztalatát Szilágyi Miklós úgy 

summázza, hogy »az állattartás jelentette az árutermelő ágazatot, s a jobbágyparaszti 

tőkeakkumuláció nagy lehetőségét.«”332 Az egyik legelképesztőbb esettel a vizsgálati 

területünktől délre fekvő Hódmezővásárhelyen találkozhatunk. Az 1739-1741. évi 

pestisjárvány után, melyben a település lakóinak nagy része meghalt, Károlyi Sándor 

generális „Werbőczi István Hármas-könyvért hivatkozva a fiú utód nélkül elhalt családfők 

javainak háromnegyed részét magának foglalta le. A pestis után Károlyi tulajdonába került 

javak értéke 16 132 Ft 25 kr. A város elöljárói a kisemmizett özvegyek és árvák érdekében a 

vármegyéhez fordultak, azonban csupán annyit értek el, hogy a földesúr által követelhető 

összeget 10 454 Ft 36 kr-ban állapították meg.”333 Az autonómiák és szabadságjogok 

dinamikus csökkenésének példájával találkozunk 18. századi Polgár esetében is. A település 

hajdú kiváltsága és mezővárosi jogállása is megszűnt, miután a települést korábbi birtokosa az 

egri káptalan 1712-ben megszerezte. Az új birtokosnak a földesúri terhek drasztikus 

növekedésére vonatkozó törekvésével szemben a helyi közösség tagjainak az elvándorláson 

kívül alig volt védekezési lehetősége.334 

Míg a középkor végén a vizsgált területen az autonómiák dinamikus kiszélesedését és a 

mezővárosok határában álló területeknek a mezővárosi polgárok birtokába kerülését látjuk, 

addig a 18. században – kevés kivételtől eltekintve – a mezővárosok kiváltságainak 

visszaszorítását, a nyílt hatalmi visszaélés eluralkodása és az erőforrások földesúri elvonása 

történt. Erre kiváló alkalmat nyújtott az úrbérrendezés, hiszen az tiszai Alföldön jellemző 
                                                            
331 1770-ben 40 szekérnyi szénát termő rét állt a közösség kezelésében (Makai 2001, 55). 
332 Bellon 1996. 
333 Kruzslicz 1984. 
334 Mónus 2000, 273. 
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termőhelyi és ökológiai adottságokhoz illeszkedő közösségi földhasználat mellett a 

földhasználók telki állományában többnyire csak kevés földterület volt rögzítve.335 Így a 

földesúr az úrbérrendezéssel a közösségi földet többnyire törvényes keretek között szerezhette 

meg magának. Például a II. József-féle népszámlálás során 3365 lelket számláló 

Berettyóújfaluban az úrbérrendezéshez kapcsolódó bevallásukban így nyilatkoztak a gazdák: 

„még eddig nállunk se a belső Telekek, se szántó, se kaszáló Földek egyenlő mértékre fel nem 

voltak osztva, hanem tsak a gazdáknak tehettségéhez képest voltak el intézve".336 Az 

Eszterházy Pállal kötött úrbéri szerződésben 6/8-ad urbáriális telket rögzítettek a település 

területén, tehát a várost az úrbéri törvény zsellérfaluvá avatta. A jobbágyfelszabadítást 

követően a nagyjából 5000 főt számláló Berettyóújfaluban a belső telki állomány 359 

kataszteriális holdat (kh) tett ki, melynek csak kisebb hányadához csatlakozott külső telek. A 

város lakosaira a település határából kevesebb, mint 1 kh jutott fejenként. Ezt egészítették ki a 

közösség által bérelt 18 kh kiterjedésű külső puszták. A város határának nagyjából 60%-át 

kitevő közel hétezer kh kiterjedésű uradalmi birtokot az Eszterházyak a tiszántúli 

érdekeltségeik leépítése során értékesítették. Katus László is megerősíti, hogy az 

úrbérrendezés az Alföld egyes területein nem járt „kedvező eredménnyel” a parasztság 

számára.337 A változások a közösségi földhasználatra épülő állattenyésztést és 

vízhaszonvételeket teljesen szétzilálták. Az úrbéri törvény következtében a földesúri 

birtokban álló nagyhatárú települések szinte mindegyikén a lakosság földéhségéről, kis 

parcellákba szorulásáról értesülünk. Benyomásom szerint a 18. században megnövekedett 

lakosság mérete önmagában többnyire nem okozott demográfiai konfliktust. Relatív 

túlnépesedés a közösségi földhasználat lehetőségeinek beszűkülése és a nagyon szélsőséges 

birtokviszonyok kialakulásához vezető tagosítás következtében alakult ki. 

 

                                                            
335 A földközösség modernizációig ható fennállására és jelentőségére Tagányi Károly munkássága hívta fel a 

figyelmet (Tagányi 1894, 1896). A Tisza mentén jellemző közösségi földhasználatról (Tagányi 1894, 204). 
336 Rácz 1981a, 207. 
337 Katus 2012, 68. 
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3.1.2. Leépüléshez vezető újjáépítés? 

 

A közösségi földhasználat tragédiájáról hoztam példát a Berettyó-Kálló-közére és a Kis-

Sárrétre kiterjedő derecskei domíniumból, a Nagykunságból, a Körösmenti-síkságon található 

Szeghalomról és Gyomáról, továbbá a Tisza parti Polgárról, de hasonlóan alakult a hajdúháti 

Dorog, a hortobágyi (Balmaz)Újváros sorsa is. A mezővárosi autonómiák és jogok, továbbá a 

közösségi gazdálkodás alapját jelentő közösen szervezett földhasználat széthullása 

megpecsételte a vizes élőhelyeken alkalmazott gazdasági stratégiák sikerét.338 „A társadalom 

egyik legnagyobb anomáliája — írták 1842-ben —, hogy a megyére követeket küldő tanács 

nem a várost, hanem annak nemes közbirtokosság át képviseli. A szabad adás—vevés révén 

szerzett jobbágytelkeit adómentessé nyilvánító nemesség az 1790-es évektől, mint világos 

ellenségei a községnek léptek fel, ... volt idő, midőn három apa fiával, két vő, két sógor ült a 

tanácsban s hivatalokban”339 Miközben a korszakban a Dunántúlon terjeszkedő majorsági 

üzemszervezetben megfigyelhetőek a mezőgazdasági modernizáció eredményei, a 

Tiszántúlon csak elvétve, mint például a Tisza parti Polgáron létesült majorsági üzem.340 

Ahogy Rácz István fogalmaz: „A földesurak jövedelmeiket a jobbágyok szolgáltatásaiból, 

pontosabban ezen az országrészen taksáiból nyerték.”341 A földesúri hatalom túlterjeszkedése 

gazdasági szempontból azért bizonyult rendkívül káros folyamatnak, mert a helyi közösségek 

tőkeképző képességét, fogyasztását és gazdasági aktivitását nagyban korlátozta. Erre utal, 

hogy a debreceni vásárokon forgalmazott iparcikkek egy főre vetített forgalma az egész 18. 

században stagnált.342 A közösségekből kiszipolyozott erőforrás nem a helyi gazdaságba 

fordult vissza. Egyrészt olyan nemesi háztartások luxusát szolgálta, melyek többnyire nem is 

helyben élték fel a hozzájuk áramló javakat. Másrészt az Alföldön túlsúlyba került nagybirtok 

egyre terebélyesedő bürokratikus irányító szervezetét táplálta.343 

                                                            
338 Varga 1971, 161. 
339 Für 1981, 103. 
340 Mónus 2000, 273. 
341 Rácz 1981a, 211. 
342 Gyimesi 1958, 6. 
343 Vári 1990. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem értek egyet Vári András véleményével, aki kétségbe vonja, 

hogy a földesúri elvonás gazdasági leszakadást okozott volna és érvként a magyar arisztokrácia bevételeinek 

fényűzésre fordított arányát az angol arisztokrácia bevételeiből fényűzésre fordított kiadások arányával állítja 

párhuzamba (Vári 1990, 3). Angliában egy rendkívül gyors ütemű gazdasági növekedés zajlott a 18. században, 

melynek forrásai a (kül)kereskedelem, a mezőgazdaság és ipar gyors ütemű növekedéséből származtak. Ha csak 

az angol mezőgazdaság 18. századi termelékenység-növekedését tekintjük, éles kontrasztban állt az Alföld 
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Jól reprezentálja az észak-alföldi régió szinte az egész 18. században megfigyelhető gazdasági 

dermedtségét a legjelentősebb piacközpontnak számító Debrecen országos vásárainak 

forgalma. Mivel a 18. századi gazdaság, a kereskedelmi forgalom regionális és helyi 

szintjeiről nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre, e vásárok forgalmára, a kereskedők és 

áruik összetételére vonatkozó idősorok a korabeli gazdaság állapotának, a mélyben zajló 

folyamatoknak pótolhatatlan indikátorai. A debreceni vásárok történetével számos kutató 

foglalkozott, a legfontosabb kvantitatív elemzéseket Gyimesi Sándor, Dankó Imre és Mazsu 

János készítették.344 Gyimesi Sándor adatai alapján a debreceni országos vásárok forgalma a 

török kor végéről az 1720-as évekig folyamatosan süllyedő tendenciát mutatva az 1676-1684 

közötti átlagforgalom töredékére, ötödére-hatodára süllyedt. A visszaesés hatására a vásárok 

száma a 18. század első évtizedeiben a 17. századi hatról négyre csökkent.345 Az 1730-as 

években mutatkozó átmeneti fellendülést követően a forgalom a század végéig stagnáló 

periódusokkal megszakított lassú növekedés eredményeként az 1780-as évtizedre érte el az 

1680-as évekét.346 Jelentősebb növekedést a 19. század első évtizedének háborús 

konjunktúrája idézett elő, melyet az 1810-es években stagnálás, az 1820-as évtizedben lassú 

növekedés követett. Jól megfigyelhető, hogy az 1810-es évek környezeti válsága idején a 

piacforgalom korábbi bővülése megtört, és csak annak lezárulásával indult meg újra.347 Egy 

újabb, immár harmadik gyors bővülési periódus az 1830-as években kezdődött.348 Ha 

figyelembe vesszük, hogy a fogyasztók jelentős mértékű növekedésével járó török kor utáni 

betelepítés és újjáépítés egészen az 1770-es évekig elhúzódott, a debreceni országos vásárok 

forgalmi adatai arra utalnak, hogy a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc miatt 

bekövetkezett összeomlást követő helyreállítás csak nagyon lassú eredményeket hozott. A 

piacforgalom bővülése elmaradt a lakosságszám regionális növekedésétől, az ipacikkek 

                                                                                                                                                                                          
stagnáló terméshozamaival – és nem említettük az iparban és a kereskedelemben fennállt éles különbségeket. 

Nagyon jelentős eltérést mutatna, és sokkal jobban kifejezné a magyar arisztokrácia reprezentációs költségeinek 

gazdaságra gyakorolt hatását, ha az angol arisztokrácia fényűzésre fordított összegeinek az angol gazdaságban 

előállított javak értékéhez viszonyított arányát a magyar arisztokrácia fényűzésre fordított kiadásainak a magyar 

gazdaság teljesítményéhez viszonyított arányával hasonlítanánk össze. 
344 Szimics 1938; Gyimesi 1958; Dankó 1974; Mazsu 2012, 2013. 
345 Balogh 1986, 16; Gyimesi 1958, 6. 
346 Az 1730-as évtized növekedése feltehetően a gyors ütemű betelepítéssel magyarázható, a fellendülés végét 

pedig az évtized végén jelentkező” klímasokk”jelzi. A betelepítésről lásd (Fügedi 1966). 
347 Lásd a dolgozat Az 1780 és 1914 közötti meteorológiai és hidrológiai folyamatok összefoglalása című részét. 
348 Gyimesi 1958, 6. 
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forgalma épphogy követte a debreceni lakosságszám növekedését és sem volumenében sem 

szerkezetében nem utal valós javulásra. 

A régió helyzetét nehezítette, hogy 18. századi külkereskedelemben is alapvető átrendeződést 

figyelhetünk meg. A Kárpát-medence geopolitikai helyzetének átalakulása a déli irányú 

kereskedelmi kapcsolatok meggyengülését és az északi, illetve észak-nyugati irányú relációk 

megerősödését eredményezte.349 Úgy tűnik az átalakulás Debrecen esetében nemzetközi 

kapcsolatai 18. századi sorvadását eredményezte és megerősíti a tiszántúli települések 

állatkivitelének e korszakban megfigyelt hanyatlására utaló megállapításokat.350 Erre utal 

Gyimesi Sándor megfigyelése, aki szerint a 18. század során a nemzetközi kereskedők száma 

a debreceni vásárokban jelentősen csökkent. A szarvasmarhakivitel lefékeződése, a debreceni 

vásár marhaforgalmának jelentős csökkenése mellett egyfajta strukturális átrendeződést is 

érzékelhető az állatkereskedelemben. Benyomásom szerint a kereskedelmi tevékenységet 

korábban kezében tartó tőzsérek, vagy árendátorok szerepe a 18. században lecsökkent, míg a 

városi fogyasztókkal kapcsolatban álló és a kiskereskedelmi forgalmat kezükben tartó 

hentesek-mészárosok szerepe megerősödött az állatforgalmazásban.351 A kiemelkedő súlyú 

élőállat és állati termékkereskedelem e korszakban megfigyelhető átalakulása feltétlenül 

indokolná e kérdés részletesebb vizsgálatát. 

Következtetésem szerint az újjáépítés gazdaságélénkítő hatása ellenére a 18. század végéig 

mély és elhúzódó strukturális válság sújtotta a régiót. Jelentősebb, de átmeneti fellendülésre a 

századfordulón mutatkozó háborús konjunktúra során, majd tartósabb növekedésre az 1830-as 

években került sor. Mindkettő összhangban áll az ország több területén e két időszakban 

megfigyelt fellendülési szakaszokkal és a 18. századi mezőgazdasági termelékenység hosszú 

stagnálásával.352 Egyes ágazatokban és lokálisan a növekedés ígéretes jelei figyelhetőek meg, 

mint a debreceni és nagykunsági bortermelés gyors ütemű növekedése, a szolnoki 

teknősbékapáncél exportja, a lótenyésztés és –kereskedelem, továbbá a 
                                                            
349 Gyimesi 1958, Dankó 1974. 
350 Gyimesi 1958, 8; Bellon 1996. A 18-19. századi debreceni vásárokban megjelenő külföldi kereskedőkről 

(Dankó 1974). 
351 Marhakiviteli… 1896, 204; Karlovszky 1897, 205. 
352 A forgalombővülés általános jeleiről a századfordulón és az 1830-as évek strukturális átalakulására utaló 

folyamatokról (Dányi 2007; Gyimesi 1958, 6; Katus 2012). 

Az uradalmi gazdálkodás átalakulásáról és konjunktúrájáról (Csite 1999, 27-29). 

Az uradalmi és paraszti termésátlagok hasonlóságáról (Dávid 1968). 

A termésátlagok 18. századi stagnálásáról, majd századvégi meglódulásáról (Benda 2006, 195; Csite 1999, 27-

29). 
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selyemhernyótenyésztés és a dohánytermesztés mindenfelé tapasztalható felfutása.353 Ezek 

azonban nem bírtak átütő erővel. A korábban húzóágazatnak számító marhatenyésztés és –

kereskedelem belső és külső problémáiból fakadó térvesztését, vagy a növénytermesztés 

hozamainak országosan is megfigyelt stagnálását nem tudták ellensúlyozni.354 Egyetérthetünk 

Bácskai Verával abban, hogy a városi céhek bezáródásában és előjogaik kitartó védelmében 

szintén a földesúri hatalom túlterjeszkedése hatása tükröződik.355 Benyomásom szerint a 

kereslet visszaesése és a pénzforgalom csökkenésének hatása is megjelenik abban, hogy a 

régióban nem indultak kapitalista ipari vállalkozások.356 Ezt látszik igazolni Bársony 

Istvánnak a 18. századi bihari kézművesek helyzetéről készített összefoglalása. Néhány 

kivételes helyzetben lévő iparostól eltekintve többségük még a 18. század végén is 

lényegében nyomorgott.357 Ez feltétlenül a kereslet alacsony szintjére utal. Részben e 

folyamat, másrészt a régiót sújtó járványok és a betelepülők társadalmi összetételének hatása 

jelentkezik abban, hogy a debreceni iparosok aránya a város lakosságában a 18. század során 

csökkent és csak 1810 körül érte el ismét a 18. század elején becsült 50% körüli arányt.358 Az 

elhúzódó válság egy másik indikátora a társadalom széles rétegének elszegényedése, a 

nincstelenek arányának folyamatos növekedése. Papp Klára a Bihar megyei földesúri 

birtokokon élő paraszti népesség vagyoni helyzetének elemzésekor az igaerővel rendelkezők 

köréről megállapítja, hogy a 18. században jelentősen nőtt az igásállattal nem rendelkezők 

aránya, mely 1763-ban két Bihar megyei járásban a társadalom 70 és 76%-át, a sárréti járás 

jelentősebb településein (Derecske, Kaba, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Komádi és 

(Nagy)Bajom) összeírt lakosok 89%-át tette ki.359 

De ez az elhúzódó társadalmi és gazdasági válság nem állhatott összefüggésben a kis 

jégkorszak egyik legkritikusabb, a 17. század első harmada és a 18. század közepe közötti 

időszakával? Egy olyan gazdaságban, mely kibocsátásának jelentős részét a mezőgazdaság 

                                                            
353 Szolnok a 18. század végén Hollandiáig és Anliáig szállította a teknősbékapáncélt, mely Korabinsky szerint 

híressé tette a várost (Korabinsky 1786, idézi Károlyi – Nemes 1975a). 

A lókereskedelem jelentőségéről (Gyimesi 1958, 12-15; Mazsu 2012, 65). 

A hajdúsági szőlőkultúra kibontakozásáról (Orosz 1976), a nagykunságiéról (Örsi 2011), a debreceniről (Rácz 

1981b). 
354 Dávid 1968. 
355 Bácskai 2002, 83-93. 
356 Gunst 1993. 
357 Bársony 1983, 169-172. 
358 Balogh 1973, 78. 
359 Papp 1986, 193. 
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adta, az egyik legfontosabb termelési tényezőnek számító időjárás gazdálkodási szempontból 

rossz kondíciói nagyon súlyos kihívás elé állították a közösségeket.360 

Összefoglalva, a régiót sújtó válság hátterében a természeti erőforrások egy részének 

kimerülése, a legfontosabb ágazatokat visszatérően sújtó és demográfiai kríziseket okozó 

környezeti kihívássorozat (1730-as évek vége, 1750-es évek és 1769-1771 közötti időszak), a 

földesúri hatalom gazdasági aktivitást fékező és forráselvonást okozó túlterjeszkedése, a gyors 

tőkeakkumulációt biztosító állatkivitel lefékeződése, továbbá a régió nemzetközi 

elszigetelődése állhattak. Ezek egyenként is kimutatható, de egymással kölcsönhatásban álló 

folyamatokként értelmezendőek.361 A Habsburg Birodalom szervezetében a sajátos magyar 

közigazgatás koordinációjával megvalósuló újjáépítés az észak-alföldi régió esetében 

korántsem tűnik sikeres programnak. 

 

3.2. Gabonatermesztési központok a Tiszántúl középső szakaszán az 1715. és 1720. évi 

összeírások alapján 

 

3.2.1. Előzmények 

 

A városfejlődés kérdése a magyar történettudomány kezdete óta a vizsgálatok egyik kiemelt 

területe. A városkutatás módszertani megújulása azonban nem a történettudomány, hanem a 

történeti néprajz és a társadalomföldrajz diszciplínák keretében történt az 1920-as és 1930-as 

években. A folyamat hátterében a tájtudományokban alkalmazott funkcionalizmus gyors 

ütemű térhódítása állt. Györffy István a városok vagy városias települések egy speciális 

körének, a szálláskertes települések kialakulását és működését a települést „üzemeltető” 

közösség anyagi kultúrája és életmódja felől közelítette meg, mely áttörést eredményezett az 

alföldi mezőváros kutatásában.362 Mendöl Tibor a tájtudományok és a posszibilista földrajzi 

szemlélet összefűzésével a magyarországi emberföldrajzi paradigma megteremtőjeként a táji 

karakter meghatározó jelentőségét hangsúlyozta.363 Ugyancsak ő a táji munkamegosztásról és 

                                                            
360 Orosz István (1981) számol be arról, hogy a sárréti járásban, ahol Papp Klára imént idézett összesítése szerint 

oly magas volt a szegény parasztok száma, a fentiekben a marhavész és a pestisjárvány kapcsán már említett 

1730-as évek végén „4557 szarvasmarha, 1951 ló, 8821 juh és 1200 sertés pusztult el”. 
361 A debreceni állatkivitel hanyatlásáról (Gyimesi 1958, 13). Az 1770. év környezeti kríziséről lásd (Pfister – 

Brázdil 2006). 
362 Győrffy 1926. 
363 Mendöl 1932, 21; 1936. 
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specializációról szóló gondolataival a történeti regionalizmus megalapozásához is hozzájárult. 

Később a nyugat-európai funkcionalista városkutatás eredményeinek magyarországi 

adaptációját Major Jenő és Fügedi Erik nyomán kialakító Kubinyi András munkásságának is a 

történeti regionalizmus, a területileg differenciált fejlődési keretek történeti vizsgálata vált 

egyik legfontosabb irányává.364 A Kubinyi András által képviselt német funkcionalista 

szemléletű városföldrajzi iskola szemlélete több hazai várostörténész, így Gyimesi Sándor és 

Bácskai Vera munkásságát áthatotta.365 A néprajztudomány 1960-as évektől megfigyelhető 

konjunkturális szakaszában a paraszti társadalom jogi, vagyoni helyzetét, életmódját és a 

közösségi autonómiák alakulását érintő kérdések a történeti néprajz legfontosabb kutatási 

irányai közé kerültek. A funkcionalista szemlélet térhódítása és néprajzi indíttatású kutatások 

hatására a mezőváros egy időre a magyar történettudomány egyik legtöbbet kutatott területévé 

vált. Szerzők sokasága foglalkozott a mezővárosi fejlődés regionális típusaival, a 

mezővárosok társadalmi rétegzettségével, továbbá a Magyar Királyság társadalmi és 

gazdasági fejlődésében betöltött szerepükkel.366 A mezővárosi lét 20. század elején képviselt 

táji szemléletű vizsgálatára, a gazdálkodás földrajzi és ökológiai feltételeinek tisztázásra 

továbbra is a történeti néprajz és a társadalomföldrajz képviselői vállalkoztak.367 Vizsgálatom 

szempontjából különleges jelentőséggel bír, hogy debreceni és hajdúsági történész, régész és 

etnográfus szakemberek interdiszciplináris tevékenysége révén mára könyvtárnyi anyag áll 

rendelkezésünkre a hajdú-bihari mezővárosok történetéről.368 E településcsoport kutatottsága 

országos kitekintésben kiemelkedőnek számít. A dolgozat következő részeiben a 

felszínborítás és földhasználati rendszer történeti ökológiai vizsgálata során alkalmazott 

módszerek és az elért eredmények ismertetésére kerül sor. Utalva a dolgozat elején kitűzött 

célok egyikére, az írott és térképi forrásokon elvégzett vizsgálatok során arra keresem a 

választ, hogy az állattartó mezővárosok 18. századi gazdálkodásában mekkora szerepet 

játszott a szántóföldi művelés? Milyen belső arányai mutatkoznak földhasználatnak a 

folyószabályozás előtt? 

 

                                                            
364 Major 1964; Fügedi 1972; Kubinyi 2000. 
365 Bácskai 1965; Gyimesi 1975; Bácskai – Nagy 1984. 
366 A vitáktól sem mentes diskurzus áttekintését lásd Gulyás 2009. 
367 Szilágyi 1995; Bellon 1996; Beluszky 2001. 
368 Szabó István mellett elsősorban Balogh István, Orosz István és Rácz István publikációs tevékenységét 

szeretném kiemelni (Szabó 1929; 1934; Balogh 1973; 1976; 1986; Orosz 1976; 1986; 1992; Rácz 1973; 1981a; 

1981b; 1982; 1989). 
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3.2.2. Összeírások a Pragmatica Sanctio korában 

 

Az országegyesítést követő első országos összeírásra a szatmári békekötés után 1715-ben 

került sor, azzal a kormányzati szándékkal, hogy az országra kiszabott adót a megyék és 

városok az adózó személyek és ingatlanok alapján fizessék meg.369 Ahogy Acsády Ignác is 

megállapítja, az adóképes lakosság nagy tömege és ingatlanok sokasága maradt ki az 

összeírásból, melyet a felvételbe „nagyobb arányban” került vármegyék és városok éles 

panasza miatt 1720-ban megismételtek.370 A lakosságra és portaszámra vonatkozóan Acsády 

Ignác az összeírásból kimaradt népességet a vármegyékben 50%-ra és a városokban 20%-ra 

becsülte. „A 1715. évi táblázatokban nagyobb számban szerepel a curialis községekben 

(nemesi falu) állandóan megtelepedett urbéresek, jobbágyok és zsellérek, míg az 1720. évi 

táblázatokról ez az elem hiányzik. (…) Az 1715. évi intézkedések homályosak és 

bizonytalanok, hogy az alsóbb rétegek mely elemei (zsellérek, házatlan zsellérek, urbéresek 

szegényebb elemei) tartozzanak az összeírásba. Mindez az összeíró maga ismeretére, 

belátására volt bízva. (…) 1720-ben viszont össze kellett írni mindenkit, aki nem kizárólag 

nemesi telken gazdálkodott, hanem taksa, földbér, személyes szolgálat vagy más címen nemesi 

telken gazdálkodott.”371 Később Dávid Zoltán és Kováts Zoltán foglalkoztak a két 

összeírásban szereplő adózó háztartások és a teljes népesség arányának kérdésével. Dávid 

Zoltán visszakövetkeztető módszer alkalmazásával az összeírások adózóinak és az 

össznépesség számának arányát 1:15-re becsülte, míg Kováts Zoltán Somogy megyei egyházi 

anyakönyvek alapján lényegesen magasabb, 1:20-25-ös szorzó alkalmazását javasolja.372 

Kováts Zoltán tiszántúli vizsgálatai alapján megállapítja, hogy ezen a tájon „a dunántúlinál 

nagyobb volt a feudális közigazgatás lazulása”, ezért magasabb szorzó alkalmazása 

indokolt.373 Oly mértékű volt tehát az összeírásból kimaradók köre, hogy az udvar elrendelte, 

hogy nem az összeírások alapján, hanem Marczali Henriket idézve: „… újra a katonai 

hatóságnak és különösen a hadi biztosoknak meghallgatásával állapítsák meg az adó 

kulcsát.”374 

                                                            
369 Acsády 1896. 
370 Acsády 1896, 16, 31. 
371 Acsády 1896, 30-31. 
372 Dávid 1957, 192-193; Kováts 1969, 52. Ötfős családmérettel számolva az összeírásból kimaradók arányát 

kétharmadnyira illetve 75-80%-ra módosítja. 
373 Kováts 1981, 162. 
374 Marczali 2000, 49. 
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A két egymást követő összeírás azért különleges jelentőségű elemzésünk szempontjából, mert 

a korábbi dicális (portális) összeírásoktól eltérően, melyekben pusztán az adózó 

portaszámokat tüntették fel, ezekben az adózó személyek által használt telek 

jövedelemtermelő képességére, így művelési ágára vonatkozó adatokat is felvettek.375 

Ezek az összeírások így lehetőséget nyújtanak a 18. század eleji hódoltság és az Erdélyi 

Fejedelemség határvidékébe tartozó alföldi települések földhasználati rendszerének részleges 

elemzésére. Tagányi Károly „gazdaságtörténetünk összes forrásai között a legfontosabb és a 

maga nemében páratlan" műnek nevezi a két összeírás anyagát.376 Az adóösszeírás 

tematikájának a földértékelés, azaz kataszterezés irányába történő elmozdulása az udvarnak a 

földadó bevezetésére vonatkozó törekvését tükrözi. A 18. század során a földadó és az ezzel 

összekapcsolódó nemesi adózás ügye képezte a kormányzat és a magyar nemesség között 

húzódó legmélyebb törésvonalat. Amikor az 1715. és 1720. évi összeírások alapján a 

kormányzat az 1723. és 1728. évi diétákon javaslatot nyújtott be a nemesi tulajdonban álló 

ingatlanok, beleértve a jobbágytelkek földadójára, az óriási felzúdulást és ellenállást váltott ki 

a nemesség részéről és meghátrálásra kényszerítette az udvart.377 A nemesség kitartó 

ellenállása oly sikeres volt, hogy egészen a II. József-féle kataszteri összeírásig nem jött létre 

a földhasználatot tükröző országos adatbázis. Még az 1786. évi felmérés is megakadt és a 

megyei közigazgatás a felvett adatok jó részét megsemmisítette. Áttekintve az 1850-es 

években kezdődött kataszteri felmérésig eltelt időszakot, a földhasználat kérdésében az 1715. 

és 1720. évi összeírásokon kívül csak a katonai felmérések térképi állománya nyújt egyaránt 

megbízható és átfogó képet.378 E forrásszűkösség ellenére egyetérthetünk Dávid Zoltán 

megállapításával, hogy „történetírásunk korántsem aknázta ki azonban más irányú 

felhasználásuk valamennyi lehetőségét. A művelési ágak megoszlására… vonatkozó adatai is 

igen becsesek.”379 

Az 1715. és 1720. évi összeírások tartalmazzák az adóalapként szolgáló legfontosabb 

ingatlanok jegyzékét, mely a szántóföld, irtvány, rét, szőlő és malom kategóriákra terjedt ki, 

de megkülönböztette a malomból, mészárszékből, korcsmából, ipar- és kereskedelemből és 

„más forrásból” származó jövedelmeket is. Az országgyűlés által összeállított részletes és 

                                                            
375 A dicális összeírások „alapja a kapu, telek, porta volt, amit országrészenként és korszakonként másképp 

értelmeztek.” Magyar Katolikus Lexikon 2009, Statisztikai adatforrások címszó. 
376 Tagányi 1893, 916.  
377 Varga J. 1969. 
378 Tagányi 1893, 916. 
379 Dávid 1957, 155. 
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egységes 18 pontból álló kérdőívek tartalmaztak még a telek árvízveszélyességére, a 

szántóföld termékenységére, az alkalmazott nyomásrendszerre és a gazdálkodás feltételeit 

tágabban meghatározó adottságokra vonatkozó kérdéseket is. Mindez fontos újítást jelentetett 

az eddigi összeírások során alkalmazott, meglehetősen tág értelmezési lehetőségeket nyújtó 

tematikákhoz képest. A rendkívül szűkre szabott határidő viszont az 1715. évi összeírás 

hatékonyságát nagyban rontotta. A hiányosságokat csak részleges sikerrel korrigáltak az 

1720. évi összeírásban. Részletesebb esettanulmányok rámutattak, hogy az adatok 

megbízhatósága területileg meglehetősen eltérő.380 

 

3.2.3. Gabonatermesztési központok és a debreceni várostérség 

 

Az összeírásokban szereplő kategóriákból a földhasználatra vonatkozó leglényegesebbeket 

kiemelve, vizsgált területünkre esik a Magyar Királyságban 1715-ben összeírt adózó 

háztartások (továbbiakban: háztartás) számának 1,9%-a, a szántóföldek 2%-a, az irtvány 

0,2%-a, a rétek 2,8%-a, a szőlők 0,1%-a és a malmok 2,9%-a. 1720-ban ezek az arányok a 

következőképpen módosultak: háztartás 2,6%, szántóföld 5,8%, irtvány 0,2%, rét 6,1%, szőlő 

1,3% és malom 3,9% (41. ábra).  

 

12. táblázat A Hortobágy-Sárrét települései, Debrecen, Magyarország Erdély nélkül a 

határőrvidékkel és a 39 királyi város összesített földhasználatára és portaszámukra 

vonatkozó adatok az 1715. és az 1720. évi összeírásokban 

Összeírás éve,  
területe 

Háztartások 
száma  

Szántóföld 
(köblös) 

Irtvány 
(köblös)

Rét 
(kaszás)

Szőlő 
(kapás) 

Malom 
száma 

1715       
Hortobágy-Sárrét 3099 30288,3 100 7631 398,75 71
Magyarország  166023 1491288 43540 270586 434011 2432
Debrecen 922 1596 0 1682 0 48
39 királyi város  14303 55664 1199 11003 88710 103
1720             

Hortobágy-Sárrét 4478 94581 80,5 17631 5705,8 99
Magyarország 172731 1624858 43540 288239 439226 2542
Debrecen 1070 1972 0 983 4465 41
39 királyi város  15483 56465 2016 9679 102740 160
Index (1715 = 100,0) 145,0 307,6 80,5 229,7 1430,9 139,4

                                                            
380 Örsi Zsolt  (2011, 78) kertségekre vonatkozó tanulmányából a Nagykunságról készült beszámolókban, az 

1715 és 1720. évi összeírásokban és a Német Lovagrend birtokösszeírásában szereplő adatok összhangjáról 

értesülünk. 
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Az 1715. és 1720. évi összeírásokban szereplő 1 köblös szántóföld, lényegében a magyar 

holdnak megfelelő 1100-1200 négyszögöles, egy köböl gabona vetőmaggal bevethető 

szántóföldre utal.  A kaszás rét 800-1200 négyszögöles, egy nap alatt lekaszálható szénatermő 

föld méretét jelzi. Az egy kapás szőlő 94 négyszögöles, egy nap alatt megkapált területet 

jelez.381 A 12. táblázatban közölt növekedés arra utal, hogy az országos tendenciával szemben 

vizsgált területünkön lényegesen emelkedett a felvett földterület és a háztartások száma. 

Dávid Zoltán hasonló pozitív anomáliára hívja fel a figyelmet a vizsgálatunkban csak a 

szeghalmi és a füzesgyarmati járások területén érintett Békés megye vonatkozásában. 

 

 

41. ábra A Hortobágy-Sárrét háztartásainak, szántóinak, irtványainak, rétjeinek, szőlőinek és 

malmainak százalékos aránya az 1715. és 1720. évi országos összeírásokban. 

Jelmagyarázat: Kategóriák a vízszintes tengelyen: 1 = háztartás; 2 = szántó; 3 = irtvány; 4 = 

rét; 5 = szőlő; 6 = malom. 

 

Debrecen malmainak száma a környezetét alkotó régióban és a szabad királyi városok 

körében egyaránt kiemelkedő (12. táblázat, 42-43. ábrák). Az 1720. évi összeírásban 

országosan rögzített háztartások számában a debreceni háztartások aránya 0,6%, a 

malmokéban 3,9%. A háztartások és malmok aránypárait tekintve a négy legnagyobb 

malomszámmal jelzett település esetében (Buda – 0,8:0,8; Pest – 0,2:0,7; Pozsony – 0,4:0,8) 

az arányok sokkal kiegyenlítettebbek. Árnyalja a képet, hogy Debrecen határában országos 

                                                            
381 Dávid 1957, 149. 
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kitekintésben kiemelkedő az élőerővel működtetett és ezen belül is a szárazmalmok száma, 

melyek kapacitása általában kisebb a vízimalmokénál.382  

 

42. ábra Debrecen város háztartásainak, szántóinak, irtványainak, rétjeinek, szőlőinek és 

malmainak százalékos aránya az 1715. és 1720. évi összeírásokban szereplő 39 szabad királyi 

város összesített adataihoz viszonyítva. Jelmagyarázat: Kategóriák a vízszintes tengelyen: 1 = 

háztartás; 2 = szántó; 3 = irtvány; 4 = rét; 5 = szőlő; 6 = malom. Rombusz = 1715. évi adat; 

négyzet = 1720. évi adat. 

 

A 41. ábrán és a 12. táblázatban megfigyelhető arányeltolódás az adózók és az adóalapot 

képező ingatlanok vonatkozásában árulkodhat az 1720. évi felmérés során megvalósult 

hatékonyabb felvételről, de utalhat valós növekedésre is, hiszen ez az időszak az újjáépítés 

éveit jelentette.  

Vizsgált területünk legfontosabb települése, Debrecen szabad királyi város adatait értékelve: 

1715-ben itt koncentrálódott a vizsgált 9.931 km² terület összeírt háztartásainak 29,8%-a, 

szántóföldjeinek 5,3%-a, irtványainak 0%-a, rétjeinek 22%-a, szőlőinek 0%-a és malmainak 

67%-a. 1720-ban itt volt az összeírt háztartások 23,9%-a, a szántók 2,1%-a, az irtványok 0%-
                                                            
382 A debreceni malmokról lásd (Balázs 1990a). Szélmalmok ebben az időben még csak kis számban 

fordulhattak elő. E malomtípus elterjedése a 18. század második felére tehető. Szélmolnárok Debrecen mellett 

csak Kecskeméten alapítottak céhet a 19. század első felében (Pongrátz 1967, 18). 

A késő középkori és kora újkori malmok teljesítményére vonatkozó ismeretek áttekintését nyújtja (Ferenczi 

2008, 152), az Árpád- és Anjou-koriakét (Vajda 2011; 2012). Malomkataszter a Magyar Királyság keleti felére 

(Ozsváth 2011). Vadas András a Battyány uradalom (Vas és Zala megye) 17. századi vízimalmainak 

működtetése kapcsán megállapítja, hogy a vízimalmokat potenciális teljesítményüknél lényegesen kisebb 

tényleges teljesítmény jellemezte (Vadas 2014). Az élőerővel működtetett malmokról nyújt áttekintést (Balázs 

1990b). 
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a, a rétek 5,6%-a, a szőlők 78,3%-a és a malmok 41,4%-a (12. táblázat, 39. ábra). Erre utal, 

hogy Budán, Debrecenhez képest fele annyi malom mellett lényegében a debrecenivel 

megegyező malmokból származó jövedelmet tartalmaz az összeírás. 

 

43. ábra Debrecen város háztartásainak, szántóinak, irtványainak, rétjeinek, szőlőinek és 

malmainak százalékos aránya az 1715. és 1720. évi összeírásokban 9331 km² kiterjedésű 

tiszántúli vizsgálati területünkön szereplő települések (Debrecennel együtt) összesített 

adataihoz viszonyítva. Jelmagyarázat: Kategóriák a vízszintes tengelyen: 1 = háztartás; 2 = 

szántó; 3 = irtvány; 4 = rét; 5 = szőlő; 6 = malom. Rombusz = 1715. évi adat; négyzet = 1720. 

évi adat. 

 

Ez a két város őrlési kapacitása közötti 1:2 arányra utal, pedig Evlia Cselebi (1663) Budára 

vonatkozó adatai alapján alig fél évszázaddal korábban Budán is magas volt az élőerővel 

mûködtetett malmok száma. Érdemes azonban azt is figyelembe vennünk, hogy a vízimalmok 

teljesítménye is nagy szórást mutatott és ezeknek a szárazmalmoknál jóval összetettebb 

örlőmûveknek a vízi műtárgyai (pl. kerék, gát, csatorna, stb.) jelentős mértékû amortizációnak 

voltak kitéve. Működésüket a szélsőséges hidrológiai események (árvíz, aszály) is 

korlátozták. Ehhez képest a szárazmalmok működése sokkal kiegyenlítettebb lehetett. Túlzás 

lenne a 18. század elején malomiparról beszélni, de az őrlési kapacitások ilyen mértékű 

koncentrációja Debrecennek a korabeli élelmiszeriparon és -kereskedelmen belül betöltött 

regionális súlyponti szerepére utal, mely országos összehasonlításban is kiemelkedő mértékű. 

Az adatfelvételezés körüli anomáliákra utal, hogy a mészárszékek jövedelmére vonatkozó 

adat a harminckilenc város közül az összeírásban csak Debrecen sorában szerepel. 

Ha ötven évet előre tekintünk, az 1770-es évtizedben a városi piacok összeírásai alapján 

Debrecen a harmadik legnagyobb forgalmú gabonapiacként tűnik fel (21. táblázat). 
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Figyelembe véve a körülményt, hogy a Debrecent ekkor megelőző két piac – a nyugati 

határon fekvő Nezsider és Sopron – kiemelkedő forgalmukat a nyugati irányú exportnak 

köszönhették, az 1770-es években Debrecen volt az ország első számú belföldi gabonapiaca. 

Az 1715. és 1720. évi összeírásokban a város őrlési kapacitásaira vonatkozó adatok alapján az 

is feltételezhető, hogy Debrecen kivételes gabonapiaci helyzete már a 18. század elején, a 

háborús felfordulást követő első évtizedben is fennállt. A városban 1715-ben 1596 hold, majd 

1720-ban 1972 hold szántóterületet írtak össze.383 A korabeli gabonahozamok Zoltai Lajos 

becslése alapján 3-6 pozsonyi mérő/hold (1,41-2,82 q/hold) között ingadozhattak.384 Glósz 

József által a 18. század vége és a 19. század első fele közötti időszakban alföldi átlagként 

becsült 6,6 pozsonyi mérő (továbbiakban pm; 3,1 q/hold) lényegében a Zoltai Lajos által 

becsült értéktartomány felső értékének felel meg.385 

A 18. század végi hortobágyi és hajdúsági gazdálkodási viszonyok megértése szempontjából 

rendkívül becses forrás (Balmaz)Újváros 1794. és 1797. évi kamarai összeírása, mely 

tartalmazza a város úrbéres földjeinek hozambecslését is: „A mezőváros lakóinak a földje sík 

területen fekszik, és az alárendeltek (subditi) nem haszon nélküli mezőgazdaságot űznek. A 

föld ezen a területen jó, nem csupán szikes. Különben olyan mértékben termékeny, hogy egy-

egy mérő elvetett mag után rozsból 4, tavaszi búzából 3, árpából 4 és zabból 4 mérőt hoz. Egy 

mérő rozsból 81 1/2 fontot, tavaszi búzából 81, árpából 62 és zabból 40 fontot nyom, amiből 

jó minőségű gabonát lehet mérni, minthogy a területet I. osztályúnak minősítettük.”386 A 

kamarai összeírásban szereplő hozamok a Zoltai Lajos által becsült értéktartomány alsó 
                                                            
383 Az elnevezés az egy köböl vetőmaggal bevethető terület nagyságára utal. 
384 Zoltai 1911b. 

1 pozsonyi mérő = 62,53 liter = 40 kg búza (Magyar Néprajzi Lexikon 1977, Mérő címszó; Bogdán 1991). 

Vagyis Bogdán István történeti űrmértékekre vonatkozó becslése szerint 1 liter búza 0,64 kg. A ma hatályos 

magyar búzaszabvány szerint a legnagyobb tömegben felhasznált fajták esetében (Triticum aestivum és Triticum 

durum) 1 liter búza minőségtől függően 0,72-0,78 kg közötti sávban mozog (MSZ 6383, 1. táblázat). A 

továbbiakban 1 pozsonyi mérő térfogattömege – a magyar szabványban szereplő térfogattömeg értéktartomány 

középértékével számolva – 46,9 kg (62,53 l x 0,75 kg/l = 46,9 kg). 
385 Glósz 2009a, 206.  
386 Varga 1959, 169.  

Az idézetben szereplő font az országban hivatalos bécsi font lehetett, mely 0,56 kilogrammot nyomott (Hóman 

1916, Középkor súlyrendszer – Táblázatok). 

A dokumentum világosan utal arra, hogy a szikesedés fogalma korántsem ismeretlen az adatrögzítők előtt és 

akár jelentős kiterjedésű területet érinthetett a Tiszántúlon már a folyószabályozás előtt (Varga 1971, 169). 

A közölt hozamok az alacsony észak- és kelet-európai átlagoknak felelnek meg, melyek 30-50%-kal maradnak el 

a dél- és nyugat-európai hozamoktól (Grigg 1980, 218; Braudel 2004, 124). 
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harmada körüli értéknek felelnek meg. Zoltai Lajos hozamadatai alapján a Debrecenben 

1720-ban felvett szántók éves hozamát az 2.780–5.560 q közötti tartományban becsülhetjük. 

Figyelembe véve Glósz József által közölt egy fő és egy család éves gabonaszükségletét (9 

pm = 4,5 q; 57,5 pm = 27,0 q), a Debrecenben 1720-ban összeírt szántók az adókat nem 

számítva, de a vetőmagszükségletet igen, 600-1250 fő vagy 100-200 család éves szükségletét 

fedezhették, mely az összeírt háztartásoknak csak töredéke (12. táblázat).387 Számolnunk kell 

azzal, hogy az összeírásban felvett szántók mellett a város a nem telki állományba tartozó 

területeken is nyithatott szántókat. A közösségi földek felosztásáig, közösségi döntésen 

múlott, hogy a város földjein milyen földhasználatot engedélyez.388 A fenti számításban 

pusztán a szántóföldi állomány gabonatermő potenciálját vettem figyelembe, miközben 

számos más növény termesztéséről tudunk, tehát gabonatermesztés feltehetően csak a 

szántóföldek egy bizonyos részén zajlott. 

A fenti gondolatsort lezárva, a szántók arányai a népesség méretéhez képest arra utal, hogy 

Debrecen lakossága gabonaszükségletének többségét nem saját határában állította elő, hanem 

az a várost övező Hajdúságból érkezett. E tényező és a Debrecen határában koncentrálódó 

őrlési kapacitás a gabonatermesztés és malomipari funkciók várostérségen belüli eloszlására, 

térségi együttműködésre utal. 

 

3.2.4. A hajdúsági és nagykunsági településcsoport 

 

A hajdúsági városok 18. század végi ingadozó gabonatermeléséről, a jó termésű években 

feleslegként maradó gabonáról, valamint Debrecen tartós gabonahiányáról Veliky János és 

                                                            
387 Glósz 2009a; 2009b. 

Összehasonlításként Szűcs Jenő egy középkori parasztcsalád éves gabonaszükségletét 8 q/év mennyiségre teszi 

(Szűcs 2002, 265 –266). 

Fernand Braudel a paraszti életszínvonal drasztikus süllyedéséről: az elfogyasztott élelmiszer minőségének 

romlásáról és mennyiségének csökkenéséről tudósít az újkori Európában. Megállapítása szerint az étrendben a 

fehérjék háttérbe szorulnak és a szénhidrátok fogyasztása kerül előtérbe. Példaként említi az 1750 körüli 

piemonti átlagfogyasztást: 2,71 q/fő gabonaféle, melyben 0,45 q-t tesz ki a gesztenye. Velencében 1,8 q búza 

vagy másfélszer ekkora kukoricamennyiséget számítanak egy mezőgazdasági évre. A párizsiak átlagfogyasztása 

a 17. század közepe és a 19. század eleje között 2 q/év körül ingadozott, és csökkenő tendenciát mutatott. Lásd 

Braudel 2004, 133- 136. 
388 Jó példa erre a szoboszlói szabályozott legelőváltás rendje, mely a szántónak kijelölt terület kiterjedésének 

rugalmas szabályozására utal. A város 11 járásra osztott közös földjein „a régi mód szerént egy Esztendőben 

három négy Szakasz is volt szántásban, a többi forgó földek Marha járónak szolgáltak”. (Orosz 1986, 415). 
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Glósz József tesznek említést.389 Az 1715. évi és az 1720.évi összeírás településsoros adatait 

szemlézve az állattenyésztő hajdúsági városok területén a szántóföldek figyelemreméltó 

koncentrációja figyelhető meg, mégpedig a debreceni piactól húzott 20-30 km-es körön belül 

(52. ábra). Balmazújváros, (Hajdú)Böszörmény, (Hajdú)Dorog, (Hajdú)Nánás, (Hajdú)Szovát 

és (Hajdú)Szoboszló háztartásainak aránya a vizsgált terület összes háztartásaihoz képest 

1715-ben 16,8% és 1720-ban 14,3%, míg a szántóföldjeik aránya a vizsgált terület egészéhez 

képest 1715-ben 33,6% és 1720-ban 26,2%.390 Az öt hajdúsági és egy hortobágyi településen 

1720-ban összeírt 24.924 hold föld hozama a fent bemutatott számítási módszerrel 7.800-

15.600 fő vagy 1.200-2.400 család szükségletét fedezhette, míg ezen a hat településen 527, 

majd 651 háztartást írtak össze. Ez nagyjából arra utal, hogy a hat település még a legrosszabb 

termés idején is képes volt előállítani saját lakossága gabona- és egyéb terményszükségletét, 

míg az átlagos években jelentős mennyiségű piacra vihető terményt állított elő. 

Következtetésem szerint a növénytermesztésre kiváló adottságú földállománnyal rendelkező 

állattenyésztő hajdúsági városok gazdálkodása feltehetően már késő középkori létrejöttük óta, 

de a török kort követően bizonyosan, legalább két lábon állt.391 

 

13. táblázat Az 1720. évi összeírásban 1000 hold feletti szántóval szereplő települések  

Település 
hold 
szántó Település 

hold 
szántó 

Karcag mv. 8092 (Hajdú)Dorog mv. 2394 
(Tisza)Füred 7019 Túrkeve 2064 
(Hajdú)Böszörmény mv. 6518 Debrecen szkv. 1972 
(Kun)Madaras 4854 (Tisza)Kürt  1958 
(Hajdú)Szoboszló mv. 4524 Nádudvar mv. 1485 
(Mező)Túr mv. 4071 Egyek 1471 
(Balmaz)Ujváros  3893 (Tisza)Roff  1386 
(Hajdú)Nánás mv. 3841 (Tisza)Ders  1311 
(Kun)Hegyes 3800 (Tisza)Szent-Imre  1206 
(Hajdú)Szovát 3756 Püspökladány 1193 
Szeghalom 3684 Berekböszörmény mv. 1130 
Kisújszállás 3269 Kaba 1041 
(Füzes)Gyarmat mv. 2802   

mv = mezőváros, szkv = szabad királyi város 

 

                                                            
389 Veliky 1971, 85; Glósz 2009a, 24. 
390 (Hajdú)Böszörmény, (Hajdú)Dorog, (Hajdú)Nánás, és (Hajdú)Szoboszló a hajdúkerület részei. 
391 A késő középkori földhasználat kapcsán idézett dokumentumok már a 14-15. században is felvetetik ennek a 

kettős struktúrának a meglétét. 
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14. táblázat Az 1720. évi összeírásban 1000 hold feletti szántóval szereplő 1886 előtt 

mezővárossá váló települések a Hortobágy-Sárréten 

Év Település neve 
1744 (Tisza)Füred 
1811 (Kun)Madaras 
1811 (Kun)Hegyes 
1806 Kisújszállás 
1808 Túrkeve 
1847 Püspökladány 
1871 Kaba 

 

 

44. ábra Az 1720. évi összeírásban 1000 hold feletti szántóval szereplő települések a vizsgált 

területen. Jelmagyarázat: 1 = 1000 holdnál nagyobb szántóterület, 2 = 2000 holdnál nagyobb 

szántóterület; 3 = vizsgált terület határa; 4 = kistáj határa. Forrás: Acsády 1896. Saját 

szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 
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Összefoglalva, a hajdúsági városok földjei lakosságuk fogyasztását meghaladó mennyiségű 

szántóföldi növény és háziállat előállítását biztosíthatták. Míg az előbbi feltehetően a közeli 

nagyvárosba, Debrecenbe jutott, addig az állattenyésztés belső fogyasztást meghaladó felesleg 

többsége távolabbi fogyasztókhoz került.  

Az 1720. évi összeírásban 1000 hold feletti szántóval szereplő települések térbeli eloszlását 

értékelve: a listában szereplő huszonöt településből nyolc mezőváros és egy szabad királyi 

város volt (14. táblázat). Hét település nyerte el a mezővárosi rangot 1848 előtt és további 

kettő: (Balmaz)Újváros és Szeghalom már a 15. században mezővárosi kiváltságokkal 

rendelkeztek. A török korban elnéptelenedtek, azonban újranépesedésük után e települések 

fejlődése megtorpant. Az 1720. évi összeírásban 1000 hold feletti szántóval felvett huszonöt 

település közül tizennyolc város vagy a 18-19. században várossá váló település (14. táblázat). 

Ez mindenképp figyelemre méltó egybeesés. A szántóföldek ilyen mértékű koncentrációja a 

városi települések esetében a mezőgazdasági árutermelés városképző funkciójával állhat 

összefüggésben. További megfigyelésem, hogy az 1720-ban összeírt szántóföldek 

koncentrációja a Hajdúságban, a Nagykunságban és a folyóhátakon megült jelentősebb 

települések határában mutatkozik (14. táblázat). Az öt nagykun település (Hegyes, Karcag, 

Kisújszállás, Madaras és Túrkeve) határában még a hat hajdúsági településnél is több, 26.149 

hold szántóföldet írtak össze 1720-ban, mely a vizsgált 9931 km² kiterjedésű területen felvett 

szántók 23,2%-a, míg az öt nagykun településhez a háztartásoknak csak 7,7%-a tartozott. 

 

15. táblázat Rendezett tanácsú városok a vizsgálati területen 1886-ban.  

Forrás: 1912. évi LVIII. tc. a városok fejlesztéséről 

Város 
(Hajdú)Böszörmény 
(Hajdú)Nánás  
(Hajdú)Szoboszló  
Karcag  
Kisújszállás 
(Kun)Hegyes 
(Mező)Túr  
Túrkeve 

 

Összességében tehát 1720-ban a tizenegy nagykunsági és hajdúsági településen, melyek 2411 

km² kiterjedésű határába tartozott a vizsgált terület 25,8%-a, a háztartások 22%-át és a 

vizsgált terület szántóföldjeinek közel felét (49,4%) írták össze. Erre a két jelentős 
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autonómiákkal rendelkező és dinamikusan urbanizálódó települések alkotta gabonatermő 

régióra több szempontból is érdemes figyelmet fordítanunk. 

E települések tartós és sajátos irányú városiasodását jelzi, hogy vizsgálati területünkön az 

1912. évi LVIII. törvénycikkben rendezett tanácsú városként meghatározott települések 

ugyanebben a két régióban koncentrálódnak. Fejlődésük egyediségére mutat rá Bácskai Vera 

és Nagy Lajos, akik az 1828. évi 138 városi funkciójú település körében és speciális 

szerepkörű városokként határozták meg Hajdú(Böszörményt), Hajdú(Szoboszlót) és 

Karcagot. E települések Dávid Zoltán, Gyimesi Sándor és Keleti Károly munkáiban is a 

városi funkciójú mezővárosok körében bukkannak fel.392 Bácskai Vera hangsúlyozza, hogy e 

„központi helyi funkciót nélkülöző, speciális szerepkörű városok nyilvánvalóan más 

szempontú vizsgálatot igényelnének…, amelyek… a magyarországi városok alapvető részét 

képezik.”393 Bellon Tibor és Beluszky Pál egyaránt hangsúlyozzák, hogy az állattartó alföldi 

mezővárosok fejlődésében nagy hagyományokkal rendelkező önkormányzatiságuk és az 

állattartásból származó évszázadokon áramló jelentős bevétel fontos szerepet játszott, mely 

nem kőépületekben, hanem autonomitásuk fennmaradásában manifesztálódott.394 Árnyalja e 

települések gazdálkodásáról kialakult képet, hogy határukban mutatható ki a szántóföldek 

legnagyobb mértékű koncentrációja.395 A hajdúsági és nagykun települések közül egyben sem 

mutatható ki jelentős ipari tevékenység az 1715. és 1720. évi összeírásokat követő másfél 

évszázadban. Vonzerejük és prosperitásuk alapvetően a mezőgazdasági termelés sikereiből és 

önrendelkezésükből táplálkozott. Két olyan településcsoportról van, amelyek számára a 

szoros együttműködés, a funkciók megosztása és a csoport egyben tartása identitásuk részét 

alkotta.396 Területi és közjogi különállásuk története mély sorsközösséget, szövetségi 

rendszert és munkamegosztást alakított ki, mely nagyban hozzájárult környezetükből való 

tartós kiemelkedésükhöz.397 

                                                            
392 Keleti 1871; Dávid 1965; Gyimesi 1975. 
393 Bácskai 2002, 102. 
394 Bellon 1996; Beluszky 2001. 
395 Megemlítendő, hogy a nagykunsági Kisújszállás és (Kun)Hegyes várossá válása nem is az állattenyésztés 

dominanciájának korszakában, hanem a 19. század második felében, növénytermesztésre való átállásuk 

időszakában történt. 
396 A kishajdú települések együttes fellépését emeli ki Rácz István (1981a). A hajdúvárosok országgyűlési 

jogának elnyerésért folytatott összehangolt fellépésről tudósít Nyakas Miklós (1992). A hajdúsági és egyes 

nagykun települések Debrecennel fennálló kölcsönös kereskedelmi kedvezményeit ismerteti Gyimesi Sándor 

(1958, 9). 
397 Tagányi 1896b. 
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3.3. A 18. század végi földhasználati rendszer rekonstrukciója az I. katonai felmérés 

térképe alapján: a térképi forrás ismertetése 

 

Történeti térképek pótolhatatlan forrásbázist biztosítanak a hidrológiai viszonyok, a 

felszínborítás, a földhasználat és a településszerkezet hosszú idősorú elemzései számára.398 Az 

1715. és 1720. évi összeírások és a 19. század második felében megvalósított kataszteri 

felmérés között eltelt időszakban az I. katonai felmérés térképe kiváló lehetőséget nyújt 

vizsgált területünk folyószabályozások előtti földhasználati rendszerének táji szintű 

elemzésre. A térképi adatok keletkezési körülményei és ebből adódó megbízhatóságuk az írott 

forrásokhoz hasonlóan széles skálán mozog, ezért forrásként való felhasználásuk előtt 

indokolt a keletkezési körülmények és az adatfelvételezési eljárások tisztázása.399 Az 1715. és 

1720. évi összeírások kudarcát és az 1720-as évek diétáin tapasztalt éles nemesi ellenállást 

követően a kormányzatnak nem nyílt lehetősége megvalósítani az ország földhasználati 

rendszerének mélyebb megismerését biztosító területi adatgyűjtést. A kormányzat az osztrák 

örökösödési háború során, 1741-ben alkura kényszerült a nemességgel, melyben garantálta a 

nemesi birtok, így a telki állományba tartozó földek állami adómentességét. A magyar 

uralkodó osztály az örökösödési háborúban tanúsított hatékony és gyors fellépéséért cserébe 

az 1741. évi VIII. törvénycikkben „Ő királyi szent felségének jóságos kijelentése alapján 

szentesittetett, hogy Magyarország és a hozzá kapcsolt részek karainak és rendeinek 

sarkalatos jogai, szabadságai, mentességei és kiváltságai, jelesül azok, ..., melyek őket 

mindenféle adózás alól fölmentik, sőt a kiváltságaiknál fogva ősi szokás alapján abban is 

megerősítik, hogy a telekkel semmiképen ne járjon együtt a közteher…”. Így a föld 

jövedelemtermelő képességének meghatározását szolgáló adatbázisok összeállítására Mária 

Terézia uralkodása alatt nem kerülhetett sor. A nemesség földadójának bevezetésre 

legközelebb II. József tett kísérletet, azonban az 1786. február 10-én kelt pátensben elrendelt 

és erőszakosan keresztülvitt kataszteri felmérést, valamint a ráépülő földadó bevallást a 

nemesség és érdekei legfőbb fóruma, a vármegyék, ahol lehetett – érthető módon – 

akadályozták. Az ellenzék és az udvar közötti éles konfliktus a kormányzat kudarcával 

végződött. Az egységes földadó bevezetését az 1790. február 9-én kelt helytartótanácsi 

rendeletben elhalasztották, a „törvénytelen rendeleteket visszavonták és a felmérést 

                                                            
398 Herke 1934; Soó 1935; Roberts – Wrathmell 2000; Novák 2001; Timár 2003; Peterson et al. 2004; Biró 2006; 

Nagy – Penksza 2006; Deák et al. 2008; Konkoly-Gyúró et al. 2010; Saláta 2011; Eplényi 2012. 
399 Módy 1972b; Molnár – Biró 2010 2010. 
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felfüggesztették”.400 A megyék ezt követően a kataszteri felmérés anyagait többnyire 

megsemmisítették, melynek csak töredékei maradtak fenn.401 „Hogy ezen veszedelmes végre 

változó munka a földnek színéről örökre eltöröltessen, ... közönségesen megégettessen. A föld 

mérését jelentő fajelek és oszlopok mindenütt kivágassanak. Letöröltessék a házak falai-ra 

felfestett számot.”402 

A hétéves háború (1756-1763), melyet Henry Kissinger Winston Churchill nyomán az első 

világháborúként határoz meg, új fejezetet nyitott a térképészet történetében.403 Az európai 

hatalmak és a világméretű küzdelem nyomán színre lépő Amerikai Egyesült Államok is 

területeik katonai térképezésébe fogtak. A kontinensen először Franciaországban César-

François Cassini vezetésével indították meg a felvételezési munkát, melyet nyomban követett 

és magasabb színvonalon valósított meg a leszakadása ellen küzdő Habsburg állam.404 

A hétéves háború osztrák tapasztalatai világossá tették, hogy a hadsereg mozgását és ellátását 

befolyásoló földrajzi tényezőket, a településállományt, az úthálózatot, a felszínborítást és az 

egész tájat a lehető legpontosabban fel kell mérni. A birodalom katonai térképezése a 

központi hatalom megszilárdítását, a felvilágosult abszolutizmus bevezetését követően 1763-

ban Szilézia térképezésével kezdődött. A Magyar Királyság felmérését a „Cs. Kir. 

Főszállásmesteri Kar beosztott tisztjei, illetve az ezredeiktől vezényelt tisztek végezték” 

Andreas von Neu ezredes irányítása alatt 1782 és 1785 között.405  

Az I. katonai felmérés térképeinek nincs vetületi rendszere, az ábrázolás geodéziai hátterét 

mérőasztalon végzett háromszögelés és a fix pontoknak tekinthető templomok, hegycsúcsok 

és egyéb tereppontok nyújtották. A helyszíni felmérések során már meglévő térképi állományt 

is feldolgoztak. Így a jobb térképi ellátottságú területek ábrázolása részletesebb 

alapinformáción nyugodott. Sok múlt a személyi állomány alaposságán és ábrázolási 

képességén is. A domborzati elemek ábrázolása a festészetben honos perspektivikus 

módszerrel történt. Feltűnőek az egyenként nagyjából 216 km² terepi részletet ábrázoló 

térképszelvények részletezettségében és kivitelében tapasztalható eltérések. Egyes szelvények 

szisztematikus részletességgel közvetítik a korabeli táji mintázatot, míg mások kevésbé. 

Rendkívül kifejező és egységes viszont a térkép jelmagyarázata. 

                                                            
400 Barta 1978, 38. 
401 Dávid 1960, 37; Benda 1973, 33. 
402 Szakállas 2003, 136. 
403 Churchill 1958. Idézi Kissinger 1996. 
404 Klinghammer 2012. 
405 Jankó 2007; Kovács 2002. 
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16. táblázat Az I. katonai térkép művelési ágakra és vízrajzra vonatkozó jelzései. 

Forrás: Jankó 2007. 

Művelési ágak Vízrajz 
Kert Forrás 
Szőlő Patak 
Mező, legelő Folyó 
Szántó Csatorna 
Erdő Száraz árok 
 Kút 
 Tó 
 Malomtó 
 Mocsár náddal 
 Mocsárnád nélkül 
 Átkelőhely 
 Híd fából 
 Híd kőből 
 Híd pillérkövekkel 
 Hajóhíd 

 

Jankó Annamária közel száz jelkulcsot tartalmazó ismertetése alapján az Erdély és a Katonai 

Határőrvidék nélküli Magyarországról készült 963 db térképlap jól értelmezhető.406 Történeti 

ökológiai elemzések sokasága bizonyítja, hogy a térképmű felszínborításra vonatkozó 

ábrázolása rendkívül értékes adatbázisunk.407 A térképlapok ábrázolásakor öt művelési ágat és 

tizenöt féle vízrajzi jelzést használtak (16. táblázat). A vízrajzi elemek variabilitása is 

megerősíti a tényt, hogy a vízrajz alapos ismerete a reguláris hadseregekhez kapcsolódó 

logisztikai feladatok miatt a térképezés kiemelt szempontja volt. A felszínborítás ill. a 

művelési ágak elemzése szempontjából fontos körülmény, hogy a művelési ágak, a vízborítás 

és a lakott felszínek ábrázolása egymástól világosan elhatárolható. 

 

3.3.1. Módszer 

 

A I. katonai felmérés térkép belterület kategóriája a települések utcahálózata által lefedett 

területrészeket tartalmazza. Az I. katonai térképen a fasorok, gyümölcsösök, erdők, települési 

és települések körüli fásszárúakkal telepített területek ábrázolása azonos. Az elsősorban utakat 

és vízfolyásokat kísérő fasorokat és a települések belterületén vagy a belterületi részeket 

körbeölelő fásszárú borításra utaló jelzéseket nem soroltam az erdőkhöz. A szőlők ábrázolása 
                                                            
406 Jankó 2007. 
407 Biró – Molnár 2009; Molnár – Biró 2010; Gábris – Túri 2008. 
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egyértelmű, azokat világosan lehatárolt poligonok jelzik. A térképen ábrázolt gyepfelszínek 

jelentős részét átszövi a tájat behálózó erek és vízállások hálózata. A térképszelvények 

váltásánál jól megfigyelhető, hogy az egyik szelvényen még rétként ábrázolt térszínt a 

másikon már vízborítással, esetleg nádassal ábrázolták. Ez fakadhat abból, hogy a különböző 

időpontokban felvételezett szelvények készítésekor a térképészek eltérő mértékű vízborítással 

szembesültek. Másrészt abból is származhat, hogy az egyes szelvények készítése során 

felhasznált helyi térképi ábrázolások vagy a helyi adatközlők ugyanazon térszín egyik és 

másik felét eltérő hidrológiai jellemzőkkel látták el. Tekintettel a nagy terülten mutatkozó 

időszakos vízborításra, a rétek jelentékeny része a víz kategóriába is besorolható lenne. A víz 

felszínborítás kategóriát az I. katonai térkép patak, folyó, csatorna, tó, mocsár náddal és 

mocsár nád nélkül területi kategóriái összevonásával hoztam létre. A szántóföldek jelölése az 

I. katonai térképen egyértelmű. 

 

45. ábra Győrffy István másolata (Hajdú)Szoboszló 1783. évi térképéről. 

Forrás: Győrffy 1926 

 

Tekintettel kell lennünk arra, hogy a kormányzati erőfeszítések ellenére a szántóként vagy 

legelőként feltüntetett területek kiterjedése az adóelkerülés bevett gyakorlata következtében 

tényleges állományuknál kisebb volt és ez az eltérés akár jelentős is lehetett. Egy másik 

szempontra hívja fel a figyelmet Orosz István, aki szerint nemcsak az adatfelvételezés évében 

szántóként használt területeket tüntették fel szántóként, hanem mindazokat a területek, 
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amelyeket a parlagoltató rendszerben csak ritkán, akár 5-7 évente szántanak csak.408 Azonban 

az I. katonai felmérést megelőző években a hajdúvárosokban földbirtokrendezést hajtottak 

végre. Ennek során a határ újraosztott közösségi tulajdonban álló részén, mely külső puszták 

mellett a parlagoltató gazdálkodás színtere volt, a szántókat kiosztották és csak a kaszálók 

maradtak osztásban a 19. század közepéig.409 

A fentiek mellett a Hajdúkerületben és Debrecen területén két speciális felszínborítás 

kategória kialakítására tettem kísérletet. Györffy István kutatásai hívták fel a figyelmet az 

alföldi települések egy körében fennmaradt, mára elenyészett, feltehetően keleti eredetű 

szálláskertes vagy kertes településszerkezetre.410 A 18. századi térképeken még számos 

település esetében jól megfigyelhető kétbeltelkesség a Hajdúkerület települései körében 

tipikus volt. Ezért e területen ábrázoltam ezt az egyedi földhasználati formát, melynek mai 

szemmel kifejezetten modernnek tűnő térszervezésében a település lakó és gazdasági funkciói 

egymástól jól elkülönült övezeti struktúrába rendeződtek.411 A lakóházak viszonylag kis 

alapterületű telkeken a belterület magját alkották, ahol csekély számú és kisméretű a 

gazdasági épületet létesítettek. A gazdasági épületek zöme és az állatállomány téli 

szálláshelyét biztosító szálláskert a lakóövezet mellett, többnyire azt körbeölelve bizonyos 

esetekben attól távolabb, elkülönülten helyezkedtek el.412  

A másik sajátos földhasználati forma helyszínei a Debrecentől északra és keletre elterülő 

ligeterdők. A nyírségi flórajárásba tartozó, többnyire homoki tölgyesek alatt képződött 

talajokon folytatott erdei szántóföldi művelés, legeltetés és kaszálás mozaikos (talán archaikus 

alapokon nyugvó) alkalmazására utal.413 A mozaikos felszínborítás fenntartása az erózió és 

aszály elleni védekezés szempontjából nagy jelentőséggel bírt. Másrészt a fahiányos Alföldön 

óriási értéket képviselő keményfa erdőállomány fenntartása és védelme a közösségek részéről 

nagyfokú előrelátást és szervezettséget igényelt. Erre a debreceni polgárok által gyakorolt 

fenntartható erdőgazdálkodásra utalt Hunyadi Mátyás nyilatkozata a 15. század végén.414  

                                                            
408 A parlagváltó gazdálkodásról lásd (Tagányi 1894). 
409 Orosz 1975. 
410 Győrffy 1926. 
411 Hofer 1960. 
412 Győrffy 1943. 
413 Beluszky 2001, 100. 
414 Lásd Összegzés és következtetések: A településhálózat változásai mintaterületeinken a felhasznált források 

tükrében című rész. (Balogh 1976, 13). 
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Az I. katonai felmérés térkép raszteres állományát georeferáltam, majd a raszteres állomány 

vektorizálásával 1:50.000 méretarányú fedvényeket hoztam létre a fentiekben ismertetett 

belterület, erdő, kert, ligeterdő, rét, szántó, szőlő, víz kategóriákban. Az öt kistájon az I. 

katonai felmérés térképe alapján rekonstruált felszínborítás kategóriák területi mintázatát 

összehasonlítottam a mezőgazdasági területek termőhelyi alkalmasságának értékelésére 2006-

ban létrehozott térinformatikai adatbázis jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú területek 

állományának kiterjedésével és mintázatával.415 Az adatbázis az Országos Területrendezési 

Terv erdőtelepítésre alkalmas területek és a kiváló mezőgazdasági adottságú területek övezeti 

lehatárolásának objektív, természettudományi hátterét biztosította.416 A termőhelyi adottságok 

értékelése a talajok fizikai félesége, vízgazdálkodása, kémhatása és mészállapota, továbbá a 

termőhely meteorológiai adottságai alapján agráralkalmassági-környezetérzékenységi 

térinformatikai elemzéssel, 1:100.000-es méretarányban készült el.417 Ebben a szántóföldi 

művelésre való alkalmasság három kategóriáját alakították ki: a gyenge, a közepes és a kiváló 

termőhelyi adottságú területekét. Utóbbi megfelel a térinformatikai adatbázis szántóföldi 

alkalmasság 3-as értékű állományának. A gazdálkodás feltételeit meghatározó talajtani és 

egyéb termőhelyi adottságok recens paramétereinek beemelése település-, gazdaság- és 

agrártörténeti vizsgálatokba nem újszerű gyakorlat.418 Vizsgált területünket érintően csak a 

Magyarország Régészeti Topográfiája 6. (Békés megye, Szeghalmi járás) kötetében készültek 

áttekintő térképek az egyes régészeti korszakokba sorolt lelőhelyek és a lösztalajok egymásra 

vetítésével.419 Azért döntöttem az alkalmassági kategóriák bevonása mellett, mert egy adott 

parcellán a történeti térképek alapján rekonstruált felszínborításnak és művelési ágnak a 

termőhelyi adottságot kifejező összetett alkalmassági kategóriával való összehasonlítását 

kifejezőbbnek tartottam, mint a korábban alkalmazott a talajok genetikai típusaival vagy a 

fizikai féleségével való összevetéseit.420 A termőhelyi alkalmasság értékelése során az erdő, 

mesterséges felszín, ültetvény, vizenyős területek és vizek felszínborítás kategóriáit a 2006. 

                                                            
415 Mivel a vizsgált települések mindegyikét a térinformatikai adatbázis nem fedte le, az összehasonlítást a 

település és településcsoportok esetében nem folytattam le. 
416 Centeri et al. 2006, 9. 
417 Centeri et al. 2006; SZIE-KTI – VÁTI 2006. 
418 Balogh 1953, 149; Dyer 1982, 19-20; Aston 1985; Clark et al. 2002. 
419 Ecsedy et al. 1982, Magyarország régészeti lelőhelyei Békés megye, szeghalmi járás Újkőkor – Honfoglalás 

kor-Középkor 1-6. című térképi mellékletek. 
420 Roberts – Wrathmell 2000, 21-25. 
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évi vizsgálatból kizárták.421 E kategóriákba eső területek némileg növelhetik jó, illetve kiváló 

termőhelyi adottságú területek történeti állományát. További szempont, hogy az I. katonai 

felmérés térképének raszteres állománya a georeferálás után 200-1300 m eltérést mutatott a 

referenciaként használt III. katonai felmérés térkép vizsgált pontjaihoz képest, ami szűkíti a 

katonai térkép és a termőhelyi alkalmasság fedvény összehasonlításának lehetőségeit. 

Egy másik hibatényezőként számolok azzal, hogy a vizsgált történeti térképek 

adatfelvételezése óta a termőhelyi adottságot alapvetően befolyásoló talajállapot akár jelentős 

mértékben is változhatott. A hidromorf és réti talajok kiszárítása vezetett a legnagyobb 

területen bekövetkezett átalakulási folyamatokhoz.422 Emellett komoly területet érintett a 

másodlagos szikesedés, majd később az öntözőcsatornák építését követően kisebb területen 

fellépő másodlagos láposodás. Például éppen a vizsgálati területünk északi részét 

(Tisza)Löknél átvágó és keleti határa mellett elvezetett Keleti-főcsatornához kapcsolódó 

öntözőrendszerben alakult ki Európa feltehetően legnagyobb kiterjedésű másodlagos szikes 

területe.423 E folyamatok eredményeként egyes korábban kiváló termőhelyi adottságú 

területek súlyos degradációt szenvedhettek el, s ezért a 2006. évi értékelésben gyengébb 

termőhelyi adottságú kategóriába sorolódhattak.424 Itt feltétlenül indokolt kitérni a másodlagos 

szikesedéssel kapcsolatban kialakult nemzedékek óta tartó vitára. A polémiát elsősorban a 

bizonytalanság és az információ hiány táplálja, hiszen a szikes területek tudományos igényű 

felvételezése jóval a Tisza-szabályozás után, Magyarország 1933-ban kezdődött talajtani 

térképezése során valósult meg. Másrészt a szikesedéshez vezető geológiai folyamatok 

értelmezése is jelentős eltéréseket mutatott, így empirikus és analitikus elemzések sem 

kínáltak perdöntő bizonyítékot a kérdés eldöntéséhez. Az utóbbi években, elsősorban a 

környezettörténeti vizsgálatok módszertani eszközeinek a fejlődése és a módszeres kutatási 

eredmények növekedése vezetett közelebb egyes folyamatok megértéséhez. Abban 

bizonyosak lehetünk abban, hogy szikeses talajok az emberi beavatkozások előtt a késő 

pleisztocén óta bizonyosan léteztek az Alföldön, azt azonban, hogy ezek milyen kiterjedésűek 

voltak a folyószabályozások előtt nem tudjuk.425 Kicsit közelebb vihetne bennünket a 

folyamatok megértéséhez, ha megtörténne a Kreybig-féle felmérésben szereplő és a mai 

szikesek állományainak módszeres földrajzi és talajtani összehasonlítása, melyre egyelőre 

                                                            
421 Centeri et al. 2006, 9. 
422 Várallyay 2000. 
423 Stefanovits 1981; Ángyán – Menyhért 2004, 74; Schofield et al. 2001 
424 A magyarországi talajpusztulás és degradáció területi mértékéről lásd Stefanovits 1981. 
425 Sümegi et al. 2013. 
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csak esettanulmányok szintjén került sor. Így például a Duna-Tisza közén a talajvíz 

gyorsütemű süllyedése a szikesek visszaszorulásához és a talaj kilúgozódásához vezetett.426 

Míg azonban a Duna-Tisza közén a talajvízszint csökkenésével, addig vizsgálati területünkön 

a talajvízszintek átlagos szintjének emelkedésével számolhatunk a Kreybig-féle talajtérkép 

elkészítése óta.427 E szempontok figyelembe vételével a mai termőhelyi adottság és a történeti 

idők szántóföldi állományának területi értékelése során csak óvatos és elsősorban területi 

arányokra vonatkozó következtetések hozhatók meg. 

 

3.3.2. Vizsgált területek 

 

A II. József kori felszínborítás vizsgálati területét a dolgozat középkori folyamatait elemző 

részében vizsgált öt kistáj mellett kiterjesztettem az 1715. és 1720. évi összeírás alapján 

rekonstruált két gabonatermesztési központra, (Hajdú)Böszörményre, (Hajdú)Dorogra, 

(Hajdú)Nánásra, (Hajdú)Szoboszlóra, (Hajdú)Szovátra, Debrecenre és a Köröstől északra 

elterülő öt nagykunsági településre, valamint a Hortobágyot nyugaton és északon keretező 

Tisza parti övezetre. Annak érdekében, hogy egybefüggő területen váljon értelmezhetővé a 

rekonstrukció Kaba, Nádudvar, (Püspök)Ladány, a Földes, Sáp és Tetétlen települések, 

továbbá (Hajdú)Hadház és (Hajdú)Sámson területét is a vizsgálati területbe vontam. Az így 

létrejött vizsgálati terület nagysága 742.457,2 ha (7.424,6 km²).  

A felszínborítás táji egységekben történő elemzése során az öt kistáj mellett az egy tömbben 

elterülő és az I. katonai felmérés térképén egy közigazgatási egységben ábrázolt 

(Hajdú)Böszörmény, (Hajdú)Dorog, (Hajdú)Nánás és (Hajdú)Hadház, továbbá az öt vizsgált 

nagykunsági település (Karcag, (Kun)Hegyes, (Kun)Madaras, Kisújszállás és Túrkeve határát 

összevont egységekben vizsgáltam. Mivel (Hajdú)Sámson a tőle délnyugatra elterülő 

Debrecen földesúri tulajdona volt és a két település a földhasználat és egyéb gazdasági 

kapcsolatok révén is teljesen összenőtt, területüket összevontan vizsgáltam. Kapcsolatuk 

szorosságára utal, hogy az I. katonai felmérés térképén is közös közigazgatási egységben 

ábrázolták őket. 428 E három településcsoporthoz hasonlóan közös elemzés készült a 

                                                            
426 Ladányi 2010, 10; Rakonczai 2013, 7, 9. 
427 Szalai 2011; Bezdán 2011b, 43–44.  
428 Mazsu János megállapítása szerint: „… a város vezetői is »belviszonynak« tekintették a sámsoniakhoz fűződő 

kapcsolatukat, rendszeresen árendáltatták számukra nem csupán a községhez tartozó földesúri járandóságaikat, 

de a közeli puszták és erdők (Pl. Nagycsere, Haláp) haszonvételeit is rendszeresen bérbe adták a sámsoni 

közbirtokosságnak vagy sámsoni gazdáknak, üzletembereknek.” (Mazsu 2013, 85) 
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Debrecentől délnyugatra elterülő (Hajdú)Szovát, Földes, Sáp és Tetétlen településcsoportról, 

melyeket az I. katonai felmérés térképén az előzőekhez hasonlóan közös közigazgatási 

területtel ábrázoltak (50. ábra).429 

 

3.3.3. Eredmények 

 

3.3.3.1. Földhasználat öt tiszántúli kistájon a 18. század végén 

 

Első benyomásom, hogy az ugyanazon ártéri rendszerbe tartozó kistájak felszínborítás 

struktúrája egymástól meglehetősen eltérő, azonban a három legnagyobb kiterjedésű 

felszínborítás kategória (a rét, a szántó és vizek) aránya közel azonos (ca. 30%). A 

különbségekre összpontosítva, a legjelentősebb eltérés a belterületi kategóriában mutatkozik. 

A legsűrűbb településállománnyal rendelkező Tiszafüred-Kunhegyesi-síkon és a Nagy-

Sárréten tizenkettő és tizenegy települést rekonstruáltam. Ezzel szemben az egyik 

legjelentősebb mértékű közép- és újkori településelhagyással sújtott Hortobágyon a katonai 

térkép három települést ábrázol, míg a Körösment-síkon és Dévaványai-síkon csupán kettőt-

kettőt.430 A Körösmenti-síkon Dévaványa és Szeghalom lakott területeinek egy-egy része 

nyúlik a kistáj területére, a Dévaványai síkon Dévaványa északi részét és Füzesgyarmatot 

ábrázolták. A hortobágyi belterületek aránya a kistáj teljes területében a nagy-sárrétinek 

csupán ötöde (17. táblázat). Egy másik észrevételem a településállomány sűrűsége és egyes 

felszínborítás kategóriák és ezen belül is a rétek, a szántóföldek és a szőlők kiterjedése közötti 

kapcsolatra vonatkozik (18. táblázat). A szántóföldek aránya a legritkábban lakott kistájakon 

legalacsonyabb és a legsűrűbben lakottakon (Tiszafüred-Kunhegyesi sík, Nagy-Sárrét) a 

legmagasabb. E két utóbbi kistájon a szántók aránya feltűnően magas, 40% feletti, közel 

kétszerese a többi kistájon rekonstruált arányoknak. Ezzel éppen ellentétes irányú kapcsolatra 

utalnak a rétek és lakott területek aránypárai. A legtöbb rét a legritkábban lakott kistájakon 

mutatkozik. Ezek a kapcsolatok benyomásom szerint összhangban állnak a dolgozat korábbi 

részében a késő középkori településpusztásodás és a szántó-legelő irányú művelési ág váltás 

szinkronitására vonatkozó következtetésekkel. 

                                                            
429 Földes és Sáp falvakban megvalósult önkormányzati bíráskodási gyakorlatról, a falvak által gyakorolt 

pallosjogról (Zoltai 1936). 
430 A Hortobágyon fennmaradt három településről és az idáig vezető folyamatról lásd a dolgozat Hortobágy című 

részét. 
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46. ábra A 18. század végi földhasználati rendszer rekonstrukciója az öt kistájon II. József 

korában. Jelmagyarázat: 1 = kistáj határa; 2 = belterület; 3 = erdő; 4 = rét; 5 = szántó; 6 = 

szőlő; 7 = víz. A = Hortobágy, B = Tiszafüredi–Kunhegyesi-sík, C = Nagy-Sárrét, D = 

Dévaványai-sík, E = Körösmenti-sík. Forrás: Arcanum; MTA FKI – MTA ÖBKI 2011. Saját 

szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 
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A szőlők és lakott területek aránya és mintázata is szoros kapcsolatra utal, hiszen szőlőskertek 

kizárólag a települések közelében létesültek (46. ábra). A legkiegyenlítettebb arányok az erdő 

felszínborítás kategóriában alakultak ki, melynek értékei az öt kistáj rendkívül alacsony 

erdősültsége következtében szinte azonosak. A korabeli gazdálkodók termőhelyi adottságok 

iránt tanúsított érzékenységére utal, hogy a szántóföldek és a jó, illetve kiváló termőhelyi 

adottságú területek aránya kistájanként hasonlóságot mutat (17. táblázat 5. oszlop és 18. 

táblázat 2. oszlop). 

 

17. táblázat A felszínborítás kategóriák százalékos aránya az öt kistájon II. József korában 

Kistáj Felszínborítás % 
 Belterület Erdő Rét Szántóföld Szőlő Víz Összesen
Dévaványai-sík 0,4 0,2 23,0 23,8 0,1 52,4 100,0 
Hortobágy 0,3 0,4 48,7 23,3 0,1 27,3 100,0 
Körösmenti-sík 0,3 0,3 54,2 19,4 0,1 25,7 100,0 
Nagy-Sárrét 1,4 0,3 20,8 40,3 0,4 36,9 100,0 
Tiszafüred-
Kunhegyesi-sík 1,1 0,2 34,4 41,5 0,9 21,9 100,0 
Összesen 0,7 0,3 38,4 29,7 0,3 30,6 100,0 

Forrás: Arcanum; MTA FKI; MTA ÖBKI 2011 

 

Kivételt a Körösmenti-sík jelenti. Az ellentmondás azonban csak látszólagos, hiszen olyan 

csekély a jó, illetve a kiváló termőhelyi adottságú területek kiterjedése, hogy az itt 

rekonstruált kevéske szántóval sem mutathatott területi egybeesést. A jó, illetve kiváló 

termőhelyi adottságú területek kistájankéti aránya rendkívül széles skálán mozgott. Az 

agrártevékenységre alkalmas területek legnagyobb koncentrációja a Nagy-Sárréten 

mutatkozik, melyek nagymértékű átfedést mutatnak a katonai térképen szántóként ábrázolt 

területekkel. Jól megfigyelhető, hogy a települések a hátság peremén helyezkednek el, és ez a 

közösségek számára a hátság magasabb térszínein elterülő szántókhoz és a települések 

előterében a mélyebb területeket jelző vizekhez egyaránt közvetlen hozzáférést biztosított. Az 

állattartás színhelyéül szolgáló réteket a települések szomszédságában, többnyire azokat 

körbeölelve alakították ki (belső legelők). A kistáj déli és nyugati részén megfigyelhető 

mocsarak és a szántók közötti sávban a legelők pufferzóna-szerűen keretezik a vízmentes 

térszíneket. Ez a zonalitás az egyes térszínek vízhatásához alkalmazkodó táj- és 

földhasználatra utal. 
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47. ábra Az I. katonai felmérés térképe alapján rekonstruált földhasználati rendszer és a jó, 

illetve kiváló termőhelyi adottságú területek az öt kistájon. Jelmagyarázat: 1 = kistáj határa; 2 

= belterület; 3 = erdő; 4 = rét; 5 = szántó; 6 = szőlő; 7 = víz; 8 = jó, illetve kiváló termőhelyi 

adottságú területek. Forrás: Arcanum; MTA FKI – MTA ÖBKI 2011. Saját szerkesztés. 

Szoftver: ArcGIS 10.2 
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18. táblázat A jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú területek százalékos aránya az öt 

kistáj területén II. József korában és 2006-ban 

Kistáj Jó, illetve kiváló termőhelyi 
adottságú területek 

Az I. katonai felmérés térképén 
vízborítással ábrázolt jó, illetve kiváló 

termőhelyi adottságú területek 
Dévaványai-sík 12,2 3,1 
Hortobágy 23,3 7,4 
Körösmenti-sík 3,4 0,2 
Nagy-Sárrét 38,7 3,4 
Tiszafüredi-sík 28,9 2,1 
Összesen 23,3 6,2 

Forrás: SZIE-KTI – VÁTI 2006; MTA FKI – MTA ÖBKI 2011 

 

A katonai térkép a Berettyó hátság nagyobb szintkülönbségekkel jellemezhető középső és 

keleti részén a Berettyó partjáig lehúzódó szántóföldeket ábrázol. Itt szeretnék visszautalni a 

dolgozatban közölt megfigyelésre a kistáj kettősségével kapcsolatban.431 A kis jégkorszak 

elején a kistáj stabil településállományúnak mutatkozó keleti és középső részén, a sűrű 

településhálózat középkori kialakulását és fennmaradását a Szereptől keletre elterülő Berettyó 

hátság domborzati adottsága mellett a jó termőhelyi adottságú területek kiemelkedő 

koncentrációja támogathatta. A kistáj mélyártéri medencék övezetébe sorolt és lényegében 

lakatlan területein a katonai térkép vízborítást ábrázol. A térképi ábrázolás alapján a 

szőlőskertek meglehetősen egyedi, a vízparti telepítésű szőlők két példája rekonstruálható. 

(Bihar)Nagy-Bajom esetében a település mellett ábrázolt érparton húzódó szarv formájú és 

déli kitettségű háton egészen a vízpartig lelógó szőlőskeretet ábrázoltak. Dancsháza esetében 

a hasonló helyzetű szőlőskertnél azonban úgy tűnik, hogy ennek egy részét egyenesen a 

feltöltődött érmederbe telepítették. E szőlőskertek érdekessége, hogy korábban nem homogén 

fajkészletű termelőegységek voltak, hanem gyümölcsfákkal vegyesen telepített kertségek. A 

gyümölcsösök esetében jól dokumentált, hogy számos esetben álltak időszakos vízborítású 

térszíneken.432 Vízparti helyzetű szőlőket láthatunk még (Püspök)Ladányban és 

(Hajdú)Szoboszlón is. 

                                                            
431 Erről lásd Az élőhelytípusok ismertetése című részt. 
432 Bellon 2003. 
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48. ábra A Tiszafüred-Kunhegyesi-sík eolikus szélbarázdáinak képe az I. katonai felmérés 

térképén és rekonstrukciójuk az EOTR 1:10.000 méretarányú topográfiai térképszelvények 

szintvonalai alapján. Forrás: Arcanum, FÖMI. Saját szerkesztés; Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

A Nagy-Sárréthez hasonlóan nagymértékű átfedés mutatkozik a szántóföldek és a jó, illetve 

kiváló termőhelyi adottságú területek állományai között a Tiszafüred-Kunhegyesi-síkon. 

Talán kissé meglepő, de a homok alaptalajú hátságok jelentős része jó illetve kiváló 

termőhelyi adottsággal rendelkezik (47. ábra). Ezek a térszínek a 18. század végén többnyire 

szántóföldi művelés alatt álltak. A Nagy-Sárrét esetében ismertetett vertikális zonalitás, a 

földhasználóknak a geomorfológiai adottságokhoz való alkalmazkodása a Tiszafüred-

Kunhegyesi-síkon is megfigyelhető. Bár a katonai térkép georeferálása során tapasztalt 

eltérések nem teszik lehetővé a pontszerű összehasonlítást, a Tiszafüredi-sík északi platóján a 

szántók és rétek északkelet-délnyugat irányú bordázottsága nagyon emlékeztet az eolikus 

plató felszínén, a szintvonalak által rekonstruált szélfútta barázdák morfológiai jegyeire (48. 

ábra). 

Az öt kistáj esetében a katonai térkép vizek felszínborítás kategóriába tartozó területeinek 

20,3%-a mutatott átfedést a jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú területekkel (18. táblázat). 
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Jelentősebb eltérés a Nagy-Sárrét délnyugati és nyugati ártéri medencéiben és a tőle délre 

elhelyezkedő Dévaványai-sík nyugati mélyártéri medencéjében, az Ösvény-ér hátság nyugati 

része mellett, továbbá a Hortobágy középső részén figyelhető meg (47. ábra). A Nagy-Sárrét 

kivételével, mindegyik terület a középkori településelhagyással kiugró mértékben érintett 

területek övezetébe tartozik (26. ábra, 9. táblázat). Ez a három terület a vízborítással ábrázolt 

és a jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú területek átfedéséből kialakult állomány 85,8%-át 

adta. A Hortobágy esetében e középső területen mutatkozó anomáliától eltekintve a 

szántóföldek és a jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú területek állományai a kistáj keleti 

peremén, húzódó Kadarcs-hátság környezetében koncentrálódva jelentős mértékű átfedést 

mutatnak. Szeretnék visszautalni a kis jégkorszak kezdeti fázisában a Hortobágyon mutatkozó 

településelhagyási folyamatra, melynek eredményeként az újkorra kizárólag a kistáj keleti 

peremén, a Kadarcs hátságán maradtak fenn lakott helyek. Következtetésem szerint az 

Ösvény-ér hátságának nyugati része környezetében és a Hortobágy középső régiójában a 18. 

század végén vízborítással ábrázolt jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú, nagyjából 22.000 

ha-ra becsülhető területek komoly vonzerőt gyakorolhattak a középkori meleg időszakban 

kirajzó telepesekre és földesuraikra. Ezek az alacsonyabb vízállású periódusokban megült jó 

termőhelyi adottságú térszínek a kis jégkorszak első fázisában, feltehetően a megemelkedő 

vízszintek hatására váltak a településelhagyás színtereivé. A Dévaványi-sík vonatkozásában 

megemlítendő, hogy a termőhelyi szempontok alapján legalkalmasabb területek többsége a 

18. század végén víz alatt állt. Szántóföldek itt és a szomszédos Körösmenti-síkon is, 

Füzesgyarmat és Szeghalom között húzódó, szántóföldi művelésre napjainkban kevéssé 

alkalmas, viszont ármentes hátságon mutatkoztak. 

 

3.3.3.2. Földhasználat a vizsgálatba vont települések határában a 18. század végén 
 

A vizsgálatba vont közel 7.500 km² kiterjedésű területen a felszínborítás Tiszával párhuzamos 

elrendeződésű övezeti struktúrája figyelhető meg. A Tiszát kísérő rétekkel, vízborítással és 

elszórt erdőfoltokkal jelzett keskeny parti sávot egy változó szélességű hátság kísér, mely 

döntően szántóföldi művelés alatt állt, míg a hátság mélyebb térszínein a rétek előfordulása 

jellemző. Legszélesebb szakaszán, a Tiszafüred-Kunhegyesi-síkon Szalók és Karcag között 

egy nagyjából 300 km², Nagyiván és (Tisza)Örvény között egy másik közel 220 km² 

kiterjedésű egybefüggő szántóföldi övezet jelzi a homokhátság magasabb térszínét. A 

Nagykunságban, mely részben lefedi a Tiszafüred-Kunhegyesi-sík déli, nagyobb kiterjedésű 

platóját, a Nagy-Sárrét esetében ismertetett földhasználati rendszerhez hasonló struktúra 
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rajzolódik ki. Három nagykunsági település, (Kun)Hegyes, (Kun)Madaras és Karcag a déli 

homokplató keleti nyúlványát ülték körbe (49. ábra). Előterükben árterek terültek el, a vízpart 

és a szántók között rétek pufferzónája húzódott, a településeket a belső legelők határolták. 

Például (Kun)Madarast lakói a hatalmas méretű Üllő-morotva szájában és egy másik morotva 

ármentes övzátonyán ülték meg. A település nyilvánvalóan jelentékeny jövedelmet nyert 

halastavaiból. A három település nagyjából 15.000 ha, azaz 150 km² kiterjedésű szántón 

gazdálkodhatott.  A parti hátságtól keletre rétek és vízborítás jelzik a vizsgált terület második 

övezetét, a Hortobágy-Berettyó változó szélességű völgyét (49. és 50. ábrák). A völgy déli 

régiója a Nagykunsághoz tartozott, melyen Karcag, Kisújszállás és Túrkeve osztoztak (49. 

ábra). Érdekes megfigyelni, hogy közvetlenül a Kakat-ér árterének partján települt és a 

Mirhó-fok elzárásában oly aktív Kisújszállás tűnik az áradásoknak leginkább kitett 

településnek. 

 

49. ábra A Nagykunság Köröstől északra fekvő öt településének földhasználati rendszere II. 

József korában. Jelmagyarázat: 1 = Nagykunság határa; 2 = belterület; 3 = erdő; 4 = rét; 5 = 

szántó; 6 = szőlő; 7 = víz. Forrás: Arcanum; MTA FKI – MTA ÖBKI 2010. Saját szerkesztés. 

Szoftver: ArcGIS 10.2 
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E kérdéshez kapcsolódik, hogy a Kisújszállás és Túrkeve között elterülő szántóföldekkel és 

rétekkel jelzett nagykunsági Tisza-hátság nagyjából kétharmada a Berettyó ármenetes 

magaslatain megült Túrkeve határába tartozott, míg Kisújszállás határának többsége a Kakat 

és Hortobágy-Berettyó mélyárterén feküdt. Ezzel szemben a Kakat-ér mellett fekvő 

Kunhegyes határának csak töredéke tartozott ártérbe, a települést lakosai egy minden időben 

ármentes magaslaton ülték meg, akik nagy területtel részesedtek a Tiszafüredi-síkhoz tartozó 

homok alaptalajú platón kialakított szántóföldi övezetből. E három települést geomorfológiai 

helyzetük és földjeik hidrológiai érzékenysége sorolta ellentétes érdekeket megfogalmazó 

táborokba a Mirhó-fok elzárása körüli polémiában.433 

Másik megfigyelésem az, hogy a katonai felmérés idejére megvalósult Mirhó-gát (melyet a 

katonai térkép is ábrázol) ugyan a tiszai árhullámok elől elzárta a Kakat-ér völgyét, azonban 

az érvölgyet alkotó késő pleisztocén meder és mély fekvésű ártere a térkép tanúsága szerint 

időszakosan vagy állandóan továbbra is vízborítás alatt állhatott. Ez magyarázatot ad arra, 

hogy a Mirhó gáttal „ármentesített” földeken miért kaszálókat alakítottak ki és nem 

szántóföldeket. Jól látható, hogy a nagykunsági földhasználati rendszerben is csak a stabilan 

ármentes térszíneket szántották, az időszakosan ár- vagy belvíznek kitett térszíneket 

legeltették és kaszálták. Ez nagyfokú alkalmazkodásra utaló földhasználati gyakorlat. A 

Hortobágy-Berettyó völgybe keletről kék sávval jelzett árterekkel szegélyezett vízfolyások 

(Kösély, Kék-Kálló, Berettyó) és nyugati irányból a Tisza áradó vízét a rendszerbe vezető 

erek csatlakoztak (48. ábra). A hátságokat átmetsző ősmedrekben kanyargó ereket (pl. Kakat-

ér, Folyás-ér) vízborítást jelző kék és rétséget jelző zöld sávok jelzik. A Hortobágy-Berettyó 

völgyét keleten a Nagy-Sárrét északkeleti részétől egészen a vizsgált terület északi részén 

megült Rakamazig nagyjából 100 kilométer hosszúságú szántókkal és rétekkel jelzett változó 

szélességű termékeny lösz- és homok alaptalajú plató szegélyezi. Itt az I. katonai felmérés 

térképe egy tömbben nagyjából 150.000 ha, azaz 1.500 km² kiterjedésű szántóföldi állományt 

ábrázol. Ennek az észak-déli irányban elnyúló övezetnek a keleti tájhatárán, szinte pontosan a 

termékeny övezet észak-déli tengelyében feküdt Debrecen. Tőle északnyugatra és délkeletre 

egy 30 km-es távolságon belül helyezkedtek el a hajdúsági városok A hajdúság keleti 

tájhatárán húzódott a negyedik zóna, az Alföldön egyedülálló erőforrásként fennmaradt 

hatalmas kiterjedésű nyírségi erdőség, mely egészen a Nyírséget keleten szegélyező Ér-

völgyig ért. 

                                                            
433 Erről lásd A Mirhó-fok esete című részt. 
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50. ábra A földhasználati rendszer rekonstrukciója Debrecen tiszántúli előterében II. József 

korában. Jelmagyarázat: 1 = kistáj határa; 2 = közigazgatási határ; 3 = belterület; 4 = erdő; 5 = 

szálláskert 6 = ligeterdő; 7 = rét; 8 = szántó; 9 = szőlő; 10 = víz; a = Tisza parti övezet; b = 

(Hajdú)Böszörmény, (Hajdú)Dorog, (Hajdú)Nánás és (Hajdú)Hadház; c = (Balmaz)Újváros; 

d = Debrecen; e = (Hajdú)Szoboszló; f = Nádudvar; g = Kaba; h = Földes, (Hajdú)Szovát, 

Sáp, Tetétlen; i = (Püspök)Ladány; j = nagykun települések; A = Hortobágy; B = Hajdúhát; C 

= Dél-Nyírség; D = Dél-Hajdúság; E = Tiszafüred-Kunhegyesi-sík; F = Nagy-Sárrét; G = 

Dévaványai-sík; H = Körösmenti-sík. Forrás: Arcanum; MTA FKI – MTA ÖBKI 2011. Saját 

szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 
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A vizsgált terület földhasználati rendszerének belső arányai kissé eltérően alakultak az öt 

kistájéhoz képest (17. és 19. táblázatok). Leglényegesebb eltérés az erdők arányában 

mutatkozik, melynek aránya a vizsgált területben a ligeterdőkkel együtt több mint 

tizenötszöröse az öt kistájon tapasztalt 0,3%-os erdősültségnek. Az arányeltolódást a Dél-

Nyírséghez tartozó magas (kb. 50%-os) erdőborítású része okozza. A legjelentősebb 

kiterjedésű felszínborítás kategóriák közötti arányeltolódás abból is fakad, hogy a vizsgálati 

területet az ártéri rendszerről kissé elhúztam és így a terület keleti részének (a Hajdúhát és 

Dél-Hajdúság kistájakon) termőhelyi és domborzati adottságai következtében az ártéri 

rendszerbe tartozó kistájakénál a szántóföldek aránya lényegesen magasabb volt, míg a vízzel 

borított területeké alacsonyabb. Debrecen hatalmas kiterjedésű, (Hajdú)Sámsonnal együtt 

118.000 ha kiterjedésű területén az I. katonai felmérés térképe alapján is megfigyelhető a 

város övszerű határhasználati rendje, melyet a város történetével és gazdálkodásával 

foglalkozó szakírók több ízben kiemeltek.434 E földhasználati rendszer alapjai már a város 

határának késő középkori gyors növekedési fázisában is megfigyelhetőek, mely Balogh István 

és Mazsu János szerint már a 17. században, Orosz István szerint a 18. században végleges 

formájában megszilárdult.435 A rendszer követi a Dél-Nyírség és a Tisza között elterülő 

Hajdúhát, Hortobágy kistájakat kelet nyugati irányban 75 km hosszúságú sávban átmetsző 

debreceni határ termőhelyi adottságait. 

A vizsgált terület Dél-Nyírség kistájba tartozó keleti részén zárt és ligetes szerkezetű erdők, 

továbbá kaszálók terültek el (48. ábra). A Dél-Nyírségbe tartozó (Hajdú)Sámson határában 

kisebb kiterjedésű szántók egykori jelenléte az erdőkkel és kaszálókkal alkotott ligetes 

szerkezetben figyelhető meg. Ettől nyugatra a homokdombokon megült Debrecen belterületét 

a belső legelő és kiterjedt szőlőskertek határolták, melyek kiterjedése a rekonstrukció alapján 

meghaladhatta az 1000 ha-t. A belső legelőről Orosz István Palugyai Imrét idézve megjegyzi: 

„a város körüli belső legelő nem a legjobb minőségű, igen sok benne a sivatag homok, 

domb”.  A várostól nyugatra, a Hajdúhát löszfennsíkján terült el a város nagykiterjedésű 

szántóövezetének többsége, mely a debreceni határ közel 30%-át adta (19. táblázat). A 

szántóöv átért a Hortobágy kistáj keleti peremén húzódó Kadarcs-ér hátságára a Hortobágy 

jelentős részén rétség terült el, mely legelőt biztosított a hatalmas létszámú debreceni 

állatállomány számára. A Tisza parti hátság Debrecen határába tartozó keskeny szeletét a 19. 

század végén, a folyószabályozást követően szántófölddé alakították. A hatalmas kiterjedésű 

                                                            
434 Balogh 1986; Orosz 1992; Beluszky 2001, 100; Mazsu 2012, 57. 
435 Balogh 1986, 19; Orosz 1992, 75. 
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debreceni határban a legeltetésnek és takarmányozásnak egy meglehetősen bonyolult és jól 

szabályozott rendszerét alakították ki, mely a biomassza produkciót meghatározó talajtani, 

hidrológiai adottságokhoz, az aratás rendjéhez, a vásárok idejéhez és az állatállomány egyes 

csoportjainak igényeihez rugalmasan alkalmazkodott. 

A Debrecen határában rekonstruálthoz hasonló övezeti elrendeződésű, de arányaiban attól 

eltérő földhasználati struktúra figyelhető meg a Hajdúkerület zömét egy tömbben alkotó 

(Hajdú)Böszörmény, (Hajdú)Dorog, (Hajdú)Nánás és (Hajdú)Hadház települések 76.000 ha 

kiterjedésű határában is (50. ábra, 19. táblázat). Jelentősebb eltérés, hogy a szántók aránya a 

debreceninél magasabb, ill. hogy az erdőké, továbbá a réteké alacsonyabb. Itt szeretném 

megjegyezni, hogy a Hortobágyon rétként ábrázolt terület egy része a (hajdú)böszörmény-

(hajdú)nánási ártérhez hasonlóan vízjárta terület, melyeket csak a térképi ábrázolás módja 

különböztet meg egymástól. A korábban ismertetett szálláskertek övezete 875 ha-t, a 

belterület közel háromszorosát tett ki, melyet a település belterületéhez soroltam. 

Különös, hogy a debreceni és hajdúkerületi határok közé ékelődött (Balmaz)Újváros területén 

a felszínborítási kategóriák arányai a két szomszédos területtől teljesen eltérőek (50. ábra, 19. 

táblázat). A település határának közel háromnegyedét rétség alkotta, teljesen hiányoztak az 

erdők és szántók a közigazgatási terület csak közel 15%-át borították (19. táblázat). 

Erre termőhelyi adottságok oldaláról kevéssé tudok magyarázatot adni, hiszen a 

(Balmaz)Újváros keleti határát borító rétek nagy része jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú 

és tőle északra a Hajdúkerületben, továbbá délre Debrecen határában is szinte egybefüggő 

szántóföldi övezet figyelhető meg. A dél-hajdúsági településeken (Kaba, Földes, 

(Hajdú)Szovát, Tetétlen, Nádudvar keleti része) is meglehetősen egyoldalú, esetükben a 

szántóföldek túlsúlyával jellemezhető felszínborítás figyelhető meg már a 18. század végén. A 

környezettörténettel foglalkozó szakemberek és laikusok körében a 19. század vége óta tart 

egy vita az alföldi és ezen belül a hortobágyi puszta kialakulásának eredetéről. Hosszú ideig 

tartotta magát a Szekfű Gyula által képviselt álláspont, mely szerint a puszta kialakulása a 

török kor pusztításának eredménye.436 

 

                                                            
436 Szekfű 1928. A puszta agrártörténeti evolúciójáról (Gunst 2005). E régóta tartó botanikai vitáról (Kerner 

1863; Rapaics 1918; Zólyomi 1952; Soó 1959; Pécsi et al. 1989; Sümegi et al. 2006; Biró – Molnár 2009). 
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19. táblázat A földhasználati rendszer rekonstrukciója a vizsgált települések határában II. 

József korában 

Települések Felszínborítás, % 
 Belterület Erdő Rét Szántó Szőlő Víz Összes 
Balmaz 0,8 0,0 74,7 14,6 0,1 9,9 100,0 
Debrecen 0,4 15,7 41,5 32,3 0,9 6,4 100,0 
Földes, Sáp, 
(Hajdú)Szovát, 
Tetétlen 1,7 0,1 29,4 62,7 0,2 5,9 100,0 
Hajdúkerület  1,6 6,4 27,6 49,4 0,5 14,8 100,0 
Hajdúszoboszló 1,4 0,0 37,7 56,0 0,7 4,2 100,0 
Kaba 2,6 0,0 28,3 66,4 0,0 2,6 100,0 
Nádudvar 1,5 0,0 39,6 41,6 0,3 17,0 100,0 
Nagykun terület 0,8 0,0 37,3 30,6 0,5 30,7 100,0 
Püspökladány 0,8 0,0 14,5 45,8 0,2 38,7 100,0 
Összesen 0,9 4,6 33,8 35,5 0,5 24,7 100,0 

Forrás: Arcanum 

 

Ennek ellentmond azonban, hogy Sümegi Pál és munkatársai természettudományos 

eszközökkel igazolták a hortobágyi ősszikesek jégkorszaki jelenlétét, vagyis a mozaikos 

szerkezetű Hortobágy szikeseinek antropogén hatásoktól független kialakulását.437 A vizsgált 

terület és ezen belül a Hortobágy Árpád-kori vegetációjának mozaikos szerkezetére utaló 

forrásokat a dolgozat „Írott források tematikus szűrése” című részében bemutattam. Ki 

szeretném azonban emelni, hogy a dél-hajdúsági, a hortobágyi és a nagykun települések 

határának 18. század végén ábrázolt szinte teljes fátlansága bizonyosan az újkori pusztítás 

eredménye.438 Több újkori forrás is kiemeli az erdők pusztítását a vizsgált területen. Nádudvar 

esetében egy olyan erdővel találkozunk, mely a török kor előtt, a 15. században egy adásvétel 

része volt az I. katonai felmérés térképén azonban már nem ábrázolták.439 Azaz közvetlen 

bizonyítékkal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy a késő középkorban még meglévő dél-

hortobágyi erdő a késő középkor vagy az újkor pusztításainak esett áldozatul. Az újkorinál 

mozaikosabb Árpád-kori tájszerkezet egy fontos eleme, a sztyepperdő vegetáció típusba 

                                                            
437 Sümegi et al. 2013. 
438 Az I. katonai felmérés országleírásának Nagykunságra vonatkozó részében: „A szőlőskertekben lévő 

gyümölcsfákon kívül itt nincs más fa”. 
439 A fásszárúak pusztításáról lásd Kitaibel Pál útibeszámolóját, melyet Molnár Zsolt (2008) dolgozott fel. A 

nádudvari erdő 15. századi említése: „1406: A váradi káptalan előtt Nádudvari Kuter (Kucher) fia: Péter és fia: 

János eladták a Szabolcs m.-i Nádudvar birtokon lévő, … és a Nádudvarhoz tartozó, azt körülvevő erdő felével.” 

(Németh 2014, 251). 



151 
 

tartozó erdők megújulását a mostoha táji adottságok (a vegetációs időszak alacsony 

csapadékátlagai, az aszályérzékeny talajok és a szélsőséges hőingadozás) mellett a táj 

túllegeltetése is gátolta. 

 

3.3.3.3. A debreceni várostérség 18. századi térszerkezete 

 

„A paraszt és a gabona, tehát az élelmiszer mennyisége és a népesség száma határoz e 

korszak sorsáról. Rövidtávon is, hosszú távon is a mezőgazdaság a fontos. Vajon elbírja-e a 

népesség növekvő súlyát, a városok luxusát, amely annyira vakító, hogy mi már csak ezt 

látjuk? Minden napnak, minden századnak ez a döntő kérdése. A többi ehhez képest majdnem 

nevetségesen súlytalan. Egyébként még a válságok konjunkturális történetében is gyakran a 

struktúráról, a lassú történelemről kellene előbb beszélni. Mindent ehhez az alapszinthez 

kellene viszonyítani, a városok tündöklését, de a konjunkturális történelmet is, amelyről úgy 

gondoljuk, hogy néha igen rövid mozgásai minden mást irányítanak, holott őt magát is 

irányítja valami. Valójában lépésről lépésre új gazdaságtörténetet kell alkotni, amely ezekre 

az életben vég nélkül ismétlődő mozgásokra és mozdulatlanságokra épül. Mindenki tudja, 

hogy nem az a legfontosabb, ami a legfeltűnőbb.”440 Fernand Braudel az ipari foradalom előtti 

város vonatkozásában fogalmazta meg e gondolatokat, melyek az alföldi mezővárosok 

esetében különösen helytállónak tűnnek. Braudel ökológikus megközelítése az alföldi 

mezővárosok és ezen belül Debrecen kialakulását és regionális szerepkörét értelmező magyar 

funkcionalista várostörténeti munkákban, például az állattartó alföldi mezőváros 

meghatározásában is visszaköszön.441 E várostörténeti és regionális elemzések fontos elemei a 

város, esetünkben a debreceni vonzáskörzet, a korabeli szállítási lehetőségek és a település 

egyes fejlődési szakaszaira eltérő hatással bíró természeti erőforrások értékelése.442 

                                                            
440 Braudel 1996, 2: 403. 
441 Gyimesi 1975; Makkai 1976; Beluszky 2001. 
442 Alföldi mezővárosok és ezen belül Debrecen vonzáskörzetére vonatkozó elemzések (Dankó 1974; Gyimesi 

1975; Bácskai – Nagy 1984; Kubinyi 2000). A premodern észal-alföldi és ezen belül a debreceni szállítási 

feltételekről (Balogh 1965; 1966; Viga 1999). Az állattartás városképző funkciójáról (Mályusz 1953; Makkai 

1976; Bellon 1996; Kubinyi 2000; Beluszky 2001; Kubinyi 2006). A debreceni városhatár, azaz a város 

kezelésében álló legfontosabb természeti erőforrás, földhasználati rendszerére vonatkozóan (Balogh 1958; 1976; 

Beluszky 2001). 
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51. ábra A debreceni várostérség sematikus ökológiai rendszere II. József korában.  

Jelmagyarázat: 1 = Debrecen; 2 = erdő; 3 = rét; 4 = szántó; 5 = szőlő; 6 = víz. Forrás: 

Arcanum. Saját szerkesztés 

 

Ezért is indokolt Debrecen felemelkedését és a Kárpát-medencében egyedülálló helyzetét a 

település térségi kapcsolatainak, táji és ökológiai adottságainak kontextusában értelmezni. 

Debrecen esetében az ökológiai erőforrások, azaz a magas biomasszahozamú árterek, az 

országos kitekintésben is hatalmas kiterjedésű szántóföldi övezet, az Alföldön oly ritka 

erdőségek és szőlők egyedülálló „halmozódását” tapasztaljuk a települést körbeölelő kétnapi 

járóföldnyi, azaz 40-50 km-es körben (52. ábra). A termőhelyi adottságok kárpát-medencei 

léptékben kiemelkedő diverzitása és bősége mellett Debrecen és környezete Észak-Erdélyt az 

ország centrumával összekötő nyugat-keleti utak és a Tisza ártereit a Tiszántúlon kísérő 

útvonal csomópontjában feküdt.443 Ezen adottságok nem csak Debrecen, hanem a debreceni 

várostérség egészének felemelkedését és gyors urbanizációját biztosították a késő középkori 

gazdasági, technológiai és politikai környezetben.444 

                                                            
443 A késő középkori észak-alföldi úthálózatról (Kubinyi 2000, Az alföldi és a közvetlenül határos megyék 

központi helyei a késő-középkorban című térképmelléklete; Csüllög 2006, 55; Pinke et al. 2015a). 
444 Somfai 2002, 61.  



153 
 

 

52. ábra A Debrecen körüli várostérségbe kétnapi járóföldön belül tartozó mezővárosok. 

Jelmagyarázat: 1 = egy napi járóföldön (25 km) belül; 2 = két napi járóföldön belül. Saját 

szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

E várostérség belső körét a Debrecentől egy napi járóföldön, azaz 20-25 km-es körön belül 

elhelyezkedő 18. századi mezővárosok alkották: (Hajdú)Hadház, Téglás, (Hajdú)Böszörmény, 

(Balmaz)Újváros, (Hajdú)Szoboszló, (Hajdú)Szovát, Derecske, Mikepércs és Vámospércs 

(52. ábra).  A várostérség külső körébe a kétnapi járóföldön belül fekvő Nagykálló, a szerepét 

átvevő Nyíregyháza, Nyírbátor, Újfehértó, (Hajdú)Nánás, (Hajdú)Dorog, Polgár, Nádudvar, 

(Püspök)Ladány, (Berettyó)Újfalu, Mezőpeterd, Létavértes, Kismarja, (Bihar)Diószeg, 

Székelyhíd és Szalacs mezővárosok tartoztak.  A felsorolásban szereplő települések közül 

nyolc tartozott a debreceni piacra vonatkozó dokumentumok alapján rekonstruált napi piaci 

körzetébe és öt a heti piacokéba. 

A kapcsolat eleven és napi szintű volt, nemcsak hajdúsági települések, hanem a Nyírség vagy 

az Ér-völgy irányába is.  Debrecen, mely az észak-erdélyi só egyik legfontosabb 

transzportállomása volt állandó kapcsolatban állt a só legfontosabb szárazföldi útvonalába 

tartozó Ér-völgy központi településeivel Szalaccsal, Székelyhíddal és (Bihar)Diószeggel. A 

Debrecentől délkeletre, alig több mint 30 km-re fekvő érmelléki (Bihar)Diószegen, a 18. 
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század végi Magyarország jelentősebb borvidékének számító Érmellék központjában, a 

szőlőföldek többsége debreceni gazdák kezében volt.   

A felsorolt huszonöt mezőváros közül tizenegy a fentiekben említett, Debrecen nyugati 

előterét alkotó 1500 km² kiterjedésű szántóföldi övben feküdt, vagyis egy városra átlagosan 

120 km² szántóföld jutott. A hajdúsági szántóföldi övezet, a korabeli hozamok figyelembe 

vételével, akár többszázer fős népességkoncentráció eltartását biztosította. E szempont 

magyarázatot nyújt arra, hogy a régió miért válhatott évszázadok óta a belsõ 

népességmozgások célpontjává. Azt is segít megérteni, hogy a katonai térkép keletkezése 

idejére miért válhatott Debrecen az ország legnépesebb városává, ráadásul úgy, hogy egy-

kétnapi járóföldön belüli várostérségében, saját, nagyjából 30.000 fős népességének 

többszöröse is többnyire városokba tömörülve élt. 

 

3.3.4. A 18. századi földhasználati rendszer vizsgálata során elért eredmények 

értékelése 

 

3.3.4.1. Kistájak 

 

1. A belterületek, a szántóföldek és a szőlők kiterjedése között egyenes arányosság, míg 

e kategóriák és a rétek felszínborítás kategória kiterjedése között fordított arányosság 

figyelhető meg. Vagyis, minél nagyobb a belterület aránya és a településsűrűség, annál 

nagyobb a szántók és szőlők aránya és kisebb a rétségé. 

2. Szintén egyenes arányosság figyelhető meg a jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú 

területek kiterjedésének nagysága és az e területi kategóriával átfedést mutató szántók aránya 

között. Magyarul, minél nagyobb a jó termőhelyi adottságú területek aránya, annál magasabb 

arányú a jó termőhelyi adottságú szántók előfordulása és minél kisebb a jó termőhelyi 

adottságú területek aránya, annál nagyobb területi eltérés mutatkozik a szántók és e területek 

között. Ez egyrészt utal a korabeli gazdálkodók termőhelyi adottságok iránt mutatott 

érzékenységére, másrészt utal arra, hogy egy bizonyos mértékű szántót (pl. takarmányozás 

céljára) még a szinte lakatlan kistájakon akkor is fenntartottak, ha az szerény hozamokat 

produkált. 

3. Az I. katonai felmérés elvégzésének éveiben (1783-1786) jelentősebb árvízi esemény 

nem ismert, ezért a vízzel borított területek kiterjedése nem tekinthető kiugrónak. Az I. 

katonai felmérés térképén vízborítással ábrázolt jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú 

kategóriákba tartozó területek aránya elenyésző. 
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4. Az I. katonai felmérés térképén vízborítással ábrázolt, de a jó, illetve kiváló termőhelyi 

adottságú területek állományába tartozó területek nagyobb tömbjei minden esetben átfedést 

mutatnak a kis jégkorszak elején településelhagyással sújtott területekkel. Megítélésem szerint 

ez a kapcsolat arra utal, hogy a középkori meleg időszakban e területek a telepesek 

kirajzásának célpontjai voltak és a magasabb vízállású periódusokkal jellemezhető kis 

jégkorszakban kerültek víz alá. 

5. Az I. katonai felmérésen vízborítással ábrázolt, de a jó, illetve kiváló termőhelyi 

adottságú területek közé tartozó (hajdú)nánás-(hajdú)böszörményi ártér ökológiai, termőhelyi 

adottság szempontjából érthetővé teszik, miért vállalkozott a két település az ártér 

lecsapolására az 1840-es években. 

6. Az I. katonai felmérés térképén ábrázolt szántók és a jó, illetve kiváló termőhelyi 

adottságú területek (a katonai felmérés térkép viszonylagos pontatlansága ellenére is) 

nagymértékű átfedést mutatnak. Ez arra utal, hogy vizsgált területünkön a szántóföldek 

létesítését alapvetően a termőhelyi alkalmasság határozta meg. Ebből arra következtetek, 

hogy a premodern gazdálkodásban a termőhelyi adottságok iránt mutatott fokozott 

érzékenység kulcsszerepet játszott. 

7. Az öt kistáj által lefedett 4128 km² síkság szinte teljesen fátlan, erdősültsége rendkívül 

alacsony (0,3%-os). 

 

3.3.4.2. Települések és településcsoportok 

 

1. A vizsgált települések többsége az egyedi településtípusként kialakult állattartó 

mezővárosok körébe tartozott. A gazdálkodásuk alapját jelentő 18. század végi földhasználati 

struktúra a települések többségében a szántóföld-állattartás-vízhaszonvételek közötti 

egyensúlyra utal és szorosan kapcsolódott a domborzati, termőhelyi adottságokhoz. Ahol a 

termőhelyi és hidrológiai adottságok engedték szántóföldeket alakítottak ki. Ezek az ártéri 

rendszer legmagasabb, míg a vízzel borított területek a legmélyebb térszíneit foglalták el. A 

legelők többnyire a kettő között húzódtak, benyomásom szerint többnyire az időszakos 

vízállású térszíneken és feltehetően a mindenkori vízálláshoz igazodtak. Következtetésem 

szerint a földhasználatnak a domborzati és hidrológiai adottságokhoz illeszkedő struktúrája 

indokolja azt, hogy az árvizek kártételei között többnyire a kaszálókban és nem a 

szántóföldek esett károk kerültek említésre. 
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Magyar társadalomtörténészek, társadalomföldrajzi és néprajzi írók az alföldi állattartás 

városképző szerepét fogalmazták meg.445 Az „alföldi állattartó mezőváros”, vagy Makkai 

László kifejezésével a „marhatenyésztő mezőváros” egyik jellemzője, hogy saját 

közigazgatási területe alkotta saját vidékét. A 19. század közepéig az állattartás 

dominanciájával jellemzett rurális térségben ma is nagyon kevés faluval találkozunk. E 

településtípus övezetében többnyire város határos várossal.446 

2. Premisszaként elfogadva az alföldi állattartás városképző funkciójára vonatkozó 

megállapításokat, a fenti vizsgálat eredményei alapján a tiszántúli vizsgálati terület esetében 

két kiegészítésüket szeretném megfogalmazni. Megállapításom szerint az Alföld 

térszerkezetére jellemző, hogy többnyire ott jött létre tartósan jelentősebb 

népességkoncentráció, ahol a lakosság gabonaszükségletét helyben biztosítani tudták. Ez 

azzal magyarázható, hogy az Alföld egyes régióiban nagy kiterjedésben álltak rendelkezésre 

szántóföldi művelésre alkalmas térszínek. Azok a települések, melyek környezetükben elő 

tudták állítani lakosságuk és állatállományuk szénhidrát szükségletét, a szárazföldi szállítás 

magas költségei miatt olyan versenyelőnybe kerültek a kedvezőtlenebb adottságú 

településekkel szemben, mely növekedésük egyik motorjává vált. Önmagában a helyben 

előállított élelem szükséges, de nem elégséges feltétele a virágzó városnak. A települések 

konjunkturális virágzását széles piackörzet ellátását biztosító árutermelő ágazatokban 

(esetünkben az állattenyésztés és az állati termék előállítás) megvalósult specializáció és/vagy 

kereskedelmi tevékenységük sikerei eredményezték.447 

3. A földhasználati rendszer írott és térképi források alapján elvégzett vizsgálata és az 

úthálózati adottságok elemzése alapján másik következtetésem az, hogy a tiszai árterek, vizes 

élőhelyek nyújtotta ökoszisztéma-szolgáltatásokra épülő specializáció, az árterek közelében 

elhelyezkedő jó termőhelyi adottságú szántóföldek koncentrációja és az úthálózatban elfoglalt 

csomóponti szerep együttes előfordulása biztosította a Debrecen nyugati előterében kialakult 

várostérség kialakulását. E várostérségen belül Debrecen központi szerepének megerősödését 

súlyponti fekvése és a határában erőforrásként rendelkezésre álló rétek, szántók és erdőségek 

nagyban elősegíthették.448 A vizes élőhelyek hasznosításának városképző funkciója nem 

elszigetelt jelenség, Johannes Renes késő középkori holland példákkal illusztrálja a 

                                                            
445 Erdei 1939; Mályusz 1953; Makkai 1957; Bellon 1996; Kubinyi 2000; Beluszky 2001; Kubinyi 2006. 
446 Beluszky – Kovács 2011, 123. 
447 A debreceni állati termék előállításra szakosodott szektor 19. század közepi méretét jól jellemzi (Fényes 

1841). 
448 A térszerkezeti háttér jelentőségéről (Csüllög 2006, 51). 
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jelenséget.449 A vizes élőhelyek és az időszakos vízállású térszínek egyik kiemelkedő 

ökoszisztéma szolgáltatása az, hogy mozaikos térszerkezetük változatos életfeltételeket és 

magas biodiverzitást biztosít. Ezt támasztja alá az ökoszisztémák funkcionális kategorizálását 

és globális szintű ökonómiai értékelését célzó Millennium Ecosystem Assessment (MA) 

elnevezésű kutatási program eredménye is.450 A változatos feltételekhez való alkalmazkodás 

és az interakciók nagy száma fajon belüli genetikai sokféleség és tájfajták kialakulását 

eredményezi.451 Ez a sokféleség biztosított genetikai alapot például az állattenyésztő 

közösségek számára, melyek ősi és több kulturális körből származó állattenyésztési technikák 

szintézisével alakították tovább a piaci igényeknek, a tartási és hajtási, azaz szállítási 

feltételeknek megfelelő állományt.452 Tehát a közel fél évezreden át tartó intenzív nyugati 

irányú szarvasmarha export számára az élőhelyi adottságokhoz alkalmazkodó és az ökológiai 

adottságokat erőforrásként hasznosító specializáció biztosított árualapot. Az időszakos 

vízállású térszínek másik jelentős ökoszisztéma szolgáltatását kiemelkedő biomassza 

hozamuk jelenti. Dokumentumok sokasága említi és ezekből Bellon Tibor idéz talán a 

legbővebben, hogy az alföldi állattartás sikerének hátterében az árterek kiemelkedő 

biomasszahozama állt, melyet a sajátos jogi helyzetű és technológiai ismeretekkel rendelkező 

közösségek hatékonyan kamatoztattak.453 Az I. katonai felmérés térképe alapján készített 

felszínborítás rekonstrukció is arra utal, hogy az időszakos elöntéseknek kitett térszíneket 

legelőként esetleg kaszálóként hasznosították. Ez a biomasszahozam jelentette a legelőváltó 

állattartás ökológiai alapját. A legelőváltó gazdálkodás fontos momentuma, hogy az aszályos 

hónapokban a mélyebb térszínekről lehúzódó víz nyomán a legnagyobb szárazságban is bő 

hozamú, bár változó minőségű legelők állnak az állattartás rendelkezésére.454 A bevezetőben 

említettem, hogy a folyóparti ártéri erdők és mocsarak a mérsékelt övben a legnagyobb 

biomasszahozamú vegetáció típusok közé tartoznak. A vegetációs időszakban rendelkezésre 

                                                            
449 Renes 2005, 19. 
450 Constanza et al. 1997, 256; MA 2005. 
451 Costello et al. 2003. 
452 Vörös 1990; Paládi-Kovács 1993; Vörös 1994; Nyerges 2004; Nyerges – Bartosiewicz 2006, 330-335; 

Bartosiewicz 2008. 
453 A többségében vizes élőhelyeken nevelt szarvasmarha a teljes magyar export jelentős részét adta a 15 –17.  

Például az egyik legjelentősebb marhaexportőr közösség, Túrkeve 1780. évi tanácsi határozatában így 

fogalmaztak: „… barmaink is egyedül ott élhetnek, ahol a víz a földeket megfutotta.” (Győrffy 1955, 26). 

További idézetek sokaságát említi Bellon Tibor (1996). 
454 „Szabadfalvi József nyomán Frisnyák Sándor a legelőváltó gazdálkodást réti transzhumációnak”, 

legelőváltásnak nevezte el.” (Beluszky 2001, 44). 
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álló napenergia, víz és nagy mennyiségű vízben oldott tápanyag következtében nem sokkal 

maradnak el tőlük a legelőváltó állattartás korabeli helyszínei: az időszakosan elöntött rétek. 

 

3.4. A kísértés: gabonaárak 

 

A 18. század a tömeghadseregek kialakulásának és az ellátásukat biztosító gabona évszázada 

volt. Ausztria végigháborúzta e századot. Megtermelt gabonájuk feleslegét a középkor óta 

Ausztriában és a Felvidéken értékesítő nyugat-magyarországi megyék a török, a porosz, és a 

francia háborúk éveiben jelentős bevételekre tettek szert.455 Azonban az árak 18. századi 

kontinentális és globális növekedésének a tömeghadseregek megjelenése csak egyetlen 

magyarázó változója. 

 

20. táblázat Gabonaárak százalékos emelkedése 8 európai államban 1730 és 1810 között. 

Forrás: Abel 1980. 

Ország  % 
Anglia 250 
Észak-Itália 205 
Németország 210 
Franciaország 163 
Dánia 283 
Hollandia 265 
Ausztria 259 
Svédország 215 

 

A népesség és ezen belül a városi lakosság növekedése, a termésátlagoknak a 

népességnövekedésnél lassabb emelkedése, a húsfogyasztás térvesztése a cereáliák javára, 

vagyis az életszínvonal tartós csökkenése és a pénz értékvesztése egyaránt a gabonaár hosszú 

távú növekedését tápláló tényezők voltak.456 Az árakra rövid távon ható legfontosabb 

tényezők a raktározott árumennyiség, az éves termés mennyisége, a piac mérete, a fogyasztási 

                                                            
455 A 16. és 17. századi gabonakivitelről (Pach 1963, 135-197, 205; Benda 2006, 231-234). 

A 18. század második felében és a 19. század első évtizedeiben lebonyolított néhány dunántúli, pl. a sárvízi 

ármentesítési program nagy nyereséget biztosított a finanszírozó érdekelteknek, földtulajdonosoknak. Ezekben 

alakult ki a víztársulati jogelv és gyakorlat (Lászlóffy 1982). 
456 Az árakra ható tényezők összetett elemzését nyújtja Wilhelm Abel idézett könyve. Az újvilági ezüst 18. 

századi beáramlása komoly inflációs hatást váltott ki Európában (Garner 1988). 



159 
 

szokások és az infláció mértéke.457 A mezőgazdasági termelés alapját jelentő ökológiai 

adottságok sorában kiemelkedő jelentősége van az időjárási tényezőknek. A csapadék és 

hőmérsékleti értékek kilengései komoly termelési zavarok előidézői voltak, mint ahogy 

napjainkban is azok. A rossz termést okozó időjárási anomáliákkal –aszályok, jégverés, 

rendkívüli csapadéktöbblet, tavaszi fagyok, stb. – sújtott évek terméskieséseire a terményárak 

hektikus kilengéssel válaszoltak. 

 

3.4.1. Adatok és következtetések a Habsburg Birodalom és ezen belül a Magyar 

Királyság árszerkezetéhez a búzaárak példáján 

 

Az európai preindusztriális árviszonyok szerkezetére vonatkozó kutatások, elsősorban 

gabonaárak elemzésével igazolták, hogy a korábban modellezett izolált piackörzetekből álló 

területi árstruktúrát számos európai régióban már a 17. századtól bizonyíthatóan regionális 

szerkezetű ár- és piaci rendszer váltotta fel.458 A regionalitás kutatásához elengedhetetlen 

azonos minőségű területi adatsorok hiányában a korábbi időszakokra vonatkozó vizsgálatokra 

csak az utóbbi évtizedekben nyílt lehetőség.459 Sokkal mostohább a kárpát-medencei adatok 

helyzete, ahol egyelőre még csak a regionális árrendszer utolsó szakaszának megragadására 

nyílt lehetőség. A magyarországi piacközpontok áringadozásainak clusteranalízisével Dányi 

Dezső és munkatársai kvantitatív módon határozták meg a regionálisból az egységes nemzeti 

árrendszerbe való átmenet időszakát. Kutatásaik igazolták, hogy a 18. század utolsó 

negyedében és a 19. század első negyedében a Magyar Királyság árrendszerét is a regionalitás 

jellemezte.460 Az árrendszer regionális és globális vizsgálatai mutattak rá, hogy a regionális 

árstruktúra kiegyenlítődéséhez elsősorban a szállítási és átfogóbban a tranzakciós költségek 

kiegyenlítődése vezet(ett).461 Kirti Narayan Chaudhuri definiciója alapján a struktúra mögötti 

legfőbb tényező-csoportoknak az árak helyi fluktuációi, a földrajzi fragmentáltság és az 

intézményi rendszer különbségei tekinthetők.462 

                                                            
457 Edvinsson 2009, 2. 
458 Mitchinson 1965; Gibson – Smout 1995; Edvinsson 2009. 
459 Allen 2001; Munro 2008. 
460 Dányi 2007, 10. 
461 Williamson 1979; Kindleberger 1990; Williamson 1996; O’Rourke – Williamson 2002; Jacks 2000; 

Williamson 2004; Federico – Persson 2007. 
462 Chaudhuri 1986, 65. 
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Dányi Dezső a piacközpontok vizsgálata során azonosította a 18. század végi Magyarország 

legnagyobb forgalmú gabonakereskedelmi központjait, melyek elsősorban a királyság nyugati 

határvidékén és Felső-Magyarországon feküdtek (21. táblázat). A nyugati piacok (Nezsider és 

Sopron) magas forgalmában – ahogyan ez a „Gabonatermesztési központok meghatározása az 

1715. és 1720. évi összeírások alapján” című részben már szóba került – a külpiacokra 

szállított áru játszotta a főszerepet.463 Ennek mennyisége azonban nem volt jelentős. Az 

export még a dunai gőzhajóforgalom beindítását követően 1843 és 1847 között sem haladta 

meg a hazai gabonatermés 6%-át.464 

 

21. táblázat A Magyar Királyság legfontosabb gabonapiaci központjai 1772-1773.  

Forrás: Dányi 2007 

Település Értékesített gabona 
pm Ft 

1. Nezsider  33 950 96 920 
2. Sopron 31 377 75 161 
3. Debrecen 17 143 26 669 
4. Bát 15 333 29 664 
5. Losonc 14 776  
6. Kassa 11 940 26 399 
7. Körmöcbánya 10 714 20 193 
8. Selmecbánya 10 505 21 914 
9. Pest 10 185 14 871 
10. Besztercebánya 10 114 21 296 

 

A Felvidék hagyományosan gabonabehozatalra szorult és biztos piacát jelentette a síkságon 

megtermelt mezőgazdasági termékeknek. A bányavárosok (Beszterce-, Körmöc- és 

Selmecbánya) környezetében a termőhelyi adottságok behatárolták a gabonatermesztés 

lehetőségeit és így a legfontosabb hazai felvevőpiacoknak számítottak.465 E népes városok 

lakosságának fogyasztása mellett piaci vonzáskörzetük igényei is hozzájárultak a piacaikon 

mutatkozó élénk forgalomhoz. Bát, Kassa és Losonc a síkság és a hegyvidék peremén 

elhelyezkedő elosztóközpontok voltak, ahonnan a folyóvölgyekben szállított gabona a 

hegyvidéki fogyasztók irányába áramlott. Megemlítendő, hogy a hegyvidékek 

gabonatermesztése a síkságon termelt olcsóbb gabona szállítási feltételeinek javulását kísérve 

1844 és 1864 között jelentősen csökkent.466 A korszak két legnagyobb városa, Pest és 

                                                            
463 Horváth 2013. 
464 Benda 2006, 233. 
465 A belföldi gabonakereskedelem szerkezetét átfogóan értékeli (Glósz 2009a). 
466 Komlos 1990, 72. 
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Debrecen belső fogyasztása és elosztó szerepe egyaránt hozzájárult piacaik jelentős 

forgalmához. 

 

3.4.2. Anyag és módszer 

 

Az alábbi vizsgálatban a regionális gabona-árrendszer egyik legfontosabb indikátorával, az 

árak helyi ingadozásával foglalkozom. Elsősorban az árfluktuáció területi mintázatának és 

nem a területileg eltérő áringadozás oksági kapcsolatainak a feltárására törekszem, A területi 

árszínvonal értékelése során vizsgálom a legfontosabb magyarországi piaci árak éves átlagát 

és a Magyar Királyságon kívüli tartományok árait. Táblázatokban közlöm és térképen is 

ábrázolom a regionális ársorok indexei közötti kapcsolaterősségre utaló regressziós 

együtthatók négy vizsgálati periódusban kalkulált értékét. Hasonló vizsgálatra Dányi Dezső 

vállalkozott az 1830-1850 közötti időszak magyarországi, alsó- és felső-ausztriai ársorai 

alapján. Több szempont is óvatosságra int az áringadozás területi mintázatának kialakulásában 

potenciálisan ható tényezőkre vonatkozó következtetések megfogalmazásakor. Egyrészt az 

1770. évi helytartótanácsi rendelet ellenére a magyarországi gabonaforgalmazásban nem 

egységesítették a gabonaűrmértékeket és mind a bécsi, mind a pozsonyi mérő használata 

egyaránt bevett gyakorlat volt a 18. század végén.467 Másrészt, ugyan az adatfelvételezés 

során azonos gyakorlatra törekedtek és a bécsi Statisztikai Iroda világszínvonalú munkát 

végzett, mely számos statisztikai intézmény számára szolgált modellként, a politikai, 

közigazgatási és kulturális szempontok alapján sokszínű birodalom tartományaiban 

végrehajtott adatgyűjtés óhatatlanul területi egyenetlenséghez vezetett. Harmadrészt az egyes 

tartományok áraira ható legfontosabb tényező-csoportok feltárása olyan nagy kihívást jelent, 

hogy önmagában kimerítené egy doktori vizsgálat erőforrásait. 

Két forráscsoport állt rendelkezésemre. Egyrészt a bécsi Statisztikai Iroda által kiadott Tafeln 

zur Statistik Österreichischen Monarchie (Tafeln) 1828- évi kötetei, melyekben konvenciós 

forint/krajcár áron közölték a birodalmi tartományok éves búzaárait, továbbá a Dányi Dezső 

által publikált monográfiát, mely a legjelentősebb magyarországi gabonapiacok éves búza 

átlagárait konvenciós forint/dénárban tartalmazza.468 A Habsburg Birodalom egyes nyugati 

                                                            
467 Ezt a problémát áthidalandó, a KSH-ban a két űrmérték átlagával (62 liter) számították a pesti gabonapiac 

árjegyzésében található adatokat (Szőnyi 1935, 201, 204). 
468 A Tafelnben közölt adatok elemzésére kevés magyar példát ismerünk, ezzel szemben a 19. századi 

összehasonlító elemzések számára pótolhatatlan forráscsoportnak bizonyult a nemzetközi szakirodalomban 
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tartományaiban az első általános mezőgazdasági összeírásokra az 1750-es években 

kibontakozott környezeti válság éveiben került sor.469 Az újabb éhínségek és a nyomukban 

fellépő malthusi válság elkerülése érdekében az élelmiszerkészletek, a termések és a piaci 

árak birodalmi szintű összeírását először 1766-ban rendelték el, mely a megyei, tartományi és 

országos szintű közigazgatási szintek adatbeküldésével valósult meg.470 Mivel a kormányzat 

például Magyarországon nem szankcionál(hat)ta az adatszolgáltatás hiányosságait, az adatok 

területileg egyenlőtlenül és rendszertelenül érkeztek az udvarhoz. Az adatszolgáltatás 

minősége II. József közigazgatási reformjai nyomán gyorsan javultak, melynek hatására az 

osztrák statisztikai rendszer a korszak egyik legmegbízhatóbb adatbázisát hozta létre. Az 

adatokat 1828-ban kezdték táblázatos formában, csak kormányzati felhasználásra közölni.471 

A magyarországi piaci adatok idősorai is e folyamat eredményeként, a kormányzat által 

elrendelt adatgyűjtési processzus legalsóbb, városi közigazgatási szintjén jöttek létre. Az 

adatokat a városi elöljáróságok munkatársai rögzítették többnyire napi, esetenként heti 

rendszerességgel.472 

Az 1795-1826 közötti vizsgálati időszak kialakításában három szempont játszott szerepet. A 

vizsgált területekre vonatkozó adatellátottság, az a körülmény, hogy Dányi Dezső 

vizsgálatában az 1820-as évek végéig igazolta a magyarországi árrendszer regionális 

szerkezetét, továbbá az a körülmény, hogy a Duna-völgyben az Első Dunai Gőzhajózási 

Társaság 1830. évi megalakulása jelzi a szállítási forradalom kezdetét és a regionális 

árstruktúra végét.473 Ennek az elméleti határnak a meghúzását a témával foglalkozó empirikus 

vizsgálatok eredményei is igazolják. Az 1820-as évtized utolsó éveitől az osztrák és a magyar 

árrendszerben gyors gabonaár-konvergenciát, a piac kiegyenlítődését figyelték meg és az 

osztrák gabonapiac árstruktúráját 1830-tól nagyjából egységesnek tartjuk.474 Hipotézisem 

szerint e gyors ütemű folyamat hátterében fontos, de semmiképp sem kizárólagos szerepet 

játszott a dunai gőzhajózás, mely a Duna-völgyi piacok közötti árkülönbségek 

kiegyenlítődéséhez vezethetett. Az 1795-1826 közötti időszakon belül két szempont miatt 
                                                                                                                                                                                          
(Kuskova et al. 2008; Dieter 2010; Pammer 2010; Balog 2011; Cvrcek 2013; Gingrich 2011; Gingrich et al. 

2012). Magyar példák (Benda 1973; KSH 2003. évi agrárcenzus; Dányi 2007; Katus 2008b). 
469 Komlos 1989. 
470 Az adatgyűjtés kezdeteiről összefoglalóan (Benda 1973, 33). 
471 Az adatgyűjtés módszerivel kapcsolatos részletes elemzést Benda Gyula közöl a Statisztikai adatok a magyar 

mezőgazdaság történetéhez 1767-1867 című forráskiadvány bevetőjében (Benda 1973, 31-42). 
472 Az adatgyűjtés kérdéséről részletesebben (Dányi 2007). 
473 Dányi 2007, 10. 
474 Dányi 2007, 34; Cvrcek 2013, 1. 
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további vizsgálati időszakokat alakítottam ki. Temesvár piaci ársora 1819-1827 között 

hiányos, ezért az 1795-1826 közötti időszak vizsgálatából kizártam ezt a regionális 

szempontból fontos települést és külön vizsgálatot végeztem az 1795-1819 közötti időszakra 

vonatkozóan, melyben Temesvár adatai is szerepelhettek. Az 1795-1810 közötti időszak 

vizsgálatát azért tartottam indokoltnak külön vizsgálni, mert így lehetőség nyílt az 1811. és 

1816. évi devalvációtól és a hatásukra beindult hiperinflációtól mentes ársorokat vizsgálni. A 

vizsgálat kezdeti szakaszában folytatott műhelybeszélgetésen felvetődött a kérdés, hogy miért 

nem számítottam át arany- vagy ezüstértékre a gabonaárakat vagy miért nem szűrtem ki az 

elvileg ismert pénzromlás, az ezüstárfolyam emelkedéséből, a devalvációkból adódó inflációs 

hatást. Egy ilyen léptékű feladat elvégzése feltétlenül túlmutat e vizsgálat idő- és 

erőforráskeretein. Ehhez kapcsolódóan Szőnyi Gyula gondolatait idézem, aki kísérletet tett 

ugyan a két devalváció hatásának kiszűrésére, azonban a KSH 1934. és 1935. évi erőforrásait 

kevésnek ítélte e feladat elvégzéséhez.475 

A négy magyarországi piacközpont (Baja, Debrecen, Győr és Temesvár) egymástól jelentős 

távolságban helyezkedik el és jól reprezentálják a legjelentősebb magyar gabonatermő 

vidékeket. Győr a Kisalföld központi települése, a nyugati irányú magyar mezőgazdasági 

export egyik kulcsfontosságú települése és magyarországi városfejlődés egyik éllovasa volt. 

Dányi Dezső szavaival: „a magyar városok halmazában Győrnek a »vidéki magyar városok 

lelkének és koronájának« polgárosodottsága, bel és külgazdasági szerepe miatt 

megkülönböztetett pozíciót biztosított.”476 Baja a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl tájhatárán, a 

Duna partján, a Dráva-torkolat közelében fekszik. A településből a 17. század végi 

felszabadító háború során hadászati, logisztikai központot alakítottak és a 18. században 

dinamikusan növekvő piaci központtá vált. Debrecen az Észak-Alföld központi települése és a 

18. század végi Magyar Királyság legnépesebb városa volt. Jelentős belső piaccal 

rendelkezett. A kiemelkedő termőhelyi adottságokkal jellemezhető és nagy mennyiségű 

terményfelesleget előállító Hajdúság piacközpontjának, továbbá Észak-Erdély és a Kárpát-

medence központi területe közötti legfontosabb tranzit-településnek számított. Temesvár a 

kiváló termőhelyi adottságú Bánság tartományi központja és centrális szerepű piaca volt. 

Témánk szempontjából nem mellékes, hogy a Tisza-völgyben az első nagyobb területen 

összehangolt vízrendezési munkálatok a központi hatalom közvetlen irányítása alatt álló 

Temesi Bánságban indultak 1718-ban. E terület közgazdasági, mérnöki és ökológiai 

                                                            
475 Szőnyi 1935, 205. 
476 Dányi 2007, 81. 
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szempontból is a vízépítési munkálatok „kísérleti terepévé” vált. A munkálatok célja 

Temesvár környékének rendezése, lakhatóvá tétele, a termékeny bánsági földek művelésbe 

vonása és a vízi utak biztosítása volt. A birodalom déli határvédelme szempontjából 

kulcsfontosságú Bánság fejlesztése érdekében az udvar gazdasági és katonai érdekeket 

képviselő csoportjai együttesen léptek fel a terület betelepítését biztosító vízrendezés 

érdekében.477 Az összehangolt erőfeszítések eredményeként a Bánságban a korábban 

meghatározó szektornak számító szarvasmarhatartás mellett a 18. század második felében már 

jelentős terményfelesleget állítottak elő, melyet az 1771. évi ausztriai élelmezési válság 

elhárításában igénybe is vettek.478 A szántóföldi művelés kiterjesztése azonban Kaán Károly 

szerint hatalmas ökológiai károkat okozott. A kutató szerint a Bega csatornázásával és a 

hatalmas kiterjedésű ilancsi és alibunári mocsarak kiszárításával az érzékeny homokterület 

elveszítette természetes vízutánpótlását és a magas talajvízállástól függő erdőségek helyén a 

delibláti homokpuszta (Torontál vármegye) kialakulásához vezetett. 479 A század végén 

kezdődtek meg a Ferenc-csatorna előkészítő munkálatai és 1812-ben elkészült a Zágráb-

Károlyváros-Fiume nyomvonalú Ludovika út. Mindkét infrastrukturális beruházás nagyban 

javította a bánsági termények piacra jutási lehetőségeit. Temesvár piaca és a bánsági gabona 

kulcsszerepet játszott a Katonai Határőrvidéken és a Bánságban állomásozó jelentős számú 

katona ellátásában, továbbá a 18. századi török háborúk logisztikai biztosításában. Az 1795 és 

1826 közötti elemzésbe vont öt tartomány közül Alsó- és Felső-Ausztria, Dalmácia és Tirol a 

Duna-völgyben előállított gabona hagyományos felvevőpiacainak számítottak. A dunai 

gőzhajózás felfutása és a vasúthálózat kiépítése előtt, kivéve a rendkívülinek számító 

                                                            
477 A feladat végrehajtásával először a lotaringiai származású Claude Florimond de Mercy tábornagyot, a terület 

katonai parancsnokát bízták meg. Halála után a vízrendezési munkálatokat Maximilian Fremaut vallon 

hadmérnök folytatta. A németalföldi hidrológiai szakemberek európai tevékenységéről lásd Helga S. Danner és 

munkatársai (2005) beszámolóját. 
478 Temes és Torontál vármegyék csak 1799 és 1808 között közel 3 millió közmunkaórát áldoztak vízi 

munkálatokra (Ihrig – Károlyi 1973, 69). 

A bánáti gabonaszállításról (Benda 2006, 197). 

A marhatenyésztés jelentőségéről (Karlovszky 1897, 220). 
479 Kaán Károly (1939, 55) Szentkláray Jenő (1879) nyomán fogalmazta meg véleményét. 

A bánáti gabonaszállításról (Benda 2006, 197). 

A marhatenyésztés jelentőségéről (Karlovszky 1897, 220). 
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válságéveket, a gabona döntően a nyugati megyékből és a Duna melletti területekről csak 

Alsó-és Felső-Ausztriába volt gazdaságosan szállítható.480 

 

3.4.3. Az árrendszer vizsgálatának eredményei 

 

Dányi Dezső adatsorai alapján a 1795-1805 között Bécsben a győrinél átlagosan 60%-kal 

magasabb búzaárszint alakult ki.481 A magyar piacok és a birodalmi tartományok árait 

összehasonlítva ugyanebben az időszakban Alsó-Ausztriában a győrinél 20%-kal volt 

magasabb a búza átlagára. Azonban a későbbi időszakban azzal szembesültem, hogy 

magyarországi piaci átlagárak 1807 és 1817 között a hiperinflációs időszakban a tartományi 

árakat akár többszörösen is meghaladták. Ennek magyarázatára a szakirodalomban egyelőre 

nem találtam magyarázatot, mely indokolja e kérdés további vizsgálatát.  

 

22. táblázat A Habsburg-Birodalom öt ausztriai tartománya éves búzaárainak konvenciós 

forint/krajcárban megadott átlagai alapján készített index az egységes árrendszer kialakulása 

előtt 

Időszak Alsó-
Ausztria

Felső-
Ausztria

Tirol Dalmácia Galícia 

1795-1810 100,0 117,0 154,9 110,8 57,2 
1795-1819 100,0 113,6 147,4 117,6 57,5 
1811-1826 100,0 104,8 132,0 116,7 59,6 
1795-1826 100,0 110,8 143,2 113,8 58,4 

Alsó-Ausztria = 100,0. Forrás: Tafeln 1828 

 

Tirolban, elzártsága és magas életszínvonala miatt, az alsó-ausztriainál átlagosan 50%-kal 

magasabb árszint volt a jellemző.482 Dalmácia búza árszintje 1795-1826 között magasabb volt 

az alsó-ausztriainál és (az 1807-1817 közötti periódustól eltekintve) lényegesen magasabb a 

kárpát-medenceinél. Ez a körülmény elsősorban abból fakad, hogy a tartományt a Dinári-

Alpok elzárja a felesleget kibocsátó Kárpát-medencétől. Másrészt a Dalmáciánál magasabb 

                                                            
480 A nyugati megyék intenzív gabonaszállítási tevékenységéről (Kaposi 2003; Horváth 2013). Ilyen 

válságidőszakok az 1750-1770-es évtizedek környezeti válsága vagy a háborús konjunktúra okozta inflációs 

periódusok, tehát némi iróniával lényegében a teljes 18. század. 
481 Dányi 2007, 218. 
482 Tafeln, Marktpreise früherer Jahre der vier Hauptkorner-Gattungen mit Ausschluss der italienischen u. 

ungarischen provinzen. 100, 1828. 
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élet- és árszínvonalú észak-adriai térség (Trieszt és Veneto) felhúzta a tartomány árait.483 

Dalmácia a középkor óta tengeri úton szerezte be gabonaszükségletét.484 Katus László közli a 

trieszti francia konzul 1756. évi feljegyzését arról, hogy Triesztben az angol búza olcsóbb a 

magyarnál, pedig a bánáti telephelyi ár mindössze nagyjából harmada volt az angolénak. Ez 

az eltérés kizárólag a szárazföldi és tengeri szállítási költségek közötti különbséggel 

magyarázható.485 Például a század közepén a gabona Szeged-Trieszt közötti szállítási költsége 

nagyjából három és félszerese volt a Trieszt-London tengeri út költségeinek.486 A folyami 

szállítás költségei is töredékét jelentették a szárazföldinek: „… egy pozsonyi mérő búza Baja 

és Budapest közötti vízi szállítási költsége 1772-ben 7 krajcár volt, Komárom és Bécs között 

pedig búza tengelyen való szállítása mérföldenként 2-4 dénárba került, a zab 1-2 dénárba”, 

miközben egy pozsonyi mérő tiszta búza piaci átlagára Győrben a 1770-es évtized második 

felében 132 dénár volt.487 Vác-Bécs között a hajószállítás mázsánkénti költsége nagyjából 

negyede volt a hasonló távolságot jelentő Vác-Tokaj közötti szekerezés mázsánkénti 

költségének.488 Dalmáciát a vasúthálózat kiépítését követően sem kapcsolták össze a más 

tartományokkal, ezért a birodalomban a vasút hatására lejátszódott árkonvergencia Dalmácia 

esetében mérsékelten érvényesült. Az ötödik területi egység, Galícia Lengyelország első 

felosztását (1772) követően vált a birodalom tartományává. Gazdasága alapvetően 

agrártermelésen nyugodott, azonban távoli fekvése és a lengyel folyók északi folyásiránya 

nem kedvezett a többi osztrák tartomány irányába történő gabonaszállításnak. Árszínvonala 

tartósan több mint 40%-kal alacsonyabb volt az alsó-ausztriaiénál. 

 

23. táblázat A Kárpát-medence négy piacközpontja éves búzaárainak konvenciós 

forint/dénárban megadott átlagai alapján készült index az egységes árrendszer kialakulása 

előtt 

Időszak Győr Baja Temesvár Debrecen
1795-1810 100,0 74,6 70,9 145,9 
1795-1819 100,0 84,8 75,6 126,2 
1811-1826 100,0 90,7  106,9 
1795-1826 100,0 84,6  121,8 

Győr = 100,0. Forrás: Dányi 2007 

                                                            
483 A dalmát élet- és árszínvonal ellentmondásáról (Cvrcek 2013, 14). 
484 Fest 1895, 11. 
485 Katus 2008a, 136. 
486 Katus 2008a, 136. 
487 Dányi 2007, 99, 224-225. 1857-ig 1 konvenciós forint = 60 krajcár = 120 dénár. 
488 Karlovszky 1897, 230. 
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Az 1811. évi devalvációt kísérő hiperinfláció előtti időszak (1795-1810) és a két devalvációt 

is magában foglaló 1795 és 1826-os évek periódusában az egyes tartományok átlagos 

árszínvonala eltérő irányú mozgásra utal. Alsó-Ausztria és Dalmácia búza-átlagáraiban az 

1811-1819 közötti időszakban kismértékű divergencia, majd ezt követően nagyon enyhe 

közeledés figyelhető meg (22. táblázat). Alsó-Ausztria, Felső-Ausztria és Tirol búzaárai 

között dinamikus, míg Galícia esetében ennél lassabb konvergencia figyelhető meg az 1810-

1826 közötti időszakban. Összefoglalva, a Habsburg Birodalom öt vizsgált tartománya között 

az 1795-1826-os évek periódusában látványos és egyértelmű búzaárkonvergencia 

mutatkozott. Ellentétes irányú mozgás, a körvonalazódó közép-európai árrendszertől való 

távolodás figyelhető meg Dalmácia esetében, mely közvetlen tengeri kapcsolatai révén 

feltehetően a közép-európai régiónál gyorsabban integrálódott a világpiacba. 

 

24. táblázat A Habsburg-birodalom öt tartománya és négy magyar város búza árindexei 

közötti regressziós együtthatók (1795–1826) 
R²index 
1795-1826 

Alsó-
Ausztria 

Felső-
Ausztria 

Tirol Galícia Dalmácia Győr Baja Debrecen 

Alsó-
Ausztria 1        
Felső-
Ausztria 0,82 1       
Tirol 0,58 0,76 1      
Galícia 0,69 0,59 0,43 1     
Dalmácia 0,48 0,48 0,54 0,38 1    
Győr 0,36 0,17 0,16 0,20 0,59 1   
Baja 0,32 0,23 0,24 0,32 0,56 0,83 1  
Debrecen 0,42 0,38 0,24 0,35 0,68 0,73 0,65 1

Forrás: Tafeln 1828; Dányi 2007 

25. táblázat A Habsburg-birodalom öt tartománya és négy magyar város búza árindexei 

közötti regressziós együtthatók (1795–1810) 
R²index 1795-
1810 

Alsó-
Ausztria 

Felső-
Ausztria 

Tirol Galícia Dalmácia Győr Baja Debrecen Temesvár

Alsó-Ausztria 1         
Felső-Ausztria 0,84 1        
Tirol 0,49 0,66 1       
Galícia 0,48 0,52 0,47 1      
Dalmácia 0,49 0,46 0,21 0,31 1     
Győr 0,32 0,18 0,00 0,09 0,52 1    
Baja 0,22 0,10 0,01 0,06 0,44 0,97 1   
Debrecen 0,21 0,14 0,02 0,10 0,46 0,95 0,86 1  
Temesvár 0,20 0,10 0,02 0,07 0,41 0,96 0,94 0,92 1 

Forrás: Tafeln 1828; Dányi 2007 
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26. táblázat A Habsburg-birodalom öt tartománya és négy magyar város búza árindexei 

közötti regressziós együtthatók (1795–1819) 
R²index 1795-
1819 

Alsó-
Ausztria 

Felső-
Ausztria 

Tirol Galícia Dalmácia Győr Baja Debrecen Temesvár

Alsó-Ausztria 1         
Felső-Ausztria 0,84 1        
Tirol 0,72 0,78 1       
Galícia 0,68 0,63 0,65 1      
Dalmácia 0,57 0,42 0,36 0,56 1     
Győr 0,41 0,13 0,09 0,29 0,59 1    
Baja 0,33 0,20 0,19 0,40 0,56 0,82 1   
Debrecen 0,41 0,30 0,11 0,41 0,65 0,72 0,64 1  
Temesvár 0,62 0,44 0,36 0,55 0,56 0,75 0,67 0,61 1 

Forrás: Tafeln 1828; Dányi 2007 

 

27. táblázat A Habsburg-birodalom öt tartománya és négy magyar város búza árindexei 

közötti regressziós együtthatók (1811–1826) 
R²index 1811-1826 Alsó-

Ausztria 
Felső-

Ausztria 
Tirol Galícia Dalmácia Győr Baja Debrecen 

Alsó-Ausztria 1        
Felső-Ausztria 0,84 1       
Tirol 0,69 0,82 1      
Galícia 0,80 0,68 0,52 1     
Dalmácia 0,48 0,54 0,85 0,41 1    
Győr 0,56 0,54 0,68 0,29 0,66 1   
Baja 0,43 0,43 0,66 0,43 0,66 0,79 1  
Debrecen 0,60 0,66 0,82 0,56 0,85 0,83 0,81 1 

Forrás: Tafeln 1828; Dányi 2007 

 

A négy kárpát-medencei piacközpont árstruktúrájában is elsősorban a közlekedési, szállítási 

adottságokat, a felvevőpiacoktól való távolságot és a tranzakciós költségek konvergenciáját 

tarthatjuk meghatározónak (23. táblázat). Győr és Baja Duna-völgyi települések voltak. 

Temesvár a Bega-csatornán és a Tiszán szintén vízi úton tudta továbbítani a piacán megjelenő 

árut. Az e korban megnyitott Ferenc-csatorna a bácskai, bánáti és dél-alföldi termékek 

számára 10 nappal rövidítette a Temesvár-Pest vagy a Temesvár-Bécs közötti vízi utat. 

Közlekedési adottságai révén Temesvárat is Duna-völgyi településként értelmezve, a három 

dunai piacközpont áraiban a centrumhoz és a legjelentősebb felvevőpiactól, Alsó-Ausztriától 

való távolságuk tükröződik (24. táblázat). 

Feltehetően a szállítási költségek következtében mutatkoznak kiugróan magas átlagárak 

Debrecenben, mely nem rendelkezett folyami kikötővel és ezért az ide érkező termény ára 

döntően szárazföldi szállítási költségeket tartalmazott. Az átlagárak indexei Baja, Debrecen és 

Győr esetében gyors ütemű árkonvergenciára utalnak 1795-1826 között (24. táblázat). 
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Nagyon látványos a Győr és Debrecen átlagáraiban mutatkozó nagymértékű közeledés, mely 

nem kapcsolható a szárazföldi szállítási infrastruktúra modernizációjához és feltehetően egyéb 

tranzakciós költségek csökkenésével magyarázható. 

A fenti táblázatok alapján két területi csoport lehatárolása látszik indokoltnak, az egyiket 

Alsó- és Felső-Ausztria, továbbá Tirol, a másikat a négy magyar város alkotja. Az elhatárolás 

alapja a magas regressziós koefficiensek, melyek a búzaárak hasonló frekvenciájú 

ingadozására utalnak (R²≥0,5) (24-27. táblázat). Várakozásomtól eltérően a regressziós 

együtthatók meglehetősen közeli kapcsolatra utalnak Galícia és a három osztrák tartomány 

búzaársorai is. Dalmácia és a két osztrák tartomány indexei között mutatkozó regressziós 

koefficiensek értéke alig marad a kritikus 0,5 érték alatt, egyes időszakokban meg is haladja 

azt. A Dalmácia és Galícia közötti kapcsolatban szintén az 1795-1819 időszak mutat a másik 

két időszaknál magasabb értékű kivételt (R²≥0,5), de a leghosszabb és legrövidebb 

periódusban mutatkozó (R²>0,3) értékek is kifejeznek valamiféle hasonlóságot az 

áringadozások között. A magyarországi piaci központok árindexei között számított 

regressziós együtthatók az 1795-1810 közötti időszakban mutatkoztak a legmagasabbnak 

(R²>0,9). A devalvációkat is magukban foglaló periódusokban e korábban mért magas 

regressziós értékek csökkentek és a magyar piacoknak a birodalmi tartományokkal való 

kapcsolataira utaló regressziós együtthatók növekedtek. Következtetésem szerint ez a 

statisztikai eredmény egy strukturális átalakulásra, a magyar városok eltérő ütemben 

megvalósuló a közép-európai árrendszerbe történő integrációjára utal (27. táblázat). A 

szállítási lehetőségek figyelembevételével kissé meglepőnek tartom, hogy Győr és Debrecen 

búzaárai között szorosabb kapcsolat mutatkozott, mint Győr és Temesvár ársoraiban. Ennek 

hátterében az árakra ható intézményi hatás állhat, mely Temesvár és a Bánság közigazgatási 

helyzetével állhat összefüggésben. A legalacsonyabb, de így is magas értékű regressziós 

együtthatók a Baja – Debrecen – Temesvár háromszögben mutatkoztak (R² = 0,64-0,94). 

Jelentős eltérések mutatkoztak a magyar piacközpontok és a tartományok ársorai között. 

Ugyancsak várakozásommal ellentétes, hogy Alsó-Ausztria és Győr, illetve a birodalmi 

tartományok és Győr átlagárai közötti alacsony regressziós koefficiensek, míg a távoli 

Temesvár és Alsó-Ausztria vagy a Debrecen és Alsó-Ausztria relációkban lényegesen 

szorosabb kapcsolatot mutatkozott.489 
                                                            
489 Az osztrák tartományok és Győr ársorai közötti gyenge kapcsolat hátterében álló tényezőként jöhet szóba az a 

körülmény, melyre Majdán János hívta fel a figyelmem. Nevezetesen a Győrben kialakult jelentős 

raktárkapacitás a város kereskedőinek már a 18. század végén lehetőséget nyújtott arra, hogy a felvásárolt 

terményeket a piaci árak tetőzése során dobják piacra nagy mennyiségben, mely elméletileg komoly hatással 
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53. ábra Alsó-Ausztria búzaár-indexe és a négy Habsburg tartomány, továbbá a négy magyar 

gabonapiac árindexei között mutatkozó regressziós koefficiensek, 1795-1819.  

Forrás: Tafeln 1828; Dányi 2007 

 
54. ábra Debrecen búzaár-indexe és az öt Habsburg tartomány, továbbá a három magyar 

gabonapiac árindexei között mutatkozó regressziós koefficiensek, 1795-1819.  

Forrás: Tafeln 1828; Dányi 2007 

                                                                                                                                                                                          
lehetett a győri árak alakulására. Határozott álláspont e kérdés részletesebb vizsgálata után alakítható ki. Tény, 

hogy a gabonaárak az árupiacok leghektikusabban ingadozó termékkörét alkotják. E termékkör éven belüli 

ingadozása nyugodt években is több tíz százalék, a meglehetősen gyakori „váratlan események” hatására 

(háború, rossz termés, stb.) a gabonaárak ingadozása ennek többszöröse is lehet (Dányi 2007). E körülmény 

kiváló terepet kínál a kockázatosabb ügyletek iránt nyitott befektetőknek. 
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55. ábra Győr búzaár-indexe és az öt Habsburg tartomány, továbbá a három magyar 

gabonapiac árindexei között mutatkozó regressziós koefficiensek, 1795-1819.  

Forrás: Tafeln 1828; Dányi 2007 

 

 
56. ábra Temesvár búzaár-indexe és az öt Habsburg tartomány, továbbá a három magyar 

gabonapiac árindexei között mutatkozó regressziós koefficiensek, 1795-1819.  

Forrás: Tafeln 1828; Dányi 2007 

 

A négy időszak eredményei a magyarországi és a tartományi piaci áringadozás eltéréseinek 

kiegyenlítődésére és a magyarországi árrendszeren belüli, kezdetben szorosabb kapcsolatok 

lazulására utalnak (24-27. táblázat). A vizsgálat eredménye megerősíti a történetírásunkban 
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elsősorban írott források alapján megfogalmazott véleményt, hogy a magyar városok 

beilleszkedése a birodalom gazdasági rendszerébe a napóleoni háborúk meglehetősen zavaros 

piaci időszakában valósult meg. Ezt támasztják alá a 29. táblázat adatai, melyben az 1795 és 

1826 közötti időszakban vizsgált négy periódus közül az 1811-1826 közötti, azaz az utolsó 

időszak tartományi és magyar piaci ársorai közötti regressziós értékek átlaga mutatja a 

legmagasabb és szórása a legalacsonyabb értéket. 

 

 
57. ábra Búza piaci átlagárak indexe Alsó-Ausztriában és a Magyar Királyság két városában 

(1795–1847), 1795=100. Forrás: Tafeln 1828; Dányi 2007. 

 

28. táblázat Az 1795-1826 között vizsgált négy periódusban számított regressziós 

együtthatók átlaga és szórása periódusonként 

 1795-1826 1795-1819 1795-1810 1811-1826 
Átlag 0,47 0,50 0,39 0,64 
Szórás 0,20 0,21 0,32 0,16 

 

3.4.4. Konvergencia és divergencia 

 

A búza árindexei között mutatkozó regressziós koefficiensek megerősítik a korabeli 

árrendszer regionális jellegére vonatkozó megállapításokat. A 24-27. táblázatok és a 

kapcsolódó 53-56. ábrák az egyes tartományok és magyarországi régiók között eltérő 

szorosságú és érdekes területi mintázatot alkotó kapcsolati hálókra utalnak. Az 1795-1826 

közötti időszakban az átlagárak tartományi és a magyar piacközpontok csoportjain belüli 
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közeledését, a kilenc ársor egyre szorosabbnak mutatkozó közös ritmusú ingadozását 

tapasztaltam (28. táblázat). A két devalvációval (1811 és 1816) jelzett periódus komoly 

hatással lehetett a tartományok áringadozásában mutatkozó különbségek kiegyenlítődésére. 

Következtetésem szerint a Habsburg Birodalom jelentős részében már az 1811-1826 közötti 

időszakban gyors dinamikájú árkonvergencia zajlott, mely a birodalom öt tartományából 

négyben egy viszonylag egységes közép-európai búzaárrendszer kialakulásához és a 

magyarországi árrendszer belső átrendeződéséhez vezetett. A magyarországi városok és a 

birodalmi tartományok közötti kapcsolat szorosabbá válására utaló emelkedő értékű 

regressziós koefficiensek alapján valószínűsítem, hogy a dinamikus konvergenciájú régió 

árrendszerébe a Magyar Királyság is beletartozott. Ez alapján indokoltnak látszik a nagyjából 

egységes közép-európai árrendszer kialakulásának lehetőségét a szakirodalomban bevett 

időszaknál, vagyis az 1820-as évek végénél korábbi időszakban is vizsgálni.490 A fenti 

elemzés további fontos eredményének tartom, hogy az 1795-1810 közötti periódusban a négy 

vizsgált magyarországi piaci búzaársor rendkívül szoros együttmozgása figyelhető meg, 

melyet a későbbi időszakokban feltehetően a devalvációk és a felpörgő nyugati szállítások 

meglehetősen szétziláltak. Ehhez hasonló megfigyeléséről számol be Dányi Dezső a 19. 

század közepének árstruktúrája kapcsán, amikor megjegyzi, hogy az 1830-1845 közötti 

időszak kiegyensúlyozott árviszonyait a krími háború végéig tartó hektikus mozgású periódus 

követte.491 Két megfigyelést szeretnék ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni. Szőnyi Gyula 

korábban is idézett tanulmányában részletesen elemezte a 18. század vége és az 1920-as évek 

közötti búza pesti áringadozását.492 Látványos, leíró módszerekkel készített görbéjében a 

búzaárak és a háborús konfliktusok közötti szoros kapcsolatra utalt. Ezek sorában 

kiemelkedőnek tűnnek a francia-osztrák háborúk, az 1848-49. évi magyarországi konfliktus és 

a krími háború árfelhajtó hatása.493 A gabonaáringadozásra ható másik fontos tényező, az 

időjárási kondíciók változásainak az árakra gyakorolt hatása meglehetősen kevéssé vizsgált. 

Ezzel kapcsolatban Christian Pfister és Rudolf Brázdil Karl Gunner Persson-ra hivatkozva 

megállapítják: „A kibocsátási sokkok által elindított áringadozások túlságosan nyilvánvalóak 

voltak ahhoz, hogy vitát generáljanak.”494 Azonban az utóbbi évtizedek klímaváltozás körüli 

diskurzusában e kérdés a korábbinál nagyobb figyelmet kapott, az időjárási sokkok árakra 

                                                            
490 Az 1820-as és 1830-as évtized határán lezajlott árkonvergenciáról (Dányi 2007, 32-34; Cvrcek 2013, 15). 
491 Dányi 2007, 29. 
492 Szőnyi 1935. 
493 Szőnyi 1935. 
494 Persson 1999; Pfister – Brázdil 2006. 
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gyakorolt hatásáról több jelentős publikáció született és e kérdés vizsgálatát a WTO is kiemelt 

kutatási területté avatta.495 A Nobel-díjas Robert Fogel e kérdéssel kapcsolatban megjegyezte, 

hogy a történeti éhínségekhez nem elemi csapások, hanem elsősorban elosztási zavarok 

vezettek.496 Christian Pfister szinte Fogel vizsgálataival párhuzamosan végezte el a gabonaár-

fluktuáció és a környezeti események között fennálló kapcsolatra vonatkozó első sikeres 

statisztikai elemzést, melyben igazolta az időjárási események gabonaárakra gyakorolt 

hatását.497 

A gabonapiaci folyamatok általános tendenciáit áttekintve, a cereáliák ára a 19. század első 

évtizedére a napóleoni háborúk költségeinek finanszírozására nyomott egyre növekvő 

mennyiségű pénz következtében több évszázados csúcsra futott. A jelentős bevételeknek 

köszönhetően a háborús szállításban és termelésben érdekelt szereplők anyagi helyzete 

megerősödött.498 Befektetésre váró tőke halmozódott fel kezükben. Ezt követően az árak a 19. 

század első negyedében deflációs pályán mozogtak. A rossz terméseket, azaz terméskiesést 

okozó időjárási körülmények (1836–1838, 1845–1847), politikai események (1848–1849) 

eredményeként a század második negyedét rövid inflációs ciklusok tarkították és újabb 

gabonakonjunktúra indult el. A rossz időjárás és elemi károk miatti gyengébb termés inflációs 

nyomást váltott ki, mely bizonyos esetekben pozitív visszacsatolással politikai 

bizonytalanságot eredményezett, tovább lökve, vagy magasan tartva az élelmiszer árakat. Az 

1845–1857 közötti inflációs periódust a kontinens nagy részén az élelmezési válságot okozó 

1844–1845. évi rossz termés előzte meg. Egy másik tényezőnek számított a piacok 

liberalizálása. E folyamat fontos momentuma az 1846. évi angol gabonatörvény rövidtávon az 

európai piac élénkülését, ennek következtében a kontinentális árak felpörgését okozta, 

hosszabb távon viszont hozzájárult a vámok csökkenéséhez, a fogyasztás növekedéséhez, az 

árak kontinentális kiegyenlítődéséhez és az egységes világpiac kialakulásához. 

                                                            
495 Jarraud 2005. 
496 Fogel 1989, 4. 
497 Pfister 1988. 
498 Dányi 2007, 82-82. A napóleoni háborúk természetesen más termékkörök esetében is jelentős változásokat 

okoztak. A Magyar Királyság például ekkor vált európai dohánytermelő központtá. 

A fentiekben ismertetett budai csapadék és hőmérsékleti idősorok, továbbá a piaci ársorok közötti regressziós 

kapcsolatokra vonatkozó eddig elvégzett vizsgálataim során szinte csak a burgonya vonatkozásában mutatkozott 

viszonylag gyenge regressziós összefüggés. Következtetésem szerint e kérdés sikeres elemzéséhez a jelenleg 

rendelkezésemre álló éves adatoknál részletesebb adatsorokra van szükség. 
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Nem ismert kvantitatív történeti elemzés arra vonatkozóan, hogy milyen kapcsolaterősség 

mutatkozott az 1830-as években beindult inflációs periódus és az új területek művelésbe 

vonása, így a folyószabályozási tevékenység világszerte tapasztalható felfutása között. Tény 

azonban, hogy a folyószabályozások és lecsapolások megindítását többnyire költség-haszon 

elemzés előzte meg. A bevételi oldal tervezése, így a művelésbe vont területek 

hozamszámítása e számítások meghatározó komponensét alkotta Tartósan magas gabonaárak 

vagy inflációs környezet a bevételi oldal javulását eredményezték és jelentős vonzerőt 

gyakoroltak a befektetőkre.499 Következtetésem szerint a 18. század közepe óta 

Magyarországon megfigyelt regionális eltérésekkel kibontakozó földhasználat és művelési ág 

váltást gerjesztő okok sorában – mely Benda Gyula véleménye szerint kárpát-medencei 

kitekintésben 1767 és 1850 között éppen a Tisza-völgyben zajlott a legnagyobb lendülettel – 

előkelő helyet foglalt el a gabonaárak dinamikus növekedése. 

 
58. ábra A pesti búzaárak (index, 1841= 100) és a pesti éves csapadékmennyiségek 1841-

1921. Jelmagyarázat: kék szaggatott vonal = éves csapadékmennyiség; kék egyenes vonal = 

éves csapadékmennyiség 5 éves mozgóátlaga; piros szaggatott vonal = búza éves átlagár; 

piros egyenes vonal = búza éves átlagár 5 éves mozgóátlaga. Forrás: Szőnyi 1935; 

Váraljamet.hu 

 

3.5. A Mirhó-fok esete 

 

A gabonaárak kitartó árnövekedése egész Európában az ugarok, a legelők, az erdők és a 

mocsarak feltöréséhez vezetett. A török kor és a Rákóczi-felkelés háborús pusztításai utáni 

újjáépítés is szükségessé tette a gyakran mesterségesen felduzzasztott vizek visszaszorítását. 
                                                            
499 Magyar példái e folyamatnak a Ferenc-csatorna, a Balaton lecsapolásának tervezete és a Hanság lecsapolása. 
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Az egyik legkorábbi vízszabályozást a nagykun települések hajtották végre a Tisza-völgyben. 

Az 1730-as években közösségi összefogásban részlegesen szabályozták az „elvadult” Kakat-

eret és tiszai torkolatát a Mirhó-fokot, így biztosítva a debrecen-szolnoki sóút folyamatos 

ármentességét.500 

Az árterek kiterjedése antropogén és klimatikus tényezők kölcsönhatása következtében a „kis 

jégkorszakban” jelentősen megnőtt. A Kakat szabályozásakor részben ennek korrekciójáról 

volt szó, hiszen az ősi sóút korábban ármentes térszínnek számított. A Kakat szabályozása 

során ármentesített területet elsősorban kaszálóként használták, de szántóföldek nyitására is 

sor került. Ugyanitt, egy generációval később (1754) kezdődött a Közép-Tisza-völgy első 

jelentősebb folyószabályozási vállalkozása, a Mirhó-fok elzárása, mely bár viszonylag kis 

területet érintett, mégis több szempontból tekinthető az egész vízgyűjtőn 1846-ban kezdődött 

szabályozás előfutárának. A Mirhó-fok a Tisza melletti hátság egyik legnagyobb kapuja volt a 

Közép-Tisza-vidéken, melyen keresztül a Mirhó-ér nagy területekre szállította a folyó vizét. A 

18. század második harmadában kibontakozó hosszú csapadékos ciklusban, mely a kontinens 

több vidékén súlyos éhínséghez és járványok kialakulásához vezetett, a nagykun városok 

közösségei összefogtak és 1754-ben gáttal zárták el a Mirhó-fokot. Másfél évtizeddel később 

a tiszai árhullámok több ízben is átszakították a gátat. 1776-ban a Tisza túlpartján fekvő 

hevesi birtokosok arra hivatkozva bontották el, hogy a gát növeli birtokaik árvízi 

érzékenységét, fokozza az árvizek intenzitását. Újabb elzárására 1785 és 1787 között került 

sor. Bellon Tibor ismerteti az 1777. április 22-én tartott gyűlésen elhangzottakat, ahol a 

Kakat-ér vízgyűjtőjének települései tanácskoztak a gát sorsa felől. A gyűlést szervező 

Kisújszállás előzetesen kikérte az érintett közösségek véleményét, melyek egymással 

ellentétes álláspontot képviseltek. Kisújszállás tanácsosai, mivel a település területének nagy 

része állandóan víz alatt állt, a gát megépítése mellett foglaltak állást, míg a kunhegyesiek 

magukat a gátépítés károsultjainak vallották, mert „a nádvágás, halászat, téli marhalegelés, a 

sertésnek való rét és a kenderáztatásbéli beneficium elmúlt”.501 Hasonlóképp nyilatkoztak a 

szentesiek és a túrkeveiek, akik legelőik kiszáradását és fűhozam csökkenését a Mirhó-gát 

megépítésével hozták összefüggésbe, miközben más kunsági közösségek vagy a szarvasiak 

éppen kaszálóik leromlását tapasztalták az áradások következtében. 

A huzavona hátterében a jász-kun és általában az alföldi társadalom és a gazdálkodás 

mélyreható átalakulása állt. A középkor óta autonómiával rendelkező jász-kun kerület 1765-re 

                                                            
500 Tatai Molnár 1937. 
501 Bellon 1996. 
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nyerte vissza gazdasági önrendelkezését azzal, hogy örökváltságként a Magyar Királyság 

korabeli éves kormányzati költségvetésének megfelelő összeget fizetett a német 

lovagrendnek, mely 1699-ben vásárolta meg az uralkodótól a Jászkunságot.502 A megváltás 

(redemptio) azonban a jász-kun közösségek korábbi közösségi földhasználatának végét 

jelentette. A redemptioban részt vállaló családok tőkebirtokot szereztek, mely a közösségi 

föld felosztásához és lekerítéséhez vezetett. Az 1715. és 1720. évi összeírásokat elemző 

részben utaltam arra, hogy a nagykun települések már a török kor végén kiemelkedő 

szántóföldi kapacitással rendelkeztek, mely a növénytermesztés gazdálkodásukban betöltött 

stratégiai szerepét jelezte. 

 
59. ábra A Mirhó-fok és a Kakat-ér az 1. katonai felmérés térképe kivágatán. Forrás: 

Arcanaum; FÖMI. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

                                                            
502 A Habsburg kormányzat a török elleni háborúkban kiürült államkincstár feltöltése érdekében értékesítette az 

ősi autonómiával és immunitással rendelkező jász-kun kerületet 1699-ben.   
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Másrészt a 18. század utolsó harmadában a Közép-Tisza-vidék és ezen belül a nagykun 

települések rendkívül gyors népességnövekedését figyelhetjük meg. Ezt előnyös földrajzi 

helyzetüknek, a jó agroökológiai potenciállal jellemezhető földek nagy állományának és a 

Nagykunság esetében a migránsok számára vonzó önkormányzatiságuknak köszönhették. A 

hat nagykunsági településre áramló és az irredemtus réteget növelő népesség körében 

mutatkozó földéhség is a vízjárta területek irányába fordította a közösségek figyelmét. 

Harmadrészt és ez talán a döntő pont, egyes települések (mint Kisújszállás) területének nagy 

része huzamosan víz alatt állt. Ez a körülmény összefüggésben állhat az áradások szintjének 

emelkedésével, melyet a Tisza alsó vízgyűjtőjének északi részén, az Ecsedi-láp és a Nagy-

Sárrét esetében dokumentumok igazolnak.503 

 

 
60. ábra A Kakat-értől északra, Karcag határában 1806 és 1809 között a sóút állandó forgalma 

biztosítása érdekében, kilenclyukú hidat építettek a Zádor-éren, melynek szélső pilléreit az 

1830. évi árvíz elsodorta. A Zádor-híd mintaként szolgált az 1833-ban épített hortobágyi 

kilenclyukú híd számára. Piros kör jelzi a híd helyzetét a 2. katonai felmérés térképének 

kivágatán. Forrás: Arcanaum. 

                                                            
503 Waltherr 1838; Osváth 1875; Szűcs 1965. 
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Recens ökológiai és gazdasági vizsgálatok igazolják, hogy a gyepek fejlődését a vegetációs 

időszak kezdetén a vízborítás serkenti, hozamukat jelentősen emeli, azonban nagyjából egy 

hónapnál hosszabb idejű intenzív vízhatás a takarmányként nem hasznosítható (vízi)növények 

térnyeréséhez vezet a gyepközösségekben, melyek a szukcesszió végső fázisában lápi 

közösségekké alakulnak át.504 A kaszálók és legelők elláposodása az 1696. évi összeírás óta 

az országos összeírásokban és a helyi említésekben is dokumentált jelenségnek számított.505 

Tehát Kisújszállás és más mélyebb térszíneken fekvő települések gazdálkodása szempontjából 

a túl hosszú idejű elöntés gondot jelentett. 

A Mirhó elzárása a lekerítésben érdekeltté vált redemptusok és bevándorlók, valamint a 

közösségi földhasználatban érdekelt egyes irredemptus csoportok, a mélyebb területek 

hasznosításában érdekelt és ezért a gátépítés mellett érvelő közösségek, mint Kisújszállás, az 

ártéri haszonvételekben érdekelt közösségek, mint (Kun)Hegyes, vagy a magasabb, ezért 

aszályérzékenyebb földeket birtokló csoportok és közösségek (Túrkeve és Szentes) közötti 

konfliktussal járt.506 A közösségi földhasználat megszűnése és a magántulajdon előtérbe 

helyeződése, a gyors ütemű betelepítés következtében helyenként előálló túlnépesedési 

konfliktusok, továbbá a Mirhó elzárásával a Tisza partján megnövekvő árvízveszély miatt 

kialakuló törésvonalak, az érintett társadalmi csoportok érdekeinek szembenállása jól 

szemléltetik azt a dilemmát, mely a Tisza-völgy társadalmát később is megosztotta a folyó 

szabályozásával kapcsolatban. 507 A Mirhó-fok elzárása összességében a Kakat-ér vízgyűjtője 

által érintett közösségek meghallgatásával, de többségüknek a döntési folyamatból való 

kirekesztésével történt. Ezért a hat nagykunsági település tanácsaiban többségbe került 
                                                            
504 Tasi et al. 2012, 183. 
505 Dávid 1957, 147, 149. E kérdésről lásd Andrásfalvy Bertalan (1975, 411) Tolna megyei példáját: "A rettentő 

nagy árvíz hosszasan a mai napig is rajtunk uralkodván, annyival is inkább több és siralmasabb károkat tett, 

hogy minden kaszálló rétjeinket és legellő mezeinket el vette és sehol az egész határunkban nints reménységünk a 

hol valami kis szénát takarithatnánk. Most is marháinkat a zöld náddal tartogattyuk, de már ez is megvénült nem 

eheti a Marha, és már annyira jutottak, hogy a nagy étlenség miát alig járhatnak."  
506 „A víznek megtartásáért instálni kell, mivel a víz mindgyárt el mégyen, sok helyen alig vagyon térdig való víz 

és ha ez a kevés árvíz sem lett volna, a milicia számára szénát sem lehetett volna kaszálni …”. A túrkevei tanács 

1780. évi határozatát idézi Győrffy István (1955, 26). 
507 Az 1767. évi úrbéri törvényt követően az egész Tisza-völgyben felgyorsult a közösségi földek felosztása. E 

folyamat további mérföldkövei a „legelőelkülönözéséről” szóló 1836. évi tv., az 1848. évi 

jobbágyfelszabadításról szóló tv. és az 1853. évi úrbéri pátens (császári nyílt parancs). (Tatai Molnár 1937; 

Dunka et al. 1996). 

Napjaink vízpolitikai folyamatai is az érdekegyeztetés összehangoltságának szükségességére hívják fel a 

figyelmet. Erről lást VKI 2000; OVGT 2010. 
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szabályozásban érdekelt csoportok döntése részlegesen demokratikus folyamatként 

határozható meg. Előzménye annak a három évtized múlva megszilárduló jogelvnek, mely 

szerint a szabályozásban érintett földhasználók többségi döntése a kisebbségre nézve 

kötelező. A magánosok költségén létesítendő vízművekről szóló 1807. évi XVII. törvénycikk: 

...ha az együttesen érdekeltek többsége a folyók ártalmas kiáradásainak elhárítására 

szükséges vízi műveknek saját költségükön leendő elkészítését elhatározza: az ezen munkálat 

társulatába belépni nem akaró birtokosokat ugyan a rájuk eső költségek hordozására 

kényszerítni nem lehet: szabadságukban álland azonban a többi földesuraknak íly 

munkálatokat, az illető törvényhatóság előleges beleegyezésével  [valamint császári és királyi 

hozzájárulással] az érdekelt felek előleges teljes kártalanítása mellett, saját költségükön 

végeztetni és ha a munkálat sikerül, azoknak az új műből eredő hasznait, akik annak 

létesítéséhez a rájok eső részben járulni nem akartak, mindaddig zár alatt tarthatják, míg a 

zár alá vett jövedelmek a ráfordított költségeket ki nem egyenlítették."508 Gyengesége volt a 

jogszabálynak, hogy világosan nem határozta meg kik alkotják az érdekelteket, így a 

kezdeményezők „császári és királyi hozzájárulással” akár önkényesen, érdekeiknek 

megfelelő területen belül határozhatták meg „az együttesen érdekeltek körét”. Jó példa erre a 

Mirhó-gátat elbontó hevesi birtokosok és a szentesiek helyzete. Nem tartoztak a Kakat-ér 

vízgyűjtőjébe, de a Mirhó-gát a hevesi birtokok árvízi veszélyeztetettségét fokozta. Fokozta 

valójában minden, a Mirhó-gáthoz képest alvízi helyzetben álló terület árvízi kitettségét, valós 

hatása azonban nyilván egy szűkebb területen határozható meg. Ha valóban az érintettek teljes 

körét bevonták volna a döntési folyamatba, az feltehetően lehetetlenné tette volna a gát 

megépítését. 

Figyelembe véve a kunsági települések földhasználati rendszerét, a Mirhó-fok elzárása 

alapvetően a meglévő termelési rendszer továbbfejlesztése irányába mutatott. Az érintett 

közösségek önmaguk finanszírozták a munkálatokat, így ez a vízszabályozásnak egy kis 

lépésekben haladó modelljét nyújtotta. Gazdasági értelemben vett fenntarthatóságát sosem 

vizsgálták, de az 1780-as évtized végén kezdődött rendkívül súlyos aszályok idején számos 

bírálat érte amiatt, hogy a napégette és aszályos nagykunsági terület természetes 

vízutánpótlásának elzárásával jelentősen súlyosbodtak az éhínségeket okozó aszálykárok.509 

                                                            
508 Complex 2003. 
509 Szilágyi 1999, 63. A folyószabályozások következményeinek hazai természettudományos és közgazdasági 

feldolgozása igazolja az ár- és belvízmentesítések aszálynövelő hatását. A szigetközi beavatkozás 

terméseredményekre gyakorolt hatásáról (Koltai et al. 2002; Marjainé Szerényi 2005, 38-40), a Tisza-

szabályozás aszálynövelő hatásáról (Mosonyi et al. 2004, közli Bezdán 2011a, 39). 
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Ekkor a Nagykunságtól távol kellett pusztákat bérelni a hatalmas állatállomány legeltetése 

érdekében.510 A Mirhó elzárását követő aszálykárok voltak később Debrecen legfontosabb 

érvei a parti birtokosok meg-megújuló szabályozási kísérleteivel szemben. Így történt 1823-

ban, amikor Zichy Ferenc gróf, a szabályozással megbízott királyi biztos és Huszár Mátyás a 

Mirhó-gát mintájára tervet készítettek a Hortobágyot tápláló fokok elzárására.511 Ekkor a 

Hortobágy fűhozamai miatt aggódó debreceniek még sikeresen hárították a parti arisztokraták 

szabályozási kísérletét. A Mirhó-gát súlyos ökológiai és gazdasági következményeivel az 

1863. évi aszály során szembesült a nagykunsági közösség. Ekkor a nagykunsági 

állatállomány jelentős részének pusztulásához és az állattartó gazdák többségének 

elszegényedéséhez vezető aszály végletesen legyengítette az állattenyésztési szektort. 

Utólagos okoskodásként fenntartható megoldást annak összehangolása jelenthetett volna, 

hogy a mélyebben fekvő és a magasabban fekvő térszínek földhasználói és tulajdonosai 

közösen élvezzék a változó intenzitású vízborításból fakadó előnyöket és hátrányokat. Az 

„optimális megoldásként” megvalósítandó összehangolt közösségi földhasználat a Kakat-ér 

vízgyűjtőjén azonban fel sem vetődhetett a telkesítés és a közföldek felosztásának irányába 

mutató kapitalista átalakulás folyamatában.512 

Szabályozott vízkivezetés lehetősége a közel 800 m szélességű Mirhó-fokban, mely a 

földhasználók igénye szerint képes szabályozni az áradó Tisza vizének beáramlását az ártérre, 

a kor technológiai lehetőségei mellett elképzelhetetlen volt, így fel sem merült a 

résztvevőkben. Érdemes kitérnünk arra is, hogy Kisújszállás határának fokozott 

árvízérzékenysége nem új keletű jelenség. Az ártéri erek partja irányából a Tisza mentén 

húzódó hátság irányába Pálóczi Horváth András által megfigyelt a kis jégkorszak elejére 

tehető 13-14. századi elvándorlás hátterében a megemelkedő vízszintek jelentette kihívásra 

adott válasz is elképzelhető.513 E modell szerint a közösségek a környezeti adottságok 

változására településeik elmozdításával válaszoltak. Ekkor a változó adottságokhoz 

alkalmazkodással válaszoltak. Ezzel szemben a kis jégkorszak végén, a 18. századi nagykun 

közösségeknek a rendkívüli mértékű elöntések jelentette kihívásra adott válasza a Mirhó-fok 

elzárása volt, mely szakítást jelentett az itt élő közösségeket évezredek óta jellemző 

alkalmazkodási stratégiájával. 

 
                                                            
510 Szilágyi 1999, 63. 
511 Károlyi – Nemes 1975b, 10. 
512 Hardin 1968. 
513 Pálóczi Horváth 1986, 113; Pesty 1880, 121-122; Pinke 2011a, 107. 
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3.6. Meteorológiai és hidrológiai folyamatok a kis jégkorszak végén (1780-1914) 

 

A kis jégkorszak a klímatörténeti irodalomban eltérő karakterű légkörfizikai ciklusok 

láncolataként jelenik meg. E szinte a közelmúltig tartó hideg periódus fluktuációjának térbeli 

változásai és a modern társadalom kialakulásához vezető társadalmi és gazdasági 

folyamatokra gyakorolt hatása a klímakutatás kiemelt kérdéskörét alkotják.514 Christian 

Pfister a kis jégkorszak négy nagy lehűlési fázisa közül az utolsót a 19. század közepére 

teszi.515 Raymond S. Bradley és Philp D. Jones nyári hőmérsékletekre vonatkozó regionális 

értékelése szerint Közép-Európa leghidegebb nyarai – az Észak-Urálhoz és Közép Angliához 

hasonlóan – 1550 (azaz idősoraik kezdete) óta az 1810-es, az 1890-es és az 1910-es évtizedek 

voltak.516 Kiemelendő még a 1840-es évek negatív hőmérsékleti anomáliája és 

csapadéktöbblet, melyek rendkívüli hatással voltak az európai társadalomra. Bradley és Jones 

nyári hőmérsékletekről készített rekonstrukciójában az arányok egy kissé eltolódnak. 

Európában és általában az északi féltekén a 17. század volt a kis jégkorszak leghidegebb 

nyarakkal jellemezhető periódusa, és jelentősebb negatív anomáliákat mutatnak az 1810-es az 

1870-es évtizedek.517 Ian D. Campbellnek és munkatársainak az angliai telekről (december-

március hónapok) készült értékelése szerint a 17. század második fele tűnik a kis jégkorszak 

leghidegebb periódusának, melyet egy folyamatosan emelkedő trenddel és mély 

beszakadásokkal jellemezhető hosszú távú, egészen napjainkig tartó felmelegedés követett. A 

jelentősebb 19. századi negatív anomáliák az 1810-es, 1830-40-es évtizedek fordulója és az 

1880-as évek közepétől a 1890-es évtized derekáig tartó periódus.518 Több szempontból is 

figyelemre méltó a svájci Unterer Grindelwaldgletscher (Alsó-Gründelwald gleccser) 

megfigyelt és modellezett hossza alapján készített görbe alakulása, mely arra utal, hogy a 

jégfolyó hossza az 1810-es és az 1870-es évtizedek között a 17. század közepi értékeket is 

meghaladta.519 Az Alpokban zajló éghajlati és hidrológiai folyamatok történeti elemzése azért 

is kiemelt figyelmet érdemel, mert a kontinens legjelentősebb folyamainak, így a Dunának is, 

                                                            
514 Mann et al. 2000; Lionello et al. 2006; Pfister 2010; Gergis et al. 2012; Kiss 2014. 
515 Pfister 1988. Rácz 2001; Lamb 1972, 422; booty.org 
516 Bradley – Jones 1993, 371. 
517 Bradley – Jones 1993, 372. 
518 Campbell et al. 1998. 
519 Campbell et al. 1998, 144. 
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a hegységi régióban lehulló csapadék jelent elsődleges utánpótlást és nyári vízjárásuk 

nagyban függ az alpesi gleccserek hozamaitól.520 

 

 
61. A homogenizált budapesti hőmérsékleti értékek éves átlagai és 5 éves mozgóátlaguk, 

1780-2010. Forrás: Váraljamet.hu 

 

A kis jégkorszak utolsó évszázadának kárpát-medencei történeti kutatásával kapcsolatban két 

kutató munkásságát szeretném kiemelni. Réthly Antal az európai klímatörténeti forráskiadás 

hagyományait követve már a 20. század eleje óta megkezdte rendszeres gyűjtését, publikációi 

a magyar klímatörténet alapvető szekunder forrásainak tekinthetők.521 Egy generációval 

később Rácz Lajos a Magyarország éghajlattörténete az újkor idején című monográfiájában a 

kis jégkorszak legátfogóbb újkori áttekintését nyújtotta. Munkásságának köszönhetően 

Európa egyik legjelentősebb éghajlattörténeti központjában, a berni egyetem klímatörténeti 

tanszékén kifejlesztett és az Euro-Climhist programban tesztelt klímatörténeti módszer 

honosodott meg hazánkban. E tudásközponttal kialakított intenzív együttműködése révén 

Magyarország felkerült Európa klímatörténeti térképére. 

Hazánkban az éghajlati adatok rendszeres hazai műszeres rögzítése a 18. század közepén, a 

nagyszombati egyetemen kezdődött, mely az egyetem Budára költözését követően 1780-tól 

                                                            
520 Grove 1988; Morán-Tejeda et al. 2013; Beniston et al. 2014. 
521 Réthly 1962; 1970; 1998. 
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előbb a budai várban, majd a Gellért-hegyi csillagvizsgálóban folytatódott.522 A 

csapadékadatok rögzítése 1792-ben megszakadt, és csak 1841-ben kezdődött újra, így 

megszakítatlan hőmérsékleti idősorral 1780, csapadék idősorral 1841 óta rendelkezünk.  

A hőmérsékleti adatokat értékelve, szembeötlőek az idősor kezdetén, az 1790-es és az 1820-

as években megfigyelhető hőhullámok (59. ábra). Hasonló mértékű kihívás csak 200 év múlva, 

az ezredforduló környékén, a jelenkori felmelegedést jelző aszályos periódusban érte az 

Alföldet. Rácz Lajos műszeres adatok alapján készített csapadékindexe is rendkívüli negatív 

anomáliát jelez a 18. század utolsó évtizedeiben.523 A Pálfai Imre által műszeres adatokból, 

írott forrásokból és klímatörténeti indexekből előállított továbbá a Magyarországon és 

Romániában is használt Pálfai-féle aszályindexszel (PAI) regresszált aszály-értékszámsora is 

erőteljes aszályos periódusokat mutat az 1790-es és az 1820-as években (60. ábra). Utóbbi 

rövid megszakítással egészen az 1830-as évek derekáig tolódhatott ki. A két kiugróan meleg 

periódusban hőhullámokat, éhínséggel és járványokkal kísért aszályokat jegyeztek fel 

Magyarországon, de Európa számos vidékén is.524 Gunst Péter aszálytörténeti összefoglalója 

alapján 1780 és 1800 között 13 évben fordult elő súlyos országos vagy regionális kiterjedésű 

aszály.525 Pálfai Imre ugyanezen időszakban négy súlyos, az egész országot érintő aszályos 

évet említ.526 A legveszélyesebbek az egymást követő aszályos évek voltak, amikor már a 

vetőmagot is felélték a gazdák. Az ilyen évekig tartó aszályokat szinte minden esetben 

járványok is kísértek. Tetézte a helyzetet, hogy a 18. századi újranépesítést nem vagy csak 

vontatottan követte a raktározási kapacitások fejlesztése, a szállítási infrastruktúra pedig a 

gőzgép megjelenéséig alkalmatlan volt nagy mennyiségű tömegtermény nagyobb távolságra 

történő szárazföldi szállítására.527 Így egyes területek lakossága már regionális kiterjedésű 

                                                            
522 Rácz Lajos klímatörténeti tanulmánya nagy részletességgel ismerteti a 18. század elején kezdődött és 

esetenként több évtizeden át rögzített meteorológiai megfigyelésekre vonatkozó legfontosabb történeti adatokat 

(Rácz 2001). 

A várból a Gellért-hegyre költöztetett csillagdát a budai vár 1849. évi ostromakor szétlőtték és a magyar 

csapatok kifosztották. A gellérthegyi csillagvizsgáló történetéről (Réthly 1970). 
523 Rácz 2001, 255. 
524 Lásd az 1830. évi kolera járványra vonatkozó részeket. 
525 Súlyos éhínséggel, esetenként tömeges éhhalállal kísért országos aszályos évek Gunst Péter dolgozatában: 

1779-1782, 1785-1791, 1793, 1794, 1800 (Gunst 1984). 
526 Súlyosan aszályos évek Pálfai Imre tanulmányában: 1781, 1790, 1794, 1797 (Pálfai 2009, 110-111). 
527 Az újkori magyar szárazföldi szállítási kapacitásról és teljesítményekről (Viga 1999). Az ipari forradalom 

előtti szállítás strukturális összefüggéseit átfogóan tárgyalja (Pirenne 1983; Braudel 1996, II). A szállítási 

forradalomról (Katus 2008a; Majdán 2014). 
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időjárási anomliáknak is kiszolgáltatottjává válhatott és ez európai és globális 

összehasonlításban sem tekinthető egyedülálló jelenségnek.528 E súlyos társadalmi 

következményekkel járó terméskiesések következményinek csillapítására az európai 

államokban és a Habsburg Birodalomban is „vetés-, termés- és készlet mennyiségi 

összeírásokat”, kényszerbeszolgáltatásokat hajtottak végre, limitálták az árakat és tárházakat 

emeltek.529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. ábra Éves budapesti hőmérsékleti átlagok (szaggatott vonal) és a Kárpát-medence 

területére számított aszályindex (egyenes vonal) ötéves mozgóátlagai.  Forrás: Pálfai 2009; 

Váraljamet.hu 

 

1719-ben például a tömeges éhínség megakadályozására az erdélyi főkormányzók rendeletet 

bocsátottak ki, melyben így rendelkeztek: „Hogy azért az elalélt szegénység éppen éjhel 

halásra ne jusson, kgltek ex incumbentia sui officii in gremio sui elsőbben is minden renden 

levő embereknek búzájokat asztagban, veremben, vagy szemül ha találja maga székiben 

subordinatussi által, absque personarum respectu, hitelesen conscribáltatván azon listát 

                                                            
528 Inflációs periódusok is fokozhatták az élelmiszerellátás zavarait (Gunst 1984, 441; Fogel 1989; Braudel 2004, 

145. Xiao et al. 2013).  
529 Dányi 2007, 169. Az árak szabályozása hazánkban a vármegyei adminisztráció hatáskörébe tartozott, de 

jogköre a céhekben előállított termékekre terjedt ki, míg a terményekére nem. A Ciszlajtán területeken az állami 

beavatkozások eredményeként sikerült megakadályozni a korábban tömegkatasztrófákhoz vezető éhínségeket. 

Ez történt az 1750-1770-es évtizedek közötti klímaciklusban, amikor egyes magyar régiókban jelentkező 

termékfelesleg logisztikai átcsoportosításával előzték meg a malthusi válságokat (Komlos 1989; Csite 1999, 6). 

Tárházakról lásd Fényes Elek említéseit az egyes településeknél (pl. Holics) (Fényes 1851). 
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indilate elküldeni ne mulassa, observálván azt, hogy az olyan búzás gazda ember, ujiig maga 

cselédjével és jobbágyit is segétvén, mennyivel érheti meg, a többi eladóvá tégye, és egy véka 

búzát a guberniumnak elébbeni determinatio szerint egy német forintnál feljebb eladni ne 

mereszélje sub poena confiscationis, egyéb gabonának is az árát ahoz alkalmaztatván. … Ha 

kik pedig contumatia ducti magokat mégis opponálnák et in tali universali penuria, búzájokat 

és egyéb gabonájokat eladni nem akarnák, vagy eltitkolnák, verificalodván a dolog in illo 

casu a gubernium kételeníttetik bizonyos commissariusokat mindenfelé axmittálni és az olyan 

contumax embereknek minden búzájokat confiscáltatja, mely büntetést is nem másnak, hanem 

kiki maga inobedentiájának tulajdonithat.”530 

 
63. ábra Budapesti éves csapadékösszegek, lineáris trendjük és ötéves mozgóátlaguk, 1841-

1918. Forrás: Váraljamet.hu 

 

Az 1810-es évtizedben két aszályos periódus között kialakult erőteljes lehűlés az éves 

hőmérsékleti átlagok idősora alapján is jól rekonstruálható (61. és 62. ábra). Már a tízes évek 

első felében extrém hideg időjárást jegyeztek fel az északi félteke számos országában.531 1814 

telén a „Temze a Blackfriars Bridge-nél olyan vastagon befagyott, hogy egy elefántot elbírt 

volna”.532 Ez volt a Temze utolsó nagy jege (64. ábra), melyet, mint minden hasonló esetet 

óriási áradás követett.533 Az 1810-es évek súlyos lehűlése hazánkban és az északi-félteke 

számos régiójában nagy csapadéktöbblettel párosult. Fagyűrűk elemzése alapján, a Bakony-

                                                            
530 Szádeczky 1894, 191. 
531 Xiao et al. 2013, 25. A kelet-ázsiai és észak-atlanti régiók közötti légkörfizikai kapcsolatról (Sun et al. 2011). 
532 de Castella 2014. 
533 Fauwell – Simpson 2014  
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hegységben az 1804. és az 1821. évek júliusát megelőző tíz évek voltak a 19. század két 

legcsapadékosabb évtizedei.534 

A századforduló és a húszas évek közötti hideg periódus mélypontját az indonéziai Tambora 

vulkán 1815 áprilisában bekövetkezett kitörése jelentette, melynek során az atmoszférába 

lökődő hatalmas mennyiségű hamu az egész világon több évig tartó lehűlést okozott. A 

negatív hőmérsékleti anomáliát egész Európában megfigyelték.535 Gillen D’Arcy Wood a 

Tambora kitörését követő globális depressziós hullám kibontakozását rekonstruálta.536 

 

 
64. ábra Az utolsó piac a Temze jegén 1813 december 27-től  1814 március 27-ig (Luke 

Clenell: The Fair on the Thames, February 4th 1814). Forrás: British Múzeum 

 

Közép-Európában 1816 során elmaradt a nyár, egyes középhegységekben júniusban és 

júliusban is havazott.537 Angliában az 1816. évet az „ezernyolcászfagyhalál” (Eighteen-

Hundred-and-Froze-to-Death) néven emlegettek, míg Németországban 1817-et „a koldus 

évének” nevezték el.538A Boston Independent Chronicle 1816. június 17. száma szerint az 

Atlanti-óceán nyugati partján, Massachusettsben a hideg június 5-én délután érkezett 

északnyugat felől. Az elkövetkező napokban csak egyre hűlt a levegő és a házakban 

                                                            
534 Kern et al. 2009, 309. 
535 Oppenheimer 2003. 
536 D’Arcy Wood 2014. 
537 Pfister 2007, 46. 
538 D’Arcy Wood 2014, 9. 
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begyújtották a kályhákat.539 Az 1816. évről kialakult képet árnyalja, hogy Észak-Kínában 

évek óta nem tapasztalt jó időjárási viszonyok uralkodtak.540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. ábra Budapesti éves hőmérsékleti átlagok, ötéves mozgóátlagaik és lineáris trendvonaluk, 

1780-1840. Forrás: Váraljamet.hu 

 

A kitörést követő negatív hőmérsékleti anomália egyik váratlan hatása a pandémiák 

egyetemes történetében először tömeges méretet öltő kolerajárvány volt, mely 1817-ban 

Bengáliában tört ki és az angol gyarmati hadsereg közvetítésével terjedt szét a 

birodalomban.541 A kór kialakulását a rangos ENSZ Bulletinben dokumentáló Robert Pollitzer 

szerint: „Korántsem lehetett mellékes, hogy a kolera első pandémiájának kitörése arra az 

időszakra esett, melynek során abnormális időjárás uralkodott. India egyes vidékein az 1815. 

és az 1817. éveket különösen súlyos esőzések jelzik, melyeket pusztító áradások és 

termésveszteség követett, míg az 1816. év súlyosan aszályos volt.”542 Ennek az első 

kolerajárványnak a legnyugatibb megjelenését a Fekete-tenger és a Mediterránium keleti 

partvidékén észlelték1823-ban. A gyenge termésekkel kísért 1820-as évek aszályos periódusát 

követően 1829 tele extrém hidegnek bizonyult (65. ábra). A tél elmúltával Belső-Ázsiában, 

továbbá Oroszország ázsiai és európai déli határvidékén rekonstruálták a lappangó kolera 

gócpontjait. 1830-ban már Moszkvában tombolt, ahonnan a lengyel felkelést elfojtó orosz 

hadsereg hurcolta Közép-Európába. Ez a kolerajárvány a Magyar Királyságban közel 

                                                            
539 The year without a summer 
540 Xiao et al. 2013, 25. 
541 Pollitzer 1954, 427. 
542 Pollitzer 1954, 427. 
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félmillió megbetegedést és negyedmillió halálesetet okozott és az ország északkeleti 

megyéiben parasztlázadáshoz vezetett.543 

Az aszály- és hőmérsékleti görbéken is (62. ábra) jól megfigyelhető az 1810-es évek 

lehűléséhez hasonló mértékű negatív anomália kárpát-medencei kibontakozása az 1830-as 

években, mely az 1840-es évek második feléig tartott.544 Valójában a ’30-as és ’40-es évek 

hazai időjárására a szélsőségesség volt leginkább jellemző. Jól jelzi ezt az is, hogy az 

évszázad leghidegebb (1838 [-4,56 C°], 1840 [-4,69 C°]) és legmelegebb (1843 [2,85 C°]) 

telei, első és harmadik legmelegebb nyarai (1834 [23,6 C°], 1848 [22,64 C°]), a második 

legmelegebb tavasz (1841 [13,25 C°]) és a leghidegebb ősz is ekkor fordultak elő (1835 [-

4,56 C°]).545 1843-nál szárazabb nyár (65 mm) és 1847-nél szárazabb tavasz (39 mm) a 19. 

század végéig nem fordult elő, míg 1845 nyarának csapadékösszegéhez hasonló maximum 

értékkel (284 mm) csak egy évszázad múlva, a 20. század legnagyobb belvízelöntése 

alkalmával 1940-1941-ben találkozunk.546 A többnyire hideg őszök és telek összekapcsolódva 

egyes kivételesen csapadékos tavaszok és nyarak időjárásával Magyarországon és Európa 

több országában is súlyos katasztrófákhoz vezettek. Ezek körébe tartoznak az egymást követő 

ellátási zavarokat okozó gyenge termések az 1848 előtti években. Az egykori Lengyel 

Királyság területén 1844-ben a „nedves időjárás silányította el a termést”. Egyes német 

tartományokban 1845 során „nagy hőség uralkodott, míg másutt a nedves időjárás okozott 

tetemes kárt. (…) A temérdek gabnát termelő Magyarországon a takarék magtárakból kell 

gondoskodnia a kormánynak, hogy az éhenhalásnak elejét vehesse. (…) Poroszországot 

jelentős árvizek sújtották, Lengyelország gabona behozatalra szorul, Oroszország a tartalékai 

miatt import nélkül meg tudja oldani a veszteség/hiány pótlását. Bajorország sokat szenvedett 

az esőkárok miatt (…) Belgiumban, Hollandiában terméketlenségről írnak.”.547 A 

burgonyavész és a rossz időjárás 1845 és 1847 között az egész nyugat- és közép-európai 

burgonyatermést veszélybe sodorta  és a Felvidéken, „Porosz-Sziléziában, Ausztria hegyes 

vidékein Krajnában, Karintiában, Stájerországban, a csehországi Óriás-hegységben 

éhínséget okozott”.548 Írországban Európa legnagyobb tömegkatasztrófájához, 

éhséglázadáshoz, majd tömeges kivándorláshoz vezetett és éles választóvonalat jelent az ír 

                                                            
543 Havasdi 2011, 19. 
544 Kern et al. 2009, 309; Rácz 2008a. 
545 A közölt értékek az évszakok átlaghőmérsékletei. 
546 Váraljamet.hu 
547 Augsburger Allgemeine Zeitung 1845. 
548 Ungár 1938, 170. 
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mezőgazdaság és a vidéki társadalom történetében.549 Cecil Woodham-Smith szerint a 

gabonatörvények 1846. évi eltörlését követően a kereskedelmi rendszerben bekövetkező 

bizonytalanság, másrészt az angol kormány laissez-faire politikája nagyban hozzájárult a 

katasztrófa kiteljesedéséhez.550 

 

 

64. ábra Burgonyatermés Írországban 1844-1849. Jelmagyarázat: szaggatott vonal = éves 

termésátlagok (t/ha); egyenes fekete vonal = éves ír burgonyatermés (106 t), egyenes zöld 

vonal = burgonya termésterülete (105 ha). Forrás: Bourke 1959, 11. Saját szerkesztés 

 

Az írországi tömegkatasztrófa kialakulását és következményeit elemezve Kevin O’Rourke 

mutatott rá, hogy az 1840-es évek elején jelentkezett ársokk következtében a meglehetősen 

merev monokulturális szerkezet már a katasztrófa előtt meggyengült és a hatalmas 

terméskieséshez vezető környezeti kihívás következtében omlott össze. E tényezők együttesen 

vezettek a munkaintenzív burgonyaágazatban érdekelt és a túlélésre képtelen üzemszervezeti 

keretben gazdálkodó kisbirtokosok tömeges éhhalálához és kivándorlásához, majd gyors 

ütemű szántóföld-legelő irányú konverzióhoz. A válság utóhatásának tekinthető, hogy a 

vidéki lakosság válság előtt stagnáló bérszínvonala gyorsan közelített az angol bérszinthez. Ez 

az alacsony bérszínvonalat igénylő munkaintenzív szektorok (pl. szántóföldi gazdálkodás és 

ezen belül is a burgonyatermesztés) térvesztését (64. ábra), a hatékonyabb farmgazdálkodás 

térnyerését és a magasabb hozzáadott értéket előállító hús- és tejágazati vertikum dinamikus 

térnyerését eredményezte.551 

                                                            
549 O’ Gráda 1993, 65.  
550 Woodham-Smith 1962. 
551 O'Rourke 1991, 20. 
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Súlyos árvizek tették emlékezetessé az 1848 előtti évtizedet Közép-Európában, ahogy 

Magyarországon is. A Meuse és a Rajna ebben az időszakban áradt leggyakrabban az 

évszázad során és egész Közép-Európában gyakoriakká váltak a jégzajláshoz kapcsolódó 

áradások.552 A legsúlyosabb hazai árvíz is jégzajláshoz kacsolódott, mely 1838. március 13-án 

öntötte el Pestet, Budát és Óbudát. Ekkor a Duna elhagyott és gátakkal elzárt ősmedreit 

követve benépesült ártereit árasztotta el. 1837-38 tele Magyarországon csapadékos és 

rendkívül hideg volt (65. ábra), a Duna januárban befagyott és az emberek nagy tömegben 

lepték el a folyó jegét.553 A jég olvadásával az áradás is megkezdődött, azonban a mai Csepel-

szigetnél jégdugó alakult ki, mely visszaduzzasztotta a folyót. A városvezetés 

felkészületlensége is hozzájárult ahhoz, hogy rendkívüli károk keletkeztek mindhárom 

városban. Az árvíz Pest és Óbuda épületeinek többségét megsemmisítette, Pest megyében 151 

halálos áldozatot követelt. Bár 1838-ban számos magyarországi folyón súlyos árhullámok 

alakultak ki, a magyarországi árvízvédelem történetében a pesti katasztrófa bizonyult döntő 

fontosságúnak.554 A környezeti kihívásra adott válaszként a következő diéta állami doktrínává 

avatta és közfeladatként határozta meg "A Duna és egyéb folyamok szabályozását" (1840. évi 

IV. tv). 

Az 1838. évi árvíz súlyos megpróbáltatásait a Tisza-völgyben 1844-ben és 1845-ben újabbak 

követték.555 A felső vízgyűjtőkről az erdőborítás csökkenése miatt növekvő dinamikával 

érkező víz és az Alföld 18. század eleje óta tartó betelepítése az egymást követő csapadékos 

periódusokban egyre súlyosabb konfliktushelyzetet eredményezett.556 Kevéssé vizsgált 

területnek számít az árterek határzónájába telepített populáció adaptációs képessége. Arra 

utalok, hogy az Alföld lakossága a 18. század során rendkívüli gyorsasággal növekedett. A 

demográfiai növekedést elsősorban szántóföldi műveléshez értő, ill. a Kárpát-medence 

hegyvidéki területeiről származó nagyszámú betelepülő biztosította egy olyan vízjárta 

területen, melynek speciális adottságaihoz való alkalmazkodásra korántsem voltak 

felkészülve.557 

                                                            
552 Glaser et al. 2010, 246. 
553 Rácz 2014. 
554 Majdán 2008; Dóka 1997; 2006. 
555 Lónyay 1860. 
556 R. Várkonyi 1999c, 3, 5. 
557 A Tisza felső vízgyűjtőn elhelyezkedő Ugocsa megyéből az Alföldre történő migrációját részletesen ismerteti 

Szabó István (1997). A hegyvidékről a Körös mellékére érkező szlovák agrárnépesség megtelepedéséről és 

adaptációjáról nyújt korabeli beszámolót (Tessedik Sámuel (1979). Természetesen jelentős volt az Alföld belső 
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67. ábra Budapesten mért tavaszi (március-május) csapadékösszegek, lineáris trendjük és 

ötéves mozgóátlaguk a kisjégkorszak végén, 1841-1920. Forrás: Váraljamet.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. ábra Budapesti éves hőmérsékleti átlagok és lineáris trendjük a kisjégkorszak végén, 

1841-1920. Forrás: Váraljamet.hu 

 

A 19. század második felének hűvös és viszonylag csapadékos összképét az 1860-as évek 

közepén egy meleg nyarakkal jellemezhető periódus törte meg. A kutatók egy része az 1860-

as évtized első felének aszályos éveit, mások az 1890-es évtized közepét tekintik a kis 

jégkorszak végének. 1861-1864 között a Kárpát-medencét a 19. század legpusztítóbb aszálya 

sújtotta, mely egyes kutatók szerint választóvonal a magyar mezőgazdaság történetében.558 A 

                                                                                                                                                                                          
migrációja is. Bihar megye irányába jelentős mozgás figyelhető meg Szabolcs megye irányából (Papp 1979, 112; 

Bársony 1976, 50). 
558 Pálfai 2004. Az 1963. évi aszály jelentőségét elemzi Györffy Lajos (1978), Bellon Tibor (1996) és Katus 

László (2007). 
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nagy aszály csúcspontja 1863 volt, amikor egész Európát, de Észak-Amerika számos vidékét, 

sőt Ausztráliát is súlyos, számos esetben emberemlékezet óta nem látott aszály sújtotta.559 

 

69. ábra Az árhullámok kialakulása és a klímakarakter szempontjából egyaránt kiemelkedő 

fontosságú tavaszi csapadékösszegek ötéves mozgóátlaga 1841 és 2010 között (Budapest). 

Ellipszisekkel jelölve az 1880-as, 1890-es, 1910-es és 1940-es évekbeli csapadékos 

periódusai. Forrás: Váraljamet.hu 

 

A Kárpát-medencében az 1870-as évek közepétől az 1890-es évtized közepéig csökkenő 

hőmérsékleti és növekvő csapadékértékek jellemzőek (67-69. ábrák). Hasonló trendet 

rekonstruáltak az Ibériai-félszigeten, Anglia és Észak-Amerika számos pontján.560 A 

budapesti idősor adatai alapján 1882 és 1889 bizonyult az 1841 és 1914 közötti időszak két 

legcsapadékosabb évének (736 és 685 mm). Az 1914 előtti időszak legcsapadékosabb tele 

(1886 = 203 mm), legcsapadékosabb tavaszai (1877 = 238 mm, 1879 = 247 mm és 1881 = 

237 mm) második legcsapadékosabb nyara (1874 = 280 mm) és legcsapadékosabb ősze (1882 

= 279 mm) egyaránt ebben az időszakban fordultak elő.561 1876-ban, 1879-ben, 1881-ben, 

1888-ban és 1895-ben is rekordmértékű árhullámokat regisztráltak a Tisza vízgyűjtő több 

pontján, melyekben a folyó árterének beszűkítése és a kiemelkedő csapadékhozamok egyaránt 

szerepet játszottak.562 E csapadékos ciklus kihívása meghatározó lesz a Tisza-szabályozás 

                                                            
559 Mankell 1988; climatehistory.com; Sydney Morning Herald, 1863. 
560 Trigo et al. 2012; Burt – Horton, 2007; iceni.org; climatestations.com. 
561 1879 mellett 1853 nyarán is 247 mm csapadékot regisztráltak Budapesten. 
562 Az árvizek okairól (Szlávik 2000; Koncsos 2011). Az árvizekről átfogó képet nyújt (Ihrig et al. 1973; Károlyi 

– Nemes 1975a). Az 1888. évi árvízről (Dégen 1969). Az 1888. évi árvízről (Virág 2003). 
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korábbinál szervettebb formában, nagyobb állami felügyelet mellett és minden korábbi 

becslést meghaladó költségvetéssel megvalósuló befejezésében.563 

A fentieket összefoglalva a 18. század vége és az 1840-es évek közötti időszakot elsősorban 

szélsőségek jellemezték. Rendkívüli hőségekkel és aszályokkal jellemezhető periódusok 

között a kis jégkorszak egyik leghidegebb időszaka, majd a szélsőséges időjárású 1830-as 

évek tették próbára az alföldi közösségek alkalmazkodóképességét. A hőmérséklet éves 

átlagainak trendje ebben a 60 esztendős periódusban sem emelkedést, sem csökkenést nem 

mutatott (65. ábra). A folyószabályozás korszakának is nevezhető 1841-1918 közötti időszak 

első szakaszában, az 1860-as évek végéig is rövid és szélsőséges periódusok váltakoztak (67. 

és 68. ábrák). Második szakaszát két rendkívül markáns negatív hőmérsékleti anomáliával és 

csapadéktöbblettel jellemezhető periódus alkotta. Az első az 1870-es évek második felétől az 

1890-es évek első feléig tartott, a második az 1910-es évek elején kezdődött és 1915-ben 

minden idők legnagyobb regisztrált elöntéséhez vezetett a Kárpát-medencében.564 Ezt a közel 

nyolcvan év hosszúságú időszakot a hőmérséklet csökkenő és a csapadékmennyiség növekvő 

trendjei jellemzik. A tavaszi csapadékösszegek növekedése a 19. század második felében 

világosan jelzi, az alföldi közösségeket a kis jégkorszak végén komoly környezeti kihívás 

érte. 

A korábbi esettanulmányokban ismertetett példákhoz hasonlóan, az 1870-es évtizedben 

kibontakozó csapadékos és hűvös periódus kihívására adott válaszok az árvízvédelmi 

feladatok felértékelődése és a folyószabályozási tevékenység fokozása voltak. A 

klímatörténeti irodalomban legelfogadottabb nézet szerint a kis jégkorszak ezzel a csapadékos 

és hűvös periódussal ért véget.565 A kis jégkorszakot lezáró klímaciklus vizsgálata Tisza-

szabályozás napjainkig tartó folyamatának és a Tisza-völgyi földhasználati rendszer 

evolúciója szempontjából is figyelmet érdemel. A klímatörténeti irodalomban kialakult 

periodizációtól eltérő álláspontot alakított ki Rácz Lajos az általam is használt budapesti 

idősor elemzése alapján. 2013-ban, magyar nyelven közölt dolgozatában felhívja a figyelmet 

arra, hogy a 19. század utolsó negyedében kibontakozó csapadékos ciklus a Kárpát-medence 

központi területén nem ért véget a 19. század végén, hanem az 1940-es évek első feléig 

rövidebb megszakításokkal tartott (69. ábra).566 

                                                            
563 Lásd Fordulat a Tisza-szabályozás menetében című részt. 
564 "Közgazdaságunk történetében fekete betűkkel fogják feljegyezni az 1915. évet. …. Az ármentesített  6 331 

600 kataszteri hold terület 25 %-a, cca. 1,6 millió kh víz alatt állt.” (Pálffy 1916, VI-VII). 
565 Pfister 1988; 2010. 
566 Rácz 2013. 
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3.6.1. A hidrológiai kihívások hátteréhez: az erdőborítás változása 

 

Az alföldi erdőségek újkori nagymértékű pusztításával párhuzamosan, konjunkturális 

ciklusokat követve a Tisza felső vízgyűjtőin is intenzív erdőirtó tevékenység zajlott.567 Jól 

illusztrálja ezt Wenzel Gusztáv megállapítása: „Mert hegyes vidékeken a nagyobb uradalmak 

területén a bárd és eke közti küzdelem a XVI. és a XVII. századokban még szakadatlanúl folyt, 

s csak a XVIII. században végződött az eke győzelmével, az erdőségek nagy része 

szántóföldekké változott, s mindenütt, hol a talaj és az éghajlat nem volt akadály, a 

földmívelés emelkedett túlnyomóságra.”568 A „bárd és eke közti” szakadatlan küzdelem 

mellett a fahamuból előállított, a szappangyártás és üvegipar alapanyagául szolgáló, hamuzsír 

(kálium-karbonát) 18. századi reneszánszát, a török utáni újjáépítést, a közföldek 

felszámolását, azaz a tagosítást és a vasúthálózat kiépítését követő iparszerű fakitermelést 

kísérte a legnagyobb mértékű pusztítás. Különösen a „közföldek tragédiáját” kísérő 

erdőpusztítás és a vasúthálózat kiépítését követő iparszerű fakitermelés jelentőségét szeretném 

kiemelni.569 E két egymást kísérő és bizonyos esetekben összekapcsolódó folyamat a 19. 

század közepén kezdődően a Kárpát-medence egyes peremi területein, így a Tisza felső 

vízgyűjtőjén is az erdőterületek minden korábbinál intenzívebb csökkenéséhez vezetett. 

Területileg és időben differenciált dinamizmusú lefolyásukat kevéssé dolgozták még fel.570 

Bartha Dénes becslése szerint 1848 és 1878 között a jobbágyfelszabadítás mellékhatásaként 

1,3 millió ha erdőt vágtak ki. A tagosítás egy későbbi fázisában, a 19. század végén, a helyi 

földbirtokosok által alapított és exportra termelő faipari üzemek néhány évtized alatt szinte 

tökéletesen kiirtották a Kárpát-medence egyik utolsó tölgyes őserdei ökoszisztémájának 

                                                            
567 Bíro – Molnár 2009. 
568 Wenzel 1887, 375. 
569 Erről lásd Garrett Hardin (1968, 1245) The Tragedy of the Commons című cikkében a How To Legislate 

Temperance? című részt. 
570 A szállítási lehetőségek, tagosítás szerepéről a szlavónai őserdők kiirtásában (Katus 2008a). Az erdőirtás és a 

vasúti hálózat kiépítése közötti kapcsolatot a modernizáció eredményei között említik számos alkalommal a 

Magyarország Vármegyéi című sorozat köteteiben. „Az itt átfutó vasútvonal két oldalán kitáguló völgyében már 

szépen virágzó gazdasági kulturát lelünk; a kiirtott és eredetileg vadvizes természetü erdőföldeket 

belvízcsatornázással a talajvíztől megmentették s az őserőben levő kötött alluvialis talaj már most is meghálálja 

a reá fordított költséget.” (Domahidy 1908, 295) E kérdésről lásd Majdán János (1985) esettanulmányát, 

melyben a szerző rámutat arra, hogy Barcs rendkívül dinamikus növekedésének hátterében a szalavónai az 

erdőirtás játszotta a főszerepet. 

A gabonatermesztés irányába történő arányeltolódásról (Erdész 1967, 213). 
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tekinthető 750.000 ha kiterjedésű szlavóniai erdőséget, melynek 1920-ra csak 1%-a maradt 

fenn.571 A tagosításnak a székely parasztságra és az erdőterület gyors csökkenésére gyakorolt 

hatásáról Bözödi György hoz szemléletes példát. Szociográfiáiban drámai hangon mutatja be, 

hogy a tagosítás során a székely parasztság miként veszítette el erdőhasználati jogait az erdők 

gyors letermelésében érdekelt faipari vállalatok és a nagybirtokosok javára. „Gyergyófaluban 

a nagybirtokosok 1906-ban négyezer holdnál többet kaptak ki és ma két év múlva már csak 

egy birtokosnak áll 300 holdnyi erdeje."572 A bő fél évszázad alatt lezajlott, több millió hektár, 

döntően zárt erdőség kiirtásával járó „modernizációs ugrás” éppen abban az éghajlattörténeti 

ciklusban zajlott, mely a magyarországi éghajlati adatok rendszeres rögzítése óta napjainkig a 

legcsapadékosabbnak bizonyult (67. ábra). Hatására a lefolyási viszonyok radikálisan 

megváltoztak az országrésznyi területeken letarolt erdők, különösen az örökzöld fenyvesek 

helyén. Tovább gyorsult az olvadás sebessége, a csapadék és az olvadék vízfolyásokba jutása 

és az erózió. A felső vízgyűjtőn évente lehulló 800-1500 mm csapadék korábbinál nagyobb 

része rövidebb idő alatt jutott el a síkvidéki árterekre és növelte az áradások intenzitását.573 

 

3.7. Vélemények a Tisza szabályozásáról 
 

Széchenyi Istvánnak az Andrássy birtokon fekvő tiszadob-urkomi erdőnél ejtett 

kapavágásával 1846 augusztusában vette kezdetét a Tisza-völgy egységes és átfogó 

szabályozása. Egy Zemplén vármegye által épített gát körül kialakult jogvita teremtett 

alkalmas helyzetet Széchenyi 1845. évi puccsszerű fellépésére a nádori hivatalban, mely a 

szabályozás megindításához vezetett. Két egymással szomszédos tiszai megye azért 

pereskedett, mert Bereg megye szerint Zemplén az 1840. évi X. tc. értelmében törvénytelen 

módon emelt gátat, mely Beregben fokozta az árvízveszélyt.574 Széchenyi a pert arra 

használta fel, hogy a Vásárhelyi Pállal sebtében elkészíttetett szabályozási koncepciót 

bemutassa a nádornak. A Tisza felső, közel 500 km-es szakaszának szabályozási 

koncepcióját, „műszaki terveit és gazdasági számításait” tartalmazó Elsődleges javaslatot 

                                                            
571 Bartha 2000a; 2000b; idézi Gyulai 2010a, 79. 
572 Bözödi 1939, 107. 
573 Megbízható mért adatok 1832 óta állnak rendelkezésre a Tisza vízszintváltozásairól. Korábbi tetőzési 

szintekre indirekt módon, elsősorban településtörténeti és régészeti vizsgálatok során nyílik lehetőség. 
574 Az 1840. évi X. tc. tiltotta „a vizeknek természetes lefolyhatását másnak kárával akármely módon és 

alakban”. 
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Vásárhelyi Pál öt hónap alatt állította elő 1845-ben.575 A tervezést csak egyetlen tudományos 

igényű adatfelvételezés, a Tisza-völgy 1833–1841 között történt geodéziai felmérése előzte 

meg. Vásárhelyi „öt hónapos” dokumentációja szolgált a nádor számára támpontként a 

Tiszavölgyi Társulat megalapítását és a munkálatok finanszírozását támogató rendelet 

kibocsátásához. A pozitív nádori döntést követően Széchenyi és köre intenzív munkába 

kezdtek. Vásárhelyi vezetésével a Vízi és Építészeti Főigazgatóság mérnökcsoportja nyolc 

hónap alatt készítette el az Építészeti Főigazgatósághoz benyújtott „..a Tisza folyó általános 

szabályozása tervezetét részletesen kidolgozva...” című munkát, mely alapján 1846-ban 

azonnal megkezdték a Tisza szabályozását.576 

Vásárhelyi tervezési tevékenységével párhuzamosan Széchenyi átfogó offenzívába kezdett. 

1845 nyarán kiharcolta a közlekedési bizottság létrehozását a Helytartótanácsban és 

augusztusban a bizottság elnöki pozícióját is megszerezte magának. Meglepő, hogy a 

közlekedésügy magyarországi felelőseként az aktuális vasútfejlesztés kérdése csupán annyira 

mozgatta meg, hogy lehetetlenné tehesse Kossuth Vukovár-Fiume vonaltervét. Nem 

rendelkezett koncepcióval a vasútfejlesztésről, közlekedési programjának központi és szinte 

egyetlen eleme a Tisza-szabályozás volt.577 A kormányfői feladatokat ellátó Apponyi György 

alkancellár többszöri sürgetése ellenére Széchenyi még 1847 őszén, az országgyűlés kezdetén 

sem tudott a magyar közlekedésügy fejlesztésére vonatkozó tervezetet bemutatni.578 Az 

általános célokat megfogalmazó közlekedésügyi tervezetét Javaslat a magyar közlekedési ügy 

rendezésérül címen Pozsonyban adta ki 1848 januárjában, mely ekkor sem rendelkezett a 

programokhoz rendelt kiérlelt költségvetéssel.579 A gróf 1846 szeptembere és 1847 vége 

között szinte heti rendszerességgel ostromolta az alkancellárt a Tisza-szabályozás 

finanszírozása ügyében. Apponyihoz írt levelében, azaz a kormányzat irányában a Tisza-

                                                            
575 „Vásárhelyi Pál: Elsődleges javaslat, amely a Fenséges Fő-Herczeg Nádor úrnak 1845. évi Szent István hava 

1.én 1026 szám alatt költ kegyes rendeletére vonatkozóan a Tisza áradásainak minél előbbi gátlása tekintetéből 

tétetett. Budán  jún. 8-án 1845.” (Károlyi – Nemes 1975a, 128) 
576 Ezt megelőzően Vásárhelyi 1845. március 25-én mutatta be a Helytartótanácsnak az Elsődleges javaslat 

átdolgozott változatát, A Tisza folyó általános szabályozási tervezetét (Botár – Károlyi 1971, 23). 
577 Talán érdekes fordulatnak számít, valójában a gróf csapongására utal, hogy 1848-ban a Battyány kormány 

közlekedésügyi minisztereként a tárca költségvetésének több mint 90%-át vasútfejlesztésre irányozta elő 

(Majdán 2014, 43). Széchenyi a közlekedési tervezetében oly nagy súllyal szereplő víziútfejlesztésről 

miniszterként a következőt állapította meg: „csatornák ásásárul szó sem lehet”. 
578 Czinege 2013, 147. 
579 Széchenyi 1848, 39-40. A Javaslatról lásd Majdán János (1991) elemzését. 
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szabályozást a kormányzat népszerűsítésének eszközeként kommunikálta.580 A magyar 

kormányzattól eltérő álláspontot képviselt Karl Friedrich Kübeck báró, az udvari kamara 

akkori elnöke, aki kiváló közgazdászként nem szavazott hitelt Széchenyi elnagyolt és 

kidolgozatlan tervének és csak lassan csepegtetett pénzt a Tisza-ügyre. Az Apponyi György 

alkancellár és Széchenyi levelezését feldolgozó Czinege Szilvia interpretációja arra utal, hogy 

a szabályozás ügyét az udvarban nem gazdasági, hanem belpolitikai ügyként kezelték.581 

Ezért sikerült elérnie a szabályozás pénzügyi támogatását. Különben nem is kezelhették 

gazdasági programként, mert a szabályozás gazdasági tervezetét Széchenyi még 1847 

augusztusában, több mint egy évvel a tiszadobi akció után sem tudta eljuttatni a kamara 

szakembereihez, hiszen ilyen dokumentum nem létezett.582 Széchenyi részéről a Tisza 

Társulat és a Helytartótanács felé 1846-ban benyújtott memorandumban a szabályozás 

költségvetéséről leírt összeg mögött sem állt kézzelfogható alátámasztó dokumentum. Európa 

legnagyobb folyószabályozási kísérletébe a korszakban megszokott és elvárt közgazdasági 

számítások nélkül vágtak bele, melyhez a robbanásig feszülő magyarországi helyzet miatt 

egyre bizonytalanabb és kapkodóbb kormányzat támogatását belpolitikai érveket hangoztatva 

szerezték meg. A vasúthálózat 1840-es években megindult fejlesztése mellett az udvar 

gazdasági szakemberei kevés érdeklődést mutattak Széchenyi Tisza-ügye iránt. A magyar 

közvélemény irányában Széchenyi a Tisza-szabályozást a Tisza-völgy szocio-ökonómiai 

problémái megoldásaként vezette be.583 Azonban a Tisza-völgyi megyékben, a szabályozás 

érdekében tett kortesútjai és később a Tiszavölgyi Társulat megalapítása során is számos 

alkalommal szembesült a terveit illető kételkedéssel és esetenként éles társadalmi 

ellenállással. Például Debrecenben az aggodalmaskodók tábora továbbra is attól tartott, hogy 

a Hortobágyot öntöző erek szabályozásával a síkság – miként a Nagykunság – kiszárad és a 

hortobágyi állatállományt nem lehet majd legeltetni.584 

Az érdekelt közösségek jelentős része a szabályozásra olyan horderejű vállalkozásként 

tekintett, hogy elengedhetetlennek tartotta a diéta elé vinni az ügyet. Az 1845. augusztus 15-

én a Közlekedési Bizottmány megalapításáról és Széchenyi elnöki tisztségéről kelt királyi 

leirattal, továbbá a Tiszavölgyi Társulat megalakulásával kapcsolatban – melyet Bihar megye 

                                                            
580 „A Tisza-szabályozás csak eszköz a cél megvalósításához; a fő cél […] a kormány rehabilitációja 

Magyarországon.” (Czinege 2013, 138). 
581 Czinege 2013. 
582 Bártfai Szabó 1943, II. 550-551. 
583 Széchenyi 1846. 
584 Dunka et al. 1996, 15. 
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távolmaradásával tisztelt meg – a megye közgyűlése az alábbi álláspontot alakította ki: 

„Hálás érzéssel esmerik ugyan el a’ rendek Ő Cs. Kir. Felségének ezen K. intézményből 

kisugárzó abeli kegyelmes szándékát, mely szerint az ország köz érdekeinek megfelelő 

közlekedési eszközök létrehozásával, a’ hon felvirulására tettleg munkálkodni méltóztatik ‘s 

megesmerik azt is, hogy a kitűzött nagy czél elérhetését, az által hogy e’ végre felállított 

Bizotmány elnökéül nmlsgu [nagyméltóságú] Grof Széchenyi István úr, ki a’ tett s kivitel 

körüli sikeres működéseivel országos tiszteletet vívott ki magának, neveztetett ki, biztoson 

reményleni lehet, azomban az ország fő kormányszékének működéseire nézve lényeges 

változtatását a’ törvényhozó test körébe tartozónak lenni ösmervén; ebeli kegyelmes 

intézkedésit, a’ jövő ország gyűlés által törvényesítettni kívánják.”585 

A Tiszavölgyi Társulat sorsdöntő 1846. január 20-i országos alapítóülésén a résztvevő 

közösségek mindösszesen 1.253.415 kataszteri hold (721.306 ha; 1,67 millió magyar hold) 

árteret, tehát kisebbséget képviseltek és körükben is nagyon heves viták zajlottak a 

Vásárhelyi-terv körül. E viták és ellentétek intenzitására utal, hogy Vásárhelyi Pál az egyik 

társulati ülés során – terve védelmezése közben – szívrohamot kapott és meghalt.586 Ide 

tartozik, hogy történelmi adottságok következtében a folyópartokat kísérő megyék 

meghatározó birtoknagysága a 100-1000 hold közötti középbirtok és a 10.000 hold feletti 

óriásbirtok volt. Tehát a Tiszavölgyi Társulatot alapító megyékben nagybirtok súlya 

meghatározó volt.587 Egy másik fontos szempontként tekintek az ártéri birtokok tulajdonosi 

összetételére. A telki állományt megülő és a jobbágyfelszabadítással birtokossá váló 

parasztság túlnyomórészt ármentes földterületeken gazdálkodott. Az árterek többségét 

földesúri tulajdonban maradó, korábban közösségi használatban álló földek tették ki. Hasonló 

következtetésre jutott Dóka Klára a Körös-völgy szabályozásának vizsgálata során.588 Tehát a 

folyószabályozásban nem a parasztság széles rétegei, hanem elsősorban az ártereket birtokló 

parti nemesség volt érdekelt. Valójában az érintett közösségek sosem döntöttek a Tisza-

szabályozás kérdésében. Széchényiék az egész Tisza-völgyet érintő szabályozást úgy 

indították el az Andrássyak birtokán 1846-ban, hogy világosan érzékelték az érintettek egy 

jelentős körének ellenállását és azt a széleskörű igényt, miszerint a folyószabályozás kérdését 

a diétán kell megtárgyalni.589 Széchenyi a Tisza szabályozására vonatkozó programját 

                                                            
585 HBML IV.A. 1/a. 173. Bihar vármegye közgyűlései jegyzőkönyve 1846/24.sz. Idézi Bényei 1997, 97. 
586 Botár – Károlyi 1971, 23. 
587 A tiszai megyék birtokszerkezetéről (Nagy 2003, 58). 
588 Dóka 2006, 85-86. 
589 Mike et al. 2014. 
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összefoglaló Eszmetöredékek, különösen a Tisza-völgy rendezését illetőleg című munkájában, 

bár meglehetősen ellentmondásos módon, de reagál is erre az igényre.590 Bevezetőjében 

világosan definiálja, hogy a Tisza-völgy felöleli a Tisza vízgyűjtőjébe tartozó vízfolyások 

medreit és ártereit: „Tiszavölgy alatt én nemcsak a Tisza ágyát értem és azon tért, mellyre a 

kicsapongó Tisza árja terjed, de mind azon folyók és vizek ágyait és kiöntési lapályait is, 

mellyek a Tiszába omlanak, u. m. Szamost, Bodrogot, Sajót sat. sat.”591 Másutt arra utal, hogy 

jogos a sokak által megfogalmazott vélemény, mely szerint a Tisza-völgy rendezése a teljes 

vízgyűjtő felszínborításának egységes kezelését igényli.592 A meghirdetett elvekkel 

ellentmondásban, Széchenyi szerint a rendezési munkák illetékessége a parti lakosokra terjed 

ki, a kormány vagy a tiszai megyék illetékessége a szabályozás pártolásában merülhet ki. 

Ezen is továbbmutat, hogy a korabeli Magyar Királyság területének nagyjából a felét lefedő 

Tisza-vízgyűjtő szabályozása feletti illetékességet Széchenyi a parti lakosok 

magántestületeinek hatáskörébe sorolta. „Miután azt hiszem, elégségesen megmutattam – s 

valóban szükséges, vízszabályozási dolgokat is elvégre egészséges alapra állítni – hogy a 

Tiszavölgy rendezése k ö z v e t l e n sem a kormányt, sem a nemzetet, sem a tiszai megyéket 

nem i l l e t i, hanem csak a közvetett pártolás, természetesen azon kérdés merül fel : valljon 

kit illet tehát az érintett munka végbevitele közvetlen? Mire én röviden azt válaszolom: 

»Egyenesen a parti lakosokat és áltálján véve mind azokat, kik a végbeviendő szabályozás 

gyümölcseit közvetlen élvezni fogják.« A dolog végbevitele ehhez képest s mind annál fogva, 

mit fentebb érintek, minden kétség nélkül egyenesen a magán-egyesületek körébe való."593 A 

már létrejött és a később megalakuló társulatok irányító testületeinek összetétele jól mutatja, 

hogy miért volt oly fontos szempont a parti lakosok és magántársulatok illetékességébe 

sorolni a Tisza-szabályozás ügyét. Vári András megállapítása szerint néhány gazdagabb 

búzatermő vidéktől eltekintve a parasztság nem vállalt szerepet a szabályozási 

tevékenységben, továbbá „… néhány társulat érdekeltségi körére és a pozíciókra vonatkozó 

lista egyaránt arra utal, hogy a kistulajdonosok nem voltak reprezentáltak a társulatok vezető 

testületeiben.”594 Vári András véleményét saját vizsgálataim alapján azzal egészíthetem ki, 

                                                            
590 A kiadási év feltüntetése nélkül fennmaradt irat a vízügyi irodalomban elterjedt nézet szerint 1846-ban került 

kiadásra, azonban Széchenyi világos utalást tesz az 1845. évi szerzőségre. Széchenyi 1846, 47. 
591 Széchenyi 1846, 14. 
592 Széchenyi 1846, 60. 
593 Széchenyi 1846, 45. 
594 Vári András a paraszti részvételt a városi tanácsokon keresztül látta biztosítottnak néhány korai példában. 

Kiemeli, hogy a későbbi példák a földesurak társulati dominanciájára utalnak (Vári 2013, 23). 
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hogy eltekintve néhány marginális jelentőségű szerveződéstől (ilyenek az Andrásfalvy 

Bertalan és Mód László által ismertetett szigeti társulatok) a szabályozó társulatok 

vezetésében nemcsak a parasztságot, hanem a Tisza-völgy más társadalmi rétegeit sem 

képviselték.595 Szembetűnő a parti óriásbirtokaik révén érdekelt arisztokrata származásúak 

felülreprezentáltsága a társulatok legfelső szintjein. Ezek fényében álláspontom az, hogy 

Széchenyi fellépése mintaszerűen elitista és célzatosan antidemokratikus, de sikeres 

manőversorozat volt.596 A tiszadobi akciót követően az 1847. évi diéta Bihar megyei követi 

utasításában külön kiemelik, hogy a szabályozás kérdésében hozott döntések meghozatala 

előtt a megyét értesítsék:  „ A’ [...] Tisza Szabájozási vállalat irányában oda utasíttatnak a’ 

Követek, mi szerént a’ Tisza vizével kapcsolatba lévő folyamok szabájozását is – ha lehet 

társulat által – még pedig törvényhozás utján – igyekezzenek létesíteni, e’ tárgy iránt 

kifejtendők felől a’ megyét előre értesítvén.”597 Az ügy parlamenti tárgyalására azonban sem 

1847 őszén, sem később nem került sor.598 

A Vásárhelyi-terv nyilvánosságra hozatalának pillanatától éppen kiérleletlensége miatt került 

viták és támadások kereszttüzébe. Kossuth szavaival: „A tiszaszabályozási terv ugy szolván 

még nincs elegendőképpen kifőzve”.599 Galambos Sámuel és Lám Jakab vízmérnökök a 

szabadságharc előestéjéig publikálták kritikus cikkeiket, tanulmányaikat és alternatív 

koncepcióikat a Vásárhelyi-tervvel kapcsolatban. Meglepően világosan látták, hogy a terv 

koncepcionális hibái milyen következményekkel járnak. Galambos Sámuel szerint a töltések 

Vásárhelyi-tervben kialakított nyomvonala nemhogy csökkentené, de azzal, hogy az 

árhullámok vizét magasra torlaszolja, jelentősen növeli a tisza-völgyi települések árvízi 

kockázatát.600 A Vásárhelyi-féle terv megvalósítása a tervezettnél jóval szélsőségesebbé 

alakítja a folyó vízjárását, ami nem szolgálja a hajózás érdekeit sem. Galambos Sámuel a 

Hetilap 1847. március 16. számában így érvelt: „Én úgy vélekedem, ha a Tiszavölgy 

birtokosai annyi századon keresztül a Tisza-okozta károsodásokat máig megbirák, ne 

csüggedjenek azt nagyobb veszély mellőzéséül a szabályozás ideje alatt még néhány évig az 
                                                            
595 Andrásfalvy 2007; Mód 2010. 
596 A magyar vízügyi irodalomban eleddig Széchenyiék antidemokratikus érdekérvényesítése mellett érveltek 

(Deák2014; Mike et al 2014). Ezzel szemben a közösségi döntéshozatal mechanizmusaival foglalkozó 

intézményi közgazdaságtan számos fontos alakja a közösségi döntés fontosságát hangsúlyozza (Ostrom 1990). 
597 Bihar vármegye köz-gyűlései jegyző könyve (1847). Idézi Bényei 1997, 98. 
598 Czinege 2013, 147.  
599 Kossuth 1847. 
600 Koncsos László a két korabeli kritikushoz hasonló véleményt fogalmazott meg a Magyar Tudományos 

Akadémia által kiadott vízstratégiai munkában (Koncsos 2011). 
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eddigi mértékben hordozni. S ez értelemben törekedve a töltések építésénél olly módhoz 

nyúlni, mellyen az bizton elérhető.”601 A nádor Vásárhelyi Pál váratlan halála és a Vásárhelyi-

tervet ért heves kritikák következtében hívta meg Pietro Paleocapa-t, a Pó-szabályozás nagy 

tekintélynek örvendő mérnökét, hogy mondjon véleményt a Vásárhelyi-tervről.602 Paleocapa 

szabályozási javaslata is kanyarulat átvágásokon és töltésezésen alapult, ahogyan Európa 

minden vízmérnöke hasonló koncepciót valósított meg a kor vízrendezési programjaiban. A 

szabályozás körül zajlott korabeli diskurzusban résztvevők közül Pietro Paleocapa 

érvelésében bukkant fel a Sárrét lecsapolásának közgazdasági alapú kritikája a Lám Jakab-

féle alternatív koncepció bírálata során. A Sárréten átvezetett csatorna tervét, a hatalmas 

mocsár lecsapolása, a várható eredmény haszontalansága miatt vetette el: „… ábrándozó s 

valószínűtlen emlegetéseken alapuló terv, mely nincs tekintettel sem a hajózásra, sem az 

átvágandó habszerű homokos és mocsáros földtér fekvésére, mely annyi költségbe kerülne, 

hogy azt a nemzet ezen vállalattal, ha foganatba venné, csak hamar megakadván, még az ígért 

javítás kilátásától is messzire visszalöketnék.” Hazautazása után Paleocapa – Vélemény a 

Tiszavölgy rendezéséről című – könyv formában is megjelent iratban fejtette ki álláspontját. 

Már a Lám Jakab tervezetéről leírt egyetlen mondatával világossá tette, nem ő a 

szabályozásban érdekelt kör embere. Ugyanis a szabályozás finanszírozását, minden esetben a 

vízmentesítésekkel megnyerhető szántóföldek hozamának, a funkcióváltás során realizálható 

földár-növekedés ígérete biztosította. Paleocapa a Sárrét esetében éppen a vállalkozás 

gazdasági alapját vette célba. Írásából jól kitűnik, hogy kevésbé tartotta szem előtt a 

szabályozást finanszírozó birtokosok érdekeit, mint Vásárhelyi, akinek csillaga a nagybirtokos 

családok által alkotott kör lobbistájától, Széchenyitől függött.603 Paleocapa Vásárhelyinél 

lényegesen szélesebb hullámtér kialakítását, nagyobb töltéseket és lényegesen kevesebb 

átvágást javasolt. Ez nem szolgálta a part menti birtokosok rövid távú érdekeit, hiszen óriási 

tétben játszottak. Így Paleocapa-t meghallgatták és véleményére nem adtak, „mert csak egy 

hetet töltött a Tisza parton”. Paleocapa hazautazott, majd minden ment tovább, mintha mi 

sem történt volna. A tiszai ármentesítés során a korábban kevésbé értékes, sok esetben 

forgalomképtelen több tízezer négyzetkilométer kiterjedésű vizes élőhelyek ármentesített 

legelővé és szántóvá alakításáról, óriási hasznot ígérő művelési ág váltásról és 

                                                            
601 Galambos 1847. 
602 A vízügyi technológiai ismeretek cseréje, külföldi szakemberek alkalmazása nem szokatlan e korban és 

európai kitekintésben érdekes térbeli eloszlást mutatott. Johannes Renes említi (2005, 27), hogy a holland 

vízmérnökök a holland kereskedelmi hálózatba integrált partnereknél bukkantak fel a késő középkor óta. 
603 Vásárhelyi és Széchenyi kapcsolatáról lásd (Ihrig et al. 1973; Deák – Lanier 2005). 
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ingatlanfejlesztésről volt szó. Az érdekeltek meghatározó köre nem egyszerű 

földtulajdonosokból állt. A Tiszavölgyi Társulatot és a tisza-völgyi szabályozó társulatok 

vezetését az Almásy, Andrássy, Dessewffy, Károlyi, Lónyay, Szapáry grófok és bárók, a 

Magyar Királyság legbefolyásosabb családjai dominálták. A Tiszavölgyi Társulat vezetésének 

és Széchenyinek a helyi közösségek körében senki sem állhatott ellent. 

Miután a szabályozás megkezdődött, minden part menti vármegyét és közösséget a töltésezés 

ügye mellé kényszerített annak árvízszint-növelő hatása, hiszen a túlparton, vagy más 

szakaszokon emelt töltések az árhullámok vizét a gátat nem emelő közösségek földjeire és 

településeire tolták. A nem kevés haszonnal kecsegtető ártérfejlesztésből, amint megindult, 

nem lehetett kimaradni. Egy olyan lokomotívot indítottak el, mely önjáróvá vált és leállítására 

többé esély sem volt. Pedig nem ártott volna a kétkedők és kritikusok – a Sárrét esetében pl. 

Paleocapa – hangjára és érvelésére kissé jobban odafigyelni. Visszatekintve például a Sárrét 

és a Körös-völgy jelentékeny részének szabályozása egy sohasem megtérülő értelmetlen 

beruházásnak bizonyult.604 A Hortobágy miatt aggódók kétségei is teljes mértékben 

beigazolódtak, hiszen a legelők biomasszahozama és eltartóképessége a folyószabályozás 

következtében drasztikusan lecsökkent. A hortobágyi állatállomány nagy részének pusztulása 

a töltésezés előrehaladtával az első jelentősebb aszályos periódusban, az 1863-64. évi aszály 

idején be is következett. E kérdésről Lechner Gyula minisztériumi osztálytanácsos – korábban 

vízépítő mérnök – által a királyi közmunka és közlekedési minisztérium részére készült 

szakértői javaslatból idézek:605 „… kétség nélküli tény hogy ugyanazon területen, hol hajdan, 

mikor még a Tisza kénye kedve szerint járhatta az ártért, széna irtózatos mennyiségben volt, s 

a marha-tartás mai nap alig megfogható nagy mértékben gyakoroltatott, holott a szabályozás 

tökéletes sikerülte után, ha a szárazság beállt, egyetlen egy tehén a határon el nem élhet, 

mivel itt a növényzetnek nyoma sincs; s hogy ez oda látszik mutatni, hogy a székca és 

helyenként turfás területű síkföldek víz nélkül aligha czélszerűen kezelhetők; hogy tehát a 

hajdan vízjárta terület czélszerü öntözés nélkül sivataggá változik, hol jóllét lehetetlen, s 

honnan ember és állatnak pusztulni kell.”606 Lechner Gyula megállapítását nem tekinthetjük 

túlzónak vagy drámainak, sokkal inkább reálisnak. Nem véletlen, hogy az 1863. évi aszály a 

tiszántúli állattartókat sújtotta leginkább, hiszen a hatalmas méretű tiszántúli állatállományt 

csak a vizes élőhelyek fűhozamai révén lehetett eltartani. A sors fintorának tarthatjuk, hogy a 

folyószabályozás következtében koldusbotra jutott gazdák tízezreit a Tisza-szabályozás 
                                                            
604 Dóka 2006, 83. 
605 Kenyeres 1994.  
606 Lechner 1867, 193. 
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további munkálatainál ínségmunkásként alkalmazták. Tömeges megjelenésük azonban oly 

mértékben csökkentette a földmunkások béralku lehetőségét, ami a Tisza-szabályozási 

munkálatok során évtizedekre lelassította a munkák gépesítését. Európában példátlan módon a 

közel 1 milliárd m3 föld megmozgatásának jelentős részét kubikusokkal, kézi 

földmunkásokkal végeztették el.607 

 

3.8. Az 1850. évi császári pátensről 

 

A dolgozat korábbi részeiben már szó esett arról, hogy a 17-18. század során a Habsburg 

kormányzat mind fokozottabb figyelmet fordított a hadseregek mozgatását és ellátását 

befolyásoló környezeti adottságok térképezésére.608 Ez a szempont meghatározó volt abban, 

hogy a birodalom egyre magasabb színvonalon megvalósított térképezése lényegében 

folyamatossá vált.609 Az alábbi részben arra a had- és környezettörténeti kutatás 

szempontjából kevéssé tárgyalt kérdésre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Tiszát 

szegélyező árterek egy több tíz kilométer széles, a reguláris hadseregek mozgatása 

szempontjából nehezen áthatolható és geopolitikai jelentőségű természetes akadályt képeztek. 

610 Számos történeti földrajzi és hadtörténeti munka érinti a földrajzi tényezőknek a Magyar 

Királyság közép- és török kori határvédelmében betöltött szerepét.611 Perjés Géza nyomán 

Nagy Miklós Mihály, majd Ágoston Gábor is felvetette azt a szempontot, hogy az alföldi 

                                                            
607 Lásd Pogány Mária elemzését az 1849-1867 közötti aszályok társadalmi hatásáról (1966, 73-74). A kubikusok 

bérviszonyairól (Pogány 1962; 1966. Idézi Ihrig et al. 1973). 
608 A térképészet jelentőségéről az osztrák geopolitikai gondolkodásban lásd (Stoye 1994; Ágoston 2007). E 

kérdés korabeli teoretikusának véleményét (Clausewitz 1832). A birodalmi politika és a térképészet 

kölcsönhatásainak klasszikus áttekintését nyújtja (Broc 1981). A téma jelenkori feldolgozását lásd (Withers 

2013). 
609 Jankó 2007. 
610 Az alábbiakban megfogalmazott koncepció első hazai és nemzetközi közlése (Pinke 2012a, 2014). 

Az interdiszciplináris had- és környezettörténeti vizsgálatok potenciális jelentőségére és kiaknázatlanságára hívja 

fel a figyelmet Ágoston Gábor a török birodalom frontier zónájának kialakulását tárgyalva (Ágoston 2009). 

Megemlítendő Perjés Gézának (1975) a történész szakma részéről elutasított történeti-földrajzi és logisztikai 

szempontokra épülő akciórádiusz koncepciója. A magyar történészek e témától való idegenkedésével foglalkozik 

Nagy Miklós Mihály: Akciórádiusz és magyar táj című tanulmányában. Talán a két leginkább tárgyalt 

hadtörténeti és geopolitikai vonatkozású környezeti tényező az orosz tél és Anglia sziget pozíciója Erről lásd 

Allen F. Chew (1981) Fort Leavenworth-i (Kansas) katonai akadémia által kiadott tanulmányait (Rodgers 1999). 

Vizes élőhelyek, mocsarak szerepéről az észak-amerikai polgárháborúban (Steinberg 2002; Bell 2010). 
611 Tagányi 1913; Györffy 1963, 1987. E kérdés széles szakirodalmi áttekintését nyújtja (Vadas 2014). 
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árterek, vizes élőhelyek olyan széles nehezen átjárható zónát képeztek a török és az osztrák 

birodalom között, mely jelentősen beszűkítette a katonai vállalkozások mozgásterét.612 

Egyelőre kérdéses, hogy a magyar végvárrendszer mellett az alföldi vizes élőhelyek, illetve a 

Dráva és a Balaton széles árterei milyen mértékben járul(hat)tak hozzá ahhoz, hogy a török 

terjeszkedés az Alföld északi peremétől néhány tíz kilométerre, a Dunántúlon pedig a Rába 

vonalán megakadt.613 A helyi lakosság és katonai vezetők katonai akciók és polgárháborúk 

során számos esetben tudatosan éltek e zóna passzív védelmi funkciójával.614 Példaként a 

Bocskai-felkelést és a Rákóczi szabadságharcot emelem ki, melyek eseményei a Tisza-

szabályozás idején még elevenen éltek a kortársak emlékezetében. A Tisza-szabályozás és a 

tiszántúli táj jellemzése kapcsán Jókai e szavakkal jellemezte az alföldi vizes élőhelyek 

geopolitikai jelentőségét: „a bal partot védte maga a Tisza az ő mocsaraival. Ezek a 

mocsarak voltak az erős menedéke a magyarságnak tatár és török pusztítás ellen, s egyúttal 

ígéret földje a szabad vallásgyakorlatnak. Ide se lovas hadakkal, se ágyúkkal se 

misszionáriusokkal nem lehetett behatolni. „Ill’ a berek, nádak, erek!”615A tiszai árterek az 

1848-49-es eseményekben betöltött hadtörténeti jelentőségére először Charles Loring Brace 

amerikai utazó hívta fel a figyelmet 1851-ben.616 

A móri csatavesztés és Bem észak-erdélyi harctéri sikerei hírére Kossuth 1848 utolsó napján 

összehívta az országgyűlés két házát, a végrehajtó hatalmat gyakorló Országos Hadügyi 

Bizottmányt, és a közigazgatás székhelyének Pestről Debrecenbe való költöztetését 

indítványozta.617 A császári főerők Pest-Buda elfoglalása után már január első felében a 

Közép-Tiszáig nyomultak, azonban a Tisza vonalát sem Szolnok térségében, sem pedig a 

Schlick altábornagy által erőltetett tokaji szakaszon nem tudták megvalósítani, így nem 

jutottak át a Tiszántúlra. A februárra befagyott Tiszán is csak nagy helyismerettel rendelkező 

vezetők segítségével és csak könnyű fegyverzetű gyalogosoknak sikerülhetett az átkelés, 

                                                            
612 Perjés 1975; Nagy 2007; Ágoston 2009. 
613 A végvárrendszerről (Pálffy 1996). Gondoljunk csak az eszéki híd jelentőségére. Felégetésével Zrínyi 

lényegében lehetetlenné tette a török hadsereg dél-dunántúli felvonulását, mely komoly nemzetközi visszhangot 

keltett (Perjés 1964; R. Várkonyi 1999a). A Rába jelentőségéről a magyar védelmi rendszerben (Pálffy 2009; 

Vadas 2013). 
614 Ingrao 2000. 
615 Jókai 1898.  
616 Erről lásd Charles Loring Brace 1852. évi útleírásának 2005. évi magyar kiadását (Brace 2005, 51). 
617 Görgey már 1848 októberében, a vesztes schwechati ütközet után indítványozta, hogy a kormány helyezze át 

székhelyét Debrecenbe, azonban, beszámolója szerint Kossuth ekkor még „így fogadkozott – ott (Buda alatt [a 

szerző megjegyzése]) akar velük együtt elveszni!” (Görgey 2004). 
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melyet Dembiński Tiszalöknél 1849. február 5-én hajtott végre. A tavaszi zöldár, március 

elejétől több hónapon át, a hidak előterét is leszűkítette, így a támadó félnek a Közép-Tiszán 

nemcsak a folyón, hanem annak több kilométer széles árterén való átkelést is vállalnia kellett. 

A Tiszavidék árterei az erőfölényben lévő császári hadseregek számára lehetetlenné tették a 

Tiszántúl megszállását1849 elején. Immár sokadik alkalommal húzva keresztül az osztrák 

stratégák alföldi manővereit azóta, hogy Habsburg uralkodók viselték a magyar koronát. 

A világosi fegyverletételt követően a Magyar Királyságban a katonai és polgári hatalmat 

Haynau generális gyakorolta. A Magyar Királyságot, mely „lázadásával az önálló államiság 

jogát is eljátszotta”, feldarabolva csatolták a birodalomhoz, az ország gazdasági, kulturális és 

politikai élete mozdulatlanságba dermedt. A szabadságharc leverését követő egy évben a 

kifejezetten magyarellenes katonai kormányzat részéről nem ismerünk az ország gazdasági 

fejlesztését szorgalmazó egyetlen nagyobb jelentőségű programot. Ezért utólag talán 

meglepőnek tűnhet, hogy 1850. június 16-án császári pátens született a Tisza-szabályozás 

folytatásáról, meghatározva az állami és magánfeladatokat, továbbá állami támogatást 

biztosítva(!) a munkálatok újraindításához. A rendelet és a hozzá kapcsolódó intézkedések 

értelmében a folyószabályozások során azon elv érvényesült, hogy a víziút fejlesztésének, 

azaz az átvágásoknak a költségeit a központi költségvetés, míg az árvízvédelem, vagy 

töltésezés munkálatainak költségeit az ármentesítésben érdekelt ártéri földtulajdonosok 

finanszírozták.618 Felmerül a kérdés: milyen szempontok játszottak szerepet a szabályozás 

újraindításában? A Magyar Királyságot ekkor katonák irányították és katonapolitikai érdekek 

mentén tekintettek minden kérdésre, így a közlekedésügy és a szabályozások ügyére is.619 Az 

1848-49-es és a régebbi „lázadások” eseményeit figyelembe véve, hipotézisem szerint a Tisza 

szabályozása, a reguláris hadseregek mozgását ellehetetlenítő árterek vízmentesítése a 

birodalom eminens katonai érdekét szolgálta, mely „éppen” egybeesett a szabályozásban 

érdekelt földbirtokosokéval. A felvetés, hogy a 19. századi magyar modernizáció 

szimbóluma, az Alföld ármentesítése és Széchenyi István lelkes lobbitevékenysége a 

Habsburg katonai szervezetnek is érdekében állt volna, nyilván néhány olvasó számára 

meglepő. E geopolitikai szempont további vizsgálata azonban az összkép tisztázása 

szempontjából feltétlenül indokolt. 

                                                            
618 Lászlóffy 1982 
619 Majdán János az udvar közlekedési politikája kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy az 1848-49-es katonai 

tapasztaltok meghatározó szerepet játszottak abban, hogy 1855-ig a vasútfejlesztésben a hálózat centralizált 

fejlesztésének koncepciója érvényesült (Majdán 2014, 45). 
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A tényeket összefoglalva: az Alföld táji karakterét, így a rajta élő közösségek életét döntő 

módon megváltoztató Vásárhelyi-féle Tisza-szabályozás ügyét egy szűk, döntően arisztokrata 

kör kezdeményezte, az országgyűlés nem tárgyalta, így döntésével nem is legitimálta; a 

munkálatokat a kormányzat irányításával és támogatásával belpolitikai és nem gazdasági 

érvek mentén kezdték meg, majd a háborús események után a katonai diktatúra támogatásával 

indították újra. 

 

3.9. Az 1870-es években kezdődött válságperiódus: a környezeti, gazdasági és 

társadalmi kihívások időszaka 

 

3.9.1. „A tengerentúli ársokk”620 

 

A gabona ára hektikus mozgással reagált a 19. század közepén rossz terméseket, azaz hiányt 

okozó időjárási (1836–1838, 1845–1847) és politikai eseményekre (1848–1849). Hatásukra a 

század közepén újabb gabonakonjunktúra indult el. A század közepén, a krími háborúhoz 

kapcsolódó hadi konjunktúra és az a körülmény, hogy Oroszország déli területei a háború 

következtében néhány évre kiestek az exportpiacokról, tovább hajtották a gabonaárakat, 

melyek a háborút lezáró békekötést (1856) és az orosz exportőrök visszatérését követően az 

első jó termésű évben (1958) a mélybe zuhantak. Az osztrák-piemonti háború (1859) hatására 

a gabonaárak ismét dinamikusan növekedtek és az 1861–63. évek rendkívüli időjárása 

viszonylag magas értéken tartotta őket. Az első bőséges aratás következtében „ismét 

beszakadt a gabonaár”. A gazdák számára „felüdülést” az osztrák-porosz (1866) és az évtized 

végén állandósuló francia- porosz feszültség jelentett. A königgrätzi csata idején (1866) rég 

nem látott árcsúcs alakult ki, melyet ismét árzuhanás követett. Újabb csúcsot az 1873. évi 

tőzsdekrach jelentett, amikor a gabona ára a krími háború szintjére emelkedett. Összefoglalva, 

„1823/27 és 1872/76 között a növényi termékek árindexe 260%-kal, míg az állati termékeké 

200%-kal növekedett”.621 Az 1840-es évek közepét, azaz a Tisza-szabályozás beindítását 

követő két évtizedben a gabona árának csak apró megrogyásokkal kísért magas kurzusát 

figyelhetjük meg. Ez a hosszú ideig tartó konjunktúra és a piacok liberalizációja nemcsak a 

magyar földbirtokosok érdeklődését keltette fel. Hatalmas kiterjedésű szűzföldeket törtek fel a 

tengerentúlon és Oroszország déli területein, melyek termőhelyi adottsága a magyar 

                                                            
620 O’Rourke – Williamson 1992, 902. 
621 Katus 2012, 418. 
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árterekénél számos esetben lényegesen előnyösebb feltételeket kínált a gazdálkodók 

számára.622 

A ’70-es évek második felében kibontakozó csapadékos és hűvös ciklus az aszályos Alföldön 

kedvezett a gabonatermesztésnek. Az egymást követő jó termésű évek felhalmozódó 

tartalékai és az amerikai búza európai megjelenésének hatására azonban az árak egyre lejjebb 

araszoltak. Ekkor pecsételődött meg a magyar gabonaszektor sorsa. „Az 1860-as évek elején 

Dél-Magyarországon egy mérő búza fél forinttal olcsóbb volt, mint az orosz búza 

Odesszában. De míg az orosz búza szállítása tengeren Odesszától Triesztig vagy Fiuméig egy 

forintba került mérőnként, addig a magyar búzát Szegedről 2,7 forintért vitték Fiuméig 

(onnan tovább Londonig már csak 0,9 forint volt a szállítási költség), így érthető, hogy a 

magyar gabona az adriai kikötőkben sem tudott versenyezni az orosz búzával.”623 A magyar 

gabona behozhatatlan hátránya a versenytársakkal szemben abból fakad(t), hogy a magyar 

búzamezőknek nincs kapcsolata tengerrel. Az orosz és észak-amerikai gabonatermő vidékek 

olyan folyókkal állnak összeköttetésben, melyek tengerjáró hajókkal szinte egész évben 

járhatók. Másrészt az orosz, ukrán és amerikai sztyeppék szűzföldjein hatalmas területek 

feltöréséhez nem kellett az alföldi vízrendezésekhez hasonló kiadással járó fejlesztéseket 

végezni. Magyarországon a vasút fejlesztése a Tisza-szabályozással közel egy időben indult 

be. Azt gondolhatnánk, hogy a szállítási infrastruktúra fejlesztés megoldotta a magyar 

tömegtermékek exportját. Valójában a pozitív hatás viszonylag szűk földrajzi keretek között 

érvényesült, hiszen a vasút alapvetően drágábban szállít tömegárut, mint a tengeri hajó. Ezért 

a vasúti hálózat kiépítése felgyorsította a szabályozást, de csak konzerválta azt a strukturális 

hátrányt, mely a tengeren túli exportőrökkel szemben korábban is fennállt. A vasút, 

napjainkhoz hasonlóan, a tengerrel nem rendelkező és maximum 500 km akciórádiuszon belül 

elhelyezkedő közép-európai piacokra tudta versenyképes áron eljuttatni a magyar 

mezőgazdaság tömegterményeit és elsősorban a magasabb hozzáadott értéket előállító 

élelmiszeripar kiviteli lehetőségeit javította. 

A szállítási infrastruktúra fejlesztése révén az amerikai export útvonalakon a szállítási 

költségek 1840 és 1910 között átlagosan évi 1,5%-kal, 1870 és 1909 között 45%-kal 

csökkentek és az Angliába vagy a mediterrán térségébe szállított amerikai búzaárban a 

szállítási költség részesedése 41%-ról 22,6%-ra mérséklődött.  A tengerentúli ársokk 

fejleményeként 1875 és 1894 között az Egyesült Királyságban a búza árindexe 30%-kal esett.  
                                                            
622 A Great Plains meghódításának történetéről, ökológiai adottságairól és az ott kialakított földhasználati 

rendszerről lásd (Cronon 1990; Worster 1990; Cunfer 2005). 
623 Katus 2008a, 136. 
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A gabonaárak az 1876–78 közötti árcsúcstól eltekintve a század végéig deflációs pályán 

mozogtak. A helyzet pánikreakciót váltott ki a kontinensen: Bismarck a német nagybirtok 

védelmében amerikai és orosz mintára magas védővámokat, a magyar gabona ellen harci 

vámokat vezetett be és lépése láncreakciót indított el a kontinens minden országában. 

 

29. táblázat Magyarország gabona-, kukorica- és lisztkivitelének alakulása (átlagok ezer 
tonnában) 

Forrás: Katus 2008 
 

Magyarország a folyószabályozások előtt gabonából, növényi nyersanyagokból önellátó volt. 

A sors fintora, hogy a szabályozások által létrehozott szántóföldeken exportra termelt magyar 

terményeket az 1890-es években, a Tisza-völgyi szabályozások befejezésének évtizedében 

már szinte kizárólag a Monarchia vámokkal körbebástyázott és többnyire szárazföldi 

útvonalakon megközelíthető, a magyar földtulajdonosok számára védett piacain lehetett 

értékesíteni. A 19. század végére a magyar gabona szinte minden külpiacát elveszítette. Az 

egyetlen szubvencionált piacra tömegárut termelő mezőgazdasági struktúra magában hordozta 

annak a veszélyét, mely a párizsi békék után az egész 20. században kísértette a magyar 

mezőgazdaságot: drága tömegterményei csak védett piacokon voltak értékesíthetők, a 

külpiacokon eladhatatlanná váltak. 

 
3.9.2. Az Alsó-Szabolcsi Tiszai Ármentesítő Társulat működési területe 

 

A Tisza-völgy egyik legnagyobb működési területű és elsőként (1846) alapított ármentesítő 

társulata az Alsó-Szabolcsi Tiszai Ármentesítő Társulat (Alsó-szabolcsi Társulat) volt. „A 

társulat megalakulásakor elnökévé nagyemlékű és nevű hazánkfiát, az akkor még teljesen 

fiatal gróf Andrássy Gyulát választotta meg, mint aki a szabályozás által a nagy kiterjedésű 

tisza-dobi Andrássy-uradalom által személyesen is érdekelve volt; az ügyek vezetésére 

 1843–47 1882–86 1892–96 1909–13 
Kivitel Ausztriába:  
Gabona és kukorica  
Liszt 

 
232 

4 

 
883 
202 

 
1 241 

500 

 
1 416 

719 
Kivitel vámkülföldre: 
Gabona és kukorica 
Liszt 

 
14 
2 

 
253 
137 

 
234 
103 

 
64 
18 

Magyar Királyság gabona- és 
kukoricatermelése 4 740 8 664 11 004 12 624 
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választmányt alakitott s a társulat »Tisza-Dobi« társulat" nevet vette fel.”624 Két év múlva, 

1847-ben a működési terület kiterjesztése érdekében a társulatot Alsó-szabolcsira 

keresztelték. 

 

 
70. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat működési területe Vályi Béla: A Tiszavölgy áttekintő 

térképe című 1892. évi térképmű (1=125.000) átnézeti térképlapján 

 

Az Alsó-szabolcsi Társulat működési területének többsége a Tiszántúlon terült el, azonban 

igazodva az Andrássy birtokok határához a Tiszán inneni Taktaközbe is átnyúlt (70. és 71. 

ábra). A társulat működésére vonatkozó vizsgálatot Györffy György – az MTA 

Történettudumányi Intézetében 1982-ben tartott előadásában megfogalmazott – hipotézise 

nyomán kezdtem meg. Györffy György szerint: „A Kárpát-medence vízborította és vízjárta 

területei az ármentesítő és lecsapoló munkálatok megkezdése előtt” c. … térkép (Bp., 1938) 

sajnos nagyon megbízhatatlan. A szerkesztő a vízjárta területek jelölésénél az ármentesítő 

társulatok térképeit vette alapul, holott ezek nem mindig a tényleges régi állapotot tüntették 

fel, hanem a gátak közé szorított és magasabb vízjárásra kényszerített folyót, maximális 

                                                            
624 Borovszky – Sziklay 1900, 292.  
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vízállás szerint kivetített, adóztatható területeket. Ezáltal pl. a Nagykunság száraz hátsága is 

vízjárta területként lett feltüntetve.”625 

 

 
71. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi átnézeti térképe és az érintett kistájak 

(M=1:800öl; 1:57.600). 626 Jelmagyarázat: 1 = társulati határ; 2 = kistájak határa.627 Forrás: 

OKVL IX. 5; MTA FKI – MTA ÖBKI 2011. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 
                                                            
625 Györffy 1991, 17. 
626 1889. 59. sz. II. Felterjesztés a Királyi Közmunka és Közlekedési Minisztériumnak. Az 57275/888 sz. 

rendelet nyomán készült vízelosztási térképbeterjesztés és háttéranyaga (OKVL IX. 5). 
627 A térkép részletes ismertetését és elemzését lásd A földhasználati rendszer rekonstrukciója az 1898. és 1908. 

évi társulati térképek alapján c. részben. 
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Tekintve, hogy a Tiszántúlon működő társulatok működésére vonatkozó dokumentumok 

száma töredéke volt az Alsó-szabolcsiénak és e társulat működési területe kiterjedt a Tisza 

folyóparti hátságára, harmadrészt magában foglalja szinte a teljes Hortobágyot és a Tisza bal 

partján húzódó közel 90 km hosszúságú folyóparti övezetet, ideálisnak tűnt az Alsó-szabolcsi 

Társulat működését vizsgálni.628 

 

3.9.3. Fordulat a Tisza-szabályozás menetében 

 

Az Alsó-szabolcsi Társulat jogelődjének megalakulása (1845) óta a társulat területén az 1830. 

évi nagy árvízzel elöntött területek minősültek ártérnek, későbbiekben ősi ártérnek vagy 

mélyártérnek. A társulat tagjai ezen 1830. évi árvíz által elöntött ártéri területek birtokosai 

közül önkéntes alapon verbuválódtak. A társulat működési területe az 1848–49-es 

szabadságharc során katonai felvonulási területté vált, a szabályozási munkák megálltak. 

A munkák előrehaladtával kiderült, hogy a folyószabályozás költségei messze meghaladták az 

ártérbe tartozó, tehát az 1830. évi árvizekkel borított földek ármentesítéssel elérhető hozamát, 

így a megkezdett munka folytatása további erőforrások bevonását tette szükségessé.629 

Lényegében arról volt szó, hogy a munkálatokat elindító földtulajdonosok – mai fogalmaink 

szerint ingatlanfejlesztők – a szabályozás megkezdésekor a gyenge műszaki és költségvetési 

tervezés miatt lényegesen alacsonyabb költségekkel számoltak a később realizáltnál, így arra 

kényszerültek volna, hogy birtokaik ármentesített értékénél magasabb összegeket fordítsanak 

az ármentesítés finanszírozására. Gondoljunk csak arra, hogy Vásárhelyi az „alaposan 

kidolgozott” Általános tervezetben a Tisza és mellékfolyóinak szabályozási költségét 4,3 

millió forintban határozta meg.630 Halála után, 1847-ben a szabályozást irányító főmérnök, 

Keczkés Károly csak a Tisza szabályozás költségeit 7,4 millió forintra módosította, de 

meggyőzően érvelt, hogy a szabályozás költsége a Tiszavölgyi Társulatba tömörül 1,7 millió 

magyar holdat képviselő ártéri birtokosok számára megyénként eltérő mértékű – 2 forint 28 

                                                            
628 A társulat 1845-1945 közötti működésére vonatkozó levéltári dokumentumok az Országos Környezetvédelmi 

és Vízügyi Levéltár (OKVL) (korábban Országos Vízügyi Levéltár) IX. 5. fondjában találhatóak. A Tiszántúl 

északi felén egykor működött ármentesítő társulatok körében az Alsó-tiszai működésére vonatkozó 

dokumentumok maradtak fenn a legnagyobb számban. 
629 Tiszavölgyi Társulat Központi Bizottságának Jegyzőkönyvei, 1902. február 4 – december 2. Környzetvédelmi 

és Vízügyi Levéltár. 
630 Botár – Károlyi 1971, 43. 
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krajcár és 13 forint 42 krajcár közötti – kiadást jelent majd.631 Valójában a szabályozás 

költsége csak a társulatok számára – 1879-ig a Vásárhelyi által leírt összeg többszörösére nőtt. 

1893-ban a társulati költségeket a hivatalos források közel 80 millióra becsülték.632 Az I. 

világháború végéig ezek a költségek jóval meghaladhatták a 100 milliót, melyhez az állam 

hasonló nagyságrendű összeggel társult. A Tisza-szabályozás befejezése előtt az 1895. évi 

töltésszabvány mérete már két és félszerese volt Vásárhelyi-tervben meghatározottnak. 

Szlávik Lajos szavaival: „A 19. század második felében az árterület beszűkítése, a töltésezés 

következtében előállott árvízszint-növekedések mértékét az akkori tervezők nem látták 

előre.”633 A folyószabályozás megindítása óta megépített gátak egyre emelték az árhullámok 

szintjét, így a szabályozás előrehaladtával a csapadékos ciklusok egyes éveiben,– 1855-ben, 

1876-ban, 1879-ben, 1881-ben és 1888-ban – rekordszintű árhullámok öntöttek el nagy 

kiterjedésű, korábban ármentes térszíneket is. 

A Szeged városát romba döntő 1879. évi árvíz nem csupán a meggondolatlan emberi 

beavatkozások nyomán bekövetkezett természeti csapás volt, hanem a folyószabályozás 

lélektani fordulópontját jelentette. Egyrészt a kormányzatot és szabályozást végrehajtó 

szakmai szervezeteket rákényszerítette, hogy a korábbinál lényegesen magasabb színvonalon 

folytassák a tervezési és kivitelezési munkálatokat. Ez tovább emelte a szabályozás már 

amúgy is horribilis költségeit. Így az állam egyre nagyobb feladatokat vállalt magára, vagyis a 

költségek egyre nagyobb részét hárították az érdekeltekről az adófizetőkre.634 Az árvíz után 

kormányzati megbízással Magyarországra érkezett nemzetközi szakértő bizottság a gátak nem 

egységes vonalvezetésére és a gátak szakszerűtlen kialakítására hívta fel figyelmet. Például a 

gátak egymástól való távolsága a földbirtokosi érdekek szerint 200 és 4000 m között 

hullámzott.635 A gátak közötti szűkületekben az árhullámok feltorlódtak és gátszakadást 

okoztak.636 Lényegében hasonló okok vezettek a közel 150 ember halálával végződő szegedi 

katasztrófához is. Lászlóffy Woldemár és Károlyi Zsigmond munkája azzal a korszakra 
                                                            
631 Botár – Károlyi 1971, 44. 
632 Cholnoky 1893. 
633 Szlávik 2000, 555. 
634 Előbb a partszakadásból felmerülő költségek 70%, majd az 1894. évi III.tc-ben az egészét és a partbiztosítást 

is állami feladattá tették. A képviselőház a társulatok számára az 1879. évi XXXV.tc. alapján 8 millió, az 1880. 

évi XX.tc. rendelkezése szerint 25 millió forint támogatott hitelkeretet biztosított. 1889-től a Magyar 

Földhitelintézet talajjavítási hitel formájában e korábbiaknál is olcsóbb, 4,75%-os támogatott kölcsönt 

folyósított. 
635 Nendtvich 1879, 104-155.   
636 1850-90 között 456 gátszakadást jegyeztek fel (Botár – Károlyi 1971, 23-30). 
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nagyon jellemző adalékkal egészíti ki a történetet, hogy a város pusztulásához vezető 

gátszakadás a Szegedtől északra fekvő Pallavicini uradalom addig mocsaras területét 

ármentesítő szakaszon történt. A gát megépítését és az uradalom ármentesítését egy 1859 

belügyminiszteri rendelet értelmében Szeged város többségi finanszírozásával hajtották végre. 

E gát megépítésről készült szakértői vélemények szerint valójában értelmetlen és 

kivitelezhetetlen vállalkozás volt, hiszen az ingoványra épített töltésnek egy 6-7 m-es 

vízoszlop nyomását kellene kiállnia. A város ellenállását követően a „liberális kormányzat” 

1875-ben felfüggesztette a gátépítésre kötelezett Szeged- és a Szeged többségi 

finanszírozásában álló kényszertársulat önkormányzatiságát és kormánybiztost jelölt ki az 

élére.637 

Az árvízszintek nem várt emelkedése kapóra jött a nyakig eladósodott társulatok és a 

szabályozás ügyét sajátos érdekek mentén támogató kormányzat számára. Az 1807. évi a 

magánosok költségén létesítendő vízmüvekről szóló XVII. tv-t az ármentesítést 

kezdeményező part menti birtokosok érdekeit követve kiterjesztették: „ha az együttesen 

érdekeltek többsége a folyók ártalmas kiáradásainak elháritására szükséges vizi müveknek 

saját költségükön leendő elkészitését elhatározza (…) az uj műből eredő hasznait, a kik annak 

létesitéséhez a rájok eső részben járulni nem akartak, mindaddig zár alatt tarthatják, mig a 

zár alá vett jövedelmek a ráforditott költségeket ki nem egyenlitették.”638 Az 1884. évi un. 

Tisza-törvény 12. paragrafusa az egyre magasabb szinteken tetőző árhullámok által 

fenyegetett birtokokat is az ártérbe és az ármentesítő társulatok érdekeltségi területébe sorolta. 

„Az alakulandó, nemkülönben a már létező társulatoknál, a melyeknél az ártér még meg nem 

állapittatott, vagy a melyeknél az ártér ujbóli megállapitása szükséges, az ártérfejlesztés 

alapjául az ottani - az ezen ártérfejlesztésig tapasztalt legnagyobb árvizszin veendő.”639 A 21. 

paragrafus pedig előírta minden ártérbe eső birtok tulajdonosának teherviselési 

kötelezettségét. „A társulati választmány tagjai felelősség terhe alatt kötelesek a közmunka- 

és közlekedési minister által helybenhagyott költségvetésbe felvett összeget a társulati tagokra 

a kivetési kulcs arányában kivetni és annak behajtásáról (…) gondoskodni.” Így váltak „ártéri 

adófizetővé” az 1876. évi árvíz által elöntött, de korábban ármentes területek tulajdonosai a 

társulat Tiszadob–Tiszafüred szakaszán és az 1888. évi árvízszint alá eső területek 

földtulajdonosai a Tiszadob–Rakamaz öblözetben. Az új helyzetben általánossá vált, hogy a 
                                                            
637 Dégen 1961. 
638 Complex 2003. 
639 1884: XIV. tc. a Tiszának és mellékfolyóinak szabályozásáról, ezen folyók völgyeinek ármentesítéséről, 

úgyszintén a vízszabályozó és ármentesítő társulatok igazgatási szervezéséről. Complex 2003. 
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társulatok az ősi- vagy mélyártér és az új árterületek után eltérő kulcsokkal számítsák az 

„ártérfejlesztési hozzájárulást”, egyszerűbben az adóból és illetékből álló „kivetést”. Az 1885. 

évi a vízjogról szóló XXIII. törvénycikkben egységesítették a vízjogi kérdéseket és nagy 

részletességgel szabályozták az ártéri kivetés módját. Például a 113. paragrafus rendelkezése 

szerint „Azon társulatoknál, melyeknek védmüvei valamely folyam egységes szabályozására, 

valamint az összefüggő ármentesitésre való tekintettel vagy más közigazgatási vagy 

közbiztonsági tekinteteknél fogva közérdekből fentartandók, a közmunka- és közlekedésügyi 

minister jogositva van a társulati védmüvek jókarban tartására és felügyeletére szükséges 

összegnek a költségelőirányzatba való felvételét és a társulati tagokra való kivetését 

hivatalból elrendelni.”640 

 
3.9.4. Az ártérfejlesztési kivetésről 

 

Az 1884. évi XIV. tc. 12. és 21. paragrafusai értelmében kialakítandó ártér határainak 

pontos meghatározása azonban korántsem bizonyult könnyű feladatnak és jó lehetőséget 

biztosított a part menti birtokosok által irányított társulatok adózói körének kiszélesítésére. 

Az áradások legnagyobb kiterjedésének megállapítása földmérési módszerekkel 

kivitelezhetetlen volt, mert több ezer négyzetkilométernyi vízjárta terület peremén kellett 

volna szinte egy időben leütni a karót és elvégezni a szükséges méréseket. Megoldásként a 

folyók hullámterében mért tetőzési szinteket vetítették ki a folyómedertől akár 50 km-re 

fekvő területekre is. Az így kivetített szintek alá eső területek váltak hivatalosan árterekké. 

Mivel a tiszántúli ártér átlagos vízborítása rendkívül alacsony volt és a domborzat 

szinteltérései is néhány méteren belül mozogtak, az árvízi elöntésekben mutatkozó néhány 

deciméteres eltérés is jelentős kiterjedésű területeket érintett. Az Alsó-szabolcsi Társulat 

területén „miután ezen »1830.« évi feljegyzések szerint ismert árvízszin hitelesített adatait – 

azoknak helyenkinti nagy eltérése s lehetetlen nagy ugrásai miatt – vizszin kivetés alapjául 

elfogadni nem lehetett – az ősi illetőleg mély ártér megállapítására szolgáló vizszin 

kivetitése műszaki uton eszközöltetett…”.641 A társulat Tiszadob és Tiszafüred közé eső 

részén az 1876. évi „tényleg constatált és hitelesített” árvízszinteknél 80 cm-rel 

alacsonyabban állapították meg az 1830. évi árvízszintet, újra meghatározva így a mély- 

                                                            
640 Complex 2003. 
641 Ismertetés 1893. OKVL IX, 5. Az 1898. évi társulati térkép (71. ábra) tartalmazza a kivetítési szinteket és 

pontokat. 
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vagy ősi árterek kiterjedését. Az 1876. és 1888. évi árvízszint alá eső területek képezték az 

ún. „magasártereket”. A tiszadob-rakamazi „árterületen megállapitott mélyártér 1,80 

méterrel fekszik mélyebben, az 1888-ik évi magasparti ártérnél …”  hiszen „… az 1888-ik 

évi árviz majdnem 1,00 méterrel volt magasabb az 1876-ikinál…”.642 Az 1876. és az 1888. 

évi árvízszint megállapítása a Tiszán mért árvízi tetőzési szint ártérre való kivetítésével 

történt. Az 1830. évi, azaz az ősi ártér újbóli megállapítása is számításon alapult, úgy, hogy 

a tiszadob–tiszafüredi szakaszon a Tiszán az 1876-ban mért árvízszintnél 80 cm-rel, a 

tiszadob-rakamazi szakaszon az 1888. évben mért tiszai árvízszintnél 180 cm-rel 

alacsonyabb kivetítési szintet alkalmaztak. 

 

 
72. ábra A Gyulai Főmérnökség tanúsítványa a Hortobágy-Körös torokban 1876-ban és 1881-

ben mért árvízszintekről. 1889. 59. sz. II. Felterjesztés OKVL IX, 5. 
                                                            
642 Ismertetés 1893. OKVL IX, 5. 



217 
 

Több dokumentum is megerősíti Györffy György fentiekben idézett véleményét, melyek 

szerint a társulatba kényszerített tagok a kivetítési szintek megállapítását követően azzal 

szembesültek, hogy ármentes térszíneken elterülő birtokaik ártéri birtokoknak minősültek.643 

Tekintve, hogy az ártéri adó összege bizonyos esetekben a birtok kalkulált hasznának 88%-át 

is elérhette, ügyüket a legmagasabb fórumig, a képviselőházig is elvitték.644 Az Alsó-

Szabolcsi Társulat iratai között található olyan főmérnöki, igazgatói jegyzésű irat, mely 

igazukat támasztja alá. Ezek közül a legmeglepőbb Benedek Pál, társulati főmérnöknek a 

társulati ügyeket felügyelő miniszterhez, Baross Gáborhoz címzett levele.645 

A felterjesztés világosan tartalmazza, hogy a Hortobágy-Körös torokban az 1881. évi 

árhullám – a Gyulai Főmérnökség által mért és dokumentummal igazolt – 84,93 m 

magasságban tetőzött, azonban e ponton a kivetítési szintet a valóban mértnél 137 cm-rel 

magasabb értékkel emelték a kivetítési szintek hálózatába (72. ábra). Részlet Benedek Pál 

felterjesztéséből: „A Nagyméltóságú Minisztérium 57275/88 számú magas rendeletével 

bennünket bölcsen útasítani méltóztatott (…) miszerint »a Hortobágy főirányának a Körössel 

való találkozási pontjánál észlelt árvíz magasságának helyessége, a Gyulai Kir. F.Mérnöki 

Hivatal által igazolandó lesz«(…) Ha ezen igazolvány alapján a B pontnál 84,93 vízmagasság 

vétetik alapul akkor a jelen Kivetítés a középtiszaival nem vólna egyeztethető. de másrészről, 

ha már a 1/. Alatti térkép E pontjánál 86,30 magas tiszai árvíz van megállapítva, nem vólna 

következetesség ugyancsak a tiszai árvíz magasságának, ugyanazon ponton, más – még pedig 

1,37 méternyi nagy differentiát mutató magasságot venni alapúl, ugyanezért a társulat által 

most 1/. térképén mély tisztelettel proponált vízborítás alkalmával, a 84,93 körösi 

vízmagasságot figyelmen kívül kellett hagyni…”.646 

Így az Alsó-Szabolcsi Társulat a területén alkalmazott kivetítési szinttel önkényesen 

határoltak le magas ártéri járulékkal adóztatható mélyártereket és olyan újártérként 

adóztatható területeteket, melyek árvizet sosem láttak. Benedek Pál idézett felterjesztése 

tartalmaz egy meglehetősen hosszú ismertetést a kivetítési szintek társulat által alkalmazott 

                                                            
643 Ezek körébe tartozik az 1892. január 25-én tartott társulati ülés jegyzőkönyve, mely után a panaszosok a 

társulatokat felügyelő földművelésügyi miniszterhez, gróf Bethlen Andráshoz levelet intéztek. A miniszter 1892. 

június 15-én kelt, 8946 sz. V.15. jelzésű levelében a társulat működését a panaszosokkal szemben megvédte. 

OKVL IX, 5. 
644 Tiszavölgyi Társulat, 1902. OKVL IX, 5. 
645 1889. 59. sz. II. Felterjesztés a Királyi Közmunka és Közlekedési Minisztériumhoz. Az 57275/888 sz. 

rendelet nyomán készült vízelosztási térképbeterjesztése, háttéranyag OKVL IX, 5. 
646 1889. 59. sz. II. Felterjesztés OKVL IX, 5. 
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megállapításának módjáról. A társulat a Tisza és a Körös vízrendszere között elhelyezkedő 

ártér és ennek tengelyében a Hortobágy folyó völgye bonyolult felszíni áramlási rendszerének 

modellezésére – matematikai és térképészeti eszközök alkalmazásával – kivetítési hálót 

fejlesztett. A számítási metódusról, a modell gyengeségeiről a társulati főmérnök részletesen 

beszámol és kifejti, hogy a modell javítására lehetőség van, azonban a korábban megállapított 

téves kivetítési szint, így az ártérfejlesztésbe vont területek módosítása, azaz csökkentése nem 

a Társulat hatásköre. „Ha az Alsó-Szabolcsi Társulat 1/. Térképeni kivetítésének, a berettyói 

kivetítéssel való egyesítése szükségessé válna, akkor a szeghalomtól felfelé eső kivetítő zöld 

vízszintesek irányának jobban északi irányba való fordítása által a czél elérhető s a 

valószínűség is megközelíthető volna, de a már helybenhagyott kivetítés megváltoztatásához e 

társulatnak semmi joga nincsen.” Számos perről, fellebbezésről és panaszról szólnak 

dokumentumok, de nincs tudomásom arról, hogy a kivetítési szint módosítására, a jogtalan 

ártéri kivetés gyakorlatának megszüntetésre sor került volna. Valójában a társulatok és az őket 

létrehozó parti birtokosok létérdekévé vált az adóztathatók körének kiterjesztése. Egy 1890. 

évi keltezésű az Alsó-Szabolcsi Tiszai Társulat, a Berettyó-Körösvidéki Társulat és a Közép-

Tiszai Társulat közös területei tárgyában készült felterjesztés melléklete szerint, az 1890-es 

években esedékes fejlesztések az ártérbe tartozó birtok 1 forint jövedelméből 10 éven át 

fizetett 50-70 krajcár hozzájárulással voltak finanszírozhatóak.647 Kétségtelen, hogy az 1879. 

évi katasztrófát követően újabb lendületet kapott szabályozás súlyos kihívás elé állította a 

társulatokat finanszírozó birtokosokat, akik például az Alsó-szabolcsi Társulat területén 1890-

ben már több mint négy évtizede fizették a folyószabályozás költségeit. Látnunk kell, hogy a 

Tisza szabályozás propagandája szempontjából kulcsfontosságú volt a megaberuházás 

gazdasági okszerűségének bizonygatása.648 A társulati tevékenységet és a folyószabályozást 

általában alapvetően a lecsapolással nyert szántók és rétek értéknövekedésével indokolták. 

Dékány Mihály adatai szerint 1876-ig a szabályozás költségei hektáronként 5,8 és 137 forint 

között, de többnyire a 25 és 75 forint közötti sávban mozogtak.649 Vári András a Pallas 

Lexikon adatai alapján az 1890-es évekig hektáronként 25 és 90 forint közötti ármentesítési 

                                                            
647 Felterjesztés 1890. OKVL IX, 5, 3. 
648 Többnyire a társulatok finanszírozták a propaganda tevékenységet. E kommunikációs folyamat egyik 

legjelentősebb terméke a Monográfia a Körös-Berettyó völgy ármentesítéséről és ezen a völgyben kialakult 

vízrendező társulatokról (1896) című több kötetes munka, melyet Gallacz János „Magyarország ezeréves 

fennállásának megünneplése alkalmából a Körös-Berettyó völgyében alakult vízszabályozó és ármentesítő 

társulatok megbízása folytán szerkesztett”. 
649 Dékány 1879: 46-48. Idézi Vári 2013, 21. 
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költséget valószínűsít és megállapítása szerint a Tisza-völgyi ármentesítés költségei e sáv 

felső tartományába tartoztak.650 A Földművelésügyi Minisztérium becslése szerint a 

szántóföldek átlagos értéke 1893-ban hektáronként 191 forint volt, melyet a Pallas 

Nagylexikon szerzője a valódi érték felének tartott.651 Az ármentesített tisza-völgyi árterek 

nem tartoztak a legértékesebb földek közé. Tehát az 1890-es évek végén készült kissé 

ellentmondásosnak tűnő és kincstári optimizmust sugalló hivatalos becslés szerint az országos 

földárak fedezetet nyújthattak a tisza-völgyi szabályozás költségeire. Azonban ha figyelembe 

vesszük az ártérbe sorolt, valójában nem oda tartozó birtokok jelentékeny arányát a hivatalos 

kimutatásában és társulatok költségvetésében fel nem tüntetett állami feladatként elvégzett 

munkák értékét, a ténylegesen ártéri földek ármentesítésének költsége és a piaci értékük 

közötti különbség nagyon szerény mértékűre olvadhatott a század utolsó évtizedeire. Az 

ármentesített területekhez tartozó vízhatásnak leginkább kitett mélyárterek esetében az 

ármentesítés és a belvízelvezetés költségei messze meghaladhatták a földhaszon értékét. Erről 

tudósít bennünket Dóka Klára a Körös völgyében elvégzett szabályozásokról készült 

tanulmányában.652 Vári Andrással ellentétben Dóka Klára nem a folyószabályozás 

propagandairodalmából merítette forrásait, hanem mélyrehatóan elemezte a Körös-völgyben 

ármentesített területek nagyságát, kataszteri és földpiaci értékét, továbbá a szabályozó 

társulatok költségvetését. A kutató eredményei rámutatnak, hogy a Körös-völgy ármentesítési 

költségei a fentiekben ismertetett módszerekkel hatalmasra duzzasztott ártér egy kataszteri 

holdjára vetítve átlagosan 25 forintot tettek ki a 3-4 forintra becsült kataszteri jövedelemmel 

szemben.653 Azonban az összkép – mint mindig – nagy területi eltéréseket takar. Az 1890-es 

évekig felmerülő szabályozási költség nagy szórást mutatva a kataszteri jövedelem 4-48-

szoros sávjában mozgott.654 Eszerint a tíz Körös-völgyi társulat többsége az érdekeltségi 

körébe tartozó földek hozamaiból az ártérfejlesztést sosem tudta volna finanszírozni. Ezért 

állami támogatást kaptak és a szüntelenül emelkedő vízszintekre hivatkozva növelték az 

                                                            
650 Vári 2013, 21. 
651 Cholnoky 1893. 
652 Dóka 2006, 83. A Körös völgyébe sorolva a Fehér-, Fekete-, Sebes-, Hármas-Körös és a Berettyó 

vízrendszerét. 
653 A kataszteri tiszta jövedelem arra utal, hogy a kataszterbe vétel idején – vizsgálati területünkön 1875 és 1890 

között – az átlagos gazdálkodás az átlagos termelési költségek levonása után egységnyi területen mekkora tiszta 

hozadékot biztosít. 
654 Dóka 2006, 83. 
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adófizetők körét. A szabályozással elérhető földár növekedés folyamatát röviden 

összefoglalva: 

- A Tisza-szabályozás első évtizedében a földárak országos átlaga kataszteri holdanként 

70-80 forint, a szabolcsiaké ennek fele.655 

- A jobbágyfelszabadítás, majd a tagosítás és ezzel párhuzamosan a gabonaárak 1850-es 

évekbeli dinamikus növekedése szédületes gyorsasággal húzta fel a földárakat. Bernát Gyula 

szavaival: „A reális tényezők hatásaként jelentkező földáremelkedés az úrbériség 

megszüntetését követő évtized folyamán országos átlagban 200—300%-ot tett ki.”656 

- Aki tehát a szabályozásnak ebben a szakaszában tudta érvényesíteni az ármentesítéssel 

is emelkedő föld értéknövekedését nagyon jelentős hasznot realizálhatott. 

- A későbbiekben azonban a földadó bevezetése és a csökkenő gabonaárak 

következtében a földárak növekedése lényegesen lelassult, viszont a szabályozás költségesebb 

szakasza csak ekkor kezdődött. 

A szabályozás teljes költségébe az externális költségeket – mint az 1850-90 között feljegyzett 

456 gátszakadás miatt bekövetkezett károkat, a szabályozás miatt növekvő 

aszálykérzékenységet, stb. – a kiadások már a 19. század során is meghaladhatták a 

folyószabályozással elért gazdasági hasznokat.657 A Tisza-szabályozást kezdeményező parti 

birtokosok e kihívásra, más megaberuházások esetében számos alkalommal megfigyelt 

módon, a költségek társadalmasításával és a hasznok privatizációjával válaszoltak. 

 

3.9.5. Földhasználat változásai az Alsó-szabolcsi Társulat működési területén az 1780-

as évek és 1908 között 

 

A földhasználat változásainak hosszú idősorú értékeléséhez az I. és II. katonai felmérés 

térképeinek és az 1898. évi társulati térképeinek felszínborításra vonatkozó adatainak 

digitalizált – nagyjából azonos 1:50.000 méretarányú fedvényeit hoztam létre.658 Az 1908. 

évi, 1: 115.200 méretarányú térkép adatait, annak gyengébb kivitele miatt, az 1898. évi térkép 

értékelésekor vettem figyelembe. A térképek adatainak egymástól és a III. katonai felmérés 

térképével való eltérését is vizsgáltam.659 A III. katonai felmérés térképpel való 

                                                            
655 Bernát 1938. 
656 Bernát 1938, 26. 
657 Botár – Károlyi 1971, 23-30. 
658 I. Katonai Felmérés (1763-1785); II. Katonai Felmérés (1806-1869) 
659 A Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) 
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összehasonlításukat egyrészt a térképmű nagyfokú pontossága – 50-100 m – másrészt a 

korábbi katonai felmérések térképein is felbukkanó viszonyítási pontok indokolták. A 

térképek jelzésrendszere alapján – hasonlóan a dolgozatban már korábban ismertetett 

földhasználati vizsgálatokhoz – minden időszakban a belterület, az erdő, a rét, a szántóföld, a 

szőlő és a víz felszínborítás kategóriákat alakítottam ki. Mivel a vizsgálat célja elsősorban az 

volt, hogy a szántóföldek kiterjedésének változását kövessem nyomon, a II. katonai térkép 

georeferált raszteres állományából csak a szántóföld területi kategóriát digitalizáltam. A 

vizsgálatban használt térképek adatai alapján a földhasználati rendszerben lezajlott átalakulási 

folyamat három fontos fázisa vált rekonstruálhatóvá. Az I. katonai térkép a folyószabályozás 

előtti, a II. katonai térkép a folyószabályozás megkezdését követő állapotot tükrözi, míg az 

1898. évi társulati térkép a 19. századi modernizációs folyamat eredményeként létrejött 

struktúrát ábrázolja. 

Az 1898. évi társulati térkép felszínborításra vonatkozó adatainak helyességét az 1895. évi 

mezőgazdasági összeírás alapján ellenőriztem.660 Ezért a statisztikai összeírás adatait nem 

tartottam alkalmasnak a 3 évvel később készült térkép adatainak pontszerű ellenőrzésére, 

hanem csak nagyságrendi ellenőrzésükre. A három időbeli rétegben rekonstruált szántóföldek 

kiterjedését és mintázatát egymással és a fentiekben ismertetett jó, illetve kiváló termőhelyi 

adottságú területek fedvényeivel hasonlítottam össze.661 A felszínborítás változásának 

elemzése a társulat 1908. évi térképén déli határként feltüntetett demarkációs vonalon belül 

ábrázolt tiszántúli működési területre terjedt ki, melynek kiterjedése 22.4571,6 ha, azaz 

2.245,7 km² volt. 

 

3.9.5.1. Az I. katonai térképen ábrázolt földhasználati rendszer 

 

Az I. katonai térképen szántóföldek jelzik a Tisza mentén húzódó, döntően lösz és homok 

alaptalajú, ártérből kiemelkedő változó szélességű hátságot. Ezt a magasabb térszínt öt 

jelentősebb ősmeder vágta keresztül, melyek közül a legszélesebb Polgártól északra tűnik 

fel.662 Ezen a széles kapun keresztül a Tisza áradásai a Bűdtől nyugatra elterülő, az I. katonai 

térképen Veres-nád elnevezésű medencébe áramlottak. Ez a medence alkotta a Hortobágy 

                                                            
660 Mezőgazdasági Statisztika 1895. 
661 Az adatbázis ismertetését lásd A 18. század végi földhasználati rendszer rekonstrukciója az I. katonai felmérés 

térképe alapján című részben. 
662 Timár – Gábris 2008, 257. 
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folyó és a Kadarcs-ér egyik forrásvidékét. A Tisza parti folyóhátat (Tisza)Csegétől délre egy 

másik ősmeder nyomát jelző fok és az ehhez kapcsolódó nagykiterjedésű Völgyes-tó morotva 

metszi át. Az itt betörő árhullámok vizét az Árkus-ér völgye vezette a Hortobágy völgyébe. A 

hátságtól keletre elterülő medence, a Hortobágy ártéri síksága. Az I. katonai térkép a síkság 

északi felén, a Veres-tenger környezetében és ettől délre nádasokat, míg a síkság déli felén 

réteket ábrázol. A rétként ábrázolt terület számos pontján felbukkannak vízerek és az 1879. 

évi belvíztérkép is arra utal, hogy a csapadékosabb időszakban a rétként ábrázolt terület 

vízjárta térszínné vált (73. ábra). 

 

30. táblázat Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területének földhasználati 

rendszere az I. katonai térkép (1782-1785) alapján 

Felszínborítás kategória %
Belterület 0,5
Erdő 1,0
Rét 42,9
Szántóföld 26,2
Szőlő 0,2
Víz 29,2
Összesen 100,0

Forrás: Arcanum 

 

Szántóföldek összefüggő sávja jelzi működési területet keleti határát alkotó Kadarcs-hátságát 

(50. és 73. ábrák). Ugyanezt mutatja a terület északi határát alkotó Tisza-hátság (Tisza)Dob és 

Nagyfalu közötti szakasza. Külön figyelmet érdemel az erdők lehangolóan alacsony aránya a 

társaság egész működési területén (30. táblázat). A térkép Hortobágy kistáj nyugati peremén 

máig fennmaradt ohati és szentmargitai sztyepperdő maradványok mellett egyedül (Tisza)Dob 

környezetében jelzi ártéri tölgyesek kisebb foltjait.663 

Összehasonlítva az I. katonai térképen ábrázolt szántóföldek kiterjedését és mintázatát a jó, 

illetve kiváló termőhelyi adottságú területekével a két struktúra nagymértékű hasonlóságot 

mutat (74. ábra). Az I. katonai felmérés térképe alapján rekonstruált szántóföldi állomány 

kiterjedése (58.947,5 ha, azaz 589,5 km²) lényegében megegyezik a jó, illetve kiváló 

                                                            
663 Az erdősztyepp maradványokról (Bartha et al. 2000). 

Dob jelentésével kapcsolatban: „Borovszky a szláv dobъ ’erdő, tölgy’ szó hn-i alkalmazásának tartja.” Mező – 

Németh 1972, 121. A helynév etimonjának Borovszky-féle magyarázatát támasztja alá, hogy a (Tisza)Dob 

környezetében fennmaradt ártéri erdők uralkodó faja a tölgy. ilyen az urkomi ártéri ligeterdő, ahol Széchenyi a 

hagyomány szerint elindította a Tisza-szabályozást (Borovszky – Sziklay 1900, 292). 
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termőhelyi adottságú területekével (55.921,4 ha, azaz 559,2 km²). Az I. katonai felmérés 

térképén ábrázolt szántók 34,2%-a mutatott átfedést a jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú 

területek poligonjaival, melyek túlnyomó többsége a katonai térkép szántóihoz hasonlóan, a 

hátságokon fekszik. 

 
73. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területének földhasználati rendszere 

az I. katonai térkép (1782-1785) alapján (M ̴1:50 000). Jelmagyarázat: 1 = belterület; 2 = 

szőlő; 3 = erdő; 4 = rét; 5 = víz; 6 = szántó. Forrás: I. katonai felmérés térkép; Szoftver: 

ArcGIS 10.2 

 

Összefoglalva az összehasonlító vizsgálat eredményét, az I. katonai térkép művelési ágakra 

vonatkozó térképi adatai alapján elkészített közelítőleg 1:50 000 méretarányú fedvényen 

kirajzolódó földhasználati rendszer a 2.245,7 km² kiterjedésű vizsgálati területen szoros 
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összefüggést mutat a terület domborzati, hidrológiai és termőhelyi adottságaival (73. és 74. 

ábrák). Szántóföldi művelés a 18. század végén jelentős részben a szántóföldi gazdálkodásra 

leginkább alkalmas térszíneken zajlott. 

 

 
74. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területén az I. katonai térkép (1782-

1785) alapján rekonstruált szántóföldek és a Magyarország ökotípusos földhasználati 

vizsgálata során kimutatott jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú területek. Jelmagyarázat: 1 

= vizsgált terület; 2 = jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú területek; 3 = szántók a 18. 

század végén. Forrás: Arcanum; SZIE-KTI – VÁTI 2006. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 

10.2 
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3.9.5.2. Az I. és II katonai térkép adatainak összehasonlítása 

 

Eltekintve a társulati terület Balmazújvárostól délre elterülő részétől, melyet 1861-ben 

felvételeztek a „Mappierungs-Corps testületébe tartozó” felmérők, a vizsgált terület 

többségének második katonai felmérésére 1858-ban került sor.664 A II. katonai felmérés az 

elsőnél lényegesen fejlettebb térképészeti eszközök alkalmazásával és pontosabb 

adatfelvételezéssel valósult meg. Részletesebb e térképmű ábrázolási módja és helynévi 

anyaga is. Az I. és II. katonai térkép beazonosítható tereppontjai között 700-1300 m, míg a II. 

és a referenciaként használt III. katonai felmérés térképei között 60-140 m eltérés 

mutatkozott. A II. katonai térkép adatfelvételezési időpontja témánk szempontjából azért 

különleges, mert vizsgálati területünkön 1858-ban már szinte mindenütt álltak a Tisza parti 

gátak, de a védett árterek lecsapolási munkálatai még csak helyenként kezdődtek meg. Ez azt 

eredményezte, hogy az ártéri rendszerből kirekesztették ugyan az árhullámok hatását, de az 

évente váltakozó mértékben megjelenő belvízelöntésekhez a földhasználati rendszernek 

alkalmazkodnia kellett. Ez a környezeti adottság jól tükröződik a vízzel borított területek és a 

rétek feltűnő egybeesésében. Jól megfigyelhető az is, hogy a réteket jelző poligonok 

körvonala egyes szintvonalakat követ, tehát a domborzati és vízrajzi adottságok 

meghatározóak voltak a földhasználati rendszer kialakulásában. Mindennek ellenére 

meglepetést okozott, hogy a II. katonai térképen ábrázolt szántók aránya a vizsgált területben 

(26,5%) szinte teljesen azonos az I. katonai térképen ábrázolt szántóterülettel (30. táblázat), 

noha a két katonai felmérés térképen ábrázolt szántóinak területi mintázata között némi 

eltérést rekonstruáltam. 

A két korszak szántóállományainak területi mintázata közötti egyik jelentős eltérés abból 

adódik, hogy a II. katonai felmérésen ábrázolt szántók lényegesen szórtabb, mozaikos 

elrendezésűek. Az I. katonai felmérés térképének elnagyoltabb ábrázolási módja nagyobb 

tagokból álló egybefüggőnek tűnő 18. század végi szántóföldi állományt sugall. Ez 

benyomásom szerint a két térképmű eltérő részletezettségéből fakadhat. A 75. ábrán 

ellipszisekkel jelölt jelentősebb területi eltérések azonban kevéssé indokolhatóak az ábrázolási 

módból fakadó különbségekkel. A 76. ábrán az ’A’ jelű négyzetekkel jelölt Tedej Puszta 

határrészen, az I. katonai térképen Veres-nád helynévvel jelzett mocsár közepén Bette hát, 

Nagy sziget, Kis- és Nagy Forgács nevű magasabb térszínek ábrázolása rét művelési ágra utal. 

Ugyanezen térszíneket a II. katonai felmérés térképén Bete domb, Rikats hát és Jozef ház 

                                                            
664 Jankó 2001, 105. 
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helynevekkel ábrázolták. Területük nagy részén szántóföldi gazdálkodás folyt, a szigetek 

ábrázolása nagyobb részletezettségű és kiterjedésük is egyértelműen nagyobb. 

 

 
75. ábra Az I. és II. katonai felmérés (1782-1785; 1858, 1861) térképein ábrázolt szántók 

területi mintázatának összehasonlítása (M ̴1:50 000). Jelmagyarázat: 1 = vizsgált terület; 2 = 

szántók 1782-1785; 3 = szántók 1858, 1861; 4 = a két korszak szántóinak átfedése; 5 = a két 

térkép kivágatán a következő ábrán elemzett terület; 6 = jelentősebb eltérések a mintázatban 

(ellipszissel jelezve). Forrás: Arcanum. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

E középkorban sűrűn lakott terület a Hortobágy című részben részletesebben szóba került. A 

két katonai térkép vízmentes térszíneinek ábrázolása és a középkori lelőhelyek területi 

eloszlása arra utal, hogy Veres-nád környezetében a II. katonai térképen ábrázolt, a töltésezés 
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után megnövekedett kiterjedésű ármenetes térszínek kiterjedése és mintázta állhat 

összhangban a középkorban lakott térszínekével. A Tedej puszta nagy részét borító, 18. 

század végi vízi világ a tiszai töltésezést követően visszaszorult és a 19. század közepén e 

szigeteken tanyák, szántók és legelők bukkannak fel. A ’B’ jelű téglalapokkal jelölt 

(hajdú)böszörményi ártérben is hasonló folyamat figyelhető meg. Dokumentált az ártér 1841. 

évi lecsapolása, melynek során 2500 hold vizes élőhelyet alakítottak kaszálóvá, majd 

megkezdődött e terület fokozatos szántóvá alakítása. A két katonai térképen rögzített állapot e 

folyamat kezdőpontját és köztes állapotát mutatja be. E két mintaterületen bemutatott rét/vizes 

élőhely – szántó konverzióval ellentétes irányú művelési ág váltásra utalnak a ’C’ jelű 

ellipszisek metszetei. Az I. katonai térképen látható jókora kiterjedésű egybefüggő szántóföld 

meghatározó része rétként ábrázolódott a II. katonai térképen. A két állomány területi 

mintázatát összehasonlítva benyomásom az, hogy az I. katonai felmérés alapján rekonstruált 

szántók koncentráltabban mutatkoznak a terület keleti peremén és a tiszai hátságon, mint II. 

katonai térkép szántói. Utóbbiak nagyobb arányban foglalták el a medence mélyebb térszíneit. 

Ezt erősíti a két korszak jelentősebb területi eltérést mutató poligonjai között mutatkozó 

szintkülönbség is. A két korszak szántóföldjeit az 1:10 000-es méretarányú szintvonalas 

topográfiai szelvényeken vizsgálva úgy tűnik, hogy a II. katonai térképen ábrázolt szántók 

átlagos tengerszint feletti magassága alacsonyabb a 18. század végi szántókénál. Jelentősebb 

kivételt a ’C’ jelű ellipszisek metszetei jelentenek. E rövid elemzés eredményei arra utalnak, 

hogy indokolt mélyebb és összetettebb elemzésben vizsgálni a két katonai térképen ábrázolt 

felszínborítás mintázatát, így például a két szántóföldi állomány között mutatkozó 

szintkülönbség kérdését is. 

 

  
76. ábra A Polgár, Bűd és (Hajdú)Böszörmény között elterülő ártér összehasonlítása az I. (bal 

oldali) és II. katonai térkép (jobb oldali) részletein. Forrás: Arcanum 
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Végül a II. katonai felmérés térképe alapján rekonstruált 59.409,6 ha, azaz 594,1 km² 

kiterjedésű szántóföldi állomány 23,3%-a mutatott átfedést a közel azonos kiterjedésű kiváló 

termőhelyi adottságú területtel. Figyelembe véve a katonai térkép georeferálásból adódó 

pontatlanságot és a két fedvény poligonjainak közelségét, szántóföldi művelés a Tisza melletti 

gátrendszer kiépítését követően a 1850-es és 1860-as évtized fordulóján is döntően a 

szántóföldi gazdálkodásra leginkább alkalmas térszíneken zajlott. Összefoglalva az 

összehasonlító vizsgálat eredményét, az I. és II. katonai térképeken a 2.245,7 km² kiterjedésű 

vizsgálati területen ábrázolt szántóföldek területi kiterjedése lényegében megegyező. A két 

állomány mintázata is hasonló, az egyes területeken mutatkozó eltérés további vizsgálatot 

igényel. Az 1859-ben és 1861-ben felvételezett szántóföldek rendszere szoros összefüggést 

mutat a terület domborzati, hidrológiai és termőhelyi adottságaival (73-75. ábrák). 

 

3.9.5.3. A földhasználati rendszer rekonstrukciója az 1898. és 1908. évi társulati 

térképek alapján 

 

A társulat működési területéről két nagyon informatív térképmű maradt fenn 1898-ból és 

1908-ból. Az 1898. évi pecséttel és igazgatói aláírással ellátott Az Alsó-Szabolcsi Tiszai 

Ármentesítő Társulat árterének átnézeti térképe című térkép 1:800 öl méretarányban Cassini-

Soldner vetületben, az öles Gellért-hegyi kataszteri rendszerben készült Posner Károly és fia 

Térképészeti Intézetében (71. ábra). A térképmű egészen egyedülálló területi kategóriákat 

tartalmaz, melyek a következők: 

1. Mélyártereket a teljes területén; 

2. Az 1888. évi árvíz során elöntött területeket a „rakamaz-tiszadobi új ártéren” és az 

1876. évi árhullám során víz alá került térszíneket a társulat régi területein; 

3. Az árvízzel sosem érintett területeket; 

4. Az ártérfejlesztés, azaz az ártéri kivetés alá eső területek meghatározásához használt 

kivetítési vonalakat, földmérési pontokat és ezek magassági értékeit; 

5. A műszaki ártérfejlesztés határait; 

6. Az 1879. évi belvízelöntés kiterjedését; 

7. Út és vasút; 

8. Községhatár; 

9. Zsilip, őrház; 

10. Rét – legelő; 

11. Erdő; 
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12. Szőlő; 

13. Mocsár; 

14. Folyó; 

15. Tó; 

16. Belterületként értelmezhető község felszínborítás kategóriákat. 

 

A szántóföld kategóriát a térképmű nem tartalmazza. A térképen ábrázolt működési terület 

295.766, 5 ha, azaz 2.957,7 km² (71, 75. ábra). A társulati területek folytonos változását 

tükrözi, hogy a térkép tartalmazza a Közép-Tiszai Ármentesítő társulattal szembeni perben 

vitatott terület lehatárolását szolgáló demarkációs (határ) vonalat is. A társulat demarkációs 

vonalon belüli működési területe 258.718,5 ha, azaz 2.587,2 km² volt, azonban továbbra is az 

22.4571,6 ha, azaz 2.245,7 km² terület felszínborítási viszonyait vizsgáltam. A térképmű erdő, 

község, rét és szőlő felszínborítás kategóriák ábrázolása egyértelmű volt. A víz felszínborítás 

kategóriát a folyó, tó és mocsár területi kategóriák összevonásával hoztam létre. A 

vizsgálatban kialakítandó öt felszínborítás kategória közül egyedül a szántóföldek 

kiterjedésének meghatározása jelentett problémát. A vizsgált szántók kiterjedését a négy 

ábrázolt felszínborítás kategória (belterület, erdő, rét és szőlő) vizsgált területből való 

kivonásával becsültem meg. A térképen ábrázolt települési határok segítségével 

meghatározhatóak a társulat 1898. évi működési területébe tartozó települések. Erre a 

leválogatásra azért van szükség, mert a társulati térkép adatainak ellenőrzéséhez használt első 

magyar mezőgazdasági összeírás (1895) legalsó területi szintjét a települési adatok képviselik. 

Az így kiválasztott négy település közül a legnagyobb határú Polgár közigazgatási területe 

(35.668 ha), amely a négy település összes területének 65,7%-át tette ki. A másik három falu 

területe azonos értéktartományban volt (Dada = 4.932 ha; Dob = 7.860 ha; Eszlár = 5.880 ha). 

A kontrollként használt 1895. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás művelési ágai eltérnek 

az általam kialakított felszínborítás kategóriáktól. Az összeírás tartalmazza a kert és a nádas 

művelési ágakat, valamint külön rét és legelő kategóriákat. Nem írták össze a belterületeket, 

vagy a beépített területeket és a vizeket, hanem ezeket a nem művelt területek kategória 

összevontan tartalmazza. Kerteket ellenben a társulati térkép nem tartalmaz. Következtetésem 

szerint a kert művelési ágba tartozó területek többsége a társulati térkép alapján a szántóként 

meghatározott állományban és kisebb részt a belterület kategóriában találhatóak. Ezért a 

mezőgazdasági összeírás kert és szántó művelési ágakba tartozó területeit összevontam. 

Figyelembe véve, hogy 1895-ben a kert művelési ágban összeírt területek aránya a négy 
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vizsgált település közigazgatási területében átlagosan 0,4% volt, ez nem növeli jelentősen a 

szántók amúgy rendkívül magas arányát. 

 

31. táblázat Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területébe teljes közigazgatási 

területükkel tartozó települések földhasználati rendszere az M=1:800öl (M=1:57.600) társulati 

térkép alapján 

Település    Felszínborítás %     
  Belterület Erdő Rét Szántóföld Víz Összesen Belvíz 
Dada 1,4 3,8 9,9 79,8 5,0 100,0 9,7 
Dob 1,5 10,3 36,3 44,6 7,3 100,0 47,9 
Eszlár 9,0 1,4 32,0 53,7 4,0 100,0 0,0 
Polgár 0,4 0,0 52,5 43,8 3,3 100,0 26,7 
Összesen 1,6 2,0 44,2 48,2 4,1 100,0 25,3 

Forrás: Posner Károly és fia, OKVL IX. 5 

 

Ettől kissé eltérő a helyzet a szőlő művelési ágba tartozó területekkel. A társulati térkép 

elvileg tartalmazza a szőlő kategóriát, azonban a négy település határában nem ábrázoltak 

szőlőket. Az 1895. évi összeírásban a szőlő művelési ágba tartozó területek, a kert, 

gyümölcsös művelési ághoz hasonlóan, a négy település közigazgatási területének alig 0,3%-

át tették ki. A társulati térképen nem ábrázolt gyümölcsös (0,3%) és szőlő művelési ágba 

(0,3%) tartozó területek egyaránt növelhették a szántók, a rétek vagy a belterületek 

állományát. Árnyalja azonban a képet, hogy a szőlő-filoxéra (Daktulosphaira vitifoliae) 

fertőzés épp ebben az időszakban pusztította legintenzívebben a hazai szőlőállományt. A 

mezőgazdasági összeírásban külön oszlopban mutatták ki az 1895 előtt elpusztult szőlőket, 

viszont nincs adatom arról, milyen mértékű volt az állomány pusztulása 1895 és 1898 

között.665 

A külön szereplő rét és legelő művelési ágakhoz tartozó értékeket a rét, legelő egyesített 

kategóriában tüntettem fel. Az összeírás nem művelt területek kategóriája nemcsak az általam 

felvételezett belterületi és víz (csatorna, folyó, mocsár, tó) kategóriákba tartozó területeket 

tartalmazza, hanem magában foglalja a külterületi beépített területeket (tanya, gazdasági 

épület, stb.), a vízügyi infrastruktúra elemeit (gát, gátőr ház, szivattyúállomás, zsilip, stb.), a 

közlekedési infrastruktúra elemeit (út, vasút) és egyéb nem művelt területeket. A fentiek 

figyelembevételével a társulati térkép erdő, rét és szántóföld felszínborítás kategóriáinak és a 

                                                            
665 A szőlőterület korábbi kiterjedéséről (Keleti 1875). 
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mezőgazdasági összeírás erdő, rét-legelő, szántóföld művelési ág kategóriáinak 

összehasonlítására nyílt lehetőség. 

 

 
77. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területébe tartozó települések 

földhasználati rendszere az M=1:800öl (M=1:57.600) társulati térkép alapján. 

Jelmagyarázat:1 = belterület; 2 = erdő; 3 = rét; 4 = szántó; 5 = víz; A = Büd; B = (Tisza)Dada; 

C = (Tisza)Dob; D = (Tisza)Eszlár; E = Polgár. Forrás: Posner Károly és fia Térképészeti 

Intézete, OKVL IX. 5. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

A társulati térkép alapján rekonstruált és a mezőgazdasági összeírásban szereplő művelési ág 

kategóriák arányai többnyire 5% alatti eltérést mutatnak, ami a társulati térkép 

megbízhatóságára utal. Részletesen csak a jelentősebb eltérés csak (Tisza)Dada és Polgár 

esetében mutatkozott, de a négy település egyesített területén mutatkozó -4,6%-os eltérés nem 

jelentős. A szántók esetében is (Tisza)Dadán mutatkozott jelentősebb eltérés, a négy település 

összesített 1895. és 1898. évi adatai között az eltérés csak 0,1%, azaz lényegében 

elhanyagolható (33. táblázat). 
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32. táblázat Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területébe teljes közigazgatási 

területükkel tartozó települések földhasználati rendszere az 1895. évi mezőgazdasági 

összeírás alapján 

Település Felszínborítás %    

 
Nem 

művelt Erdő 
Kert, 

gyümölcsös Nádas Rét Szántóföld Szőlő Összesen 
Dada 12,5 0,4 0,4 0,0 26,2 60,0 0,5 100 
Dob 15,1 9,5 0,6 0,8 34,3 39,4 0,3 100 
Eszlár 9,5 2,4 0,2 0,3 32,7 54,2 0,6 100 
Polgár 4,1 1,2 0,3 3,3 43,8 47,3 0,2 100 
Összesen 7,0 2,4 0,3 2,3 39,6 48,1 0,3 100 

Forrás: Mezőgazdasági Statisztika, 1895 

 

33. táblázat Az 1895. évi mezőgazdasági összeírás művelési ág kategóriái és az 1898. évi 

társulati térkép alapján rekonstruált felszínborítás kategóriáinak a közigazgatási területhez 

viszonyított arányuk közötti különbség az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési 

területébe teljes közigazgatási területükkel tartozó településeken. 

Település    Eltérés %  
 Erdő Rét Szántóföld 
Dada -3,4 16,3 -19,8 
Dob -0,8 -2,0 -5,2 
Eszlár 1,1 0,7 0,5 
Polgár 1,2 -8,7 3,5 
Összesen 0,5 -4,6 -0,1 

Pozitív előjelű az érték, ha az 1895. évi összeírásban az 1898. évi térképi rekonstrukciónál 

magasabb érték szerepel. Forrás: Posner Károly és fia Térképészeti Intézete, OKVL IX. 5;  

Mezőgazdasági Statisztika, 1895 

 

(Tisza)Dadán a rét és szántóföld kategóriákba tartozó területek esetében mutatkozó eltérések 

vonatkozásában nem hagyható figyelmen kívül, hogy nagy lendülettel zajlott a szántóföldek 

térhódítása. A változás gyorsaságát mutatja, hogy az 1895 és 1913 között eltelt időszakban a 

szántók kiterjedése a négy településen átlagosan 14,1%-kal, tehát évente átlagosan közel 

0,8%-kal növekedett. Polgáron a századvégi átmeneti stagnálást 1913 és 1935 között a 

szántók nagymértékű és gyorsütemű térhódítása követte. A településenként megfigyelhető 

eltérő dinamikájú konverzió hátterében elsősorban a belvízelvezető rendszer eltérő ütemű 
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kiépítése állt.666 Jól megfigyelhető, hogy az 1879. évi belvízelöntéssel legkisebb mértékben 

érintett települések – (Tisza)Dada és (Tisza)Eszlár – határában legmagasabb a mezőgazdasági 

összeírásban szereplő szántók aránya (31. és 32. táblázat). 

 

34. táblázat A szántók kiterjedésének változása az 1895. és 1913. évi mezőgazdasági 

összeírások alapján (1895 = 100,0) 

Település Szántó % 
Dada 133,1
Dob 142,4
Eszlár 132,6
Polgár 102,0
Összes 114,1

Forrás: Földterület 1988 

 

Összefoglalva az összehasonlító vizsgálat eredményét, az 1898. évi társulati térkép alapján 

négy tiszántúli település közigazgatási területén elkészített felszínborítás-rekonstrukció a négy 

település összevont közigazgatási területét tekintve csak a rét felszínborítás kategóriában 

mutat néhány százalékos eltérést az 1895. évi mezőgazdasági összeírás településsoros 

adataihoz képest. A két adatbázis között településenként mutatkozó eltérések tükrözhetik a 

földhasználati rendszerben ekkor lezajló gyors ütemű struktúraváltásból adódó változásokat, 

de származhatnak a térképi adatrögzítés pontatlanságából is. Következtetésem szerint a 

társulati térkép alkalmas a felszínborítás változásának táji vagy mikroregionális léptékű 

elemzésére. 

A Tisza-parti védtöltések megépítését követően megkezdődött a belvízelvezető hálózat 

nagymértékű fejlesztése. Elsősorban ennek a struktúrának a fejlesztési ütemével hozható 

összefüggésbe a szántóföldek gyors ütemű növekedése. Erre utal, hogy a gátépítést követően 

felvételezett II. katonai felmérés térképén ábrázolt vizes élőhelyek és a rétek között nagyfokú 

területi egybeesés mutatkozik. Tehát az árvíztől mentesített területeken a belvízborítás 

megakadályozta a szántók növekedését. A 73-76. ábrák, továbbá a 30-35. táblázatok egyaránt 

arról árulkodnak, hogy a társulat területén az I. és II. katonai térképek alapján rekonstruált 

földhasználati rendszerben a 19. század utolsó évtizedeiben mélyreható és alapvető változások 

történtek. A szántók kiterjedése közel kétszeresére növekedett ebben az időszakban és e 

növekedés elsősorban az I. katonai felmérés térképén víz kategóriába sorolt tavak, 

                                                            
666 A Horty-rendszer belvízrendezési programjairól lásd Ihrig et al. 1973; Horthy 1990, 166-167; Fejér 1997, 

101;; Statisztikai Évkönyv 1920-as, 1930-as évek köteteit. 
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vízfolyások, mocsarak és nádasok kiterjedésének drasztikus, közel 85%-os csökkenését 

eredményezte.  

 

35. táblázat Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területének földhasználati 

rendszere az M=1:800öl (M=1:57.600) társulati térkép alapján 

Felszínborítás kategória %
Belterület 1,1
Erdő 0,4
Rét, legelő 40,0
Szőlő 0,2
Víz 4,9
Összesen szántó nélkül 46,5
Szántó_becsült 53,5
Vizsgált terület  100,0

Forrás: Posner Károly és fia Térképészeti Intézete, OKVL IX. 5 

 

Forrásaink arról tanúskodnak, hogy a szántók kiterjedésének növekedése a vizes élőhelyek és 

rétek rovására a 20. század közepéig tartott, azonban egyes területeken már a 20. század első 

harmadában megkezdődött a gazdasági értelemben fenntarthatatlan és indokolatlan mértékben 

túlterjeszkedett szántóföldi állomány korrekciója.667 Semmilyen jel nem utal a Széchenyi 

István és Vásárhelyi Pál által a folyószabályozással párhuzamosan vizionált erdősítésre. A 

társulat erdősültsége továbbra is az I. katonai felmérés térképén is megfigyelhető alacsony 

szinten állt. A társulat északi részének parti települései még ezzel a rendkívül szerény értékkel 

is a Tiszántúl leginkább erdősült határú falvai közé tartoztak (19. és a 31- 33. táblázatok). 

Rendkívül alacsonynak mondható a kertek, gyümölcsösök és szőlők aránya. 

Összességében az Alsó-szabolcsi Társulat működési területén nyomon követett vizes élőhely 

– szántóföld művelési ág-váltás eredményeként a földhasználati rendszer elszakadt a 

termőhelyi adottságoktól. Ez arra utal, hogy a magyar mezőgazdaság modernizációja és a 

vízrendezések eredményeként a mezőgazdasági tevékenység tervezéséből kikerült a 

termőhelyi alkalmasság korábban oly fontos szempontja. E tendencia folytatása a fentiekben 

is említett szántó – belvizes területek (elsősorban rétek) 20. századi konverziója volt. Annak 

érdekében, hogy az egész tájat szántófölddé alakíthassák, napjainkig tartó programokban 

hatalmas erőforrásokat fordítottak a korábbi vizes élőhelyek nyomát jelző belvíz eltüntetésére. 

A szántóföldi gabonatermesztés által uralt egyre sivárabb és homogénebb földhasználati 

rendszer súlyos biodiverzitás csökkenéshez vezetett. 
                                                            
667 Mezőgazdasági összeírás 1895. 
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78. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területén rekonstruált földhasználati 

rendszer az M=1:800öl (M=1:57.600) társulati térkép alapján. Forrás: Posner Károly és fia 

Térképészeti Intézete, OKVL IX. 5. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 

 

3.9.5.4. Az 1879. évi belvíztérképről 

 

A társulati térkép 1879. évi belvízelöntést ábrázoló kategóriájának önálló bemutatása több 

szempontból is indokolt. Egyrészt a kérdéssel kapcsolatban lefolytatott konzultációk és a 

szakirodalmi háttér áttekintése után megfogalmazható, hogy az egyik legkorábbi ismert 
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belvíztérképről van szó, melynek ismertetésére első ízben e dolgozatban kerül sor. Korábbi 

álláspont szerint a belvíztérképezés kezdetei hazánkban az 1940-es évekre nyúlnak vissza.668 

Az 1898. évi térképen ábrázolt 1879. évi elöntés fedvény jelentőségét az adja, hogy a 

napjainkban belvíznek leginkább kitett tiszántúli táj közel 3.000 km2 kiterjedésű részletének 

belvízborítását a belvíztérképezés kezdeténél nagyjából hat évtizeddel korábban ábrázolja (79. 

ábra). Amennyiben a térkép belvízelöntést ábrázoló rétege a többi felszínborítás 

kategóriákhoz hasonló pontossággal készült, úgy adatai megfelelnek a 20. századi 

belvíztérképek pontosságáénak. A társulati iratok között nem találtam olyan adatot, mely a 

belvízborítás adatfelételezési módszerére utalt volna. A belvízfoltok határvonala és a 

parcellahatárok összehasonlítása alapján nem valószínű, hogy a 18. századi cenzusokhoz 

hasonlóan a földhasználók adatszolgáltatása alapján rögzítették volna az elöntés határait, 

hiszen ebben az esetben a belvízfoltok és a parcellák határai többnyire átfedésben lennének. A 

belvízfoltok határvonalai többnyire az 1:10 000 méretarányú EOTR szelvények szintvonala 

alapján kirajzolódó mikrodomborzati formákat követik. 

A térképi ábrázolást és annak hidrológiai hátterét áttekintve, a térképi adat alapján 1879-ben a 

társulat működési területének több mint 25%-a állt belvízborítás alatt. Nincs ismeretünk a 

Tizsa Alsó-szabolcsi Társulat szakaszán történt 1879. évi gátszakadásról. Így feltehetően a 

Tiszán és a Körösökön is rekordszinteket elérő árvíz gátolta meg a Hortobágy-Berettyó déli 

irányú áramlását. Ennek hatására a Hortobágy felső vízgyűjtőjén, így az Alsó-szabolcsi 

Társulat területén a Hortobágy folyó irányába áramló víztömeg a folyó medencéjében 

halmozódott fel. Külön jelentőséget ad e fedvénynek, hogy olyan helyzetet ábrázol, amikor a 

belvízcsatorna hálózat még nagyon szűk területet fedett le és szivattyúállomások nélkül ez a 

hálózat a befogadók áradása idején nem tudta továbbítani a levezetett víztömeget. Ezért a 

térképen ábrázolt belvízborítás az ártér szabályozás előtti kiterjedésének meghatározása 

szempontjából feltehetően kiemelkedő jelentőségű adatforrás. Azonban árnyalja a képet, hogy 

a tiszai védtöltések a folyó árhullámából a folyószabályozás előtt a fokokon kiáramló víz 

útjában álltak, így az 1879. évi vízborítás nem a szabályozás előtti képet mutatja. 

Mindezekkel együtt pompás kiindulópontként szolgálhat további hidrológiai vizsgálatok 

számára. 

                                                            
668 Pálfai 2004. 
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79. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi térképén ábrázolt 1879. évi belvízelöntés 

vektoros ábrája (M=1:800öl). 1 = vizsgált terület; 2 = belterület; 3 = belvíz. Forrás: Posner 

Károly és fia Térképészeti Intézet, OKVL IX. 5. Saját szerkesztés. Szoftver: ArcGIS 10.2 
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3.10. A magyar mezőgazdaság 19. századi modernizációja során létrejött 

földhasználati rendszer jellemzése 

 

A növénytermesztés kibocsátási volumene tömegét tekintve Magyarországon 1840 és 1890 

között megháromszorozódott, míg a szántóföldek kiterjedése 1853 és 1913 között 62,2 %-

kal növekedett.669 A szántóföldek e több mint 2,1 millió ha-os növekedése számára a 

folyószabályozások révén ármentesített területek jelentették a legnagyobb bázist.670 Ezek az 

adatok is arra utalnak, hogy a szántók extenzív kiterjesztése mellett a technológiai 

fejlesztésnek köszönhetően a termesztés intenzivitása is emelkedett. Jan Luiten van Zanden 

összehasonlító elemzése arra utal, hogy a magyar mezőgazdaság gépesítettsége a 19. század 

utolsó évtizedében az európai középmezőnybe tartozott.671 Katus László vizsgálatai 

mutattak rá arra a körülményre, hogy a magyar gazdák körében oly népszerű cséplőgépek 

elterjedésének hátterében a learatott termény gyors, a nyugat- és közép-európai 

termesztőknél korábbi, szezon eleji piacra juttatása játszott főszerepet.672 Összességében a 

gabonatermesztés egy főre és egy hektárra számított hatékonyságnövekedésének üteme 

1870 és 1910 között közel kétszeresen haladták meg az európai átlagot.673 

 
36. táblázat Művelési ágak Magyarország mai területén (1853-1913) 674 

Év Művelési ág (%)       
 Szántó Kert  Szőlő Gyep Erdő Nádas Nem művelt  Összesen

1853 37,1 0,9 2,2 28,8 13,6 1,5 15,9 100,0 
1867 40,4 0,9 2,2 29,4 14,4 1,1 11,6 100,0 
1883 52,1 1,0 2,3 23,4 13,1 0,6 7,5 100,0 
1895 55,4 1,0 1,9 22,4 12,9 0,5 5,7 100,0 
1913 60,2 1,1 2,3 18,2 11,8 0,3 6,1 100,0 

Forrás: http://www.ksh.hu 
 

A magyar mezőgazdaság modernizációjának eredményeként 1913-ban a mai országterület 

már több mint 60 %-át szántóföldek foglalták el. A magasabb hozzáadott értéket biztosító 

kert és szőlő művelési ágba tartozó területek kiterjedése az első kataszteri felmérés óta nem 
                                                            
669 Katus 2012. 
670 A Körös-völgyében megvalósult szabályozás eredményeként megvalósult szántónövekedés kimutatását lásd 

Gallacz János monográfiájában (1896, 526-544). 
671 van Zanden 1991, 234.  
672 Katus 2012. 
673 van Zanden 1991, 229. 
674 A KSH-ban az I. kataszteri felmérés adatait 1853. éviként rögzítették (37. táblázat). A felmérés 

háromszögelési munkálatai valóban 1853-ban történtek, azonban a felmérés 1856-1883 között valósult meg. 
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vagy alig változott, míg minden más művelési ág aránya jelentősen csökkent (36. táblázat). 

Kiemelkedő a nem művelt területek 61,6%-os, a gyep (rét, legelő) 37 %-os és az erdő 13,1 

%-os csökkenése. A nem művelt területek csökkenése elsősorban a vizes élőhelyek 

felszámolásával hozható összefüggésbe. A struktúraváltás irányára komoly, eddig kevéssé 

feltárt hatást gyakorolt az a körülmény, hogy Pest-Buda már az 1860-as években a világ 

legjelentősebb malomipari központja és Magyarország még a 19-20. század fordulóján is az 

USA után a világ második lisztexportőre volt.675 Külön figyelmet érdemel a kert művelési 

ágba tartozó területek kiterjedésének változatlansága. A gyümölcsösöket is magába foglaló 

művelési ágba tartozó területek stagnálása egy olyan időszakban, amikor nagy tömegek 

váltak városi fogyasztóvá a magyar mezőgazdaság adaptációs képességének súlyos hiányára 

utal. Ennek látszólag ellentmondanak a 19. század második felében felvirágzó hagyma, 

paprika és gyümölcstermelő régiók, vagy a balkáni kertkultúra értékeit közvetítő bulgár 

kertészek megjelenése nagyvárosaink körül. Azonban ezek a lokális és egy-egy termék 

előállítását, valamint forgalmazását biztosító jelenségek nem vezettek mélyreható 

strukturális változáshoz. 

 

37. táblázat Fontosabb szántóföldi növények learatott területének aránya az összes 

szántóföldben 1911-1915 között 

Növény % 
Búza 28,7 
Rozs 9,4 
Árpa 9,6 
Zab 9,3 
Kukorica 21,3 
Burgonya 5,4 
Cukorrépa 1,3 
Egyéb 15,0 
Összesen 100,0 
Forrás: Katus 2012 

 

A termelési struktúra torz fejlődési irányát jelzi, hogy 1911-1915 között a szántóföldek felén, 

tehát az országterület több mint 30%-án két növényfajt, búzát és kukoricát termesztettek (37. 

táblázat). A legnagyobb területen termesztett ipari növények, a cukorrépa, a napraforgó és 

repce aránya a szántóföldben mindössze 1,3% volt és ugyanezt az arányt mutatták egészen 

1942-ig.  

                                                            
675 Kaposi 2002, 241-242. 



240 
 

A földhasználati rendszerben lezajlott változásokat összefoglalva, a 18. század eleje óta 

kisebb megszakításokkal a 19. század utolsó harmadáig tartó gabonakonjunktúra vonzása és a 

közösségi földhasználat szétesése következtében az állattenyésztési szektor komparatív 

előnyét biztosító magas biomassza produkciójú vízjárta területeket többségét kiszárították és 

szántófölddé alakították. Az ezer éves tenyésztési és félezer éves külkereskedelmi 

hagyományokkal rendelkező alföldi állattenyésztés háttérbe szorult, a termelés súlypontja az 

állattenyésztésről a növénytermesztési, ezen belül is a gabonatermesztési ágazatra helyeződött 

át. A mezőgazdaság homogén termékstruktúrája kettő, az áringadozásoknak rendkívül kitett 

termék előállítására „specializálódott”. E struktúraváltást a nemzetközi összehasonlításokat 

figyelembe véve technológiai oldalról sikeresnek is mondhatnánk. Azonban, ha figyelembe 

vesszük a hegységek, a megmaradt vizes élőhelyek és lakott területek kiterjedését, akkor 

megállapítható, hogy a magyar mezőgazdaság modernizációja során a mai országterületen kis 

túlzással szinte minden talpalatnyi sík vagy dombvidéki területét szántófölddé alakították. 

Ezzel a sikeres mezőgazdasági termelés egyik legfontosabb szempontját, a gazdálkodás 

termőhelyi adottságokhoz való alkalmazkodását hagyták figyelmen kívül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. ábra. Agrárnyerstermékek részesedése a Magyar Királyság teljes exportjából (1882–

1913). Forrás: Szőnyi 1923676 

 

                                                            
676 1882-1891 között a magyar export 55%-át, 1913-ban 54,9 %-át mezőgazdasági nyerstermékek és ennek 

1882/92-ben 34,7 %-át, 1913-ban 32,8 %-át, 1922-ben már 42,4 %-át növényi nyerstermékek, azaz lényegében 

gabonafélék alkották. 
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A struktúraváltás lassan és lokális léptékben már az európai gabonakonjunktúra első, 18. 

századi szakaszában megkezdődött, azonban a szántók robbanásszerű növekedése a 

gabonakonjunktúra utolsó évtizedeiben indult meg és évtizedekkel az európai gabonapiac 

1870-es évekbeli összeomlása után fejeződött be. Magyarország gabonából a 

folyószabályozások előtt is önellátó volt, így a folyószabályozásokkal létrehozott földeken 

termelt gabona elsősorban a külső, például a Monarchia belső exportpiacain volt csak 

értékesíthető.677 Az alföldi gazdálkodás súlypontjának az állattenyésztésről a szántóföldi 

művelésre történt áthelyeződésére nehéz másként, mint a gazdasági kihíváshoz való 

megkésett és rosszul időzített, azaz a hosszú másfél évszázados gabonakonjunktúráról 

lecsúszó alkalmazkodási kísérletként tekinteni. Ráadásul ez épp abban az időszakban valósult 

meg, amikor a gabonaszektor által kibocsátott termékek értékesítése egyre nagyobb 

nehézséget okozott.  

A magyar agráriusok válasza az összeomló külpiaci kereslet által okozott gazdasági kihívásra 

nem a struktúraváltás irányának megkérdőjelezése volt. A válságkezelés központi elemét az 

jelentette, hogy a magyar mezőgazdasági termékek számára adminisztrációs eszközökkel 

(vám, őrlési forgalom, vasúti tarifarendszer, stb.) biztosították az OMM növekvő igényű 

piacát.678 Ugyan a századvégi agráriusok egy szűk körében megkezdődött a mezőgazdaság 

modernizációjának korrekciójáról való gondolkodás. Ezt az irányzatot Darányi Ignác 

képviselte.679 Minisztersége idején óvatos lépések történtek a tejágazat és általában az 

állattenyésztés fejlesztésének irányába.680 Darányi nyugat-európai példák alapján szabta meg 

ezt a fejlesztési irányt, de fellépése nagyon megkésettnek számít, hiszen a nyugat-európai 

versenytársak, mint Dánia és Svájc már közel egy évszázada tej- és húsiparuk intenzív 

fejlesztésén dolgoztak. Másrészt Darányi állattenyésztési programjában figyelmen kívül 

hagyta a körülményt, hogy a folyószabályozásokkal felszámolták a magas takarmányhozamú 

ártéri legelőket, vagyis azt a termelési tényezőt, mely a magyar állattenyésztési szektor 

számára évszázadokon át komparatív előnyt biztosított. Darányi mozgásterét erőteljesen 

korlátozta, hogy erőteljes társadalmi és politikai ellenszélben fogalmazta meg programjait, 

melyek többsége (pl. földreformtervezete) íróasztalfiókban maradt.681 Nagyon tanulságosnak 

                                                            
677 Benda 1973. 
678 Az európai vámháborúról (Zussman 2008; Vári 2007, 95). Az őrlési forgalomról (Klement 2012, 32). A 

tarifarendszerről (Katus 2008c, 377). 
679 Glatz 2000. 
680 Fehér 2012. 
681 Darányi 1999. 
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tartom, hogy Darányi terveinek legélesebb bírálói éppen a magyar arisztokrácia soraiból 

kerültek ki.682 

Miközben Európa legnagyobb folyamszabályozási kísérlete óriási erőforrásokat emészetett fel, a 

magyar mezőgazdaság szerkezetét a modernizáció során nem sikerült korszerűbbé alakítani és 

egy adaptációra nagyon korlátozottan képes termelési struktúra jött létre. Ennek egyik fő oka 

az volt, hogy amikor „a nyugateurópai országok egytői-egyig apasztották búzaterületüket és 

áttértek az intenzivebb cukorrépa-, burgonya-, ipari növények-, gyümölcs- és zöldségtermelő, 

továbbá takarmánytermelő, állattenyésztő gazdálkodásra: ugyanazon idő alatt 

Magyarországon a búzaterület az összes termőterületnek 25%-áról felszökött 31%-ára”.683 

Más frontier területekhez hasonlóan (pl. az ukrajnai sztyeppe) a magyar mezőgazdaság 19. 

századi modernizációja során a Tisza-völgyben is a szántóföldek kiterjedésének növelésére és 

az alacsony hozzáadott értékű termékek előállítására helyeztek hangsúlyt. Ezzel szemben a 

nyugat-európai országokban éppen ellentétes irányú folyamatot figyelhetünk meg: a 

termőhelyi adottság szempontja egyre nagyobb szerepet kapott a gazdálkodásban. Például a 

nagy hagyományokkal rendelkező marhaexportőr országok (Dánia, Írország és Svájc) 

élelmiszeripari befektetéseikkel a komparatív előnyökkel rendelkező állattenyésztési szektor 

termékeinek magasabb feldolgozottságára, a növekvő számú városi fogyasztó igényeit 

kiszolgáló élelmiszeripari vertikumok kiépítésére helyeztek hangsúlyt.684 A dániai és írországi 

példával szemben, ahol kis vagy közepes méretű üzemek váltak az élelmiszeripar motorjaivá, 

Magyarországon az élelmiszeripar kibocsátásának döntő többségét a fenntarthatatlan méretűre 

duzzadt és állami szubvenciókkal támogatott malomipar biztosította.685 

 

3.10.1. A kis jégkorszak végét jelző csapadékos ciklus és a szántók maximális kiterjedése 

közötti kapcsolatra vonatkozó hipotézis 

 

A Tisza szabályozása és a földhasználati rendszer átalakulása szempontjából is kiemelkedő 

jelentősége volt az 1870-es évek második felében kibontakozó csapadékos karakterű 

klímaciklus jelentette környezeti kihívásnak, melyre a politikai elit a folyószabályozás még 

intenzívebb folytatásával válaszolt. Egyelőre feltáratlan területnek számít a Rácz Lajos által 

                                                            
682 Romány 1999. 
683 Szende 1911, 9. 
684 Az európai mezőgazdaság összehasonlítását lásd Michael Turner (1995) és Katus László (2012) 

monográfiáiban. 
685 Az ír és dán versenyről lásd Kevin O’Rourke (2004) elemzését. 
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kimutatott 1870-es évek végétől az 1940-es évek elejéig tartó csapadékos periódus 

agroökológiai hatása.686 Napjaink klímaváltozáshoz kapcsolódó agroökológiai és -ökonómiai 

vizsgálatai mutattak rá, hogy az alföldi terméseredményekre a nagytáj klimatikus adottsága 

következtében elsősorban az aszályos és nem a csapadékos ciklusok jelentenek veszélyt.687 A 

szántóföldek 1870-es éveket követő gyors ütemű növekedése az árvizektől gáttal védett 

alföldi területeken egy olyan klímatörténeti időszakban valósult meg, amikor egészen 1945-ig 

csupán nyolc esztendőben (1894, 1904, 1917, 1921, 1923, 1928, 1931, 1935) mutatkozott 

jelentősebb aszályesemény.688 Az árvízvédelmi rendszer 19. század végi kiépítését követően a 

hosszan elhúzódó csapadékos ciklusban hatalmas lendülettel indult meg a belvízlevezető-

csatornahálózat kiépítése, mely a 20. században 43.000 km hosszúságúra növekedett. Mivel 

elenyészően alacsony volt a súlyos aszályok száma és az ármentesített síkság felszínére hulló 

csapadék többnyire elegendő volt a szántóföldi növények termesztéséhez, az ármentesítés és a 

szántóföldek gyors ütemű térhódítása e csapadékos ciklusban jelentkező klimatikus és 

hidrológiai feltételekhez való alkalmazkodási kísérletnek tekinthető. Azonban ez az 

adaptációs kísérlet csak rövidtávon bizonyult fenntarthatónak. 

A 81. ábrán látható diagram segítségével nyomon követhető, hogy a folyamat eredményeként 

a szántóföldek kiterjedése 1913-ra érte el azt a telítődési szintet (5.577,6e ha), mely 1947-ig 

állt fenn.689 Legnagyobb kiterjedését 1942-ben érte el (5.618,4e ha). Ezen a közel három és fél 

évtizedes időszakon belül 1915-ben és 1942-ben figyelhető meg a szántóföldi állomány egy-

egy kisebb és átmeneti csökkenése (70.000 és 19.000 ha), melyet mindkét évben hatalmas 

kiterjedésű belvízelöntés kísért. 1941-42-ben történt például a legnagyobb regisztrált elöntés a 

mai országterületen.690 Bár ekkor 632.980 ha került víz alá, és 233.447 ha szántó műveletlen 

maradt, a belvízesemény nem okozott nagyobb mértékű művelési ág váltást. Adataink arra 

utalnak, hogy az első jelentős törést az 1945 és 1947 között három évig tartó aszály okozta, 

melynek következtében nagy területeken még az elvetett mag sem kelt ki.691 Az aszály 

pusztításához hozzájárult, hogy az ország a gépi és állati igaerő nagy részét 1945-ben 

                                                            
686 Rácz 2013, 130. 
687 Pálfai 2004, 436-469; Kismányoki 2010, 66-67; Hamza et al. 2011; Pinke 2012b. 
688 A magyar állam … 1914, VIII; Pálfai 2004, 422-423; Pálfai 2009, 111; Magyar Statisztikai Évkönyv 1929, 

14. tábla; 1935, 87. 
689 Egy hektár 1,7377 katasztrális hold 
690 Bárczay 1944, 63. 
691 Lázár 1947, 118. 
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elveszítette.692 1947-ről 1948-ra közel 90.000 ha szántó művelésével hagytak fel a 

gazdálkodók. 1950-ben ismét súlyos aszály következett, azonban a lélektani fordulópontot az 

1952. évi aszály okozta, mely az évszázad legsúlyosabb aszályának bizonyult.693 Ettől kezdve 

az 1980-as évekig folyamatos a szántóföldek csökkenése. A szántóföldi állomány 1950-80 

közötti periódusban megfigyelhető csökkenése a környezeti, a gazdasági és társadalmi 

kihívásokra a kommunista rendszer sajátos belső logikájából fakadóan adott válaszadási 

sorozatként tekinthetünk (79. ábra). Például az 1973-as olajválságot követő hét éves periódus 

során, a magyar agrárium racionalizálása jegyében háromszázezer hektár szántóföld került 

más művelési ágba. A két leglátványosabb csökkenés már a piaci körülmények között 

működő magyar mezőgazdaság időszakában következett be. 1999-2000-ben az 1942 óta mért 

legnagyobb kiterjedésű terület 440.000-435.000 ha, míg 2010-2011-ben 288.000-375.000 ha 

került víz alá. Mindkét belvízesemény gyors reakciót váltott ki a földhasználókból. Előbb 

közel 210.000 ha, majd újabb nagyjából 180.000 ha szántót soroltak más művelési ágba. 

Mindkét esetben fontos tényezőként tekinthetünk arra a körülményre, hogy az uniós és a hazai 

agrár- valamint környezeti politika jegyében, például az erdőtelepítési támogatások 

megemelésével segítették a szántó-erdő irányú konverziót. 

 
81. ábra Szántóföldi művelésbe tartozó területek kiterjedése az első kataszteri felmérés 

kezdete és 2012 között a mai országterületen. Jelmagyarázat: 1 = 1915; 2 = 1941-42; 3 = 

1945-1947; 4 = 1950-1952; 5 = 1961-63; 6 = 1966-68; 7 = 1976; 8 = 1999; 9 = 2010. 

Forrás: Bárczay 1944; ksh.hu; Pálfai 2004, Pálffy 1916; VÉ 1963, 1968, 1969; vizugy.hu 

                                                            
692 Szakács 1979, 73-74. 
693 Pálfai 2004, 317. 
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Ha megtekintjük a 82. és 83. ábrán közölt budapesti vegetációs időszaki és éves 

csapadékmennyiségek ötéves átlagaiból képzett görbéket szembetűnő, hogy a szántóföldek 

kiterjedésének tetőzése az 1940-es évekig tartó magas csapadékmennyiséggel jellemezhető 

periódushoz kapcsolódik. A szántóföldi állomány 1940-es évek második felétől 

megfigyelhető csökkenése egy meglehetősen szélsőséges csapadékviszonyokkal 

jellemezhető időszakban történt. Az utóbbi hét évtizedben öt olyan ciklus figyelhető meg, 

melyekben a csapadékátlagok mélyen az 1961-1990 közötti referencia időszak 516,3 mm-es 

átlaga alá csúsztak.  

Hogy mennyire tekinthető sikeres alkalmazkodási kísérletnek a modernizáció során 

megvalósult vizes élőhely-szántó, legelő-szántó irányú művelési ág váltás a 

folyószabályozással biztosított területeken? Semennyire sem. A rövidtávon jelentkező 

gazdasági kudarcok és a hosszú távon elolvadó szántóföldi állomány, továbbá a 

tömegtermékekre és ezen belül is a gabonatermesztésre „specializálódott” magyar 

mezőgazdaság folyamatos termelési és értékesítési válsága világosan jelzik: az aszályos 

karakterű Alföld vizes élőhelyeinek felszámolása a szántóföldek kiterjesztése érdekében 

fenntarthatatlan vállalkozásnak bizonyult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. ábra A budapesti vegetációs időszaki (április-szeptember) csapadékösszegek (pontok), 

ötéves mozgóátlaguk (görbe) és az 1961-1990 közötti referencia-időszak átlaga (egyenes). 

Forrás: Váraljamet.hu 
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83. ábra A budapesti éves csapadékmennyiségek ötéves mozgóátlaga (görbe) és az 1961-

1990 közötti referencia-időszak átlaga (egyenes). Forrás: Váraljamet.hu 

 
A magyar Alföldhöz hasonlóan a kontinentális éghajlati övbe tartozó, a meleg és forró nyarú 

nedves kontinentális klímaövekbe tartozó észak-amerikai préri esetében az általam 

vázolthoz hasonló dinamikájú folyamat állomásait rekonstruálták.694 A polgárháborút 

követően a csapadékos 1870-es évtized során vett nagy lendületet a préri feltörése. A 

konjunktúra az 1930-as évtizedben kitört gazdasági válságig tartott, amikor a farmok 

tömeges elhagyását a katasztrofális következményekkel járó környezetei események 

indították be, mint például az 1936-37. évi nagy homokviharok.695 Nagyon tanulságos, hogy 

az 1930-as évek homokviharokkal kísért aszályait követően a New Deal keretében állami 

támogatással erőltették a talajvízre épülő öntözési rendszerek fejlesztését. A talajvízkészlet 

nagyjából három-négy évtizedig tartó kiaknázását követően, a mezőgazdasági termelés az 

1980-as években beindult aszályos periódusban óriási területeken omlott össze.696 

 
3.10.2. A Tisza-szabályozás szerepe az Alföld és a magyar mezőgazdaság 

modernizációjában 

 
A Magyar Királyság a 18. és 19. században Európa talán legszínesebb kulturális mintázatú 

államának, a Habsburg birodalomnak a része. Ez a hanyatló monarchia az I. világháborút 
                                                            
694 Worster 1979. 
695 Cunfer 2002; 2005. 
696 Hornbeck – Keskin 2011. 
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követő felbomlásáig uralta Közép-Európát. A birodalom nyugati fele, Ausztria, Csehország és 

Észak-Itália – utóbbi Itália egyesítéséig (1859-1866) része a Habsburgok államának – a 

fejlettebb európai régiók közé tartoztak, míg a birodalom keleti részeit alkotó Horvát, Magyar 

és Lengyel Királyság a későn jövők felzárkózási problémáival küzdöttek. A Veneto 

elvesztéséhez vezető königgrätzi csatát (1866) követően az osztrák uralkodó gazdasági és 

politikai kiegyezésre kényszerült a Magyar Királyság politikai elitjével (1867) és létrejött a 

duális szerkezetű Osztrák-Magyar Monarchia (továbbiakban OMM), melynek integrációs 

képessége máig kutatás tárgya.697 

Magyarország 19. századi modernizációja a Habsburg Birodalom, majd az OMM gazdasági 

szerkezetében valósult meg, melynek legfontosabb fejezetét, mint világszerte, hazánkban is a 

vasúthálózat kialakítása jelentette.698 Jelentősebb modern ipari kapacitás előbb a dohány-, 

cukor- és malomiparban, majd a magyarországi vasúthálózat fejlesztésével párhuzamosan a 

nehéziparban épült ki.699 A korszak végén, az I. világháború előtt a korabeli csúcstechnológiai 

szektorokba érkező beruházások is ígéretes eredményeket hoztak, azonban ezek volumene 

eltörpült a malom- és nehéziparé mellett.700 A modernizáció másik fő irányát az határozta 

meg, hogy a magyar gazdaság a közép-európai birodalom nyersanyag- és élelmiszerellátója 

volt. Így az agrárszektor és az erdészeti ágazat fejlesztése a hosszú 19. század során 

kiemelkedő figyelmet kapott.701 A beruházások összetételét tekintve, 1846 és 1867 között a 

beruházások legnagyobb része még a mezőgazdasági szektorba érkezett, míg az 1867. évi 

konszolidációt követően a vasúthálózatba és a bankszektorba érkező beruházások már 

lényegesen meghaladták a mezőgazdaságba érkező tételeket.702 Az 1846 után a 

mezőgazdaságba érkező befektetetések többségét a 40.000 km²-nél is nagyobb kiterjedésű 

ártérrendszer felszámolása, az alföldi ár- és belvízmentesítések szívták fel, melyek sorából 

kiemelkedik a korabeli Európa legnagyobb folyószabályozási kísérlete, a Tisza 

                                                            
697 Flandreau 2006; Eddie 1972.  
698 Hobsbawn 1962; Majdán 2001. 
699 Klement 2012, 7; Katus 2012, 456. 
700 Majdán 2001. 
701 Schulze 2000. 
702 Katus 2012. Összevetve a Tisza-völgyben 1867 előtt kiépített közel 1500 km árvízvédelmi töltést és az 

elvégzett kanyarulat átvágásokat, az 1867 előtt kiépített 2165 km hosszúságú vasúti hálózattal, már csak a 

főfolyók töltéseinek és kanyarulatátvágásainak beruházási költsége vetekszik a vasúti beruházásokba 1867 előtt 

érkezett tőkével. A vasúti beruházások mértékéről lásd Katus László (2008a, 139), a vízügyiekéről Ihrig Dénes 

és szerzőtársai (1973), valamint Cholnoky Jenő (1893) munkáit. 
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szabályozása.703 A szántóföldi területek növekedése, továbbá a vasúthálózat kiépítése nem 

egyszerűen egymással párhuzamos folyamatok voltak. Idő- és térbeli dinamikáik erőteljes 

kölcsönhatást mutattak, melyet közös szakpolitikai tervezés és irányítás koordinált.704  

A mezőgazdaság relatív nagy súlya miatt az alföldi folyószabályozások hatására ca. 60%-kal 

megnövekedett szántóföldekről származó gabonafélék jelentős mértékben járultak hozzá 

ahhoz, hogy magyar gazdaság az 1870-1913 közötti évek átlagában a birodalom ausztriai 

pólusa feletti, az európai átlagnak megfelelő dinamikus növekedést mutatott.705 Max-Stephan 

Schulze mutatott rá, hogy a „boldog békeidők” négy és fél évtizede a gazdaság növekedése 

szempontjából két eltérő karakterű belső periódusra osztható. 706 A Magyar Királyság 1870 és 

1895 között az OMM ausztrai felét meghaladó növekedést produkált, míg 1895 és 1913 

között Ausztria növekedése jelentősen felgyorsult és Magyarországé lelassult. Schulze 

analízise szerint a magyar GDP-növekedés lelassulásában az agrárium expanziójának 1882 és 

1912 közötti, és ezen belül különösen az 1906 utáni drasztikus visszaesése játszotta a 

főszerepet.707 Hipotézisem szerint a mezőgazdaság 1885 előtti, rendkívül gyors ütemű 

növekedése pusztán egy mennyiségi mutató javulása, melyért a magyar és elsősorban az 

alföldi társadalom nagy árat fizetett. Elsősorban azért, mert ezt a mezőgazdasági növekedést 

döntő mértékben a szántóterület kiterjesztése biztosította. A folyószabályozásba fektetett 

hatalmas tőke nem az ökológiai adottságokra épülő, ezért évszázadokon át komparatív 

előnyökkel rendelkező állattenyésztési szektor vagy az ipari és a szolgáltatási tevékenység 

fejlesztésébe áramlott, hanem a szántóföldek expanzióját finanszírozta, ahol a termőhelyi 

adottságok miatt nem lehetett jelentős hatékonyságnövekedést elérni. Ezek hozamai többnyire 

nem voltak és ma sem képesek biztosítani a termesztés költségeit, nem is beszélve a 

folyószabályozás során létrejött védelmi struktúra fenntartási vagy beruházási költségeiről.708 

                                                            
703 1915-ben a magyar vízügy 6.331.600 kataszteri hold (3.643.840 ha, azaz 36.438,4 km²) ármentesített területet 

tartott nyilván (Pálffy 1916, VI-VII). 

A Tisza-völgyben 1846-67 között a töltésezést és ármentesítést főként magánosok, kisebb társulatok hajtottak 

végre, ebben az időszakban a Tiszánál 760,9 km, a Körösök mentén 447,6 km, a Tisza más mellékfolyói mellett 

több mint 300 km töltés épült (Ihrig et al. 1973). 
704 Zelovich 1925. „Az 1880 előtt kiépült vasútvonalak elsődlegesen az agrárkivitel érdekeit szolgálták.” Katus 

2008a, 140. 
705 A magyar GDP-ről (Eckstein 1955; Komlos 1983 Table E4; Schulze 2000; 317). Az európai államok 

kibocsátásáról (Maddison 1989). 
706 Schulze 2000; 319. 
707 Schulze 2000; 326-327. 
708 Hamza et al. 2011; Pinke 2012b; Sulyok 2012. 
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A rosszul megválasztott stratégia nemcsak növekedési szempontból bizonyult 

fenntarthatatlannak. Ditz Henrik fent idézett megállapítása, mely szerint a folyószabályozással 

jelentős mértékben növekedetett az Alföld aszályérzékenysége és növekedett a szikes 

területek kiterjedése, jelzi, hogy a folyószabályozás következtében a termőhelyek hosszú távú 

degradációja indult meg, mely gazdasági és ökológiai szempontból is katasztrofális 

következményekkel járt.709 E folyamat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ma Magyarországon 

található Európa legnagyobb kiterjedésű szárazföldi (nem tengerparti) szikes területe.710 Ez a 

tény óriási mértékű természeti tőke-csökkenésre utal, vagyis arra, hogy a folyószabályozás óta 

eltelt időszakban a szabályozás következtében hatalmas területeket érintett az Alföld 

legfontosabb erőforrása, a talaj degradációja.711 

A Tisza-szabályozás megkezdését a program legfontosabb lobbistájának, majd királyi 

biztosának, Széchenyi Istvánnak árvízveszélyre koncentráló, apokaliptikus képeket felvillantó 

kommunikációja előzte meg a kiemelkedően csapadékos 1838-1846 közötti években.712 

Programjában az árvízvédelem kérdésének és az alföldi társadalom szocio-ökonómiai 

problémáinak együttes megoldását a Tisza-szabályozásától és az Alföld komplex 

vízrendezésétől várta.713 E szándékkal ellentétes irányba mutat azonban, hogy a 

megaberuházás beindítását nem előzte meg gazdasági tervezés vagy költség-haszon elemzés, 

                                                                                                                                                                                          
Ez a jelenség nem egyedülálló a vízügyi beruházások történetében, hiszen számos esetben bizonyultak hosszú 

távon fenntarthatatlan vállalkozásnak. Matthew Evenden a kanadai Bow-völgyben kiépített öntözési rendszer 

történeti vizsgálata során hozza sikertelen vízügyi beruházások észak-amerikai példáit. Érdekességük, hogy 

létrejöttük a 19. század második felében kezdődött nagy amerikai gabonakonjunktúrához kapcsolódott (Evenden 

2006). 
709 Ditz 1993. Ditz Henrik megállapításait igazolja újabban Mosonyi et al. 2004. Idézi Bezdán 2011b; Kozma et 

al. 2013. 
710 Schofield et al. 2001, 162. 
711 A folyószabályozás hatásának tekintett másodlagos szikesek kiterjedését 400.000 hektárnál is nagyobbra 

teszik. Ennek irodalmi áttekintését (Ángyán – Menyhért 2004, 74). Ezért a másodlagos szikesedés okozta kár 

csak ingatlanár csökkenésben euró milliárdokban mérhető. A természeti tőke fogalmáról (Costanza – Daly 1992; 

De Groot 2003). Az elsődleges és másodlagos szikesedés vitájáról áttekintést nyújt (Molnár 2008). 
712 Jelentősebb társadalmi támogatottság hiányában a szabályozás később is a csapadékosabb időszakokban, 

rendkívüli árvizek után (1855, 1876, 1879) vett nagyobb lendületet (Környezettörténeti háttér c. rész). Külön 

kiemelendőek a töltésezés következtében bekövetkezett rekord árvizek, melyek fontos momentumai a 

szabályozási folyamatnak.  
713 Széchenyi 1846. 
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melyek már e korban is a vízügyi beruházások elengedhetetlen kellékének számítottak.714 Míg 

Széchenyi retorikájában a gazdasági tényező rendkívüli súllyal szerepelt, a Tisza-szabályozás 

valójában csak látszólag függött a reálgazdaság folyamataitól. Jól illusztrálja ezt, hogy 

Széchenyi az 1840-es években a szabályozás megindítása melletti lobbitevékenysége során 

egyetlen használható gazdasági tervet sem tudott a pénzügyi kormányzathoz benyújtani. A 

szabályozást irányítók irracionális magatartására utal az 1870-es években kezdődött 

tengerentúli gabona-invázóra adott válaszuk, hiszen a Tisza-szabályozás éppen az 1880-as 

években vett nagy lendületet, amikor a magyar gabona már szinte minden OMM-n kívüli 

piacát elveszítette.715 Felmerül a kérdés, hogy a Tisza-szabályozási program irányítói nem 

észlelték volna a súlyos válsághelyzetet? Természetesen észlelték a fenyegetést, de liberális és 

konzervatív oldalon egyaránt úgy tartották, hogy az amerikai dömping majdcsak megszűnik, 

az árak kiegyenlítődnek, vagyis minden megoldódik magától. Arisztokraták egy csoportja az 

amerikai mezőgazdaság versenyképességének tanulmányozása céljából 1881-ben látogatást 

tett az USA-ban. Az összegyűjtött szerény adatok és laikus következtetéseik kevéssé 

segíthették az helyzet tisztázását vagy új stratégia kialakítását.716 Szélesebb társadalmi 

alapokon nyugvó és racionálisan működő közösségben e kihívás elegendő lett volna, hogy a 

vállalkozás gazdasági okszerűségét felülvizsgálják. Azonban a földjeik felértékelődésében 

érdekelt, a megaberuházást kezdeményező és irányító szereplőkben fel sem merült a 

földhasználati stratégia és a szolgálatában álló folyószabályozás felülvizsgálatának 

lehetősége.717 Az a politikai életben rendkívüli súllyal rendelkező tiszai birtokosság, mely a 

korabeli Magyar Királyság döntési szintjein „erőből” átnyomta akaratát, vagyis az árterek 

szántófölddé alakításának tervét, majd az 1870-es évtized második felében kibontakozott 

csapadékos ciklus kihívására a szabályozás költségeinek társadalmasításával válaszolt. 

Befolyására a túltermelési válságot jelző áresést követően az OMM a német példát követve 

                                                            
714 Részletes gazdasági elemzések készültek a ma Szerbia területén található Ferenc-csatorna (1802) 

megépítéséhez, a dunántúli Sárvíz szabályozásához (Ihrig et al. 1973; Lászlóffy 1982). 

Költség-haszon elemzések negatív eredménye vette el a kedvét a görög Sina bárónak, a korszak egyik 

legnagyobb potentátjának a Duna-Tisza csatorna beruházás finanszírozásától és gazdasági érvek játszottak 

főszerepet ez utóbbi csatorna megépítésének későbbi elhalasztásában is (Dunka et al. 1996; A Duna … 1906). 
715 O’Rourke – Williamson 1992; Katus 2012. 
716 Lásd Vári András írását az utazásról (2006). 
717 A kiegyezés utáni Magyar Királyság elitista és antidemokratikus berendezkedéséről (Gerő 1988). A Tisza-

völgyi birtokstruktúráról és a nagybirtoknak az ország más területeihez képest kialakult túlsúlyáról a szántóföldi 

művelésben (Nagy 2003; Benda 2006, 230). 

A költségviselők körének kiterjesztését az Alsó-szabolcsi Társulat tevékenységéről szóló rész tárgyalja. 
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protekcionista piacvédelmi rendeleteket vezetett be, hogy a magyar gabona számára biztosítsa 

az OMM 50 milliós piacát.718 Mindez arra utal, hogy a környezeti és társadalmi 

kihívássorozatra adott válaszok során figyelmen kívül hagyták a piaci feltételeket és a 

termőhelyi adottságokat, mely ellentmond a kockázatkerülés evolúciós logikájának és nem az 

alkalmazkodásra, hanem az Ancsel Éva által tárgyalt újkori hübrisz erőteljes 

megnyilvánulására emlékeztet.719 Az alkalmazkodás hiányáról Kornai János gondolatait 

idézem: a „vállalkozás, egyén vagy állam, amely nem alkalmazkodik a verseny során 

megjelenő szelekció során, kiszorul, kirostálódik, elpusztul”, mely jól magyarázza, hogy a 

kiépült termelési struktúra miért nem állta ki az idő próbáját.720 

Kétségtelen, hogy vízügyi nagyberuházások világszerte a modernizáció, a haladás, a 

tudományos alapon szervezett, racionalizált társadalmi-gazdasági rend kiépülésének fontos 

elemét képezték.721 Azonban feltehetően egyetlen ország sem költötte el vizes élőhelyek 

megsemmisítésére nemzeti össztermékének oly jelentékeny részét, mint Magyarország. 

Következtetésem szerint a tömeges iparosítás vagy a szocialista tervgazdaság iparfejlesztési 

gyakorlatának kritikai vizsgálatai során kiérlelt megállapítást, mely szerint a tömegtermelés 

adottságoktól és piaci igényektől elrugaszkodott erőltetett fejlesztése széleskörűen 

tovagyűrűző társadalmi és gazdasági károkhoz vezetett, a magyar mezőgazdaság 

modernizációja során megvalósított legnagyobb vállalkozásra, az alföldi árterek 

felszámolásával létrehozott szántóföldi kapacitásra is indokolt kiterjeszteni.722 A magyar elit 

számos jól felismerhető jelét adta a lemaradók, más szóval az elmaradottak komplexusaiból 

táplálkozó túlméretezett modernizációs kísérleteknek. A mezőgazdaság és a vízügyi 

infrastruktúra túlzott és irracionális mértékű fejlesztése mellett a magyar iparfejlesztés is 

hasonló tünetekkel jellemezhető. Alexander Gerschenkron hívja fel a figyelmet arra, hogy „a 

politika, amelyet az orosz kormány a kilencvenes években folytatott, nemcsak eredetét, hanem 

hatását tekintve is erősen emlékeztet a közép-európai bankokéra. Az orosz állam semmiféle 

érdeklődést nem tanúsított a könnyűipar iránt. Teljes figyelme – akárcsak Németországban a 

                                                            
718 A versenyhelyzettől megkímélt termelők delíriumát az I. világháborút követően, az OMM felbomlásával 

gyors és tragikus következményekkel járó kijózanodás követte. 
719 Az adaptáció, a kockázatkerülés kérdéséről (Kahneman 2012. Ancsel 1992). 
720 Kornai János gondolatait idézi: Mihályi 2013, 284. A kiépült tiszai védelmi rendszer hidrológiai és gazdasági 

értelemben vett fenntarthatatlanságáról (Szlávik 2000; Koncsos 2012). A lecsapolt ártereken létrejött 

szántóföldeken zajló gazdálkodás fenntarthatatlanságáról (Pinke 2012b; VM 2013). 
721 Kaika 2006, 278. 
722 Kornai 1971; 1972; 1982. 
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bankoknak – az ipari alapanyagok kibocsátására és a gépgyártásra irányult. … ez a politika 

csak megerősítette és hangsúlyozottabbá tette a gazdasági elmaradottság feltételei között 

műkődő alapvető tendenciákat. … Magyarországon … tanulságos megfigyelnünk, hogy a 

„dolgok logikájának” a nyomása alatt, ahogyan a franciák szeretik mondani, hogyan kerültek 

felszínre az alapvető hasonlóságok, s a bőkezű állami adományok hogyan fordultak el egyre 

inkább a textilipartól, hogy előmozdítsák a nehézipart.”723 Ezt támasztja alá Katus László 

megállapítása: „a magyar nagyipar szerkezete az első világháború előtt is eléggé sajátos 

képet mutatott, mert a nehézipar és az élelmiszeripar a nemzetközi átlagnál nagyobb, a 

könnyűipar – főleg a textilipar – pedig annál jóval kisebb arányban részesedett a 

termelésből.”724 A Katus László által említett élelmiszeripar is egyetlen alszektor, a 

malomipar túlzott és fenntarthatatlannak bizonyult kapacitásbővülése következtében mutatott 

a nemzetközi átlagnál nagyobb arányt a teljes ipari kibocsátásból. 

A 19. század második felében a világgazdaság egy korábban páratlan nyitottsággal 

jellemezhető, növekedési és globalizációs időszakban volt, melynek az I. világháborút 

megelőző protekcionizmus vetett véget.725 Magyarország számára azért kiemelkedően fontos 

a 19. század utolsó harmadában tapasztalt tőkebeáramlás időszaka, mert hasonló lehetőség az 

ország számára az 1990-es évekig, tehát egy évszázadon át nem adódott. A tőkeáramlásnak e 

19. század végi kegyelmi időszakában a magyar gazdaságba áramló befektetések jelentős 

részét állami támogatással és irányítás alatt megvalósult infrastrukturális beruházások szívták 

fel. Míg a közlekedési infrastruktúra fejlesztése a szállítás és személyi közlekedés 

hatékonyságnövekedéséhez vezetett és más szektorok, esetenként csúcstechnológiai iparágak 

fejlődését biztosította, addig a folyószabályozások során létrehozott vízügyi infrastruktúra 

jelentős része meddő beruházásnak bizonyult. Másrészt a folyószabályozás során a figyelem 

és a beruházási javak a magasabb hozzáadott értéket előállító szektorok fejlesztése helyett a 

földspekulációra, valamint a vízjárta területek alacsony hozamú, extenzív szántófölddé 

alakítására irányultak. A befektetett pénzek döntő hányadát egy termékcsoportra épülő két 

szektor fejlesztésére, azaz a szántóföldi szemtermelés és a malomipar kapacitásainak 

növelésére fordították. 726  Ezzel szinte mindent egy lapra tettek fel, mely a befektethető tőkét 

elszívta az ipari és kereskedelmi ágazatok fejlesztése és a mezőgazdaság fejlődőképes, 

                                                            
723 Gerschenkron 1962, 19-21. 
724 Katus 2012, 462.  
725 Williamson 1998, 51; Maddison 1989, 30. 
726 Max-Stephan Schulze számításai szerint a mezőgazdaság súlya a GDP-ben az 1870. évi 48,2%-ról 1910-re 

48,8%-ra növekedett (Schulze 2000, 338). 
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nagyobb hozzáadott értéket előállító szektorai elől. E folyamatot a kormányzat direkt és 

indirekt gazdaságpolitikai eszközökkel erősítette. Megítélésem szerint az alföldi ipari és 

szolgáltató szektor lassú és az ország más régióihoz képest leszakadó 19. század végi 

fejlődésében e tényező fontos szerepet játszott.727 

Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a Tisza és mellékfolyói szabályozásával létrejött 

gigantikus méretű vízügyi infrastruktúra a reá épülő növénytermesztési ágazat szerkezetének 

merevvé és rugalmatlanná alakulása irányába hatott. A modernizáció eredményeként 

rendkívül homogén tájszerkezet és egy olyan magas fenntartási költségekkel jellemezhető 

termelési struktúra jött létre, mely néhány, az áringadozásoknak leginkább kitett szántóföldi 

nyers- vagy félkésztermék előállítására összpontosított. 728 Ezzel szemben az észak-nyugat-

európai országokban a magyarországival ellentétes, szántóból legelő irányú konverzió és a 

városi fogyasztók igényeit kiszolgáló feldolgozóipari háttér kiépülése figyelhető meg.729 Ez a 

divergencia pedig Magyarország számára, mely a századforduló körül nemzeti 

össztermékének nagyjából 50%-át az agráriumban állította elő, súlyos következményekkel 

járt.730 Az alapanyag-termelő ágazat előtérbe helyezése azért bizonyult nagyon károsnak, 

amiért a monokulturális gazdaságok helyzete kiszolgáltatottabb, mint a diverzifikált gazdasági 

szerkezettel rendelkezőké: az előbbieknek lényegesen kevesebb lehetősége van a rugalmas 

alkalmazkodásra. Válságban és versenyben pedig kulcsszó az adaptivitás.731 Az 

ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosító funkciók elsorvasztása, a táji adottságok és a 

gazdálkodási struktúra közötti ellentét eredményeként a tiszai megyék hosszabb távon 

gazdasági és társadalmi szempontból is egyre súlyosabb perifériálisabb helyzetbe kerültek.732 

Kevin O’Rourke az ír burgonyaválságról szóló elemzésében rámutatott, hogy az életképtelen 

kisbirtok eltűnése, a vidéki lakosság elvándorlása nagyban javította az ír mezőgazdaság 

versenyképességét és a mezőgazdasági dolgozók bérviszonyait.733 Ráadásul egy szántóföld 

legelő irányú konverziós folyamatot indított el, mely a gyorsan változó urbánus fogyasztók 

igényeit kiszolgáló hús- és tejágazat fejlődésének árualapját biztosította.734 Jeffrey 

                                                            
727 Katus 2012, 464. 
728 VEGTÁJ 2008; Molnár et al. 2008. 
729 Perren 1995. 
730 Az agrárium súlyáról a korabeli GDP-ben (Schulze 2000, 338; Katus 2012, 474). 
731 Marton 1982. 
732 De Groot et al. 2002. 
733 O'Rourke 1991, 19. 
734 O'Rourke 2004, 8-15. 
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Williamson egyenesen drámai gyorsaságú ír bérkonvergenciát rekonstruált a szántóföldi 

struktúrát szétbombázó burgonyaválság után.735 Az ír vagy a dán példával szemben a Tisza-

szabályozásába fektetett tőkéből nem a magasabb hozzáadott értéket előállító szektorokban 

jöttek létre munkahelyek, hanem a tömegtermény előállításra „specializálódó” szántóföldi 

növénytermesztésben és a vízügyi ágazatban.736 Ez széles tömegeket kényszerített és 

konzervált az életképtelen kisbirtok és az olcsó és képzetlen munkaerőre épülő nagybirtok 

kettősségére épülő termelési struktúrába.737 Így a folyószabályozás közvetett módon a gyors 

ütemű urbanizációs fejlődést diktáló korszakban a társadalmi mobilitással ellentétes irányú 

társadalmi mozgást gerjesztett.738 Ennek valódi súlyára a trianoni Magyarország társadalmi és 

gazdasági nehézségei világítanak rá. „Az országterület ugyanis a Kárpát-medence azon 

központi részét foglalta magába, ahol a nagybirtok és az azt természetesen kiegészítő 

agrárproletariátus a legnagyobb arányban volt jelen, s ahol egyúttal a paraszti társadalmon 

belül a legvéknyabb volt a valóban családi gazdasággal rendelkező parasztok rétege”.739 

 

                                                            
735 Williamson 1998, 59. 
736 A több tízezer főre tehető kubikusok rétegének bérviszonyait elemezve Pogány Mária megállapítja, hogy az 

1850-es és az 1880-as évtizedek között béreik nominális és reálértéke is folyamatosan csökkent (Pogány 1966, 

91-105).  
737 Tomas Cvrcek Pogány Mária eredményeihez hasonló következtetésre jut. Megállapítása szerint a birodalom 

keleti tartományaiban, de különösen Erdélyben, Horvátországban és Magyarországon figyelhető meg a reálbérek 

súlyos mértékű csökkenése a 19. század második felében. Külön kiemeli e tartományok paraszti társadalmának 

széles körben tapasztalható elszegényedését és lesüllyedését a mezőgazdasági bérmunkások sorába (Cvrcek 

2013, 24, 28, 31). 

E folyamatot reprezentálja Tomka Béla tizennyolc európai országot érintő összehasonlító elemzése. Adatai 

szerint 1910-ben Magyarországon a mezőgazdaságban dolgozók 58%-os aránya a harmadik legnagyobb volt a 

kontinensen, de a közép-kelet-európai országok mellett a dél-európaiak parasztsága is lényegében ekkora volt 

(Tomka 2013, 111). A magyarországi gazdasági és társadalmi modernizáció megrekedésére utal, hogy 1950-re a 

tizennyolc ország közül a lakosság legnagyobb része Magyarországon és Lengyelországban dolgozott a 

mezőgazdaságban. Miközben Lengyelországban 77%-ról 54%-ra csökkent az arányuk addig Magyarországon 

58%-ról 51%-ra. Magyarország mellett a francoista Spanyolország mutatott hasonló átalakulási dinamikát és 

szektorális arányokat (Tomka 2013, 111). 
738 Ezzel szemben Németországban a német agráriusok legfőbb panaszai között szerepelt a 19. század közepétől 

jelentkező tartós munkaerőhiány és ennek következtében, a gyorsan emelkedő mezőgazdasági bérviszonyok. 

Erről (Vári 2007, 90). Az európai és ezen belül a németországi bérkonvergenciáról (Williamson 1998). 
739 Gunst 2004. 
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4. A dolgozatban elért eredmények összegzése 

 

1. A két középkori régészeti korszakba tartozó települések, temetők és templomok helyét 

jelző lelőhelyek magassági adatainak öt kistájat érintő (4.128 km²) statisztikai értékelése 

igazolta, hogy a kis jégkorszak nyitányának tekinthető 1300-1540 közötti időszakba sorolt 

lelőhelyek szignifikánsan magasabban helyezkednek el, mint az Árpád-koriak. Ebből arra 

következtettem, hogy a vizsgált ártéri rendszerben többnyire a vízpartokon működő 

közösségek települései követték a késő középkorban megemelkedő vízszinteket. A késő 

középkori magassági értékekben mutatkozó magasabb szórásértékek utalhatnak a 

klímaváltozás során gyakoribbá váló szélsőséges éghajlati jelenségekre, melyet a vizsgálati 

terület közelében cseppkövek vizsgálata során rekonstruáltak kutatók.740 Ezek az eredmények 

és a következtetés összhangban állnak a településállomány ugyanebben az időszakban más 

kisebb területeken vagy objektumok esetében megfigyelt (szint)elmozdulásával. Azonban a 

településállomány ilyen nagy területen történt elmozdulását és átlagos tengerszint feletti 

magasságában bekövetkezett szignifikáns változást a klímaváltozás során induktív statisztikai 

eszközökkel ebben a vizsgálatban sikerült először igazolni. Ez kiindulópontot nyújthat arra, 

hogy az emberi közösségek telepnyomait, más életközösségekhez hasonlóan a 

környezetváltozás indikátoraként értelmezzük. 

2. A hidrológiai rendszer átalakulásában csak egyetlen, de fontos tényező az éghajlati 

rendszer változása. A légkörfizikai jelenségeknél sokkal lassabb a terület centrumának 

folyamatos süllyedése, mely a vizsgált öt és fél évszázados periódusban az ártér áramlásai 

viszonyaira már komoly hatást gyakorolhatott. Hatására a depresszió irányába mutató lefolyás 

felgyorsult, a süllyedő területről viszont lelassult. Az ilyen süllyedő területek településeit 

fokozódó árvízérzékenység jellemezte, mely a települések elhagyásához vezethetett. A 

süllyedő területeken modellezett vertikális mozgással párhuzamosan a középkorban egyre 

intenzívebbé váló eróziós folyamatok következtében a hátságok magassági értékeinek 

csökkenésével az érhálózat aktív feltöltődésével, összességében az érvölgyek és ártéri 

medencék magassági értékeinek emelkedésével számolhatunk. Ezek a folyamatok 

önmagukban is jelentősen növelhették a megtelepedésre alkalmas hátságok 

árvízérzékenységét, de hatásuk együtt jelentkezett a felsővízgyűjtők lefolyási viszonyainak 

gyors ütemű átalakulásával. E folyamatok figyelembe vételével hipotézisem az, hogy az ártéri 

rendszer alacsonyabban fekvő és süllyedő térszínei a klimatikus feltételek változatlanul 

                                                            
740 Siklósy et al. 2009. 
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maradása mellett is egyre fokozottabb árvízveszélynek voltak kitéve. A hátságok és medrek 

közötti szintkülönbség csökkenése és a süllyedés dinamikája egyes antropogén hatások 

(intenzív mezőgazdasági tevékenység, szénhidrogén- és vízkitermelés) fokozódó intenzitása 

következtében a 19. század óta felgyorsult. Tehát e térszínek potenciális árvízi érzékenysége 

napjainkban is növekszik. 

3. A hidrológiai kihívásra adott válaszok két eltérő geomorfológiai adottságú területi 

típushoz kapcsolódó formáját azonosítottam a vizsgálat során. Mindkettő lényeges eleme az 

alkalmazkodás. Az egyik a közösségek helyben maradását, magasabbra költözésüket, 

településeik kismértékű elmozdítását eredményezte. Erre döntően a folyóparti területeken és 

ezek határzónájában nyílt lehetőség. A másik stratégia, a mélyártéri területeken megfigyelhető 

migráció, mely (például a Hortobágyon) a közeli ármentes és jó úthálózati adottságú 

piacközpontokba irányult.741 E kistájon az elhagyott falvak földjén az extenzív ártéri 

legeltetésre támaszkodó szarvasmarhatenyésztés vált uralkodóvá, mely nem egyedülálló 

jelenség az Alföld árterein. Ez az adaptációs kísérlet gazdasági szempontból olyan sikeresnek 

bizonyult, hogy bázisán a Magyar Királyság évszázadokra Európa első számú 

marhaexportőrei közé emelkedett. 

4. Egy másik megfigyelésem a kis telepek azon szélesnek tűnő körére vonatkozik, 

melyek a mélyártéri területek övezetébe tartozó területeken, vagy a vízhatásnak fokozottan 

kitett térszíneken, például alacsony, keskeny hátságokon jöttek létre. Kora középkori 

kirajzásuk a középkori meleg időszakban történt. Elhagyásuk okaiként a birtokrendszer és a 

gazdálkodás átalakulását, a tatárjárást, a 13. század második és a 14. század első felében 

pusztító belháborúkat, a tömeges méretű belső migrációt és a hatalmasok 

településkoncentráció irányába mutató érdekeit nevezzük meg.742 Ezek mellett fontos és eddig 

fel nem tárt szempontnak tartom, hogy nagy tömegű eltűnésük a 13. században kezdődött 

környezetváltozás időszakában történhetett.743 E településtípus egyes mélyebb, árvíznek és 

elöntésnek kitettebb térszíneken való gyakori előfordulása miatt feltételezem, hogy az 

árvízveszélyes területekre történő kirajzásuk a szárazabb periódusokban történhetett, míg 

pusztulásuk okai között a középkori környezetváltozás során változó vízszintek és kitettebb 

helyzetük egyaránt megemlítendőek. 

                                                            
741 Balogh 1953. 
742 „A hatalmasok akarata” mindenütt a hatékonyabb kontrollálhatóság és adóztathatóság irányába mutatott. 

Bloch 1939, 83; Szabó 1966, 48-49; Módy 1972b, 179. 
743 Popa – Kern 2009. 
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5. A geomorfológiai formakincshez kapcsolódó gazdálkodási és közlekedési adottságok, 

valamint a településsűrűség zonális elemzése eredménye alapján feltételezem, hogy a 

megtelepedésre alkalmas ármentes térszínek populáció sűrűségét az élőhely és környezetének 

gabona produktivitása és az élőhely konnektivitása jelentős mértékben befolyásolhatja. 

6. A Faragó Tamás által felvetett kérdésre – miszerint „a késő középkori típusú 

pusztásodáshoz vezető motívumok” között, melyek ahhoz vezettek, hogy a hortobágyi 

„településállomány a békésnek mondható 18. század folyamán sem rekonstruálódott” – 

megfogalmazott válaszom az, hogy ebben a kistáj ökológiai és hidrológiai adottságai, 

valamint a késő középkori környezetváltozások fontos, de nem kizárólagos szerepet 

játszottak.744 

7. Az észak-alföldi régió korabeli gazdasági szerkezetére utaló mutatók áttekintése 

alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 18. század során egy mély és elhúzódó 

strukturális válság sújtotta a régiót. E válság hátterében a földesúri hatalom gazdasági 

aktivtást fékező és forráselvonást okozó túlterjeszkedése, a legfontosabb ágazatot sújtó 

környezeti kihívások, a természeti erőforrások egy részének kimerülése, továbbá a régió 

nemzetközi elszigetelődése állhattak. A válság egyik tüneteként értékelem azt, hogy csak a 

nagykun és hajdúsági településcsoport tudta megőrizni középkori eredetű autonómiáit. 

8. A Tisza szabályozásáig a vizsgált vizes élőhely rendszer földhasználati struktúrája 

alapvetően a termőhelyi adottságokat meghatározó talajtani, geomorfológiai és hidrológiai 

tényezőkhöz igazodott. Ebből arra következtetek, hogy a modernizációt megelőző korszakban 

az alföldi gazdálkodók saját jól felfogott érdekükben fokozott érzékenységet mutattak a 

termőhelyi adottságok iránt. 

9. A Tisza-szabályozás értékelése szempontjából fontos kiemelni, hogy az I. katonai 

felmérés térképén vízborítással ábrázolt, de a jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú területek 

állományába tartozó területek a vízzel borított területek teljes állományához képest elenyésző 

arányt mutatnak. Vagyis a folyószabályozás során víztől elhódított területeknek csak kis 

hányada mondható jó, ill. kiváló termőhelyi adottságúnak, többségük szántóföldi művelésre 

kevéssé alkalmas vagy egyenesen alkalmatlan terület. 

10. A középkori településpusztásodás értelmezése szempontjából kiemelendő, hogy az I. 

katonai felmérés térképén vízborítással ábrázolt, de a jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú 

területek állományába tartozó területek nagyobb tömbjei minden esetben átfedést mutatnak a 

kis jégkorszak elején településelhagyással sújtott területekkel. Megítélésem szerint ez a térbeli 

                                                            
744 Faragó 2011, 271. 
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kapcsolat arra utal, hogy a középkori meleg időszakban e területek a telepesek kirajzásának 

célpontjai voltak és a magasabb vízállású periódusokkal jellemezhető kis jégkorszakban 

kerültek víz alá. 

11. Az 1720-ban összeírt és a katonai térképeken ábrázolt szántóföldek többsége 

(egybeesést mutatva a szántóföldi művelésre leginkább alkalmas területekkel) a hajdúsági és a 

nagykunsági városok határában mutatkozik. (E jelenség középkori előzményei a hajdúsági 

városcsoport esetében írott és régészeti források alapján is kimutathatóak.) 

12. A II. József-kori Debrecen és a várost 40-50 km-es körben övező várostérség esetében 

a táji erőforrások, azaz a magas biomassza hozamú árterek, az országos kitekintésben is 

hatalmas kiterjedésű szántóföldeket, az Alföldön oly ritka erdőségek és szőlőföldek 

egyedülálló „halmozódását” tapasztaljuk. A Debrecen nyugati előterét alkotó 1500 km² 

hajdúsági szántóföldi övezet, a korabeli hozamok figyelembe vételével, százezer fős 

nagyságrendű népességkoncentráció eltartását biztosíthatta. Ez a települések városi 

szerepkörét befolyásoló tényezősokaság egyik eleme, mely a termőhelyi adottság oldaláról 

nyújt magyarázatot arra, hogy a régió miért válhatott évszázadokon át a belső 

népességmozgások célpontjává és e térség központjában Debrecen az ország legnépesebb 

városává. 

13. Utóbbi két pont árnyalja az alföldi mezővárosok gazdálkodása esetében az állattartás 

dominanciájáról kialakult képet. Premisszaként elfogadva az alföldi állattartás városképző 

funkciójára vonatkozó korábbi megállapításokat, a fenti vizsgálat eredményei alapján a 

tiszántúli vizsgálati terület esetében kiegészítésüket szeretném megfogalmazni.745 

Következtetésem szerint az Alföld térszerkezetére jellemző, hogy többnyire ott jött létre 

tartósan jelentősebb népességkoncentráció, ahol a lakosság gabonaszükségletét helyben tudták 

biztosítani. Ez azzal magyarázható, hogy az Alföld egyes régióiban nagy kiterjedésben álltak 

rendelkezésre szántóföldi művelésre alkalmas térszínek. Így azok a települések, melyek 

környezetükben elő tudták állítani lakosságuk és állatállományuk szénhidrát szükségletét, a 

szárazföldi szállítás magas költségei miatt olyan versenyelőnybe kerültek a kedvezőtlenebb 

adottságú településekkel szemben, mely növekedésük egyik motorjává vált. 

Önmagában a helyben előállított élelem szükséges, de nem elégséges feltétele a virágzó 

városnak. A hajdúsági mezővárosok városfejlődésének hátterében az állattenyésztési szektor 

számára komparatív előnyöket biztosító ártéri legelők takarmányhozamaira épülő 

specializáció, a jó termőhelyi adottságú szántóföldek koncentrációja, az úthálózatban elfoglalt 

                                                            
745 Gyimesi 1975; Makkai 1976; Beluszky 2001. 
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csomóponti szerep és az autonómiákkal rendelkező közösségek regionális 

együttműködésének együttes előfordulása bírt városképző funkcióval. 

14. Az újjátelepülő Alföld közösségeinek tűrőképességét a 18. század közepén egy súlyos 

árhullámokkal és nagy csapadéktöbblettel jellemezhető környezeti kihívássorozat tesztelte. A 

Tisza-völgy egyik első vízrendezését a nagykunsági településcsoport e környezeti kihívás és a 

településeken megfigyelt gyors ütemű népességnövekedés együttes hatására bonyolította le. A 

nagykunsági közösségek egy hosszú demokratikus folyamat eredményeként, a közösség 

képviselőinek bevonásával és a szomszédos települések véleményét kikérve az 1780-as 

években szakítottak a hagyományos alkalmazkodásra épülő adaptációs mechanizmussal és 

elzárták a Mirhó-fokot. A szabályozás a meglévő termelési rendszer továbbfejlesztése 

irányába mutatott és egy közösségi alapon végrehajtott, kis lépésekben haladó modelljét 

nyújtotta a vízszabályozásnak. Hatására az ármentesített területeken gazdálkodó nagykunsági 

földhasználók korán bekapcsolódtak a gabonakonjunktúrába. Negatív következménye, hogy a 

terület természetes vízutánpótlásának elzárásával súlyosbították a Nagykunság 

aszályérzékenységét, mely riasztó példát jelentett az állattenyésztésben érdekelt közösségek 

számára. Például Debrecen vezetői a Kakat-ér szabályozásának káros következményeire 

hivatkozva több mint fél évszázadon át sikeresen védekeztek a Tisza-parti arisztokraták 

folyószabályozási kísérleteivel szemben. 

15. A vizsgálatba vont öt birodalmi tartomány és négy magyarországi piacközpont 

ársorainak vizsgálata arra mutatott, hogy a birodalomban gyors dinamikájú szintű 

árkonvergencia mutatkozott már az 1811-1826 közötti időszakban. E folyamat egy viszonylag 

egységes közép-európai búzaárrendszer kialakulásához és a magyarországi árrendszer belső 

átrendeződéséhez vezetett. A magyar árrendszert jellemezve, négy vizsgált magyarországi 

piaci búzaársor rendkívül szoros együttmozgása figyelhető meg az 1795-1810 közötti 

periódusban, mely kapcsolat 1811-1826 között fellazult. Egyelőre nem tisztázott, hogy utóbbi 

folyamatban birodalmi szintű árszabályozás, az 1810-es évek devalvációi, a felpörgő nyugati 

irányú szállítások vagy más tényezők hatásai játszottak szerepet. 

16. A 19. század közepét megelőzően egy szélsőséges környezeti krízisekkel (pl. 

kiemelkedő számú árvíz a közép-európai régióban) jellemezhető klímaperiódus és a 18. 

század eleje óta rövidebb megszakításokkal tartó gabonakonjunktúra jelentett kihívást az 

állattartásra épülő földhasználati rendszert fenntartó alföldi közösségek számára.746 E 

válságperiódus legsúlyosabb következményekkel járó eseménye, az 1838. évi pesti árvíz 

                                                            
746 Rácz 2001. 
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fordulópontot jelentett a magyar vízpolitikai diskurzusban. A tragédiát követően a 

közvélemény jelentős része az ország modernizációjának elengedhetetlen elemeként tekintett 

a folyószabályozási tevékenységre. Következtetésem szerint a kihívások itt érték el azt a 

feszültségi szintet, mely kedvező alkalmat nyújtott a tiszai birtokosok és lobbistájuk, 

Széchenyi István számára, hogy egy érdekeiknek megfelelő Tisza-szabályozási tervezet 

váljon állami programmá. Szemben a közösségi döntésen alapuló vízszabályozás eseteként 

bemutatott Mirhó-fok elzárásával vagy a (hajdú)böszörményi ártér lecsapolásával, a Tisza-

szabályozást nem előzte meg az érintettek bevonása. A szabályozást megkezdő Tiszavölgyi 

Társulatot az érintett közösségek kisebbsége alkotta, körükben is heves vita zajlott a 

szabályozás mikéntjéről. Az Alföld táji karakterét és a rajta élő közösségek életét döntő 

módon megváltoztató Vásárhelyi-féle szabályozási tervet egy szűk, döntően arisztokratákból 

álló kör kezdeményezte, az országgyűlés nem tárgyalta és nem is legitimálta döntésével. A 

dolgozat rámutat arra, hogy a Tisza-szabályozás tervezési és döntéshozatali szintjeit a 

szabályozó társulatokon, a vármegyei közigazgatáson és a képviselőházon keresztül egy szűk, 

szántóföldi termelésben érdekelt, a folyóparti árterek meghatározó részét kezében tartó 

nagybirtokosi réteg uralta, a szabályozás költségeit társadalmasította és az elérhető hasznot 

privatizálta. E megállapítás összhangban áll a „boldog békeidők Magyarországának” politikai 

berendezkedésére vonatkozó alapvető ismereteinkkel és a magyar mezőgazdaság korabeli 

regionális szerkezetére vonatkozó legfrissebb kutatások eredményeivel.747 

17. Kevéssé tartható az általánosan elterjedt nézet, mely szerint a Tisza 19. századi 

szabályozása a kor tudományos színvonalán megvalósult mérnöki csúcsteljesítmény lett 

volna. A korabeli Európa legnagyobb folyószabályozását mélyreható tudományos elemzés és 

a korban már megszokott költség-haszon sem előzte meg. A munkálatokat egy sebtében 

összeállított koncepció alapján kezdték meg. 

18. Az utolsó kihívássorozat a 19. század végén érte a Tisza-szabályozásban érdekelt 

földtulajdonosokat. Ekkor egy minden korábbinál hosszabb csapadékos időszak és a 

gabonapiacok összeomlása egyszerre tették világossá, hogy a Tisza szabályozása hidrológiai 

és gazdasági értelemben is fenntarthatatlan vállalkozás. A környezeti kihívásra az érintettek és 

az állam a megkezdett megaberuházás költségeinek társadalmasításával és a folyószabályozás 

intenzifikálásával, a külpiaci kihívásra protekcionizmussal válaszoltak. 

19. A Tisza-szabályozás értékelése során amellett érvelek, hogy a szántóföldi művelésre 

kevéssé alkalmas vagy kifejezetten alkalmatlan, alacsony agroökológiai potenciállal 

                                                            
747 Gerő 1994, 79-82; Nagy 2003. 
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jellemezhető vizes élőhelyek vízmentesítése során elhanyagolták a diverz táji adottságokból 

fakadó meglévő előnyöket. Másként fogalmazva a szabályozás során felszámolták a vizes 

élőhelyek ökoszisztéma szolgáltatásait biztosító funkciókat. Legsúlyosabb és azonnal 

érzékelhető gazdasági következményekkel a magas biomassza hozamú legelők kiszárítása 

járt. Hosszabb távon növekedett az egész táj aszályérzékenysége és hatalmas területet érintett 

a tájdegradáció legsúlyosabb fajtája, szikesedés. Vagyis a szántóföldek kiterjesztése 

érdekében jelentősen rontották a növénytermesztés eredményességének alapját nyújtó 

agroökológiai adottságokat. A modernizációs folyamat eredményeként rendkívül homogén 

táji és magas fenntartási költségekkel jellemezhető termelési struktúra jött létre, mely néhány, 

az áringadozásoknak leginkább kitett mezőgazdasági nyers- vagy félkésztermék előállítására 

összpontosított. Az ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosító funkciók elsorvasztása, a táji 

adottságok és a gazdálkodási struktúra közötti ellentét eredményeként a tiszai megyék 

hosszabb távon gazdasági és társadalmi szempontból is egyre súlyosabb perifériálisabb 

helyzetbe kerültek.748 

20. Következtetésem szerint a fenti pontokban ismertetett folyamat társadalmi hátterében a 

különböző társadalmi és ágazati érdekek tervezési és döntéshozatali folyamatokból való 

kiszorítása, a tervezés és döntéshozatal antidemokratikus centralizációja állt. Más ágazatok 

képviselői, meggyengült gazdasági pozícióik és alacsony politikai reprezentáltságuk miatt, 

sem a tervezésben, sem a vízrendezéseket levezénylő társulatokban nem bukkantak fel. Így a 

tervek, a döntéshozók azonos érdekű csoportjának akaratát tükrözve homogenizálóak, 

egyoldalúak lettek.749 E folyamat eredményeként a magyar modernizáció egyik legjelentősebb 

kísérlete, a Tisza-szabályozása sikertelen vállalkozásnak tekinthető. 

21. Az éves aszályindexek, a belvízzel borított területek, a csapadékösszegek és a 

szántóföldi állomány kiterjedésének idősorain elvégzett vizsgálat eredménye arra utal, hogy a 

szántóföldi állomány a mai országterületen az 1910-es években érte el telítődési szintjét, mely 

az 55-57.000 km²-es tartományban az 1940-es évekig stabilizálódott. A szántóföldek 

gyorsütemű növekedése és az állománynak a telítődési szinten megfigyelt közel három 

évtizeden át tartó „egyensúlyi állapota” olyan időszakban valósult meg, amikor a vegetációs 

időszakokat az 1961-1990 közötti referencia időszak átlagánál magasabb csapadékösszegek és 

lényegesen ritkábban előforduló aszályok jellemezték. Az 1940-es évek második felében a 

szántóföldi állomány napjainkig tartó gyorsütemű csökkenése kezdődött. Ezt a fordulópontot 
                                                            
748 Andrásfalvy 2000. A biodiverzitásnak a jólét számos formájára gyakorolt közvetett és közvetlen hatásáról 

(Gatzweiler – Hagedorn 2013). 
749 Vári 2013, 23. 



262 
 

és a további csökkenési fázisokat szélsőséges hidrológiai események jelzik. Következtetésem 

szerint a 1870-es évek közepén kezdődött közel hét évtizedes időszak relatív csapadéktöbblete 

tette lehetővé, hogy az aszályos karakterű Alföldet szinte homogén szántóföldi övezetté 

alakítsák.750 Később a hidrológiai feltételek átalakulása (mégpedig az 1940-es évek elejétől 

egyre szélsőségesebbé váló aszály- és belvízesemények) fontos, de nem kizárólagos szerepet 

játszott a szántóföldi művelés hatalmas területet érintő felhagyásában.751 

                                                            
750 Rácz 2013. 
751 Közép- és Észak-Nyugat Európa 20. századi földhasználat-változásaiban a globális és regionális gazdasági 

folyamatokra, valamint a támogatási politikák alakulására tekintünk legfontosabb komponensekként (). A 

koncepció amerikai párhuzamai (Worster 1979; Cunfer 2005; Hornbeck – Keskin 2011). 
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service 

 

5.5. Rövidítések 

 

EOTR = Egységes Országos Térképrendszer 

FÖMI = Földmérési és Távérzékelési Intézet 

KÖH = Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 

MTA FKI = Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet 

MTA ÖBKI = Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet 

OKVL = Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár 

OSZL = Országos Széchenyi Levéltár 

SZIE-KTI = Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet 

MTA TAKI = Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 

VÁTI = Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft 

Vituki = Vízgazdálkodási Tudományos Kutatási Részvénytársaság Hidrológiai Intézete 

VKKI = Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 
 
5.6. Ábrák jegyzéke 

 

1. ábra A dolgozat új és modernkori részének folyamatábrája 

2. ábra A Hortobágy–Sárrét Magyarország földrajzi kistájainak térképén 

3. ábra Vizsgált terület az SRTM90 domborzatmodellen 
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4. ábra A Tiszából táplálkozó legfontosabb erek a vizsgált területen 

5. ábra A vizsgált terület elhelyezkedése a Tisza vízgyűjtőjén és a Kárpát-medencében 

6. ábra A vizsgált terület folyóvizei és csatornahálózata 

7. ábra Július-augusztus csapadékösszegek ötéves mozgóátlaga és lineáris trendjük 1841 és 

2010 között (Budapest) 

8. ábra A vizsgált terület Magyarország Nemzeti Atlasza Természetes Növényzete című 

térképlapon 

9. ábra A Tisza folyó havi vízhozam átlagai (Tiszapalkonya) 1971-2000 között 

10. ábra Havi csapadékösszegek átlaga Budapesten 1971-2000 között 

11. ábra Augusztus havi csapadékösszegek Budapesten 1971-2000 között 

12. ábra A Magyarországon elvezett belvíz éves mennyisége 1971 és 2000 között  

(millió m3/év) 

13. ábra A belvízzel elöntött terület nagysága Magyarországon 1971 és 2000 között  

(ezer hektér/év) 

14. ábra Két ősi vízparti település: a nagy-sárréti Szerep és (Sárrét)Udvari az I. katonai 

felmérés térképén 

15. ábra A földfelszín süllyedésének modellezett üteme napjainkban a Hortobágy-Sárréten 

16. ábra. E részben vizsgált kistájak 

17. ábra Az Árpád-kori és késő középkori településállomány magassági értékei közötti 

különbség elemzésének lépései  

18. ábra Példa a régészeti lelőhelyek vízjárás-menti elhelyezkedésére  

19. ábra A 11-16. századi település állomány regionális mintázata és a geomorfológiai 

adottságok közötti funkcionális kapcsolat elemzésének lépései 

20. ábra A Csörsz-árok és sáncrendszer és a vizsgált terület térbeli viszonya 

21. ábra Fásszárú növényzettel borított területek változásai a Hortobágy–Sárréten, 1000–

1350, 1782–1785, 2006 

22. ábra Alföldi sztyepperdő-maradványok a Hortobágy-Sárréten 

23. ábra A Dévaványai-sík keleti medencéibe tartozó rét, legelő felszínborítású és az Ösvény-

ér völgyéhez kapcsolódó rét, legelő és szántó felszínborítású –sziget és –laponyag utótagú 

helynévvel jelzett ártéri szigetek az I. katonai térképen 

24. ábra  

25. ábra  

26. ábra A geomorfológiai adottságok, a településállomány stabilitása és a gazdálkodás 

formája alapján kialakított élőhelytípusok 
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27. ábra Karcag, Nádudvar és (Püspök)Ladány az I. katonai felmérés térképén 

28. ábra Az Ösvény-ér az I. katonai felmérés térképén 

29. ábra Az Ösvény-ér keleti és nyugati szakasza régészeti lelőhelyekkel 

30. ábra Az Ösvény-ér nyugat-keleti domborzati metszete az SRTM90 domborzatmodellen  

31. ábra Ártéri medencék a Dévaványai-sík keleti részén 

32. ábra A Berettyó folyó szintvonalakkal ábrázolt hátsága a régészeti lelőhelyekkel 

33. ábra A Hortobágy kistáj Hortobágy folyó tengelyében felvett észak-déli domborzati 

metszete az SRTM90 domborzatmodellen 

34. ábra Árpád- és késő középkori régészeti lelőhelyek a szintvonalak alapján rekonstruált 

Veres-nád elnevezésű medence körül és annak déli részén, valamint a II. katonai felmérés 

térképén ábrázolt Tedej puszta környezetében 

35. ábra Angyalháza-Szomajon, Árkusd, Himes helyét jelző lelőhelyek a Hortobágyot 

ábrázoló zonális élőhelytípus térképen  

36. ábra Császárülése, Deákülése, Káta és Kuhte középkori települések a zonális 

élőhelytípusok térképén. Antwerpen = 100. Kék = vágómarha ára; piros = hús ára 

37. ábra Napjaink átlagos talajvízmélysége a Hortobágy-Sárréten 

38. ábra A magyarországi külkereskedelem fő irányait reprezentáló főharmincadhelyek a 15. 

század végén 

39. ábra A hús- és vágómarhaárak regionális arányai Európa néhány városában 1550-1600 

40. ábra Joannes Sambucus (Zsámboki János) Magyarország térképe 1578-ból 

41. ábra A Hortobágy-Sárrét háztartásainak, szántóinak, irtványainak, rétjeinak, szőlőinek és 

malmainak százalékos aránya az 1715. és 1720. évi országos összeírásokban  

42. ábra Debrecen város háztartásainak, szántóinak, irtványainak, rétjeinak, szőlőinek és 

malmainak százalékos aránya az 1715. és 1720. évi összeírásokban szereplő 39 szabad királyi 

város összesített adataihoz viszonyítva 

43. ábra Debrecen város háztartásainak, szántóinak, irtványainak, rétjeinak, szőlőinek és 

malmainak százalékos aránya az 1715. és 1720. évi összeírásokban 9331 km² kiterjedésű 

tiszántúli vizsgálati területünkön szereplő települések (Debrecennel együtt) összesített 

adataihoz viszonyítva 

44. ábra Az 1720. évi összeírásban 1000 hold feletti szántóval szereplő települések a vizsgált 

területen 

45. ábra Győrffy István másolata (Hajdú)Szoboszló 1783. évi térképéről 

46. ábra A 18. század végi földhasználati rendszer rekonstrukciója az öt kistájon II. József 

korában 
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47. ábra Az I. katonai felmérés térképe alapján rekonstruált földhasználati rendszer és a jó, 

illetve kiváló termőhelyi adottságú területek az öt kistájon 

48. ábra A Tiszafüred-Kunhegyesi-sík eolikus szélbarázdáinak képe az I. katonai felmérés 

térképén és rekonstrukciójuk az EOTR 1:10.000 méretarányú topográfiai térképszelvények 

szintvonalai alapján 

49. ábra A Nagykunság Köröstől északra fekvő öt településének földhasználati rendszere II. 

József korában 

50. ábra A földhasználati rendszer rekonstrukciója Debrecen tiszántúli előterében II. József 

korában 

51. ábra A debreceni várostérség sematikus ökológiai rendszere II. József korában 

52. ábra A Debrecen körüli várostérségbe két napi járóföldön belül tartozó mezővárosok 

53. ábra Alsó-Ausztria búzaár-indexe és a négy Habsburg tartomány, továbbá a négy magyar 

gabonapiac árindexei között mutatkozó regressziós koefficiensek, 1795-1819 

54. ábra Debrecen búzaár-indexe és az öt Habsburg tartomány, továbbá a három magyar 

gabonapiac árindexei között mutatkozó regressziós koefficiensek, 1795-1819 

55. ábra Győr búzaár-indexe és az öt Habsburg tartomány, továbbá a három magyar 

gabonapiac árindexei között mutatkozó regressziós koefficiensek, 1795-1819 

56. ábra Temesvár búzaár-indexe és az öt Habsburg tartomány, továbbá a három magyar 

gabonapiac árindexei között mutatkozó regressziós koefficiensek, 1795-1819 

57. ábra Búza piaci átlagárak indexe Alsó-Ausztriában és a Magyar Királyság két városában 

(1795–1847) 

58. A pesti búzaárak (index, 1841= 100) és a pesti éves csapadékmennyiségek 1841-1921 

59. ábra A Mirhó-fok és a Kakat-ér az 1. katonai felmérés térképe kivágatán 

60. ábra A Kakat-értől északra, Karcag határában 1806 és 1809 között a sóút állandó forgalma 

biztosítása érdekében, kilenclyukú hidat építettek a Zádor-éren, melynek szélső pilléreit az 

1830. évi árvíz elsodorta 

61. ábra A homogenizált budapesti hőmérsékleti értékek éves átlagai és 5 éves mozgóátlaguk, 

1780-2010 

62. ábra Éves budapesti hőmérsékleti átlagok (szaggatott vonal) és a Kárpát-medence 

területére számított aszályindex (egyenes vonal) ötéves mozgóátlagai 

63. Budapesti csapadék éves összegek, lineáris trendjük és ötéves mozgóátlaguk, 1841-1918 

64. ábra Az utolsó piac a Temze jegén 1813 december 27-től  1814 március 27-ig (Luke 

Clenell: The Fair on the Thames, February 4th 1814) 
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65. ábra Budapesti éves hőmérsékleti átlagok, ötéves mozgóátlagaik és lineáris trendvonaluk, 

1780-1840 

66. ábra Burgonyatermés Írországban 1844-1849 

67. ábra Budapesten mért tavaszi (március-május) csapadékösszegek, lineáris trendjük és 

ötéves mozgóátlaguk a kisjégkorszak végén, 1841-1920 

68. ábra Budapesti éves hőmérsékleti átlagok és lineáris trendjük a kisjégkorszak végén, 

1841-1920 

69. ábra Az árhullámok kialakulása és a klímakarakter szempontjából egyaránt kiemelkedő 

fontosságú tavaszi csapadékösszegek ötéves mozgóátlaga 1841 és 2010 között (Budapest) 

70. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat működési területe Vályi Béla: A Tiszavölgy áttekintő 

térképe című 1892. évi térképmű (1=125.000) átnézeti térképlapján 

71. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi átnézeti térképe és az érintett kistájak 

(M=1:800öl; 1:57.600) 

72. ábra A Gyulai Főmérnökség tanúsítványa a Hortobágy-Körös torokban 1876-ban és 1881-

ben mért árvízszintekről 

73. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területének földhasználati rendszere 

az I. katonai térkép (1782-1785) alapján (M ̴1:50 000) 

74. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területén az I. katonai térkép (1782-

1785) alapján rekonstruált szántóföldek és a Magyarország ökotípusos földhasználati 

vizsgálata során kimutatott jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú területek 

75. ábra Az I. és II. katonai felmérés (1782-1785; 1858, 1861) térképein ábrázolt szántók 

területi mintázatatának összehasonlítása (M ̴1:50 000) 

76. ábra A Polgár, Bűd és (Hajdú)Böszörmény között elterülő ártér összehasonlítása az I. és 

II. katonai térkép részletein 

77. ábra. Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területébe tartozó települések 

földhasználati rendszere az M=1:800öl (M=1:57.600) társulati térkép alapján 

78. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területén rekonstruált földhasználati 

rendszer az M=1:800öl (M=1:57.600) társulati térkép alapján 

79. ábra Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi térképén ábrázolt 1879. évi belvízelöntés 

vektoros ábrája (M=1:800öl) 

80. ábra. Agrárnyerstermékek részesedése a Magyar Királyság teljes exportjából (1882–1913 

81. ábra Szántóföldi művelésbe tartozó területek kiterjedése az első kataszteri felmérés 

kezdete és 2012 között a mai országterületen 
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82. ábra A budapesti vegetációs időszaki (április-szeptember) csapadékösszegek, ötéves 

mozgóátlaguk és az 1961-1990 közötti referencia-időszak átlaga 

83. ábra A budapesti éves csapadékmennyiségek ötéves mozgóátlaga és az 1961-1990 közötti 

referencia-időszak átlaga 

 

5.7. Táblázatok jegyzéke 

 

1. táblázat Vizsgált terület a kistáji kataszterben 

2. táblázat Az élőhelyeket alkotó övezetek számértéke 

3. táblázat Vegetációs típusok és haszonvételhez kapcsolódó topográfiai elemek előfordulásai 

4. táblázat Állat- és növénynevek előfordulásai írott forrásokban, 1000–1350 

4. táblázat Állat- és növénynevek előfordulásai írott forrásokban, 1000–1350 

5. táblázat Fásszárú növényzettel borított területek változásai és földrajzi kistájankénti 

megoszlása a Hortobágy–Sárréten, 1000–1350, 1782–1785, 2006 

6. táblázat Az 1291-94. évi váradi tizedjegyzékben szereplő öt legnagyobb gabonaadót fizető 

település a Hortobágy-Sárrét Bihar megyei részen 

7. táblázat Az egyesített késő középkori – középkori és az Árpád-kori régészeti 

lelőhelycsoportok nagysága, szórása, minimum és maximum értékei 

8. táblázat A késő középkori, a középkori és az egyesített késő középkori – középkori 

valamint az Árpád-kori régészeti lelőhelycsoportok tengerszint feletti magassági értékeinek 

átlagai között mutatkozó különbség 

9. táblázat A geomorfológiai adottságok, a településállomány stabilitása és a gazdálkodás 

formája alapján kialakított élőhelytípusok 

10. táblázat A Hortobágy kistáj három részének lelőhelyállománya a két vizsgált korszakban 

11. táblázat Magyarországról kivitt állatok számának és értékének százalékos aránya a teljes 

állatkivitelben 1542-ben 19 harmincadhely naplói alapján 

12. táblázat A Hortobágy-Sárrét települései, Debrecen, Magyarország Erdély nélkül a 

határőrvidékkel és a 39 királyi város összesített földhasználatára és portaszámukra vonatkozó 

adatok az 1715. és az 1720. évi összeírásokban 

13. táblázat Az 1720. évi összeírásban 1000 hold feletti szántóval szereplő települések 

14. táblázat Az 1720. évi összeírásban 1000 hold feletti szántóval szereplő 1886 előtt 

mezővárossá váló települések a Hortobágy-Sárréten 

15. táblázat Rendezett tanácsú városok a vizsgálati területen 1886-ban 

16. táblázat Az I. katonai térkép művelési ágakra és vízrajzra vonatkozó jelzései 
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17. táblázat A felszínborítás kategóriák százalékos aránya az öt kistájon II. József korában 

18. táblázat A jó, illetve kiváló termőhelyi adottságú területek százalékos aránya az öt kistáj 

területén II. József korában és 2006-ban 

19. táblázat A földhasználati rendszer rekonstrukciója a vizsgált települések határában II. 

József korában 

20. táblázat Gabonaárak 8 európai államban 1730 és 1810 között 

21. táblázat A Magyar Királyság legfontosabb gabonapiaci központjai 1772-1773 

22. táblázat A Habsburg-Birodalom öt ausztriai tartománya éves búzaárainak konvenciós 

forint/krajcárban megadott átlagai alapján készített index két időszakban 

23. táblázat A Kárpát-medence négy piacközpontja éves búzaárainak konvenciós 

forint/dénárban megadott átlagai alapján készített index az egységes árrendszer kialakulása 

előtt 

24. táblázat A Habsburg-birodalom öt tartománya és négy magyar város búza árindexei 

közötti regressziós együtthatók (1795–1826)  

25. táblázat A Habsburg-birodalom öt tartománya és négy magyar város búza árindexei 

közötti regressziós együtthatók (1795–1810) 

26. táblázat A Habsburg-birodalom öt tartománya és négy magyar város búza árindexei 

közötti regressziós együtthatók (1795–1819)  

27. táblázat A Habsburg-birodalom öt tartománya és négy magyar város búza árindexei 

közötti regressziós együtthatók (1811–1826) 

28. táblázat Az 1795-1826 között vizsgált négy periódusban számított regressziós együtthatók 

átlaga és szórása periódusonként 

29. táblázat Magyarország gabona-, kukorica- és lisztkivitelének alakulása. Átlagok ezer 

tonnában Forrás: Katus 2008 

30. táblázat Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területének földhasználati 

rendszere az I. katonai térkép (1782-1785) alapján 

31. táblázat Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területébe teljes közigazgatási 

területükkel tartozó települések földhasználati rendszere az M=1:800öl (M=1:57.600) társulati 

térkép alapján 

32. táblázat Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területébe teljes közigazgatási 

területükkel tartozó települések földhasználati rendszere az 1895. évi mezőgazdasági 

összeírás alapján 

33. táblázat Az 1895. évi mezőgazdasági összeírás művelési ág kategóriái és az 1898. évi 

társulati térkép alapján rekonstruált felszínborítás kategóriáinak a közigazgatási területhez 
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viszonyított arányuk közötti különbség az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési 

területébe teljes közigazgatási területükkel tartozó települések területén 

34. táblázat A szántók kiterjedésének változása az 1895. és 1913. évi mezőgazdasági 

összeírások alapján  

35. táblázat Az Alsó-szabolcsi Társulat 1898. évi működési területének földhasználati 

rendszere az M=1:800öl (M=1:57.600) társulati térkép alapján 

36. táblázat Művelési ágak Magyarország mai területén (1853-1913). Forrás: 

http://www.ksh.hu 

37. táblázat Fontosabb szántóföldi növények learatott területének aránya az összes 

szántóföldben 1911-1915 között 


