ÚJHOLOCÉN KLÍMA- ÉS FOLYÓVÍZI
KÖRNYEZETVÁLTOZÁSOK VIZSGÁLATA HAZAI
RÉGÉSZETI ADATOK SEGÍTSÉGÉVEL
HORVÁTH ANIKÓ1
Bevezetés
Az alábbi tanulmány célja a Kárpát-medencét érintő újholocén klímaváltozások, valamint a
folyóvízi felszínalakítás menetében bekövetkezett változások pontosabb menetének
megrajzolása régészeti adatok felhasználásával. A munka az alábbi két fő részből tevődött
össze:
1. A klímaváltozások elemzése a negyedidőszak-kutatás és a környezeti régészet hazai
irodalma alapján.
2. A folyóvízi felszínalakítás menetének nyomon követése Duna menti őskori régészeti
lelőhelyek térképezése és a megtelepedésbeli változások elemzése révén.
1. Klímaváltozások
1.1. A paleoökológiai kutatás újabb eredményei
Az újabb kutatások elsősorban az egykori nedvességviszonyok megismerése felé tettek
fontos lépéseket. Eredményeik révén a holocén klímaváltozások korábban vázolt menete
(Járainé Komlódi M. 1966) jelentős módosításokra szorul. Erre elsőként egy nedvességjelző
pocokfaj barlangi maradványainak elemzése alapján kidolgozott diagram, az ún. Arvicolahumiditás görbe (Kordos L. 1977, 1. ábra) hívta fel a figyelmet, már a boreális korszak
végétől egyre emelkedő nedvességi értéket, az atlanti fázis második felére viszont a korábban
feltételezettekhez képest a csapadékmérleg jóval kedvezőtlenebb alakulását jelezve, a
szubboreális második részét ugyanakkor csapadékosnak feltüntetve. A paleoökológiai kutatási
módszerek között említhetjük továbbá a tavi és lápi fúrásminták pollen- és geológiai
elemzését, a levágott folyókanyarulatok méretének összehasonlítását és az eolikus
homokmozgások kimutatását (a részletes irodalmat ld. Gábris Gy. 1995, Horváth A. 2000),
melyek eredményei jórészt megerősítették az Arvicola-görbe által kimutatott száraz klímával
jellemzett fluktuációt az atlanti és a szubboreális fázis határán (1. táblázat).
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1. táblázat
A holocén második részének nedvességviszonyai
Kalibrálatlan
radiokarbon
korok (B.P.)

Holocén
fázisok
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Atlantikum

Hagyományos nézet

Új
eredmények

Éghajlat

nedves

nedves
száraz
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Szubboreális
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Szubatlanti

száraz

nedves
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1.2. A környezeti és klímarekonstrukcióhoz felhasználható régészeti adatok
A környezeti régészet fő célja az embert körülvevő mindenkori környezet rekonstrukciója.
Egyik kézenfekvő eszköze a lelőhelyek rétegtani viszonyainak elemzése: az üledékrétegek
keltezését a régészeti leletek mellett ideális esetben radiokarbon kormeghatározás is
kiegészíti. A sztratigráfiai (geoarchaeológiai) vizsgálatok közé tartozik a régészeti
objektumok betöltésének, mélységének, a lelőhelyeken található öntési rétegeknek és
eltemetett talajrétegeknek elemzése. A topográfiai megfigyelések a lelőhelyek
elhelyezkedéséből vonnak le éghajlattörténeti következtetéseket. Az ún. településökológia azt
kutatja, hogy az egyes korszakok lelőhelyei hogyan oszlanak meg a különböző ökológiai
zónákban, de egy szűkebb területen a megtelepedés rendjének időbeli változásainak vizsgálata
révén is következtethetünk klimatikus változásokra. Erre különösen alkalmas a tóparti, folyó
menti lelőhelyek vizsgálata, hiszen a megtelepedés parttól való távolsága többnyire
vízszintváltozásokra utal. Az ökológiai rekonstrukció legközvetlenebb és egyben
számszerűsíthető módja az ásatáson vett minták kiértékelése – ide tartozik a pollenanalízis, a
mollusca-, a kisemlős- és a faszénmaradványok vizsgálata, a szedimentológiai és a fizikaikémiai talajtani elemzések, továbbá az antropogén környezetre, az egykori
növénytermesztésre utaló növényi makromaradványok (magvak, termések) kiértékelése. A
vadon élő és a tenyésztett állatok is meghatározott ökológiai igényekkel rendelkeznek, ezért
az állatcsont-maradványokkal foglalkozó archaeozoológiai megfigyelések révén is
bepillantást nyerhetünk az egykori vegetációs, s azon keresztül az éghajlati viszonyokba.
A hazai környezeti régészeti szakirodalom áttanulmányozása során összegyűjtött,
környezeti változásokra utaló adatok (Horváth A. 2000a, b) elemzése részletesebb képet
nyújtott az éghajlatváltozások menetéről, melyet az Arvicola-görbe módosítása révén kívánok
szemléltetni (1. ábra). A módosított diagramnak az eredeti görbével ellentétben nincs
számszerűsíthető alapja; pusztán az ott ábrázoltakhoz képest jelzi a vízháztartási mérleg
feltételezett negatív ill. pozitív irányú elmozdulásait.
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1. ábra. Az Arvicola-humiditás görbe és módosítása a régészeti adatok alapján

1.3. A kronológiai egyeztetés kérdései
A különböző tudományágak területéről származó klímatörténeti adatok egybevetéséhez
szükséges a kronológiai rendszerek egyeztetése is (2. táblázat). Mivel a holocén fázisok
korszakhatárait kalibrálatlan radiokarbon adatok alapján jelölték ki, ezekkel közvetlenül az
úgyszintén kalibrálatlan korban megadott régészeti korszakok vethetők össze. A
hagyományos radiokarbon dátumokra épülő régészeti időrend mellé azonban beilleszthető a
kalibrált korokon alapuló újonnan kidolgozott régészeti kronológia. Mindez lehetővé teszi a
modern radiometrikus módszerekkel keltezett események párhuzamosítását is a holocén
fázisokkal, amelynek nagy a tudományos jelentősége, hiszen napjainkban a legtöbb
negyedidőszak-kutató a kalibrált dátumok használatát részesíti előnyben. A 2. táblázat a
magyarországi őskor újholocént lefedő szakaszának kalibrálatlan, valamint kalibrált adatok
alapján összeállított kronológiai táblázatát mutatja be.
2. táblázat
A magyarországi őskor újholocénre eső szakaszának régészeti felosztása
Régészeti korok
késő vaskor
kora vaskor
késő bronzkor
középső bronzkor
kora bronzkor
késő rézkor
középső rézkor
kora rézkor
késő neolitikum
középső neolitikum
kora neolitikum

Kalibrált korok
(cal. B.C.)
500/450-0
900/750-400/300
1500-900/750
2000-1500
2800/2700-2000
3600/3500-2800/2700
4000/3900-3600/3500
4400-4000/3900
5000/4900-4400
5300-5000/4900
6100-5300

Kalibrálatlan korok
Holocén fázisok
(C14 B.C.)
(C14 B.C.)
400/300-0
500 szubatlantikum
800/700-500/400
1300-800/700
szubboreális
1700/1600-1300
2300/2200-1700/1600
3000
2800-2300/2200
3200-2800
3500-3200
atlantikum
4000-3500
4500/4400-4000
6000
5100-4500/4400
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2. Folyóvízi felszínalakítás
2.1. A mintaterület
A vizsgált terület Komárom-Esztergom megyében található Dunaalmás és Esztergom
között. Mintegy 30 km hosszan a Duna jobbpartján elnyúló, a Gerecse lejtőitől a mederig
terjedő teraszos völgysík, melyet felszabdaltak a Gerecséből érkező mellékpatakok.
A fokozatosan északra vándorló Duna a pleisztocén során hat teraszt alakított ki, de
legidősebb és legmagasabb terasza még felsőpliocén korú, és a Gerecse hegylábfelszínének
része (2. ábra). A legfiatalabb terasz az óholocén folyamán képződött (Gábris Gy. 1995). A
holocén kezdetétől fogva a folyó fokozatosan vette fel mai, délebbi lefutású helyzetét,
alámosva ezzel a magasabb teraszokat a mintaterület nyugati részén. Dunaalmás és
Nyergesújfalu között a Duna oly közel folyik a Gerecse északi pereméhez forrott magasabb
teraszok lábaihoz, hogy ártere egy-két kisebb foltot leszámítva nincs is, a part igazi meredek
„magaspart”. Nyergesújfalutól nyugatra már a Dorogi-medence fiatal (holocén) süllyedéke
kezdődik, mely Tátnál mintegy 1,5 km-nyire szélesedik ki a hegységperem és a folyó között.
Tát és Esztergom között a Dorogi-árok dunavölgyi kijáratában széles sávban kifejlődött ártéri
szint húzódik. Az ártéri szintek tszf.-i magassága 110 m alatt van, az alacsony ártér 3-4 m, a
magas ártér 5-7 m viszonylagos magasságú a Duna nulla vízszintjéhez képest (Pécsi M.
1959, Ádám L.–Marosi S. 1975).

2. ábra. Keresztszelvény a Duna teraszairól a vizsgált területen

A Duna-teraszok peremvonalát 1:100 000-es méretarányú geomorfológiai térkép (Juhász
Á.–Kertész Á.–Lovász Gy.–Pécsi M.–Schweitzer F. 1983), a Dunába torkolló patakok futását
és régészeti lelőhelyeket pedig 1:10.000-es méretarányú topográfiai térképek alapján
digitalizáltam. A lelőhely-meghatározás fő forrásaként a Magyar Régészeti Topográfia 5.
kötete szolgált (Torma I. 1979), emellett régészeti adattárakból származó ásatási bejelentések
leírásait is felhasználtam. A települések elhelyezkedési sajátosságait régészeti koronkénti
4

bontásban vizsgáltam. A kilenc korszak (neolitikum, kora és középső rézkor, késő rézkor,
kora bronzkor, középső bronzkor, késő bronzkor I./Halomsíros kultúra, késő bronzkor
II./Urnamezős kultúra, kora vaskor, késő vaskor) lelőhelyei külön-külön térképlapra kerültek
(Horváth A. 2000b), melyeket egy lelőhely-összesítő térkép is kiegészít (3. ábra).

3. ábra. Őskori (neolitikum–vaskor) lelőhelyek a mintaterületen

2.2. A települési viszonyok változásai
A térképek elemzésekor az alábbi körülményekre összpontosítottam: a folyóparttól való
távolság, a szigetek és a patakok felső szakaszának elfoglalása. A patakvölgyek felső szakasza
mentén található lelőhelyek esetében közvetlen kapcsolat is feltételezhető a nedvességgel: a
kisebb vízfolyások völgyében feljebb hatoló, a patakok mai forrásához közel fekvő
települések nedves éghajlatról tanúskodnak. Négy korszakra volt jellemző a vizsgált területen,
hogy a települések felhúzódtak a patakok felső szakaszához is (4. ábra), ezek a középső
neolitikum, a késő rézkor, a középső bronzkor és a késő bronzkor második fele (urnamezős
kor). A folyótól való távolság és a szigetek megszállása egyben a tengerszint feletti magasság
kérdése. A folyópart közelének, valamint a Duna nulla vízszintjéhez képest csupán néhány
méterre kiemelkedő kis szigetek elfoglalása alacsony vízszintre illetve vízhozamra utal az
adott korszakban. Az alacsonyabb szinteken a középső neolitikum végére, a késő rézkorra, az
urnamezős korra és a késő vaskor végére (késő keltakor illetve a korai császárkor) keltezhető
lelőhelyek találhatók meg nagyobb számban (4. ábra).
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4. ábra. A lelőhelyek elhelyezkedése a nedvesség függvényében, valamint a folyómechanizmus fázisai a vizsgált
területen

Az 5. ábra két egymást követő időszak lelőhelyeit ábrázolja. A késő bronzkori Urnamezős
kultúra településviszonyaira jellemző, hogy néhány lelőhely közvetlenül a folyóparton, illetve
a szigeteken található meg. Ezzel szemben a következő periódusban, a kora vaskor folyamán
a lelőhelyek nagyobb tengerszint feletti magasságban, ill. a Dunától nagyobb távolságra
helyezkednek el, ami nagy valószínűség szerint összefüggésbe hozható az árvízi hozamok
megemelkedésével.

5/1. ábra. A késő bronzkori (Urnamezős kultúra, 1.) lelőhelyek térképe a mintaterületen
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5/2. ábra. A kora vaskori (Hallstatt kultúra, 2.) lelőhelyek térképe a mintaterületen

2.3. Az árvízszintet meghatározó tényezők
A folyó menti megtelepedést döntően szabályozó tényezőnek az árvízszint-magasságot
tekinthetjük, ezért a nagy vízfolyások menti telepek elhelyezkedése révén jó közelítéssel
kijelölhetők a mindenkori áradásoktól mentes térszínek. Ahhoz, hogy megfelelően
értékelhessük a folyó menti lelőhelyek elhelyezkedésének paleohidrológiai jelentőségét, át
kell tekinteni, mely tényezők befolyásolják az árvízszintek kialakulását. Az árvízszinteket
alapvetően a vízhozam és ezen keresztül maga a nedvesség határozza meg, a humiditási
viszonyok függvényében alakul ugyanakkor a vízjárás is. A nedvesebb klíma beköszönte
kiegyenlítettebb, a szárazabb éghajlaté pedig szélsőségesebb vízjárás kialakulását vonja maga
után. Egyenletesebb csapadék-ellátottságú időszakban nyugodtabb a folyók vízjárása, az
árvízszintek nagyjából stabilan alakulnak. A folyó mélyíti medrét, a szabályosan ismétlődő
évenkénti elöntések nem futnak ki a magasabb szintekre. Kontinentálisabb klímaviszonyok
esetén ugyan alacsonyabb az évi középvízhozam, ám az évi lefolyási viszonyok
változékonysága megnő, ill. a tavaszi és kora nyári árvizek is nagyobb amplitúdóval
jelentkeznek (Faragó T.–Iványi Zs.–Szalai S. 1991).
Az árvízszintek alakulására a folyómechanizmusban (szakaszjelleg-változásban)
bekövetkező változások is hatással vannak (Gábris Gy. 1997). A száraz időszakokban a
felerősödő talajlehordódás megnöveli a folyóba kerülő hordalék mennyiségét, egyidejűleg
csökken a mederben áramló víz mennyisége, azaz csökken a folyó munkavégző képessége. A
hordalék egy része a mederben és az áradások során a parton rakódik le, azaz a folyó feltölti
medrét. A medertalp magasodásával és a folyó ágakra szakadásával a meder egyre szélesebbé
és szabálytalanabbá válik, így az árvizek mind nagyobb területre futnak ki. A csapadékos
periódusokban a nagyobb vízhozam és a megerősödő növényzet erózió-csökkentő hatása
révén megnő a folyó munkavégző képessége, a hordalékot nemcsak elszállítja, de azzal
koptatja-vési is a medrét, mely egyre mélyebb és szűkebb lesz: tehát a folyó bevágódik. A
kiegyenlített vízjárás miatt az árvízszintek alacsonyabban tetőznek, a mélyülő mederből csak
a különösen nagy árhullámok csapnak ki. A mederfeltöltés, illetve a folyóbevágódás egy-egy
hosszabb ideje fennálló száraz, illetve nedves klímaciklus eredménye lehet. Fontos azonban a
klímaváltozások értékelése is, hiszen az „átmeneti időszakok” ugyancsak jelentős időtartamot
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ölelhetnek fel. A csapadékosabb fluktuáció beköszöntével a megemelkedő vízhozam hatására
a folyó mindaddig kilép a medréből, amíg a bevágódás folyamata el nem éri azt a szintet,
amikor a folyó a vízmennyiség-többletet a kimélyített mederben már el tudja szállítani. A
csapadékos periódusok kezdetén tehát megemelkedett árvízszinttel kell számolni. Elméletileg
ellentétes a helyzet a klíma szárazabbá válásakor, hiszen a már kimélyült mederből a folyó
egy darabig nem lép ki, bizonyos idő után azonban megindul a mederfeltöltés, a teraszanyag
felkavicsolódása (bár a Duna holocén szintjei esetében inkább „feliszapolódásról” kellene
beszélnünk).
A fentiek alapján a folyó menti közvetlen megtelepedésre legalkalmasabb időszak a
kiegyenlített vízjárással jellemezhető csapadékosabb fázisok második szakasza, valamint a
száraz időszakok beköszönte – azaz a nedvesből a száraz klíma felé mutató átmenet időszaka.
Ezzel szemben a településeknek a magasabb szintekre kellett húzódniuk, mikor az éghajlat
csapadékosabbá, nedvesebbé vált. Sőt, a folyópart már a vízhozamok megemelkedése előtt, a
hosszan elnyúló száraz klímaciklusok (második része) folyamán sem kínálhatott ideális
feltételeket a letelepedésre a feltöltött mederből kilépő árhullámok miatt. Az elhúzódó száraz
periódusokba az éghajlati szélsőségek fokozódásának következtében néhány évig tartó
csapadékos oszcillációk is beékelődnek, melyek pusztító méretű áradásokat váltanak ki. A
rendkívüli méretű áradások azonban kiszámíthatatlanok, előre nem láthatóak, ezért
jelentkezésük nagymértékben nem befolyásolhatta az emberi döntéseket a települési hely
megválasztása tekintetében. Kivételt jelenthetnek a több évtizedes csapadékos fázisok,
amelyek állandó árvizei esetleg kiválthatták a települések áthelyezését. Ismeretlen előttünk
azonban az őskori ember „tűréshatára”, alkalmazkodásának módja, a vízjárás módosulására
adott társadalmi válasz mibenléte és sebessége. A történeti korokból származó példák azt
mutatják, hogy még az elárasztott településeket is ritkán hagyták el lakóik, inkább
megpróbáltak szembeszállni az áradásokkal (Brown, A. G. 1997). Az ember megtanult együtt
élni az árvízzel: az Alföldön pl. a kiöntésekkel fenyegetett területeken még a XX. században
is építettek olyan fa-vessző vázas, tapasztott agyagfalú házakat, melyekről a víz csak az
agyagot mosta el, s az árvíz elvonulása után a megmaradt vázat egyszerűen újra tapasztották
(Székely Gy. 1961). Sőt, a víz közelségéből fakadó gazdasági előnyök sok helyütt nagyobb
súlyt is nyomtak a latban, mint az árvíz képében jelentkező kockázati tényező: egyes
halászfalvakban az áradás egyenesen a megélhetés alapja volt, de máshol is csak a környező
eltartó terület, a szántóföldek végleges kimerülésével, használhatatlanná válásával történhetett
meg a települések felhagyása. A lakóhelyváltás többnyire nem is egy csapásra, hanem
fokozatosan ment végbe; kevésbé súlyos környezeti változás esetén gyakran csupán a
település belső szerkezete rendeződött át (Brown, A. G. 1997). A lelőhelyek elhelyezkedése
és az egykori vízjárás, ill. éghajlat között tehát nem feltételezhető teljesen közvetlen
kapcsolat. Az emberi tényező mellett továbbá számos egyéb környezeti tényezőre is
tekintettel kell lenni, így pl. az adott vízgyűjtő éghajlati és hidrológiai jellemzőinek
változékonyságára, a felszíni és felszín közeli rétegek földtani szerkezetére, a
növényborítottságra, és így tovább. A hegyvidékek egykori sűrű erdőborítása például a
felszíni lefolyás mérséklésének irányába hatott, az alacsonyabb térszíneken pedig a kiterjedt
nyílt árterek, a folyókat kísérő mocsarak fogtak fel hatalmas vízmennyiséget, mindez együtt
az árvízszintek tompításának irányába hatott. A megtelepedés folyótól való távolságára a
talajvízszint mélysége is hatással van, ami a folyók mentén némi fáziskéséssel követi a
vízhozam változását. Míg a nedvesebb klímaperiódusokban az ártér alacsonyabb fekvésű
részei tartósan vagy időszakosan vízzel borított, tehát megtelepedésre alkalmatlan területekké
váltak, addig a szárazabb időszakokban a talajvíztükör süllyedését követve a településeknek
közelebb kellett húzódniuk a vízfolyásokhoz.
A vizsgált Duna-szakasz menti lelőhelyek elhelyezkedésének változása ugyanakkor nem a
Kárpát-medence, hanem a folyószakasz feletti vízgyűjtőterület nedvességviszonyainak
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alakulásába enged bepillantást. Ezért a településviszonyok változása révén levont
következtetéseket a közép-európai klímaváltozásokkal célszerű összevetni, amelyekkel a
helyi, Kárpát-medencei éghajlat-ingadozások nem mindig tartottak lépést. Említhetjük például
azokat a középső neolitikum végi vagy késő rézkori településeket, amelyek közel feküdtek a
folyóhoz, azaz helyzetük elméletileg alacsony vízhozamokra utal, ugyanakkor a nedvességi
görbénk nedves klímát jelez a Kárpát-medencére a fenti időszakokban.

2.4. A folyóvízi felszínalakítás menete
Ha tehát a helyi klímával nem is, de a vizsgált szakasz mentén a folyómechanizmus
változásaival összefüggésbe hozható a lelőhelyek magassági viszonyainak változása;
elemzésük rávilágíthat a holocén terasz- és árvízi szintek képződésének részleteire. A holocén
geomorfológiai szintek kialakulásának és egykori kiterjedésének vizsgálatához a
legközvetlenebb eszköz természetesen a terepi vizsgálat lehet, geológiai szelvények
anyagának szedimentológiai és paleoökológiai (pollen, malakológiai stb.) elemzése
radiometrikus kormeghatározással kiegészítve. Mivel az emberi megtelepedés nyomai
meghatározzák az egyes szintek képződésének ante quem korát, a folyóparti lelőhelyeken
elvégezhető finomrétegtani vizsgálat számos hasznos információval gazdagíthatná a holocén
sztratigráfiai és paleohidrológiai ismeretek tárházát. A tervezett terepi kutatás eredményeit
egyben a közép-európai klímaváltozások tükrében kell elemezni, ami nem csekély feladat elé
állítja a kutatót, hiszen a különböző területekről származó vizsgálati eredmények gyakorta
nincsenek összhangban egymással. Azt is szem előtt kell tartani, hogy a Kárpát-medencében
az óceáni hatások később érvényesülnek, mint tőlünk nyugatabbra (Somogyi S. 1988), míg a
száraz periódusokban a kontinentális jelleg erősebben és hosszasabban jelentkezik. A Duna
kiterjedt vízgyűjtőterületének tározó hatása ugyanakkor tompítja, illetve késlelteti az éghajlati
elemek vízjárásra, a vízhozamok alakulására kifejtett befolyását (Faragó T.–Iványi Zs.–
Szalai S. 1990).
Az újabb paleohidrológiai kutatások révén körvonalazódott a folyóvízi felszínalakítás
újholocén menete (Gábris Gy. 1995, 1997). A bevágódási periódusok a legnedvesebb
szakaszokkal esnek egybe: a Duna I. sz. óholocén teraszának bevágódása a
boreális/atlantikum váltására helyezhető; a magas ártér kialakulási ideje pedig a szubboreális
végi nedvességmaximum lehetett. A régészeti adatok segítségével a kép tovább finomítható
(4. ábra).
Az atlantikum kezdetével egybeeső, nedves éghajlattal jellemezhető korai neolitikum
idején fejeződhetett be az I. terasz kivésődése. Az atlantikum első harmada végén a középső
neolitikum végének folyóhoz közel fekvő települései már kimélyült folyómederre utalnak. A
magas ártér anyaga felmalmozódásának fő időszaka a korai, illetve még inkább a középső
rézkorra, azaz az atlantikum végére és a szubboreális első századaira tehető. Ennek a
korszaknak nemcsak a Kárpát-medencében, de Közép-Európa jó részén is egy száraz
klímaciklus feleltethető meg (Bouzek, J. 1993); s az Elba csehországi szakasza mentén is
mederfeltöltési fázist mutattak ki erre az időre (Dreslerová, D. 2001). A feltöltődés
folyamatának abbamaradását jelzik a késő rézkori folyó közeli lelőhelyek. Bár a Kárpátmedencében egy nedves oszcilláció valószínűsíthető erre az időszakra, elképzelhető, hogy ez
csak helyi jelentőséggel bíró kilengés volt (a Közép-Európára vonatkozó adatok ellentmondó
jellemzést adnak a kérdéses periódusról). Az ezt követő bronzkor első része szárazabb
éghajlattal jellemezhető, ekkor folytatódhatott a magas ártér anyagának lerakódása, miként az
említett csehországi folyóvölgyben is homok- és kavicslerakódás ment ekkor végbe
(Dreslerová, D. 1995). A szubboreális közepére tehető középső bronzkor – Közép-Európaszerte bizonyított (Jäger, K. D. 1997) – hűvös, csapadékos klímája idején a Duna
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vízszintjének megemelkedésével számolhatunk. Az elöntések kezdetben még a magas ártér
anyagának felhalmozásához járultak hozzá, de idővel, a középső bronzkor végén már
megindult a meder bevágódása, ami folytatódhatott a késő bronzkor első periódusa, az ún.
Halomsíros korszak alatt is. Mindez jól egybevág a paleohidrológai eredményekkel, miszerint
a magas ártér képződése a szubboreális fázis utolsó harmadára tehető. A késő bronzkor végi
Urnamezős kultúra idejére a folyómeder már kimélyült, ennek következtében népesülhetett be
újra a folyó partja és szigetei. Ez a száraz klímafázis egész Közép-Európában kimutatott
jelenség (Jäger, K. D. 1997). A szubboreális legvégére keltezhető kora vaskor idején
jelentkező rövid (két-három évszázadot felölelő), hűvös és csapadékos oszcilláció ugyancsak
jellemző volt tőlünk nyugatabbra és északabbra is (Bouzek, J. 1993). A megemelkedő
árvízszintek következményeként a települések magasabbra húzódtak a vizsgált területen, de
még a vaskor folyamán újabb lendületet vehetett a folyó mélyítő munkája, mint ahogy azt
Csehországban az Elba esetében is megfigyelték (Dreslerová, D. 2001). A Kárpát-medencei
őskor lezárulásakor, a szubatlantikum legelejére helyezhető kelta késő vaskor végén, valamint
a római császárkor első két századában a folyóparton megszaporodó telepek újra alacsonyabb
vízszintre utalnak.
3. Az eredmények összefoglalása
A környezetei régészeti adatok segítségével a korábban egyöntetűnek mutatkozó
klímaszakaszokon belül rövidebb, párszáz éves fluktuációk is elkülöníthetővé váltak.
Természetes, hogy minél közelebbi korszakot vizsgálunk, annál részletesebben tárhatjuk fel
annak klímatörténetét: a történeti időkből már kimutattak mindössze néhány évtizedes
klímaciklusokat is (Rácz L. 1987). A holocén során lezajlott éghajlati és környezeti
változások mélyebb szintű megismeréséhez a napjainkra mindinkább előtérbe kerülő
interdiszciplináris vizsgálatok kiváló eszközt adnak a kezünkbe.
Az őskori településviszonyok elemzése rámutat, hogy a folyóbevágódási és mederfeltöltési
fázisok többnyire szintén nem egyöntetűen zajlottak le, hanem a klímaingadozásoknak
megfelelően hosszabb-rövidebb „nyugalmi” periódusok szakították meg azokat. A régészeti
és a közép-európai paleoklíma-adatok alapjában véve megerősítik a Duna két holocén
folyóvízi eróziós szakaszának a keltezését, ugyanakkor további részletekkel is kiegészítik a
meglévő ismeretanyagot2. Az óholocén terasz kivésődésének időszaka minden bizonnyal
túlnyúlt a boreális és az atlanti fázis határán, még az atlantikum első felében is folytatódhatott.
A magas ártér kialakulását a szubboreális végén megszakíthatta a késő bronzkor idejére tehető
kontinentális klímaszakasz, de a bevágódás folytatódhatott az újra magas vízhozamokkal
jellemezhető kora vaskor folyamán. A feltöltődési fázisokat a Közép-Európában jelentkező
szárazabb időszakok és a Duna-part menti lelőhelyhiány egybeesése jelzi3. A magas ártér
anyagának felhalmozódása az atlantikum legvégére és a szubboreális legelejére keltezhető,
ami jó néhány évszázados megszakítás után folytatódhatott a szubboreális második
harmadában is. A jelentős árvízi tevékenységben és a parti hordaléklerakásban beálló szünetre
a folyó partján sorakozó késő rézkori települések utalnak. Lehetséges, hogy az időszakban
egy rövidebb életű folyóbevágódás zajlott le, és ugyanez elképzelhető a középső neolitikum

2 Pontos (B.P.) dátumok azonban csak radiometrikus kormeghatározással „megtámogatott” mintavételezések
eredményeinek ismeretében várhatók.
3 A lelőhelyhiány azonban nem azt jelenti egyben, hogy az adott periódusban nem is lakták a folyóvölgyet. A
folyóvízi oldalazó erózió számos lelőhelyet elpusztíthatott, illetve nagyszámú olyan eltemetett lelőhely is lehet a
part mentén, amelyek felfedezése csak a véletlennek (pl. földmunkák) köszönhető. Ezért a jelenleg ismert
lelőhelyek sajnos korántsem nyújtanak teljes képet az egykori településtörténetről.
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végén, az atlantikum második felének kezdetekor is – amennyiben a Duna felsőbb szakaszán
is a hazánk területén fennálló nedvességi viszonyok érvényesültek.
Bár a vázoltakban egyelőre elég sok a feltételezés, a „fehér folt” a folyóvízi
felszínalakítással kapcsolatos ismereteink terén, a Duna vízgyűjtőterületén belüli régióra
vonatkozó eddigi paleoklimatológiai, paleohidrológiai és geoarcheológiai kutatási adatok,
valamint a vizsgálati területen végzendő terepi – mind geomorfológai, mind régészeti –
kutatások eredményeinek egybevetésével a jövőben több bizonyíték szolgálhatja egy még
pontosabb és részletesebb ősföldrajzi kép megrajzolását.
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