
Déry Attila

Az időjárás változásának hatása a kultúrára

Kultúrtörténet                                                             



A megismerés alapjai

– rádiokarbon vizsgálat (W. F. Libby, 1840-es évek)

– oxigén-izotóp vizsgálata (H. C. Urey 1947)

– paleobotanika

– paleozoológia

– jégfúrás

– éghajlati naplók, Regiomontanus (Johannes Müller 1436 – 1476) óta

– műszeres mérési adatok, Galilei és Torricelli után (kb. 17. sz. közepe 
óta)
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Az ember megjelenése

– Homo erectus, 1,2-1,8 millió évvel ezelőtt

– A mai ember kialakulása Kelet-Afrikában, kb. Kr. e. 160 000 – 60 000

– A Föld benépesítése, kb. Kr. e. 60 000 – i.e. 10 000 

– A Holocén embere…

– Mezolitikum (középső kőkorszak, vagy átmeneti kőkorszak), a  
jégkorszak végétől a gazdálkodás megjelenéséig,                        
kb. Kr. e. 10 000 – 7000 

– Neolitikum (Újkőkorszak vagy csiszoltkő-kor), a gazdálkodás 
kezdeteitől a fémhasználat elterjedéséig,                                  
kb. Kr. e. 7000 – 4500 

– Rézkor, (A rézművesség kezdetétől a bronz felfedezéséig),                
kb. Kr. e. 4500 - i.e. 3300.
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Az ember éghajlat változása az elmúlt kb. 20 000 évben
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A fejlődést befolyásoló változások

– hőmérséklet visszaesés a fiatalabb Dryas szakaszban, kb. Kr. e. 11 000 k.

– vízszint-emelkedés, a Fekete- és Földközi-tenger kapcsolódása, Kr. e. 6400 k.

– Szahara kiszáradása, kb. Kr e. 5000-től

– szárazságok:

– Kr. e. 2150 k. → az egyiptomi óbirodalom és az Akkád birodalom bukása

– Kr. e. 1770 után → az egyiptomi középbirodalom bukása

– Kr. e. 1200 k. → Mükéne és a Hettita birodalom bukása

– közép-európai klímaváltozás Kr. e. 800 k. → előtt bronzkori úrnamezős, 
utána hallstatti kultúra 
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A római kori optimum

– kb. Kr. e. 50 és 300 közötti meleg, enyhe csapadékos periódus

– politikai hatások → szervezet, kiterjedő konszolidáció

– gazdasági hatások → javuló termés, növekvő népszaporulat

– Han dinasztia sikere Kínában (Kr. e. 202 – 220)

Korszak végén jelentős klímaváltozás

– politikai hatások → háborúk, összeomló szervezet

– gazdasági hatások → éhínségek, gyorsan csökkenő népesség 
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A népvándorlás kora és a kora középkor katasztrófái

– Rabaul vulkán kitörése, 536

Európában

– általános visszaesés, 7-8. sz. periódus

– hőmérséklet-csökkenés, 

– gleccserek előretörése

– politikai hatások → új államszervezetek lazulása, széteső rendszer

– gazdasági hatások → járványok, éhínségek, kannibalizmus

De az európai rend nem omlott össze!

Amerikában

– Peru, mochei kultúra (kb. Kr. e. 1000 után) bukása, 7. sz. 

– Peru, Equador, Tiahuanacoi birodalom bukása, 9. sz. 
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A középkori meleg periódus, kb. 1000-1300 

– 10. sz.-i felmelegedés után stabil csapadékos éghajlat

Általános fellendülés

– politikai hatások → stabil államszervezetek, szilárd központi hatalom

– gazdasági hatások → jó termés, biztonságos közlekedés, 9. sz.-tól
növekvő népszaporulat

– társadalmi hatás → differenciálódó társadalom, magas szintű képzés, 
kibontakozó művészetek és tudományok 
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Folyamatos építészeti fejlődés

– romanika és gótika

– szerkezetelvű építés kialakulása

● összetett, vázas szerkezetek

● nagy falnyílások

● magas szintű munkaszervezés

● hosszú építési időszak/év

● folyamatos utánpótlás
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Folyamatos építészeti fejlődés

– romanika és gótika

– nyílt tetők, kémény nélkül

● csapadékos meleg időre

● hajóépítés tapasztalatain

● bárdolt elemek

● természetes ívek és formák

● alul nyitott

● kémény nélkül
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Műszaki fejlődés

– romanika és gótika

– szerkezetelvű építés kialakulása

● szűgyhám → szállítás, energia

● vízkerék → energiaforrás

● bütykös tengely → fogaskerekek, gépek

● tízes számrendszer → matematika, kereskedelem, csillagászat, 
számológép, programozás

● vegyipari találmányok → textilipar, építészet

● iránytű → térkép, utazás,felfedezés
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A kis jégkorszak

– globális lehűlés (14. század eleje-közepétől)

– naptevékenység visszaesése

– csökkenő csapadék, szárazság, 

– növekvő vulkáni tevékenység

●, Kuwae vulkán (Vanuatu) 1453

● Billy Mitchell vulkán (Melanézia, Bouganville) 1580

● Kelute (Jáva) 1593

● Raunge (Jáva) 1593

● Rauze (Kolumbia) 1593

● Huaynaputina (Peru) 1600     

– gleccsernövekedés
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A lehűlés hatásai

– politikai hatások → háborúk, központi hatalmak lazulása, európai hatalmi 
bizonytalanság, Észak-Európa hanyatlása

– gazdasági hatások → rossz termések, változó növény és állatvilág, 
csökkenő népszaporulat

– társadalmi hatás → pszichés zavarok, meghasonló társadalom, üldözések, 
haláltánc

Nagy európai éhínség 1315-1322

Fekete halál (pestis járványok) Európában 1347–1353, 1543, 1562, 1572, 1586, 
1592, 1602, 1613

De az európai rend nem omlott össze!
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A változás hosszú távú hatása

– központi hatalom erősödése

– megszerveződő társadalom (1739-40-es tél!) 

– az alkalmazkodás sikerének érzése a 18. században → felvilágosodás

– természettudományok fejlődése

– felfedezések

Új világkép
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A változások építészeti következményei

– visszaesés, reneszánsz és barokk

– az építészeti felfogás változása

● fűtés fejlődése

● kémény

● padlás

● ablakméretek csökkenése

● falszerkezetek növekedése

● élelmiszertárolás     
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A változás építészeti megjelenése

– a diadalérzet stílusa, a barokk
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A szervezettség építészeti eszközei

– vízvezeték

– csatorna

– központi fűtési rendszerek

– világítás

– a bérház, mint új forma
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A 18. század végi éghajlati viszonyok és következményei

– Aszama vulkán kitörése (Japán) 1783 

– Laki hasadékvulkán kitörése (Izland) 1783

→ napsugárzás tartós csökkenése

→ szárazködök

– politikai hatások → a „nagy félelem” Franciaországban, francia forradalom, 
háborúk

– gazdasági hatások → tartós élelmiszer-ár növekedés 

– társadalmi hatás → változó társadalmi szerkezet

Visszahatás → erőteljes műszaki fejlődés, a második ipari forradalom

Déry Attila: Az időjárás változásának hatása a kultúrára

018



A 18. század végi éghajlati változás építészeti következményei

– kitett szerkezetek redukálása copf (kései barokk, korai klasszicizmus…) 
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A 18. század végi éghajlati változás építészeti következményei

– magyarországi konjunktúra → magyar klasszicista építészet
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Tambora-fagy, 1815 (1816 = nyár nélküli év)

– Tambora vulkán (Sumbawa) kitörése, 1815

– politikai hatások → zavargások Európában, összeomló politikai rendszerek, 
forradalmak 1830, 1848…

– gazdasági hatások → dekonjunktúra

– társadalmi hatás → kivándorlás, az újvilág felértékelődése 

Hosszú távú hatások

– új állam és kormányzati formák

– a gazdasági rendszerek

– átalakuló társadalom → az egységes társadalom bomlása, rétegzett polgári 
társadalom kialakulása
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A 19. század végi éghajlati változás építészeti következményei

– változó tervezési szempontok

● tömeges együttlakás (városi lét) tipikussá válása

● városi létkörülmények szolgáltatássá szervezése

● növekvő méretek

● a fűtés új formái 

● higiénia követelményei

Új tudományok és -ágak! 
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Tételek és tanulságok a 21. századra

1. Az éghajlat folyamatosan változik.

2. Az éghajlat változása csak részben és változó módon függ emberi 
tevékenységtől. 

3. A társadalom alkalmazkodik az éghajlat változásaira.

4. A társadalom és rugalmasabb, mint hisszük.

5. Az építészet szerkezeteivel és formáival válaszol az éghajlat változásaira. 
Vagy visszafelé: az építészet tükrözi az éghajlat változásait. 

6. A kollektív emberi emlékezet megőrzi az éghajlati változásokat.
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