
TERMES 

A táj a régész szemével1 

Témám - a cím ellenére - nem az, hogy a régész áll a dombon és nézi a tájat, hanem hogy a 
múltunk emberei, őseink hogyan illeszkedtek a tájba, hogyan használták, hogyan avatkoztak 
bele, és mi mindent tud ebből a régészet előhozni. 

A táj természetesen nem változatlan, hanem története van. Nemcsak geológiai kor-
szakokban változik a táj, hanem azóta is, hogy az ember betette a lábát a természetbe. 

Az ember és a környezet viszonya pedig nem egyoldalú, az ember nemcsak kihasználja, 
átalakítja a környezetét, hanem a környezet tőle független változásaira is reagál. Tudjuk, hogy 
a jégkorszakok folyamán és a köztes graciális időszakokban az emberek mozgása hogy 
követte a természetes ingadozást. Önök is nyilvánvalóan hallottak arról, hogy a nagy 
népvándorlások nemegyszer természeti változások következményeként jöttek létre. 
Vándorlást indikálhat nagy szárazság, pusztul a legelő, az állat. Új, jobb helyet kell keresni, 
kétségbeesett támadásokat indítanak a dúsabb legelőjű szomszédos legelők ellen a nomád 
népek. De kiválthatja ugyanezt a nedves periódus is, amikor túlszaporodik az állatállomány 
és új, nagyobb hely kell nekik. Megint csak támadást intéznek a szomszédok ellen, és elűzik a 
gyengébbet. 

Szeretnék néhány konkrét esetet felhozni a tájból, a mi környezetünkből. Igen érdekes volt 
megfigyelni, hogy egyes területeken, így például a mi legutóbbi hansági ásatásainkon is csak 
bizonyos korszakoknak az emlékei kerülnek elő. Több korszak leletei jönnek elő, de csak 
bizonyos korszakokból, mások hiányoznak. Van késő bronzkorunk, nagyon kevés korai 
vaskor. Van kelta korunk, abból is inkább a korai része, a későbbiből alig van valami. Van korai 
római kor, késő római kor nincsen. Van az avar kornak eleje (VII. század), vannak 
longobárdok (VI. század) avarok (VII. század), de VIII., IX. századi nincsen. Aztán megint van 
honfoglalás korunk, X., XI. századunk, de XIII. századunk már megint nincsen. Észrevehető, 
hogy kb. 200-250 éves leletes periódusokat tudtunk megfigyelni, és ugyancsak 200-250 éves 
periódusok lelethiányosak. Na most, ha ezt összevetjük a terepbejárások tapasztalataival, 
amit kollégáink a Fertő-Hanság medencéjében végeztek, akkor ugyanez a ritmus ta-
pasztalható: a korai római korban messze behúzódnak a települések a Hanság területére, sőt a 
Fertő mai vízszintje alá is, a késő római korban pedig kijönnek a partjára. Korai nép-
vándorlásban megint messze bent található, a késő-népvándorlás korában, az avar kor 
második felében és a végén, kijönnek a települések megint a partra. A korai középkorban 
ugyanez a helyzet: a cserépbográcsos Árpád-kori lelőhelyek messze bent vannak a Hanság 
területén, és a XIII. század folyamán rögzülnek kint a parton a mai települések. 

Mi lehet ennek az oka? Nem kell különösebben indokolnom, hogy nyilvánvalóan a 
vízjárásról van szó. A nedves periódusban alkalmatlan településekre a Hanság belső területe, 
illetve itt a Csorna-i dombok alja. Ilyenkor feljebb húzódnak, kijjebb húzódnak a települések. 
A száraz periódusokban alkalmatos, és be lehet menni messze a Hanságba is, le lehet menni a 
dombok aljára. Ugyanezt meg lehet figyelni egyébként a Kis-Balaton környékén és még több 
helyen. Lám a régészet olyan természet változásra tudja felhívni a figyelmet, amit aztán 
később, egyéb vizsgálatokkal a természettudósok igazoltak. De hát még konkrétabb példákat 
is lehet mondani. Az utóbbi időben felerősödött a történészek között azt a vita, hogy 
honfoglaló őseink nemezjurtákban laktak-e a X. században, hiszen még a XI., XII. században 
erre járt nyugati utazók beszámolói is ezt a sátrat emlegetik. Hát én - és ebben nem vagyok 

1 A XXV. Honismereti Akadémián, Győrben 1997. július l - jén elhangzott előadás szerkesztett szövege. 
(Szerk.) 

50 



egyedül - élesen szemben állok ezzel a nézettel. Tudniillik a X. század nedves periódus, 
amikor nemezjurtában lakni lehetetlenség. A kunok beköltözése idején, a XIII. században, már 
igen. A pusztásodásnak, ami akkor végbemegy, természetesen vannak társadalomtörténeti, 
gazdaságtörténeti okai is, de valahol a mélyben ott rejlenek a hidrológiai viszonyok 
változásai, és ezt is figyelembe kell venni. 

A környezet változása egyébként mérhető időnként természettudományos módszerekkel, 
és ezek meg a régészetet segítik a pontosabb kormeghatározásban. Nem kell különösebben 
magyarázni, hogy a C14 milyen fontos az őskori kormeghatározásokban. De talán nem 
fölösleges emlegetnem a dendrokronológiát, ami az utóbbi időben kezd nálunk is elterjedni, 
tehát a megtalált faleletek évgyűrűiből való korhatározás. Itt is arról van szó, hogy az 
embertől független természeti változás megfigyelhető régészeti módszerekkel, és ezt a 
hasznukra fordíthatjuk. 

Ilyenek az archeomanetikus mérések, ahol az égett agyagban rögződő anyagszerkezet 
mutatja az akkori mágneses pólusnak a helyzetét és ebből időrendi következtetéseket tudunk 
levonni, hogyha ismerjük azokat a törvényszerűségeket, amik leírják a mágneses pólusnak a 
vándorlását. Hadd meséljek el egy személyes élményt. Avar temetőket vizsgálva 
megfigyeltem, hogy a sírok tájolása - vagyis hogy merre teszik a halottnak a fejét és merre a 
lábát - , a VII. század végétől a VIII. század egész folyamán lassan eltolódott az 
északnyugat-délkelet tengelytől északi irányba. Próbáltam keresnek ennek az okát, nem igen 
találtam semmit, amíg geofizikus barátaim föl nem világosítottak arról, hogy érdekes módon 
pont ugyanebben a korszakban és pont ugyanilyen mértékben és irányban változott a 
mágneses pólus. Nyilvánvaló nem arról van szó, hogy az avar sámán iránytűvel tájolta a 
sírokat, hanem közvetett kapcsolat van a két jelenség között. Valami olyasmit kell keresni, 
amit befolyásol a mágneses pólus változása, és amit észlelhettek az avar kori emberek. Nincs 
lezárva ez a téma, elképzelhető, hogy az uralkodó szélirány, amit befolyásol a mágneses pólus 
változása, és alkalmazkodni lehet hozzá. 

Bonyolult kapcsolatrendszer van tehát a régészet és a környezet változása között. Ide 
tartoznak az eltemetett talajokból nyerhető adatok is. Eltemetett talajnak nevezzük, ha egy 
gödröt, egy kutat betöltenek, ha egy sírt beföldelnek, vagy egy árkot behánynak. Ezekből az 
eltemetett talajokból olyan adatok nyerhetők, amik a betöltés korának a természeti 
környezetére engednek következtetni. Pollenszemcséket lehet találni, amik a környezet 
növénytakarójára utalnak. Egyéb archeo-botanikai maradványokat lehet nyerni iszapolással 
ezekből a földmintákból, mint például apró magvakat. Persze én jobban szeretem, ha azok a 
magvak biztosan az objektumból származnak és nem merülhet fel az a gyanú, hogy esetleg 
valami rágcsáló vitte le őket, de ez már belső szakmai vita. De ide tartoznak az 
állatcsont-leletek is, amivel az archeo-zoólógia foglalkozik. Ezekből nem csak a közvetlen 
környezetre lehet következtetni, tehát hogy milyen tenyésztett, és milyen vadászott állataik 
voltak, hanem az életmódra is. Például megfigyelhető volt, hogy a római katonai táborban 
szinte egyenkaját kaptak a katonák. Sok a marhacsont, tehát jó húsos ételeket kaptak, és 
érdekes módon, amikor az V. század elején, a IV. század legvégén a tábor katonai szerepe 
megszűnik, és a polgári lakosság beköltözik a tábor területére hirtelen megváltozik az étrend 
és felszaporodnak a vadászott állatok. Ami azt mutatja, hogy önellátásra rendezkedett be az 
addig rendszeres, hogy úgy mondjam állami ellátást kapott társaság. De sok mindenre lehet 
következtetni az olyan apró maradványokból is, mint a puhatestűek héjmaradványai, tehát a 
mollusca fauna, hiszen a kagylók és a csigák ugyancsak a nedves és a száraz periódusok 
elválasztásához segítenek bennünket. 

Az ember, története során, soha nem tudta magát függetleníteni a környezetétől, hanem 
beleavatkozott, amennyire csak tehette. Ennek számtalan olyan változata van, amit régészeti 
eszközökkel tudunk megfigyelni. Ilyen mindjárt a domesztikáció. 

Tomkn Péter 

51 


