
Helló, tudomány!

Az 
épített környezettel létreho-
zott belső terek megfelelő kihasz-
nálása és célszerű kialakítása nem csak 
a modern kor emberét foglalkoztatta. 
A korabeli társadalmak belső terekhez 
való viszonyát a régészet tudománya 
számos megközelítésben vizsgálja. 
Ezek a kutatások – az esetek jelentős 
hányadában – vagy az épített környe-

zet elemeinek értelmezésére, vagy 
a tárgyi kultúra maradványa-

ira, illetve azok térbeli 
helyzetére ösz-

szponto-
sí-

ta-
n a k . 

Ugyanakkor 
egy régészeti lelő-

hely legnagyobb tömeg-
ben fellelhető és leggyakoribb 

„lelete” az a talaj- és üledékanyag, 
amely a megtelepedés alapjául szol-
gált, amelyen a korabeli emberi po-
pulációk a növényeiket termesztették, 
amely a járószintet biztosította a min-
dennapi élettevékenységeik megva-
lósításához, és amely – történeti táv-
latokban szemlélve – az egykori élet 
számos láthatatlan és látható 
emlékét hordozza és rejti 
magában.

 

Félig földbe mélyített 
vaskori épület rekonstrukciója 

Sopron-Krautacker lelőhelyen, egy 
Jerem Erzsébet által feltárt objektum 

alapján. A százhalombattai Matrica 
Múzeum és Régészeti Parkban található 

rekonstrukció jól szemlélteti a lesüllyesztett 
padlószinten történő élelemtárolási 

funkciót, a tartógerendás 
szerkezetet, illetve a lehetséges 

építőanyagok körét

Avagy a háztartásrégészet és a térhasználat 

látható és láthatatlan nyomai a természettudo-

mányos vizsgálatok tükrében

Pető Ákos

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

Mit rejt a tér?

Az 
egymástól 
eltérő fejlődési utat be-
járt és kulturális kötődéseket muta-
tó népcsoportok egyaránt építettek olyan 
épületeket, amelyeknek nem 
csak a föld felszínén volt tar-
tószerkezete, hanem a járó-
szint alá süllyesztett elemek-
kel is rendelkeztek. Ezek az 
épületek a Kárpát-medence 
több régészeti korszakából 
ismertek, egységesen fé-
lig földbe mélyített objek-
tumoknak hívjuk őket. A 
kutatás sokáig és sokszor 
„házként”, illetve „lakóház-
ként” hivatkozott ezekre 
az objektumokra. Funkci-
ójukat jellemzően a ben-
nük feltárt emlékek (pl. 
orsógombtöredékek, örlő-
kövek stb.) alapján határoz-
ták meg.

Egy, a természettudomá-
nyos módszerekre alapozott, 
de régészeti ismereteket is 
magába foglaló kutatási pro-
jektben azt a célt tűztük ki, 
hogy az egykoron létezett, 
épített – s a mai szemmel 
vizsgálva már régészeti korú 
– belső tereket szisztematikus 
módon felmérjük olyan ter-
mészettudományos módsze-
rekkel, amelyek információt 
szolgáltathatnak arról, hogy 
milyen tevékenységek valósul-
hattak meg az adott objektumban, épületben. A kutatás 
elsősorban a mezőgazdasági termeléssel összefüggő 

mindennapi tevékenységekre koncentrál, így 
az alkalmazott módszerek köre is 

ehhez igazodik.

Ahogy 
egy modern 

képalkotó eszközzel elké-
szített képnél is meghatá-
rozó az egységnyi terület-
re jutó képpontok (azaz a 
pixelek) száma, ugyanígy 
egy általunk nem ismert 
rendeltetéssel bíró belső 
tér mintavételi sűrűségé-
nek meghatározása is dön-
tő fontosságú a kutatással 
elérni kívánt eredmények 
szempontjából. De miért 
van ez így? Ha magunk elé 
képzelünk egy 4×4 méte-
res osztatlan épületbelsőt, 
amelyet évszázadokkal ez-
előtt használt a kor embere, 
akkor csak prekoncepcióink 
lehetnek azzal kapcsolat-
ban, hogy az adott tér hasz-
nálata milyen szempontok 
alapján valósulhatott meg. 
A tér használatának kuta-
tása szempontjából hajla-
mosak vagyunk szabályos 
sémákban gondolkodni, 
és egy adott teret négy-
zethálós (angol eredetű 
kifejezéssel: grides) elren-
dezésben, térképszerűen 
szemlélni. Az egységnyi 
gridekből gyűjtött infor-
mációk alapján értékeljük 
az adott térben egykoron 
megvalósult tevékenysége-
ket, illetve azok lenyomatát, 
ugyanakkor egyáltalán nem 
biztos, hogy egy épület bel-
ső használata szabályos 
m i n t á z a t o t 

Raszteres mintavétel folya-
mata félig földbe mélyített 
épületobjektumból. Az 
egységesen 50×50 cm-es 
mintavételi négyzetekre 
felosztott épület minden 
kvadrátjából megtörté-
nik a minták begyűjtése 
(Győr-Ménfőcsanak, Ilon 
Gábor ásatása)
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követett. 
Sőt, idővel az 
épület funkciója akár vál-
tozhatott is. Ezen a ponton ketté kell 
választanunk a mintavételi stratégiánkkal kap-
csolatos elméleti fejtegetéseinket. Amennyiben sza-
bályos mintavételi négyzethálót fektetünk az épület 
belső terére, akkor a már példaként hozott és leegy-
szerűsített 4×4 méteres, szabályos épületobjektum 
esetében is számos módszertani kérdéssel találjuk 
szembe magunkat. Ha 1×1 méteres négyzethálókra 
osztjuk fel a teret, akkor már 16 darab mintavételi 
pont segítségével jellemezhetjük az épületünket. A 
begyűjtött minták számát tekintve ez ke-
vésnek tekinthető, hiszen felme-
rülhet bennünk a kér-
dés, hogy vajon egy 
16 négyzetméteres 
térben/épületben 
megvalósult tevé-
kenység együttes 
rekonstruálásához 
elegendő lehet-e 
csupán 16 darab 
mintavételi pont? 
Vajon a „4 pixeles 
felbontás” valóság-
hűen tükrözheti-e 
egy korabeli ember 
vagy család térhasz-
nálatát egy ilyen 
épületben? A válasz kiábrándító, hiszen azt mondhat-
juk, hogy „nem tudjuk”. Nem is tudhatjuk, hiszen csak 
elképzeléseink vannak/lehetnek arról, hogy egy-egy 
épületet, épülettípust az adott régészeti kultúra mire 
használhatott. Az azonban valószínűsíthető, hogy még 
abban az esetben is elégtelen az 1 négyzetméteres 
mintavételi háló alkalmazása, hogy ha „valami nagyon 
szabályos” történt a példának használt épületben. 
Ugyanakkor biztosak lehetünk benne, hogy az 

élettevékenységek által visszamaradt 
nyomok nem fognak „nagyon 

szabályos” mintázatot 
hagyni ma-

guk 

után, 
sokkal va-

lószínűbb, hogy egy 
szabálytalan mintázattal állunk 

szemben. Ilyen esetekben egy járható út a 
mintavételi négyzetek fokozatos besűrítése, amely 
azonban exponenciális mintaszám-növekedéshez 
vezet. Az 1×1 méteres háló felváltása 0,5×0,5 méte-
ressel már 16-ról 64-re emeli a mintavételi négyzetek 
számát. Ha 25 cm-es oldalhosszúságú mintavételi há-

lóban gondolkodunk, 
akkor pedig a minta-
épületünk belső teré-
ben rögtön 256 darab 
ponton kell mintát 
vennünk, de egy 
drasztikus csökken-
tés – azaz a felbon-
tás és a „pixelszám” 
növelése –, mondjuk 
10×10 cm-es gridekre, 
már 1600-ra (!) emeli 
a mintavételi négy-
zetek és ezzel együtt 
a  fe ldolgoz andó 
minták számát. Nem 

kétséges, hogy minél több 
a mintavételi pont, azaz minél nagyobb 

a vizsgálat felbontása, annál kontrasztosabb és 
pontosabb képet kaphatunk az épület belsejében 
megvalósult tevékenység(ek)ről. Azonban egy véd-
hető arany középút megtalálása nemcsak szakmai 
szempontból fontos, hanem racionalizálhatja egy-egy 
projekt időbeli és pénzügyi kereteit is.

A „pixelérték” kérdéskörén túl felmerül, hogy vajon a 
korabeli tevékenyégek milyen kapcsolatban állhatnak a 
jelenben mérhető természettudományos paraméterek-
kel. Ennek a kérdéskörnek a megválaszolásához megint 
ketté kell választanunk a lehetőségeket annak mentén, 
hogy pontosan mit is szeretnénk és mit is tudunk vizs-
gálni.

Mit rejt a tér?

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A 
térhaszná-
lat-elemzés témaköre 
multidiszciplináris alapokra épít. 
Számos olyan tudományterület van, amelynek 
ismeretei beépülnek egy-egy régészeti térhasz-
nálat-elemzésbe. A régészeti tudásanyagon túl 
fontosak lehetnek a néprajzi ismeretek, a korabeli 
élelem-alapanyag feldolgozási technikák, a korabeli 
mezőgazdasági technológiák ismerete, de legalább 

ennyire nagy jelentőséggel bírnak az egyes termé-
szettudományos módszerek, amelyek a múltban 
megvalósult tevékenységeket összekötik a jelenben 
látható maradványokkal és a mérhető paraméterek-
kel. Mindezeket pedig a térinformatika és a statisztikai 
feldolgozás foglalhatja keretbe, hiszen az egyes ma-
radványok és a talaj-, illetve üledéktani paraméterek 
eloszlásmintázatainak értelmezéséhez, kiértékelésé-
hez ma már elengedhetetlenek a sokváltozós adate-
lemzések.

A régészeti korszakok emberi populációinak me-
zőgazdasági ismereteit és a környezetükkel való kap-
csolatát megismerhetjük az egyes objektu-
mok antropogén üledékanyagából 
feltárt növényi maradvá-
nyokon keresz-
tül.

Eze-
ket a növé-

nyi maradványokat a ré-
gészeti növénytan (archaeobotanika, 

paleo-etnobotanika) tudománya vizsgálja. Célja, 
hogy leírja, elemezze a kor embere és az általa hasz-
nosított (gyűjtögetett) növények közötti kapcsolatot. 
A korábban említett, félig földbe mélyített épületek 
járószintjén visszamaradó növényi anyag feltárásával és 
meghatározásával nemcsak azt tudjuk megállapítani, 
hogy milyen fajokat termesztettek, illetve, hogy 
mely fajok jelentették az adott emberi populáció 
táplálkozásának növényi bázisát, hanem a vizsgált épü-
let használatának rekonstruálásához is hozzájárulhatunk.

A mag- és termésmaradványok térbeli elhelyez-
kedésének megértése közelebb vihet minket ahhoz, 
hogy értelmezni tudjuk az épületben megvalósult 

Egy épületobjektum digitalizált alaprajzára vetített 
mintavételi háló, illetve az egyes kvadrátok mintakód-
ja, amely alapján a laboratóriumban további almin-
tákat képezünk a különböző típusú vizsgálatokhoz 
(Győr-Ménfőcsanak, Ilon Gábor ásatása)

 Egy objektum mintáiban mért talajtani paraméterekből 
készített úgynevezett hőtérképsorozat, illetve ennek 

rávetítése az épület alaprajzára
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térhaszná-
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(Győr-Ménfőcsanak, Ilon Gábor ásatása)
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alap-
anyag-fel-
dolgozást, az alap-
anyag kezelését vagy éppen a 
tárolás módját és helyét. Az élelemellátás, 
illetve az ételkészítés szempontjából kiemelkedően 
fontos a gabonafélék, illetve ezek maradványtípu-
sainak jelenléte és eloszlása. Egy gabonatárolásra 
használt épület(rész) maradványai az ép gabonasze-
mek lesznek, míg egy gabonafeldolgozásra használt 
épület esetében a cséplési/tisztítási hulladékként 
értékelhető törött vagy kis méretű szemtermések 

mellett a pelyvalevelek, toklászok, valamint gabo-
navillák jelennek meg nagyobb arányban. A gabo-
natermesztés technológiájáról, illetve a készletezett 
gabona-alapanyag tisztaságáról pedig a vizsgált 
épület mintáiból előkerülő gyomfajok mennyisége 
és aránya fog információval szolgálni.

Gyakori jelenség, hogy egy-egy épületben bel-
ső tűzrakótér (kemence) található. A tűzhelyek vagy 
egyéb feltételezett időszakos tűzrakó helyek környe-
zetében felhalmozódó ételmaradványok eloszlása és 
összetétele is kijelölhet háztartási tevékenységeket. 
Ebben a tekintetben pedig – visszakanyarodva a 
fent tárgyalt mintavételi lehetőségekhez – egy-egy 
kiemelt térrész részletesebb, vagy a teljes 
épület megmintázásához nem il-
leszkedő, sűrített és cél-
zott mintavé-
t e l i 

el-
járására 

is szükség lehet. 
Azaz, kilépve a szabályos 

négyzethálós elrendezésből külön fóku-
szálhatunk egy-egy kiemelkedő fontosságú jelen-
ségre. A makromaradványok kiegészítői lehetnek 
az ún. növényi opálszemcsék, más néven fi tolitok. 
Ezek a szemmel nem látható, mikroszkopikus méretű 
szervetlen növényi eredetű mikromaradványok jó in-
dikátorai a különböző növényi részek felhalmozódá-
sának. Segítségükkel elkülöníthető például a gabo-
nafélék cséplési/tisztítási hulladékán belül a virágzat, 
a szár vagy a levélanyagból származó részek külön 
területen történő tárolása, így akár adatokhoz jut-
hatunk az épület kialakításában felhasznált növényi 
eredetű építőanyagokról is. A tetőfedésre használt 
nád termései a legritkább esetben jelennek meg a 
leletanyagban, ugyanakkor jellegzetes levélfi tolitjai 
elárulhatják egykori használatát és jelenlétét.

A növények által hátrahagyott árulkodó jelek 

mellett a helyben lakás során felhalmozódó antro-
pogén (azaz az emberekhez, emberi tevékenységhez 
kapcsolható) üledékanyag olyan láthatatlan fi zikai 
és kémiai nyomokat rejt, amelyek szintén köthetőek 
a mezőgazdasági és egyben akár mindennapi tevé-

kenységekhez is. Az egyes tevékenységtípu-
sok által létrehozott kémiai jeleket 

a geokémia módszerével, 
a különböző jel-

z é s é r-

Az egyes kvadrátok mintáiból feltárt és meghatározott 
mag- és termésleletek abszolút értéke látható; a mennyiségi 
osztályokhoz rendelt színek érzékeltetik a maradványok 
eloszlásának térbeli sajátosságait

A kvadrátokból feltárt gabona szemtermés maradványok, 
illetve gabona tisztítási hulladék maradványok aránya került 
bemutatásra; ezzel érzékelhetővé vált, hogy a belső tér mely 
részét milyen lehetséges hatások érhették
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tékű 
e l e m e k 
koncentrációjának 
meghatározásával, valamint 
egyes talajparaméterek vizsgála-
tával tárhatjuk fel. Az egyik legiz-
galmasabb elem a foszfor, amely 
közvetlenül jelezheti számunkra, 
ha egy adott területen szerves 
anyagban gazdag anyagot he-
lyeztek el. Ilyen lehet a bőr, a trá-
gya, az együtt tartott nagyobb 
mennyiségű növényi anyag 
vagy az ételkészítéshez előké-
szített alapanyag, de a főzési 
maradékok felhalmozódását is 

jelezheti számunkra a foszfor. Az élelem feldolgozá-
sára más anyagok is utalhatnak, úgy mint a megnö-

vekedett stronciumkoncentráció, amelyet vízi 
élőlények felhasználásával hoznak 

összefüggésbe, míg a kal-
cium, a kálium és 

a man-

gán általános növényi szerves anyag vagy a fahamu 
jelzőjeként szolgálhat. A mezőgazdasági tevékeny-
ségekhez kapcsolódó belső térhasználattól eltávo-
lodva természetesen számos más olyan elem is van, 
amelyek felhalmozódása és jelenléte egyértelmű 
jeleket ad a mindennapi tevékenységek vonatkozá-
sában. Ebben a tekintetben a fémfeldolgozást lehet 
a legbiztosabban kimutatni, hiszen a megnöveke-
dett vas-, réz- vagy ólomkoncentráció mind-mind 
összefüggésben lehet egy-egy térrész ilyen irányú 
használatával.

Ahhoz, hogy egy régészeti korú épületobjektum 
belső teréből nyert adatsort értelmezni tudjunk, szá-
mos peremfeltételnek kell teljesülnie. Ezen kritériu-
mok meghatározása és szigorú alkalmazása mellett 
a szisztematikusan begyűjtött geoarchaeológiai és 
archaeobotanikai adatok esélyt adnak arra, hogy 
fényt derítsünk a mindennapi élet egyes aspektu-
saira, illetve ezen épületek funkciójára avagy „mul-
tifunkcionalitására”. A térhasználat elvi rekonstruk-
ciója tehát segít megérteni, elképzelni vagy éppen 
láttatni az egykoron élt emberek mindennapi 
tevékenységéhez kapcsolódó botanikai 
és talajtani nyomokat.

C C C

Különböző jelző értékkel bíró mikroszkopikus növényi 
maradványok belső eloszlásából készített hőtérképek; a kék 
alapmátrixban jelentkező sárga, illetve piros „foltok” egy-
egy indikátor feldúsulását jelzik

Példa egy épületobjektum mintáiból feltárt, szenült 
gabonamaradvány-tablóra (készítette: Kenéz Árpád)
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