
A hazai történeti ökológia születése az 1990-es 
évek elejére tehető. Az R. Várkonyi Ágnes nevéhez 
fűződő történeti iskola témái korán kijelölték a kö-
zépkori környezetkutatás főbb területeit, a klíma-
történet, víz- és erdőgazdálkodás, mezőgazdasági 
művelés és kertkultúra, valamint a már inkább az 
újkort érintő fürdőkultúra témaköreit.1 A kutatásba 
bekapcsolódó történészek, régészek, néprajzosok a 
kezdetektől hangsúlyozták a különböző tudomány-
területek együttes alkalmazásának fontosságát.

A különböző területek módszerei és forrásai el-
térő mértékben ugyan, de ma már minden témá-
ban egymást kiegészítve, értelmezve (vagy éppen 
megkérdőjelezve) gazdagítják a kutatást. Mégis a 
különböző témák szemléletét, kutatásuk jelenlegi 
állását befolyásolja a tudományterület sajátossága, 
ahonnan elindultak. Mivel az elmúlt években több, 
a kutatástörténetet is összefoglaló munka jelent 
meg,2 itt csupán vázlatosan térünk ki a főbb irá-
nyokra, amelyek jól tükrözik a hazai kutatás előtt 
álló különböző lehetőségeket.

A környezeti viszonyokat leginkább meghatáro-
zó klíma története az egyik legjobban kutatott kör-
nyezettörténeti terület.3 Az elsősorban a történettu-
domány felől közelítő hazai klímakutatás azonban 
főként a 16. század közepe utáni időszak forrásaira 
támaszkodhat, a korábbi korokra nézve a nemzet-
közi, elsősorban a német, svájci és a cseh kutatás 
eredményei fényében értelmezi a szórt, legtöbbször 

extrém időjárási eseményekre vonatkozó, középkori 
forrásadatokat.4 Ennek következtében a két meg-
határozó, középkorra tehető éghajlati váltás, a kö-
zépkori éghajlati optimum és a kis jégkor közül az 
előbbire nézve kevés közvetlen, a Kárpát-medence 
sajátosságait visszatükröző adattal rendelkezünk, 
a korszakra vonatkozó megállapítások többnyire 
makroregionális érvényességűek. Számunkra fon-
tos mozzanat, hogy éppen az éghajlati változás idő-
szaka, a 13–14. század az a kor, amikor mélyreható 
társadalmi, gazdasági és településszerkezeti válto-
zások mentek végbe Magyarország területén. Az or-
szág egy-egy régiójára vonatkozóan már középkori 
forrásokon alapuló és a vízrajzi rekonstrukció mód-
szerével készült éghajlati vonatkozású eredmények 
is születtek.5

A középkori vízgazdálkodás kutatásában a hazai 
források, határjárások, birtokmegosztások a történé-
szek számára több adatot szolgáltattak, így például 
az ártéri gazdálkodás néprajzi indíttatású vizsgála-
ta is támaszkodhatott középkori források adataira.6 
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A KUTATÁS FŐBB IRÁNYAI, MÓDSZEREI

A környezettörténeti vizsgálatok Magyarországon 
– miként más országokban is – alapvetően két te-
rületről indultak meg, egyrészt az emberi dimen-
zióra koncentráló, történeti, régészeti témák felől, 
másrészt az alapvetően őskörnyezeti elemzésekből 
kiinduló, de ősrégészeti összefüggéseket is felvető 
kutatásokból. A középkori környezettörténet eb-
ből a szempontból sajátos helyet foglal el a hazai 
kutatásban. A főként tematikai felosztást követő 

történettudomány a hazai forrásadottságok miatt 
elsősorban kora újkori forrásokra és részben a kö-
zépkori források jogi, gazdasági természetű iratai-
ra, határjárások és összeírások adataira támaszkod-
hat. A régészeti és régészeti geológiai vizsgálatok 
rendszerint kisebb régiók komplex feltárásához já-
rulnak hozzá úgy, hogy az őskori környezet kuta-
tásából indulva terjedtek ki fokozatosan a fiatalabb, 
középkori rétegekre is. 

  1  Európa híres kertje 1993; Táj és történelem 2000.
  2  People and Nature 2003; Gazdaság és gazdálkodás 2008; Rácz 

2008b.
  3  Rácz 2003; Rácz 2008a; Rácz 2008b.
  4  Rácz 2008b, 56–57, 97–100.
  5  Kiss 1997–1998. 
  6  Andrásfalvy 2007.
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Újabban az írott és térképes források feldolgozásá-
hoz társuló régészeti topográfiai, tájrégészeti meg-
figyelések is a régészet lehetőségeire hívják fel a 
figyelmet. Ezek révén nemcsak az egykori vízrajzi 
viszonyokba kaphatunk betekintést, hanem egy-egy 
terület vízhasznosítási, vízszabályozási stratégiái is 
kirajzolódhatnak.7

Az erdőgazdálkodás kutatása mára egyaránt 
támaszkodik az elérhető gazdasági, jogi jellegű 
forrásokra, valamint a dendroarcheológia, történe-
ti ökológia és a régészeti geológia megfigyeléseire. 
Ennek köszönhetően körvonalazódnak a Kárpát-
medence egykori erdőtakarójával, az erdőhaszno-
sítás módjaival, az erdőgazdálkodással és a közép-
kori terminológiával kapcsolatos kérdések.8

A középkori régészet környezettörténetet érin-
tő vizsgálatai alapvetően két irányból indultak. 
Az 1980-as évektől az egyes régészeti lelőhelyeken 
végzett komplex környezeti, természettudományos 
vizsgálatok, az ásatásokon előkerült állatcsont- és 
növényi maradványok, valamint a dendroarcheo-
lógiai adatok elemzései a lelőhely és szűk környe-
zete gazdálkodásáról, az állattartásról, a felhasznált 
és termesztett növényekről szolgáltatnak adatokat.9 
Ugyanakkor a régészeti topográfia munkálatai so-
rán tett megfigyelések, a lelőhelyek igazodása a tér-
szín változásaihoz, az egykori halastavak, hidak, 
malmok, majd a határbeli szántómaradványok fel-
térképezése szintén az ember és környezete viszo-
nyát érintő megfigyelések körébe tartoznak.10 A ré-
gészeti terepbejárás a lelőhely tágabb környezetének 
településszerkezetére, a települések hierarchiájára 
és mobilitására, a táji elemekhez (víz, talaj) történő 
alkalmazkodásra, valamint mindezek időbeli válto-
zására világíthat rá. A topográfiai módszereket táj-
régészeti megfigyelésekkel is kiegészítő és a telepü-
lésrégészeti kutatást a faluhatár egészére kiterjesztő 
kutatások a művelés-, birtokszerkezet és határhasz-
nálati összefüggések vizsgálatával elsősorban az 
ember tájalakító, tájhasználó szerepét kutatták.11

A Magyarországon éppen csak formálódó táj-
régészeti kutatás – melynek remélhetőleg lendületet 

ad Magyarország csatlakozása a Európai Táj Egyez-
ményhez – a középkori környezetrégészet számára is 
új lehetőségeket nyithat.12 A tájrégészet tulajdonkép-
pen különböző módszerek és elméletek összessége, 
célja, hogy feltárja azokat az összetett folyamatokat, 
melyek során az ember tudatosan vagy akaratlanul 
alakította az őt körülvevő tájat. Feladata az ember 
és környezete múltbéli kapcsolatára utaló, a tájban 
megjelenő fizikai jelenségek felismerése, rögzítése 
és megértése. Sajátos szemlélet jellemzi, a tájat egy 
dinamikusan változó, komplex struktúrának tekin-
ti. A tájat alkotó természeti és kulturális jelenségek 
(a földmintából nyert pollenektől az egykori utakon 
és tavakon át a lovagvárig) rendkívül változatos ter-
mészetűek, éppen ezért a tájrégészet mind temati-
kájában, mind módszereiben az egyik leginkább 
interdiszciplináris terület.13

Elméletté formálódása a nemzetközi régészet-
ben az 1950-es, 60-as évekig vezethető vissza. Ma-
gyarországon a tájléptékű szemlélet előzményei 
a néprajzi és történeti földrajzi kutatásokban már 
korán, de a régészetben a topográfiai és a regioná-
lis kitekintésű munkákban is hosszú évtizedek óta 
jelen vannak. A településszerkezetre, a természeti 
környezet rekonstrukciójára, a kolostorgazdaságra, 
a római vagy középkori úthálózatra, egy-egy tele-
pülés territóriumára, határvonalára vagy szántó-
területére kiterjedő vizsgálatok magától értetődően 
számoltak az egyes lelőhelyek tájba illesztett in-
terpretálásával. A Magyarország Régészeti Topográ-
fiája kötetei már a kezdetektől említést tesznek a 
lelőhelyeken kívül a középkori utakról, halastavak-
ról, elhagyott folyómedrekről, hidakról és malom-
helyekről. Ezek a tájrégészeti megfigyelések tehát 
nem idegenek a hazai régészettől, a tájrégészeti ku-
tatás homlokterében azonban nem elsősorban ma-
guk az objektumok, hanem az általuk megismer-
hető struktúra, kapcsolatrendszer áll.

A geoarcheológiai vizsgálat talajtani és pollen-
adatok, valamint a puhatestű (mollusca) és makro-
fosszília maradványok alapján egy adott lelőhely, 
üledékgyűjtőhely lokális (kb. 1,5 ha) környezetét, 
vegetációjának, klímájának, vízrajzának jellemző-
it, változásait, valamint a természeti környezetben 
megjelenő emberi hatásokat (agrártermelés, víz- és 
erdőgazdálkodás elemei) mutathatja ki, illetve ezek 
időbeli változásait rögzítheti. A különböző helyszí-
neken elvégzett, régészeti korokra vonatkozó re-
konstrukciók fontos eszközök lehetnek az ember 
és a táj közti kölcsönhatások megértéséhez.14

A régészeti geológia tulajdonképpen a földtudo-
mányok módszereivel végzett régészeti, történeti 
kutatás, és mint ilyen, szembe kell néznie a szakte-
rületek eltérő módszereiből és szemléletéből adódó 

  7 Takács 2000; Takács 2001; Ferenczi 2008. 
  8  Szabó 2005; Szabó 2008.
  9  Pálóczi Horváth 1993; Pálóczi Horváth 1995–1997; 

Pálóczi Horváth 1999; Laszlovszky 1986.
10  Nováki 1975–1977; Nováki 1984–1985; Nováki 1990; 

Torma 1981.
11  Zatykó 1997; Zatykó 2004; Pálóczi Horváth 2002.
12  Laszlovszky 2008.
13  A tájrégészetről bővebben: Aston – Rowley 1974; Aston 

1997.
14  O’Connor – Evans 2005; S me i 2003.
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problémákkal. Nehézséget jelenthet, hogy a történe-
ti forrás- vagy régészeti adottságok szempontjából 
ideális területek és a geológiai mintavételre alkal-
mas üledékgyűjtő területek távolsága miatt ada-
taik esetleg alig vagy egyáltalán nem összevethetők. 
Ezenkívül a régészeti idő a geológia nagyobb idő-
távokhoz szokott szemléletéhez képest rövid és erő-
sen szakaszolt, a környezeti változások és az emberi 
folyamatok viszonylag pontos időbeli megfeleltetése 
is problematikus lehet. Így az üledékgyűjtő meden-
cékből származó geológiai, őslénytani adatok csak 
radiokarbon-mérésekkel együtt fogadhatók el vagy 
használhatók fel a középkori környezettörténet fel-
tárásában.

A természettudományos adatokat mindig saját 
természeti viszonyaik között és kizárólag szűk loká-
lis területre vonatkozóan lehet értelmezni, azonban 

így sem zárhatók ki a mérésbeli, értelmezésbeli 
problémák, éppen ezért szükséges minél több, egy-
mással is összevethető adat felhalmozása. Ráadá-
sul a Kárpát-medencére ma is jellemző talajtani, 
éghajlati és növényzeti mozaikosság miatt különö-
sen fontos, hogy nagy mennyiségű, eltérő régiók-
ból származó adattal rendelkezzünk.

A régészeti geológia eleinte főként őskori réte-
gek elemzését érintette, a geoarcheológiai minta-
vételek esetében pedig csak fokozatosan terjedt ki 
a figyelem a fiatalabb, sokszor bolygatott, a fúrás-
mintákban nem is mindig megfogható rétegekre. 
Mára több olyan lelőhelyet ismerünk, ahol a – Sü-
megi Pál vezetésével végzett – környezettörténeti 
vizsgálatok középkori adatokkal is szolgáltak.15 
Az alábbiakban néhány ilyen példát mutatunk be.

A 2005-ben lezárult, „Magyarország környezet-
története” pályázat16 keretében elvégzett geológiai 
fúrások közül a Nagybárkány-Nádas-tó (Nógrád 
megye) és Szenta-Baláta-tó (Somogy megye) vizsgá-
latai eredményeztek összetettebb középkori adatokat 
(1. ábra). A pályázati munka során egyik területen 
sem volt mód régészeti kutatásra, és a környékre 
vonatkozó okleveles források is csak a hazai viszo-
nyok között átlagosnak mondható, szórt és esetle-
ges adatokból állnak. Mégis, bár éppen a program 
révén vált világossá a különböző megközelítések 
(geoarcheológia, régészeti terepbejárás, írott forrá-
sok elemzése) ötvözésének szükségessége, érdemes 
röviden áttekinteni a kutatások eredményeit, mert 
jól jellemzik a természettudományos eredmények 
történeti kontextusba helyezésének problémáit.

A különböző földrajzi tájegységen fekvő lelőhe-
lyek eredményei kapcsán felmerül a kérdés, hogy 
az egyes területeken kimutatható klimatikus viszo-
nyokat és ezek változásait mennyiben tekinthetjük 
általános vagy helyi szintű folyamatoknak. Ezek 
mellett a tájat érintő emberi hatások település- és 
környezettörténeti összefüggéseinek problémáját 
is érintjük. 

TERMÉSZETI TÁJ

A nagybárkányi Nádas-tó a Keleti-Cserhát terü-
letén, a Hármashatár-hegy északi oldalában he-
lyezkedik el. A körülbelül 360 m tengerszint feletti 
magasságban található, nagyrészben füzes tőzeg-

A BALÁTA-TÓ ÉS A NÁDAS-TÓ

1. ábra. Nagybárkány-Nádas-tó, Szenta-Baláta-tó 
és Berzence

Fig. 1. Nagybárkány-Nádas-tó, Szenta-Baláta-tó 
and Berzence

15  Nagybárkány-Nádas-tó; Kaszó-Baláta-tó; Hajós-Kaszálók; 
Sirok-Nyírjes-láp; Tapolcai medence; Fenékpuszta-Kis-
Balaton; Velem-Éger-láp; Karcsa-Lábszár-tó; Kállósem-
jén-Nagy-Mohos; Jászberény-Meggyes-erdő; Ecsegfalva-
Ecsegtó; Ecsegfalva-Ördög-árok; Perkáta-Hangyás-dűlő; 
Ópusztaszer, monostor, 13. századi kút; Sopron-Kisma-
lom-köz. Köszönettel tartozom Sümegi Pálnak (Szegedi 
Tudományegyetem, Földtani és Őslénytani Tanszék) az 
együttműködésért, és hogy adatait a rendelkezésemre bo-
csátotta.

16  „Magyarország környezettörténete a neolitikumtól a tö-
rökkorig” című pályázat. NKFP–5/0063/2002.
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moha láppal borított medence éghajlata mérsékel-
ten hűvös, mérsékelten száraz.

Sümegi Pál és munkatársai a növényzeti vál-
tozás és az éghajlat kapcsolatát a Davis–Brewer–
Stevenson–Juggins-modell (2001)17 alapján vizsgál-
ták, figyelembe véve a pollenszelvényben, mak-
robotanikai anyagban megjelenő növények PFT 
(Plant Functional Type) csoportokba18 sorolási lehe-
tőségét. Megfigyeléseik alapján a 10–13. században 
a téli leghidegebb hónap hőmérséklete 1-1,5 °C-kal
lehetett enyhébb, mint napjainkban, a legmelegebb 
nyári hónap középhőmérséklete pedig feltehetően 
0-0,5 °C-kal volt enyhébb az elmúlt 100 év átlaghő-
mérsékleténél. A modell alapján a januári közép-
hőmérséklet –2 °C körül, a júliusi középhőmér-
séklet +19,5 °C körül mozgott, a legmelegebb nyári 
és leghidegebb téli hónapok hőmérséklete közti 
különbség lecsökkent. A csapadék mennyisége a 
mai átlagnál mintegy 30-70 milliméterrel nagyobb, 
650-700 mm lehetett. Agrártörténeti jelentőségű 
adat, hogy ebben az időszakban a hasznosuló 
napi hőösszeg (Growing Degree Days) meghaladta 
az elmúlt 100 év átlagát. Ez azt jelenti, hogy a te-
nyészidőszak meghosszabbodott, a fagyos napok, 
elsősorban a növénytermesztés szempontjából leg-
kritikusabb tavaszi fagyos napok száma csökkent 
a 11–13. század között, ami hathatott a gabonafélék 
termesztésére. Az adatok azt mutatják, hogy nem 
önmagában a nyári felmelegedés lett erőteljesebb, 
inkább a téli félév lett enyhébb, a tenyészidőszak 
hosszabbá vált, valamint a téli és nyári félév közötti 
anomáliák csökkentek.19

Mivel a nagybárkányi szelvény középkori szint-
jéből csak egy radiokarbon-adat áll rendelkezésre 
(740±60 uncalBP, 1230–1300 calAD),20 az enyhébb 
éghajlati periódus lehatárolása bizonytalanabb, 
de az ülepedési ráta alapján a térségben mintegy 
150-300 évig feltételezhető ez a melegebb szakasz. 
A melegebb éghajlati periódus a 14. század kezde-
tén zárult, ezt követően az erdők zártabbá váltak, 
jellemző fafajta a tölgy volt, de előfordult bükk, 
gyertyán és mogyoró is.

A Belső-Somogyban, Szenta község határában 
található Baláta-tó fúrásszelvényén végzett makro-
botanikai és pollenanalitikai vizsgálatok alapján a 

Nádas-tóhoz hasonló jelenségek figyelhetők meg.21 
A Baláta-tó a Somogyi-dombságban, futóhomok 
területen kialakult homokbuckák közötti mélye-
désekben helyezkedik el, körülbelül 155 méteres 
tengerszint feletti magasságban. Éghajlata mérsé-
kelten meleg és mérsékelten nedves, erőteljes szub-
mediterrán vonásokat tükröz.

A pollen- és makrofosszília-vizsgálatok szerint 
a területen a 11–12. század fordulója környékén tel-
jesedett ki egy felmelegedéssel és a tó vízszintjének 
visszaesésével járó folyamat, melynek végére a láp 
északi része feltehetően kiszáradt. Ezt jelzi a zöld 
alga elterjedése és a vízi fajok, valamint a nád szin-
te teljes eltűnése a tó területéről. A vízszint csökke-
nése együttjárt a tó környezetében élő növényzet 
változásával. Jelentősen visszaesett a nedves, lápos 
talajt kedvelő éger mennyisége, valamint megjelent 
a szőlő és a dió, továbbá nem zárható ki az ilex-típu-
sú tölgy jelenléte sem. Mindezek az éghajlat egy-
kori felmelegedését jelzik, melynek nyomán mind 
a téli, mind a nyári hőmérséklet növekedésével 
kell számolnunk. A júliusi hőmérséklet mintegy 
1 °C-kal, a januári hőmérséklet 1-2 °C-kal lehetett 
magasabb, mint napjainkban. Így a 9–13. század-
ban 20-22 °C-os középhőmérséklet alakulhatott ki 
júliusban, 0 és +1 °C körül mozoghatott a januári 
átlaghőmérséklet. A fagyos napok száma minimá-
lis lehetett, az utolsó 100 év átlagában jelentkező 
20 naphoz képest 9 nap. Ugyanakkor a hasznosuló 
napi hőösszeg jelentősen meghaladta az elmúlt 100 
év átlagát és a jelenleg feltárt középkori anyagok 
közül a legerőteljesebb pozitív anomáliát mutatta. 
Az őszi és téli félév csapadékmennyisége növeked-
hetett meg legerőteljesebben és a pollenösszetétel 
alapján készített éghajlati modell szerint22 az évi 
csapadék mennyisége a 9–13. század között meg-
haladta a 700 millimétert. A megfigyelések szerint 
a megnövekedett hőmérsékleten azonban a párol-
gás erőteljesen megemelkedett, a talaj vízszintje 
ennek következtében lecsökkent. Valamennyi adat 
a szubmediterrán éghajlati terület hatásának a fel-
erősödését mutatja a vizsgált területen. A 8. és 10. 
század között nőtt az erdővel fedettség, az egész 
középkor folyamán ebben az időszakban a leg-
szembetűnőbb.

A Baláta-tavi szelvényen mért három darab 
középkorra vonatkozó radiokarbon-adat lehetővé 
tette, hogy ezt a kiegyenlített hőmérsékleti és csa-
padékviszonyokkal jellemezhető szakaszt időben 
is lehatároljuk. A 800-as évektől egészen az 1330-as 
évekig tarthatott.

Az 1330-as évektől kezdődően hidegebb-szára-
zabb telek, hűvösebb-csapadékosabb nyarak ala-
kultak ki és az üledékgyűjtőben létrejött lápi-tavi 

17  Davis et al. 2001; Davis et al. 2003. 
18  Prentice et al. 1998; Peyron et al. 1998.
19  Zatykó – Sümegi 2009. 
20  A kalibráció az OxCal v3.5 programmal készült. Juhász 

2005, 80–81. 
21  Juhász 2007; Jakab – Sümegi 2007; Zatykó 2008; Zatykó – 

Sümegi 2009.
22 Davis et al. 2001; Davis et al. 2003.
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rendszer vízszintje megemelkedett, a szubmediter-
rán éghajlati hatás drasztikusan lecsökkent, rövi-
debb periódusokra szorult vissza. Bár a Baláta-tó 
– a névazonosság ellenére – sem tartozott feltétle-
nül a Balaton vízgyűjtő területéhez, a tó 11–12. szá-
zadi alacsony, 14. századi megnövekedett vízállása 
és a Balaton hasonló tendenciát mutató vízszintje 
között feltételezhető egy esetleges klimatikus ere-
detű összefüggés.23 A 14. század közepétől az erdő 
fokozatosan nyitottabbá vált, megnőtt a mogyoró 
aránya, mely az erdőirtás utáni parlag jellemző nö-
vénye. Ezzel párhuzamosan nőtt az emberi hatást 
jelző gyomnövények jelenléte, valamint a búza és 
rozs előfordulása a jellemző.

A 15–16. század fordulójára tehető egy újabb, 
de a korábbinál kisebb mértékű vízszintcsökkenés, 
melyet a zöld alga növekedése és az éger visszaesé-
se jeleznek, ugyanakkor megtalálhatók a vízi fajok 
és a nád. Az erdőirtást követő másodlagos újra-
erdősödést jelzi, hogy 1500 környékére jelentősen 
megnőtt a gyertyán száma. Ezt követően, a török 
kor időszakában a vízállás enyhe növekedése és a 
terület fokozatos visszaerdősödése figyelhető meg.

A fenti lelőhelyeken kimutatott, melegebbé, il-
letve szárazabbá váló éghajlati periódus egybeesik 
az Európa-szerte megfigyelt, ún. középkori éghaj-
lati optimum (Medieval Climate Optimum) idősza-
kával, melyre Nyugat-Európában a meleg, nedves 
klíma jellemző, Közép-Európában a 13. századig 
inkább szárazabb nyarakat figyeltek meg. Kezde-
te a különböző vizsgálati módszerek és források 
alapján, valamint régiók szerint némi eltéréssel, 
a 9. és 11. század közé tehető, és a 13. század vé-
gével zárul.24 A hazai szakirodalom a Kárpát-me-
dencében a 9–13. század közti időszakra teszi, és a 
közép-európaihoz hasonló, meleg, olykor száraz 
nyarakkal társuló éghajlatúként tartja számon ezt 
a periódust.25 

A nyugat-európaihoz képest szárazabb perió-
dust jeleznek a Baláta-tó és a nagybárkányi Nádas-
tó vizsgálatának eredményei is, ahol a csapadék 
növekedése ellenére, a felmelegedés okozta párol-
gás miatt szárazabb klíma alakult ki. Ez a megfi-
gyelés nemcsak kivételes adattal gazdagítja a hazai 
középkori klímatörténetet, hanem felhívja a figyel-
met a regionális kutatások fontosságára, melyek 
révén az éghajlati, környezeti makrofolyamatok 
egyes lokális változatai válhatnak ismertté.

A vizsgált tavakban megfigyelt mollusca fajok 
változása szerint a 14. század folyamán hűvösebbé 
vált az éghajlat. A középkor jellegzetes éghajlati je-
lensége, a kis jégkornak nevezett időszak egész Euró-
pában megfigyelhető. Régiónkénti különbségek-
kel, de körülbelül a 14. század kezdete és közepe 

közti időszakban kezdődött. A Kárpát-medencé-
ben az éghajlat csapadékosabbá válásával és le-
hűlésével járó kis jégkort a rendelkezésre álló írott 
források alapján a kutatások az 1550 körüli időktől 
tudják nyomon követni,26 de szórványos okleveles 
és régészeti adatok már a 14. században is utalnak 
csapadékosabb időjárásra.27

A lehűlés hatására Európa több területén elnép-
telenedtek a korábban a középkori éghajlati opti-
mum idején benépesült hegyvidéki agrárterületek. 
Magyarországon ezzel szemben a 14. században 
meginduló és a 15. század elejéig tartó demográ-
fiai növekedéssel számol a kutatás, melyet csak a 
16. század közepén állítanak meg a török háborúk 
eseményei.28

EMBERFORMÁLTA TÁJ

A pollenadatok alapján a Nádas-tó környékén már 
a 13. század második felében fokozatosan erősödő 
emberi hatás mutatható ki. A gabonafélék terjedé-
se, elsősorban a búza és a rozs termesztése jellemző 
a vidéken.29

A Baláta-tónál végzett vizsgálatok szerint azon-
ban a térségben a 11. századtól a 14. század közepe 
tájáig a zárt erdőségek jelenléte jellemző, emberi 
hatás alig mutatható ki a vegetációban.30

Az agrárművelés terjeszkedésében nem lehet 
olyan éghajlati és környezeti okokat kimutatni, 
amelyek a korábban megrajzolt klimatikus viszo-
nyokkal összefüggésbe hozhatók lennének. Mind-
azonáltal nem zárhatjuk ki, hogy az éghajlati és az 
ezzel együttjáró, a növénytermesztést is befolyá-
soló környezeti tényezők változása itt is hozzájá-
rulhatott az ezekhez alkalmazkodó gazdálkodási 
formák kialakulásához. Az emberi hatás megjele-
nésében mutatkozó különbségek okát elsősorban a 
területek eltérő benépesültségében, birtok- és tele-
püléstörténetében kereshetjük (2. ábra). 

23  Bendefy László régészeti és okleveles adatok alapján 
szerkesztett, a Balaton vízállásának változásait mutató 
görbéjét lásd: Bendefy – V. Nagy 1969, 52.

24  Rácz 1993; Pfister 1992. Egyenletes, egész Európára ér-
vényes éghajlati változás helyett a kutatások inkább ré-
giónkénti variánsokat feltételeznek. Hughes – Diaz 1994; 
Bradley – Hughes – Diaz 2003.

25  Rácz 2008a, 26–29; Rácz 2008b, 56–57.
26  Rácz 1993.
27  Rácz 2008a, 33.
28  Kubinyi 1997; Kubinyi – Laszlovszky 2008, 37–48.
29  Juhász 2005, 84.
30  Juhász 2007, 246.
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A kora Árpád-korban a Cserhát-hegység dél-
nyugati lábánál fekvő Nagybárkányt és a környező 
településeket részben a Záh nemzetség birtokainak 
peremén, valamint a Kacsics nemzetség birtokai-
nak keleti szélén, részben a Kacsics és Záh nemzet-
ségek birtoktömbjei közt fekvő királyi birtoksávban 
találjuk. Az okleveles forrásokban először 1220-ban 
megjelenő Bárkányt 1265-ig a Záh nemzetség tagjai 
birtokolták, ugyanakkor a szomszédos Sámson-
háza már a királyi birtoktest része volt, mint a nóg-
rádi vár tartozéka, mely később a királynéi birto-
kok közé tartozott egészen 1439-ig.31

A 13. században meginduló társadalmi, gazda-
sági átalakulásokhoz köthető királyi várbirtokado-
mányokhoz kapcsolódik egy 1265-ben kelt oklevél, 
melyben V. István ifjabb király Istvánnak, Domokos 
mester fiának adományozta a pásztói ciszterci mo-
nostor kegyuraságát, valamint Ágasvárat a hozzá 
tartozó Kutasó, Bárkány és Tar falvakkal együtt.32 
A határjáró oklevél alapján a terület jellemző te-
lepülésrendszere rajzolódik ki, a villaként említett 
Kutasó, Bárkány és Tar helységek között ott talál-
juk még a terra néven jelölt, sokszor személyneves 

összetételű kisebb-nagyobb településeket is (terra 
Told, terra Natosd, terra Iwanch, terra Zeleus). Az ún. 
terra-típusú települések később, a 14–15. században 
– faluvá alakulva vagy elpusztulva – fokozatosan 
eltűnnek az oklevelek leírásaiból, jelezve az Árpád-
kori településrendszer átalakulását.

Egy 1327. évi birtokadomány leírása szerint a 
környék településszerkezetére ekkor – a 13. századi 
viszonyokhoz hasonlóan – a nagyobb falvak mellett 
kisebb, tanyaszerű települések továbbélése, szüle-
tése jellemző.33 A mai Kisbárkány melletti, egykori 
Almástelek 1282-től kezdve34 többször előfordul a 
forrásokban, 1455-ben Pusztaalmás (Pwzthaalmas) 
néven említik,35 később lakott településként tűnik 
fel újra. Zsunytelektől nem messze találjuk Toth és 
Rawoz terrákat, Kutasó mellett pedig Zent Iwan terra 
és Deed háza feküdt. A 14. századi határ leírásában 
szereplő növénynevek között sokszor találkozunk 
határfaként tölgyfával (tul és kercina), egyszer for-
dul elő hársfa (haasfa), a helynevekből (Almasteluk, 
Kysalmas, Zylvaberuk) pedig feltehetően vad gyü-
mölcsfák elterjedésére is következtethetünk.

Szob és a határába eső Baláta-tó a királyi család 
kezén lévő segesdi uradalomhoz tartozott. A 11–13. 
század folyamán a királyi és királynéi uradalmak 
alapvető funkciója, hogy a birtokról birtokra ván-
dorló uralkodói udvartartás költségeit fedezzék. Az 
uralkodói prédium területéhez tartozó települések 
udvarnoki és szolgálónépi falvai látták el a királyi 

2. ábra. A Nádas-tó (Col. XVI–XVII, Sectio XVI) és a Baláta-tó (Col. VII, Sectio XXV) 
az I. katonai felmérésen

Fig. 2. The Nádas-tó (Col. XVI–XVII, Sectio XVI) and the Baláta-tó (Col. VII, Sectio XXV) 
on the First Military Survey

31  Gy rffy 1998, 228–229.
32  ÁÚO XI. (1873) 388.
33  AO XI. (1996) 268; Gy rffy 1998, 251.
34  CD VII/3. (1835) 454.
35  MOL DL 14 943. (Középkori Magyarország 2003). 
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udvart mezőgazdasági terményekkel, valamint 
tartoztak speciális kézművestermékekkel és -szol-
gáltatásokkal. A segesdi uradalom korai történeté-
ről keveset tudunk. A forrásokban a 13. században 
tűnik fel, amikor már a királyi birtokok, prédiu-
mok zsugorodása, átalakulása, illetve felbomlása 
zajlik. Ebben az időszakban országos és helyi szin-
ten egyrészt a királyi uradalmak felbomlásának 
folyamata zajlik, másrészt ezzel összefüggésben a 
prediális szerkezetű gazdaságok átalakulása. Egy 
jogilag és szolgáltatás szempontjából heterogén 
parasztnépesség kezd átalakulni jogilag egységes, 
telek és tartozéka szerint adózó jobbágysággá, ami-
nek részben előzménye, részben következménye is 
a királyi-királynéi prediális gazdaságok bomlása.36 
A tatárjárás után felerősödő, a nyugatról (főként 
német területekről) érkező vendégtelepesek (hos-
pites) szabadabb és egységesebb jogainak mintáját 
követő átalakulás és a királyi jövedelmek csökke-
nése szükségessé tette a vár és udvarnokföldek 
gazdálkodásának reformját. A királyi uradalma-
kon megjelenő hospes-kiváltságok, adózási formák 
a jobbágyi állapot előképeként elősegítették az egy-
séges, telekrendszerre alapuló és a terményadótól 
a pénzszolgáltatás felé elmozduló jobbágyrendszer 
elterjedését.

A folyamat gyakran idézett forrása éppen a 
Szob közelében fekvő, mai Iharosberény terüle-
tén élő telepeseket említi. 1264-ben adta ki IV. Béla 
a berényi hospesek szabadalomlevelét, melyben 
amellett, hogy szabályozza az úrbéri szolgáltatá-
sok rendszerét (a segesdi ispán évenkénti megven-
dégelése, fuvar- és küldöncszolgálat stb. kapcsán) 
a telekrendszer szerint kirótt, pénzben meghatáro-
zott földbérre (évi két denár telkenként), mint köz-
ismert szokásra hivatkozik.37 A segesdi uradalom-
ban letelepedett hospesek ismert jogállására utal 
egy korábbi, 1248-ban kiadott oklevél is, melyben 
Mária királyné verőcei (Verőce megye) telepesei-
nek földet és szabadságjogokat adományoz.38 

A segesdi uradalom területén tehát a 14. század 
elején már minden bizonnyal tart az az átalakulá-
si folyamat, amely a jogrendben, a szolgáltatások 
egységesedésében és a településszerkezetben ho-
zott változásokat, ezenkívül bizonyos agrártech-
nikai fejlődést is eredményezett. Az új típusú, ún. 
kerülőeke használata egyrészt lehetővé tette egyre 
nagyobb területek művelés alá vonását, másrészt 
sajátos szántási technikát követelt, melynek követ-
kezményeként hosszú, keskeny formájú parcellák 
alakultak ki. Mindezzel párhuzamosan jelent meg 
a mezőgazdaságban a talajváltó művelési forma 
szabályozott, parlagváltó változata, melynek jelleg-
zetes fogalmai az oklevelekben a terra fimata (telek, 

trágyázott föld), a terra arabilis (szántóföld) és a terra 
campestris (pihentetett föld, legelő).39 E terminusok 
Somogyban a 13. században Csicsalon fordulnak 
elő,40 továbbá 1389-ben a Szobhoz közeli Inke egy 
részének adásvételében esik szó a szántó-, trágyá-
zott és mezei földekről (terris arabilibus, fimatis, cam-
pestribus).41 A termesztett növényekről ad képet egy 
1469-es oklevél. Ekkor a Baláta-tóhoz közeli Csicsó 
jobbágyai egy bélavári házba betörve, onnan töb-
bek között 4 hordó bort, 100 köböl búzát, 100 köböl 
tavaszi búzát, ugyanannyi zabot, 10 köböl lisztet, 
10 köböl tavaszi búzalisztet és 100 szárított halat 
vittek el.42 A búza és a tavaszi búza közti különb-
ségtételből háromnyomásos gazdálkodásra követ-
keztethetünk.

Mindezek a változások, a telekszervezet, a te-
lekhez rendelt tartozékok szerinti határhasználat 
elterjedése nyomán idővel a falvak szerkezetét, 
határuk képét is módosították. Megjelent az utca-
rendbe szerveződő, egységes méretű telkekből álló 
faluszerkezet, valamint a művelési ágak és a bir-
toklási formák szerinti határbeosztás.

Bár csupán két lelőhely adatai alapján óvato-
san kezelendő minden általánosító következtetés, 
röviden érdemes kitérni a dolgozat elején felvetett 
problémákra. A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a 
makroszintű klimatikus folyamatok mindkét terü-
leten közel azonosak, illetve illeszkednek az „ál-
talános” európai, közép-európai tendenciákhoz, 
azonban ezeken belül regionális változatok, eny-
he időbeli eltolódások figyelhetők meg. Nagyobb 
eltérések mutatkoznak az emberi hatás elemeinek 
megjelenésében, ezek azonban minden bizonnyal 
a területek birtok- és településtörténeti jellegzetes-
ségeivel, a központ és periféria kérdésével függ-
hetnek össze. A Nyugat-Európában a különböző 
klimatikus, környezeti változásokat kísérő demog-
ráfiai, gazdasági- és agrártörténeti folyamatok a 
Kárpát-medencében később jelentkeznek, így el-
térő éghajlati periódusokra esnek. Ezek alapján a 
társadalmi-gazdasági folyamatok környezeti, ég-
hajlati meghatározottsága legalábbis óvatossággal 
kezelendő, de nem zárhatjuk ki az agrárgazdaság, 
a különböző művelési formák alkalmazkodását a 
helyi éghajlati viszonyokhoz.

36  A folyamat részletes tárgyalását lásd: Szűcs 1981; Szűcs 
1993.

37  ÁÚO XI. (1873) 378.
38  ÁÚO II. (1861) 128. „hospites de Segusd”.
39  Szabó 1975, 16–17; Szűcs 1993, 181–186.
40 CD IV/2. (1829) 115–117; Szűcs 1993, 182.
41  MOL DL 7043; Borsa 2000, 31, no. 460. 
42  MOL DL 16 819. (Középkori Magyarország 2003).
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A fenti két tónál végzett geoarcheológiai vizsgála-
tok arra is rámutattak, hogy a középkori környezet, 
az ember és az őt körülvevő táj kapcsolatának ár-
nyaltabb rekonstruálásához minél nagyobb meny-
nyiségű, valamint minél komplexebb forrásokkal, 
módszerekkel alátámasztott vizsgálatok elvégzése 
szükséges.

A következőkben egy 2008-ban indult – és je-
lenleg is folyó – kutatási program céljain és első 
eredményein keresztül egy ilyen példát mutatunk 
be.43 A helyszín kiválasztásának szempontjai kö-
zött egyrészt a jó forrásadottságok, másrészt a 

környezettörténeti vizsgálatokra alkalmas minta-
vételi hely megléte szerepeltek, továbbá fontos volt, 
hogy régészeti terepbejárásra alkalmas terület álljon 
rendelkezésünkre. A vizsgálatok a kéziratos térké-
pek elemzésével és légi fotózással egészülnek ki.

A Somogy megyei Berzence és részben Gyé-
kényes határának déli része, az elhagyott Dráva 
mederben megmaradt Zsdála-patak és a Dombó-
csatorna által határolt terület megfelelni látszik 
ezeknek a kritériumoknak. A Dráva időről időre 
bekövetkező mederváltozásai miatt a kiszélese-
dő völgyszakaszokat ezen a területen a morotvák 

TELEPÜLÉS ÉS GAZDÁLKODÁS A DRÁVA-VÖLGYBEN: EGY KUTATÁS KEZDETEI

3. ábra. Régészeti lelőhelyek a Zsdála-patak partján Berzence és Gyékényes határában
Fig. 3. Archaeological sites on the north bank of the Zsdála-patak in Berzence and Gyékényes

43  A Településrégészeti és környezettörténeti kutatások a 
Dél-Dunántúlon (14–17. század) című pályázati projekt 
az Oszágos Tudományos Kutatási Alappprogramok tá-
mogatásával folyik (OTKA, K 72231).
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nagy száma jellemzi. Néhányuk állandóan vagy 
időszakosan vízzel telt; ezeken a helyeken jellegze-
tes morotvatavak alakultak ki.

Két 1377-ben kelt birtokmegosztó oklevél ma-
radt ránk.44 Egyikük Berzence északi részének 
szántóit, rétjeit, malmait és négy halastavát osztja 
fel három kisnemesi birtokos között, míg a má-
sik, ugyanekkor kiadott dokumentum a környező, 
mára elpusztult falvak egyes területeinek felosztá-
sát tartalmazza. A helynevekben bővelkedő leírás 
a földdarabok mellett legalább 15 halastavat, illetve 
geregyét45 is említ, valamint képet ad egy feltehe-
tően vízjárta terület településszerkezetének és táj-
használatának jellegzetes vonásairól.

Geoarcheológiai mintavételre két helyen került 
sor: az egyik a középkorban minden jel szerint la-
katlan, ma is erdős területen, a másik üledékgyűjtő-
hely a régészeti terepbejárással lokalizált, a terület 
egyik legnagyobb középkori települése közelében. 
A minták kiértékelése még nem történt meg, így 
egyelőre a régészeti terepbejárás eddigi eredmé-
nyeire támaszkodhatunk (3. ábra). 

A mintegy 80%-ban bejárt területen két na-
gyobb falu és több apró, feltehetően ideiglenes te-
lepülés nyomaira bukkantunk. Mindkét nagyobb 
település a Zsdála-patak partján feküdt, az egyik, 
amelyet valószínűleg az okleveles adatokban is elő-
forduló Lankóc faluval azonosíthatunk, az Árpád-
kortól a késő középkorig lakott volt. A másik tele-
pülés területén a műholdas felvételen jól látszanak 
egy nagyobb építmény körvonalai, utcák vonalai, 
valamint a településtől keletre levő morotvához 

vezető egykori út nyomai. Az I. katonai felméré-
sen még látható a területen áthaladó, Berzencéről a 
Dráva felé vezető út, a Zsdála-pataki átkelő mellett 
a 18. század végén egy fogadó állt (4. ábra). A régé-
szeti terepbejárás során ezen a helyen koncentrált 
foltokban, feltehetően az egykori házhelyeken, el-
sősorban 15–16. századi és kevés Árpád-kori kerá-
miát találtunk.

Kisebb telepeket jelző, rendszerint Árpád-kori, 
ritkábban késő középkori anyagot is tartalmazó lelő-
helyek a Zsdála-patakhoz vagy a morotvákhoz, 
vízfolyásokhoz közel helyezkednek el. A munka 
jelenlegi állása mellett nehéz lenne tisztázni a kis 
települések szerepét, további geomorfológiai vizs-
gálatok szolgáltathatnak adatokat ezek és az egy-
kori vízrajzi viszonyok kapcsolatáról. Egy esetben 
az Árpád-kori telep északabbra, a kevésbé vízjárta 
területen feküdt, itt azonban a kerámiával nagy 
mennyiségű vassalak, fúvócsődarabok és vasbuca 
került elő. Minden bizonnyal a vasfeldolgozáshoz 
szükséges faanyag miatt ebben az esetben fontos 
szempont volt az erdő közelsége.

A munka kezdeti szakaszánál tart, folyamat-
ban van a geológiai mintavételek és az írott for-
rások adatainak értékelése, valamint a terület légi 
fotózása, ezenkívül további eredmények várha-
tók a régészeti terepbejárástól és a geomorfológiai 

4. ábra. Középkori település nyomai Berzence-Bukvina-dűlőben: 1. Az I. katonai felmérésen 
(Col. V, Sectio XXIV); 2. műholdas felvételen

Fig. 4. Traces of the medieval settlement in Berzence-Bukvina-dűlő. 1. On the First Military Survey 
(Col. V, Sectio XXIV); 2. On a satellite photograph

44  DL 6418, DL 6419: Borsa 1999, 32–36. 
45  Borsa 1999, 36: „…capture piscium vulgo gerege…”. Las-

sú folyású vizek rekesztéses halászatának eszköze, galy-
lyakkal körülfont karókból készült halfogó.

21
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vizsgálatoktól is. Az eddigi eredmények is jól jelzik 
azonban, hogy mennyire fontosak azok a kutatások, 
amelyek komplex forrásokra és módszerekre ala-
pozva, lokális szinteken vizsgálják a középkori tájat, 
a benne megjelenő emberi hatást, a növényzetössze-

tétel, erdővel fedettség, a művelés alá vont földek, a 
szántó-rét-kert kultúrák aránya, a folyóvizek, tavak 
használatának kérdéseit. Ennek eredményeként a 
középkori környezetről alkotott ismereteink egyre 
gazdagabbá és árnyaltabbá válnak.46
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NATURAL LANDSCAPE – MAN-MADE LANDSCAPE: 
POSSIBILITIES FOR RECONSTRUCTING THE MEDIEVAL ENVIRONMENT

Csilla Zatykó

The history of the environment in the Middle Ages occupies a distinctive place in Hungarian research. 
Investigations which approach the subject from the historical standpoint study it thematically, relying 
first and foremost on Early Modern Age sources and on legal and economic data from medieval sources. 
Archaeological and geoarchaeological investigations aim at a more complex examination of regional and 
local territories taking into account the above findings. Starting out from research into the environment 
during prehistory, they extend by degrees to the Middle Ages and to the Early Modern Age.

Principal trends and methods of research. To different degrees but now supplementing and shedding 
light on each other in every area, the methods and sources of the various fields are enriching research. Ho-
wever, their approach and findings are influenced by the characteristics of the discipline from which they 
spring.

Investigations of medieval archaeology that touch upon the history of the environment start out from 
two trends basically. Analyses of complex environmental investigations conducted at certain archaeologi-
cal sites from the 1980s onwards provide data on farming on the site and its immediate vicinity. Archaeo-
logical field walking has cast light on settlement structure in the wider environs of sites, on its accommo-
dation to landscape elements (water, soil), and other phenomena of land use (fish-ponds, remains of arable 
fields). Landscape archaeology, which is only now taking shape in Hungary, can offer new opportunities 
for archaeologists investigating the environment in the Middle Ages. Its task is the identification, record-
ing and interpretation of physical phenomena appearing in the landscape that refer to the past connection 
between man and his environment. In Hungary, the antecedents of a landscape-oriented approach have 
been present for many decades in works with a topographical or regional outlook. Obviously, these works 
naturally reckoned with individual sites in the context of landscape.

On the basis of pedological data as well as of macrofossil and pollen remains, geoarchaeological in-
vestigation can point out the characteristics of, and changes in, the local environment of a given site 
or sediment catchment basin, as well as human influences appearing in the natural environment. Geo-
archaeology is actually archaeological and historical research conducted using the methods of the earth 
sciences and as such has to deal with problems stemming from the different methods and approaches of 
the two fields. 

Case studies. By investigating two lakes situated in different geographical regions, we sought to an-
swer the question of how much climactic conditions and changes in them demonstrable for a particular 
area can be regarded as processes taking place on a general or local level. The work also touched upon the 
settlement history and environmental history connections of phenomena present in the region that refer 
to human impact.

According to investigations by Pál Sümegi and his colleagues, the environs of Nagybárkány’s Nádas-tó 
(Lake Nádas, Nógrád county) were in the tenth–thirteenth century characterised by a climate that was 
wetter and warmer than today’s. Their data showed that the summer rise in temperature did not become 
stronger in itself, but rather that the winter half of the year became milder. Accordingly, the growth season 
became longer, and the differences between the winter and summer halves of the year diminished. On the 
basis of pollen data, a gradually increasing human impact can be pointed out in the environs of Nádas-tó 
as early as the second half of the thirteenth century. The spread of grain varieties, primarily the growing 
of wheat and rye, was characteristic in the area.
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On the basis of investigations performed on samples obtained by boring at Baláta-tó (Lake Baláta, So-
mogy county) on the outskirts of the village of Szenta, similar phenomena can be observed. Around the 
turn of the twelfth century a process accompanied by warming took place in the wake of which we must 
reckon with an increase in both the winter and the summer temperature. According to the observations, 
the quantity of annual precipitation exceeded 800 mm between the ninth century and the thirteenth cen-
tury. However, evaporation increased strongly on account of the increased temperatures, and, as result of 
this, the water levels in the lake and in the soil fell. Beginning in the 1330s, colder, drier winters and cooler, 
wetter summers developed. The influence of a sub-Mediterranean climate drastically decreased and re-
ceded for shorter periods. In the area, human impact could scarcely be pointed out in the vegetation from 
the eleventh century to the mid-fourteenth century. From this time on are present only various weeds and 
the occurrence of wheat and rye is characteristic.

Although all conclusions based on the data of just two sites must be treated with caution, on the basis 
of the above it seems that the climatic changes on the macro level were almost identical in both territories, 
and that they fit in with the European and Central European tendencies, the Medieval Climate Optimum 
and the Little Ice Age periods. However, within these, regional variations and slight shifts in timing can 
be observed. Greater differences show in the appearance of elements of human impact. However, these 
may well be connected with land tenure and settlement history in the areas and with the issue of centre 
and periphery.

Nagybárkány and the surrounding settlements could be found partly on the estates of the Záh and 
Kacsics kindred respectively and partly on the strip of royal estate situated between them. On the basis 
of documentary data, a comparatively dense system of settlements and the survival and establishment of 
smaller settlements among the larger villages were characteristic.

Szob and Baláta-tó, which was situated in its lands, belonged to the Segesd estate of the royal family 
during the period from the eleventh century to the thirteenth century. It appears in the sources in the thir-
teenth century, when the transformation and disintegration of the royal estates was already taking place. 
The appearance of privileges and new forms of taxation for the guest-settlers (hospites) arriving from the 
West and appearing on the royal estates promoted the spread of a legally uniform, dependent peasant 
population. According to the documents, on the territory of the Segesd estate this process of transform-
ation was in the early fourteenth century already under way. It was accompanied by the appearance in 
agriculture of a regulated system of crop rotation. Under the impact of the changes, a village structure 
organised into a system of streets and consisting of plots of uniform size took shape, as well as the divi-
sion of the village lands according to land use and different forms of tenure.

The demographic, economic and agricultural processes that accompanied the various climatic and 
environmental changes in Western Europe appeared later in the Carpathian Basin, with the result that 
they fell in different climatic periods. The environmental and climatic determination of socio-economic 
processes on the basis of these should at least be treated with caution, but we cannot exclude the accom-
modation of different forms of cultivation to local climatic conditions.

Geoarchaeological investigations performed at the above two lakes indicate that for a more nuanced 
reconstruction of the medieval environment and of the connection between man and the landscape 
around him the performance of as many investigations as possible based on sources and methods as in-
terdisciplinary as possible is required. Launched in 2008 and still under way, the programme ‘Researches 
on Settlement Archaeology and Environmental History in Transdanubia’ sets this as its goal. The selec-
tion of the location for the research was warranted by the good source qualities on the one hand and 
by the existence of sampling locations suitable for environment history investigations on the other. The 
investigations are augmented by archaeological field walking, analysis of manuscript maps, and aerial 
photography.

Because of the changes over time to time in the bed of the River Dráva, a great number of oxbow lakes 
formed on the inundation area. At the same time, we have available to us two terriers with several place-
names which mention approximately twenty fish-ponds and fish traps, as well as giving a picture of the 
features characteristic of the settlement structure and landscape usage of a flood-plain area.

Although the work is at its initial stage, it seems on the basis of the findings so far that important data 
is given by those researches which, based on interdisciplinary sources and methodologies, examine the 
medieval landscape on local levels. As a result, our knowledge of the medieval environment can be nu-
anced by data that is more adequate in space and time.
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