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A Duna-Tisza köze számos természeti és kul-
turális érték őrzője. Változatos és sokarcú alföl-
di táj. Egykori árterek, mocsarak, lápok, szél-
fútta homokpuszták és szikesek tarkítják. Az 
elmúlt évezredek során a természeti környezet, 
a szántóföldi művelés alá vont területek,  vala-
mint az emberi lakhelyek kiterjedése térben és 
időben jelentősen átalakult, változott.
Amikor a várakat, halmokat kezdtük el számba 
venni ezen a vidéken, szintén változatosságuk 
volt a legszembetűnőbb: Olyan szeletei ezek 
a tájnak, melyek hol markánsan kiemelkedő 
pontok, hol az értő szemnek is alig észrevehe-
tők, de az emberi történelemnek és a táj fejlő-
désének egyaránt sok titkát őrzik. Általában az 
ember és a természet hagyományos és kíméle-
tes földhasználaton alapuló együttműködésé-
nek kiemelkedő példái, ezért is feltűnő, milyen 
keveset tudunk róluk. Napjaink felgyorsult 
világában érezzük megóvásuk szükségességét, 
de mint a laikus, aki először próbál táncolni, 
inkább csak toporgunk, és keressük a megfele-
lő irányt, ritmust.... 

Azok a helyek, amelyek jó kilátást biztosítot-
tak messzi vidékekre: a magaspartok, az árte-
rületeken fennmaradt ,,tanúhegyek”, alluviális 
hordalékkúpok az őskor óta kiemelt, központi 
színterei voltak a megtelepedésnek. Ezeket 
az alföldi ember szintén halmoknak, vagy ki-
terjedtebb voltuk miatt hegyeknek, esetleg 
funkciót rendelve hozzájuk, váraknak nevez-
te. A kérdéssel foglalkozók mesterséges árkok, 
sáncok után kutatnak, némelyiken földvárak 
megkopott nyomait vélik felfedezni. Az árvíz-
mentes hátakon, magaslatokon alakultak ki a 
többrétegű lakódombok, a tell települések is.
A halmok, lakódombok, földvárak több ezer 
éven átívelő kultúrák emlékei. Vallanak a le-
tűnt korok emberének természethez, tájhoz 
fűződő kapcsolatáról, tanúskodnak az egykori 
vízrajzi, ökológiai viszonyokról, őrzik létrejöt-

Bevezetés
„És álljon a domb, a multak jele,

Kímélve bánjon a vész is vele.”
(Arany János: A tetétleni halmon)

tük korának kulturális értékeit, hagyatékát, a 
régmúlt idők egy szeletét. Számtalan – kultúr-
történeti, néprajzi, régészeti, geomorfológiai, 
tájképi, botanikai – érték hordozói. Hozzájuk 
történeti mondák, néphagyományok és hiedel-
mek fűződnek. Lejtőik értékes növénytársulá-
sok élőhelyei, egykori vizeket, utakat kísérnek, 
ősi településeket és középkori templomokat 
rejtenek…

Vizsgálódásunkat ezúttal a Duna-Tisza közé-
re, a Két víz közére, a Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság (a továbbiakban KNPI) működési 
területére szűkítjük le. Tesszük ezt mindazért, 
mert egy alig kutatott területről van szó, válto-
zatos adottságokkal és sok-sok kérdőjellel. Az 
ember által emelt várak, halmok feltérképezése 
nem kis feladat, hiszen sok az idő sodrában az 
egykori környezettel együtt ,,átalakult”, eltűnt. 
Területünkön módszeres kutatások csak ritkán 
folytak. Komplex régészeti, táj- és természet-
védelmi szempontú feltárásukra, értékelésükre 
is csak napjainkban éled fel az igény. További 
pusztulásuk megakadályozása érdekében elke-
rülhetetlen gyakorlati lépéseket tenni. Ahhoz 
azonban, hogy konkrét intézkedéseket tehes-
sünk, pontos és megbízható adatokra, adatbá-
zisra van szükség.

Térségünkben a természetvédelem keretein 
belül a halmok, földvárak és egykori telepü-
lésnyomok nyilvántartásba vétele már évek óta 
folyik, azonban még nem készült a témakört 
bemutató írás. Közel tíz éves gyűjtőmunkánk 
eredményeként számos előrelépés történt, 
nagy mennyiségű adat és információ gyűlt 
össze, ezért is érezzük szükségszerűnek és hi-
ánypótlónak e népszerűsítő kiadvány megva-
lósítását.

Írásunk ismeretterjesztő szándékkal készült. 
Célja a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén lévő halmok és földvárak 
általános bemutatása, a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban 

Bevezetés Bevezetés

Árpás-halom (Orgovány)
fotó: Balázs Réka
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Tvt.) „kunhalom” és „földvár” definíciójának 
megfelelő 2015. május 31-ig nyilvántartásba 
vett halmok és földvárak ismertetése, egy-egy 
kiemelt természeti és kultúrtörténeti jelentő-
ségű halom, földvár leírása, a vizsgálatukkal 
kapcsolatos eredmények és kérdések felvil-
lantása, a jövőbeni megőrzésükre, természet-
közeli állapotba történő visszaállításukra és 
a roncsolást okozó tényezők felszámolására 
vonatkozó javaslatok megfogalmazása további 
kutatások reményében. 

A kiadvány alapja részben az a poszterkiállítás, 
mely 2009 ősze óta már több nemzeti parkban, 
múzeumban és egyetemen hívta fel a figyelmet 
értékeink megóvásának szükségességére.

Bevezetés Bevezetés

Névtelen halom Tömörkény határában 
fotó: Balázs Réka
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Ezerarcú táj
„Még áll a domb s én állok a felett,

Játszik velem bűbájos képzelet.
Csekély a domb, alig emelkedő,

Ormán csak fű, nem a bérc fenyve nő.”
(Arany János: A tetétleni halmon)

Az egykor itt élt népek máig fennmaradt, mar-
káns, tájformáló mementóit – a halmokat, la-
kódombokat, földvárakat egykori környezetük 
megismerésével lehet csak igazán megszólal-
tatni.
Az idők során a környezet az éghajlati válto-
zások, a természeti erők hatására, és később 
az ember tudatos beavatkozásával mindenhol 
folyamatosan változott. A Kárpát-medence az 
elmúlt 30 000 év során fauna- és flóramozgá-
sok szempontjából térben és időben fluktuáló 
mozaikokból állt, mely visszatükrözte az ég-
hajlatban mutatkozó változatosságot 
(Sümegi-Kertész, 1998). 

Jelentős különbség figyelhető meg a különbö-
ző alapkőzetek hatására még a laza üledéken 
képződött talajokon is (homokos, löszös, ártéri 
síkon képződött talajok).
A Duna-Tisza köze természetföldrajzi szem-
pontból nem egységes terület, négy eltérő 
sajátosságú középtáj alkotja: nyugaton a Du-
namenti-síkság, melyhez a Duna-Tisza közi 
síkvidék csatlakozik, délen pedig a Bács-
kai-síkvidék és az Alsó-Tisza-vidék keskeny 
sávja tagolja (Marosi-Somogyi, 1990). A mik-
romorfológiailag változatos vidék a különböző 
természeti adottságok és környezeti tényezők 
miatt az első földművelők megtelepedése óta 
más-más intenzitással volt lakott, általában e 
területek kulturális orientációja is különbö-
zött. 

Ha csak néhány emberi tényezőt vesszük cím-
szavakban sorra, beláthatjuk, milyen nehéz a 
tájtörténettel foglalkozó kutatók dolga: fokgaz-
dálkodás; felszíni vizek szabályozása; a szikes 
területek kiterjedése; a futóhomok megkötése; 
az ártéri erdők eltűnése…

I. Dunamenti–síkság 

A Dunamenti-síkság a Dunát csaknem 240 km 
hosszan és 20-30 km széles sávban egészen az 
országhatárig kísérő, magas ártéri folyóhátra 
és alacsony ártérre tagolódó középtáj. A pleisz-
tocén során a Duna több ágban folyt keresztül 
a mai Duna-Tisza köze területén. A mai táj-
kép és ártéri felszínforma kialakulása a Duna 
folyó észak-dél irányának (kb. 600 ezer évvel 
ezelőtti) megjelenésével kezdődött, tovább-
formálását a XIX-XX. században végrehajtott 
folyószabályozások is befolyásolták.  

A Dunát keletre teljes alföldi szakaszán maga-
sabb helyzetű folyóhát kíséri, helyet adva tele-
pülések sorozatának. A parti felgátolódási sáv 
és a Hátság között 15-25 km széles alacsony ár-
téri zóna húzódik: a hajdani Turjánvidék és az 
Örjeg, a szikes vízállások és puszták, valamint 
a tőzeges mocsarak és láprétek sávja 
(Iványosi, 2010).

A középtáj északi részén a Csepeli-sík, délebb-
re a Solti-sík és Kalocsai-Sárköz kistájakra ta-
golható. A Csepeli-sík és Solti-sík kistájak fel-
színét elhagyott meanderek, folyóágak gazdag 
hálózata borítja. Domborzatát Dunavecse és 
Solt között parti düne sorozat, a Nagy-ér haj-
dani medertolódásai által létrejött mélyedések 
és a Mezőföld pereméről a Duna által levágott 
két eróziós tanúhegy, a Solti-halom és a Té-
tel-halom teszi változatossá (Pécsi, 1967).
A Kalocsai Sárköz földrajzi értelemben jól 
körülhatárolható kistájunk, melyet nyugatról 
a Duna folyó, keletről a Duna-Tisza közi sík-
vidék pereme szegélyez. Északon a Nagy-ér 
medre határolja el a Solti-síkságtól, míg délen 
a Tolnai-Sárköz és a Bácskai löszhát orsószerű 
szűkületében fekszik. 

Ezerarcú táj Ezerarcú táj

Szikpadka  fotó: Balázs Réka

Böddi-szék (Dunatetétlen)  fotó: Kovács Sándor

Kiszáradt szikes tómeder  fotó: Oroszi Zoltán

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
működési területe  szerk.: Balázs Réka
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II. Duna-Tisza közi síkvidék 
(Homokhátság)

A Homokhátság az Alföld legnagyobb kiter-
jedésű, a Duna és a Tisza ártere fölé magaso-
dó, mintegy 7400 km  kiterjedésű középtája. 
Hordalékkúp-maradvány, nyugati határvo-
nalát éppúgy, mint a keletit, részben eróziós 
magaspartok jelölik (Ócsa-Újhartyán és Ke-
cel-Bajai, ill. az Alpári magaspart). Természe-
ti tájaink rendszertani felosztása alapján a 
vizsgált terület, a Duna-Tisza közi síkvidék 
középtáj északi részén a Pilis-Alpári-homok-
hát déli nyúlványa, nyugati, nagyobb részén a 
Kiskunsági-homokhát és a Bugaci-homokhát 
kistája, míg tőle keletre a Kiskunsági-löszöshát 
található. A középtájat délen a Dorozsma-Maj-
sai-homokhát kistáj zárja.

A felszín nagy részét jégkorszaki eredetű futó-
homok borítja, melyet az észak-északnyugati 
szelek fújtak ki a hajdani dunai hordalékkúp-
ból és a helyileg mozgatott üledékből. A felszín 
nagyobb része jól elegyengetett, ugyanakkor 
több területsávban erősen tagolt, északnyuga-
ti-délkeleti futású, nagy kiterjedésű (8-15 km 
hosszú, 2-3 km széles) buckavonulatokkal is 
találkozhatunk (Iványosi, 2010). A tájegység 
jellegzetes formái a homokbuckák közötti se-
kély mélyedések (semlyékek), amelyek felszín 
alatti rétegei között – az Alföldön egyedüli ter-
mészetes szilárd kőzetként – dolomitpad (réti 
mészkő) is kialakulhatott. Ezt építőkőként az 
elmúlt évszázadok során többfelé kitermelték 
és pl. a középkorban templomok alapozásá-
hoz, falának emeléséhez használták fel.  
(Kustár-Balázs, 2013).

Ezerarcú táj Ezerarcú táj

III. Bácskai-síkvidék

A Bácskai-síkvidék a főként futóhomokkal borított kiskunsági hordalékkúptól délre helyezkedik 
el, a Duna-Tisza köze délnyugati részén. A löszös, homokos löszös takaróval borított táj kisebb 
hányada fekszik Magyarország területén, vonulata az országhatáron túl a Telecskai-löszplatón 
folytatódik. Hordalékkúp-síkság, melynek kialakulását egyesek a Kelet-Mecsekből érkező pata-
kokkal magyarázzák, mások az Ős-Sárvíznek tulajdonítják (Mezősi, 2011). A Duna árterére mere-
dek (eróziós) peremmel szakad le, melynek részei Kecel, Császártöltés, Hajós, Nemesnádudvar és 
Baja magaspartjai. Kistájai északon az Illancs, amely futóhomokkal borított hordalékkúp síkság, 
déli részére lösszel fedett felszínek nyúlnak. A középtáj déli részén fekvő Bácskai löszös síkság 
kistáj nyugaton terasszal – a Duna észak-dél irányú folyásának megjelenésével – határolódik el a 
dunántúli területektől. 

 IV. Alsó-Tiszavidék

Az Alsó-Tiszavidék a Duna-Tisza köze keleti részén található. A Tisza kanyargós folyása által ho-
locénban kimélyített, majd feltöltött mélyedése, mely több helyen a Duna-Tisza közi síkvidék pe-
reméig is eljutott, és alámosta azt (Tiszaalpár magaspartja), így a táj nyugati pereme élesen elválik 
attól. Az alacsony és magas ártér néhány löszös kiemelkedése és parti dűnéi adják a táj jellegzetes-
ségét, melyek az emberi megtelepedésnek is fontos színterei voltak. A KNPI működési területét 
érintő kistája a Dél-Tisza-völgy, melynek felszíne folyómedrekkel, morotvákkal sűrűn behálózott 
terület, mélyebb részei a folyószabályozások előtt időszakos vízborítás alatt álltak.

Csólyospálosi földtani feltárás
fotó: Balázs Réka

S. Nagy-tanya (Kerekegyháza)
fotó: Balázs Réka

Kopasz-hegyi homokfodor
fotó: Oroszi Zoltán

A Tisza ártere a tiszaalpári magaspart lábánál
fotó: Balázs Réka

Löszfal Szeged-Öthalomnál
fotó: Balázs Réka

Katymári löszfal
fotó: Balázs Réka

Löszfal
fotó: Balázs Réka

Madarasi löszfal
fotó: Balázs Réka

Fülöpházi homokbuckák
fotó: Oroszi Zoltán
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A területek sajátos kulturális fejlődése mindig 
a helyi adottságok függvényében bontakozott 
ki. A XIX. századig a Dunamenti-síkság és a 
Tisza-völgy gazdálkodási, megtelepedési lehe-
tőségeit a fő folyók évente többszöri áradásai 
határozták meg. Az ártereken a földművelés 
kisebb területeket foglalt, a gazdálkodásban 
nagy szerepet játszott az állattartás és az ártéri 
erdők használata. A Homokhátság mozgó fel-
színe főként az állattartó népeknek kínált élet-
teret. A Bácskai löszös síkság viszont kiválóan 
alkalmas volt a földművelésre, és a Balkánról 
érkező kulturális hatások egyik fontos olvasz-
tótégelye volt.  

Kiemelt stratégiai jelentőséggel bírtak az egyes 
területek közötti utak és határzónák. Ilyen fon-
tos terület volt a Duna folyó vonala időszakos 

vízfolyásaival, gázlóival, révhelyeivel; a magas- 
és alacsony ártéri területek találkozása; a Du-
na-Tisza közi síkvidék peremterületei, kiemel-
ten az Örjeg keleti oldalán húzódó magaspart, 
mely Keceltől délre helyenként több mint 20 
méterrel magasodik a Kalocsai Sárköz kistája 
fölé. 

 Az egykori közlekedési útvonalak, dunántúli 
gazdasági kapcsolatok megértése kiemelt fon-
tosságú azért is, hiszen a Duna-menti régészeti 
anyagok intenzívebb kapcsolatot mutatnak 
a dunántúli emlékanyaggal, mint más, az Al-
földről ismert lelőhelyek anyagával. A dunai 
átkelőkön és a Duna mentén nyugati, illetve 
észak-déli kapcsolatok érvényesültek az első 
földművelők kb. 7500 évvel ezelőtti megtele-
pedése óta. Ám nemcsak a neolitikum során 

szembetűnő az eltérő kulturális orientáció, ha-
nem a későbbi korokban is, pl. a bronzkorban 
(mészbetétes és Vatya kultúra népe; halomsí-
ros, urnasíros kultúra terjedése). 
 
Tény, hogy az ártéri környezet a Duna másik 
oldalán sem volt nagyon eltérő (időszakos el-
öntések, réti talajtípusuk stb.) (Romsics, 1998; 
Gallina-Romsics, 1996). A Duna, mint határ-
folyó a rómaiak idején jelenik meg csak mar-
kánsabban, bár a Duna bal partján húzódó, és 
a jobb oldalon őrállásokkal megerősített római 
erődrendszer tövében is megtelepedtek a szar-
maták. Az alföldi régészeti leletanyag bizonyít-
ja, hogy élénk kereskedelmi kapcsolatban volt 
a két terület egymással. 

A délről, a Balkán irányából érkező hatá-
sok (pl. első földműves kultúrák elterjedési 
határai) északon általában a Kalocsa-Kun-
hegyes-Berettyóújfalu vonalig húzódtak. A 
Homokhátságot és a Tisza-völgyét a nyugati 
hatások általában a Bácskai löszös síkság és a 
vajdasági területek közvetítésével érintőlege-
sen érték el, viszont itt sokkal több, a Tisza és 
mellékfolyói mentén lévő utak által közvetített 
erdélyi és északalföldi kulturális kapcsolat is 
megmutatkozik. A keletről érkező sztyeppei 
népek szintén különböző módon lakták be, 
használták e területeket, és emeltek vezetőik 
számára kurgánokat örök nyughelyül. 

Táj és ember - Ember és táj Nagycsászárné-halma (Tömörkény)
fotó: Balázs Réka
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„Még áll a domb s én állok a felett,
Játszik velem bűbájos képzelet.
Csekély a domb, alig emelkedő,

Ormán csak fű, nem a bérc fenyve nő.”
(Arany János: A tetétleni halmon)

A magyar népnyelv számos természetesen és 
mesterségesen képződött tájképi elemet ne-
vez halomnak. Számbavételüknél elsődleges 
feladat, hogy eredetüket tisztázzuk.

A kunhalom kifejezés a XIX. században nyel-
vújítás hatására született, mesterségesen kép-
zett összetett szó, mely Horvát István (1784-
1846) nyelvész-történésztől származik. Mit is 
takar az elnevezés? Megalkotott kunhalom 
szava abból a meggyőződésből fakadt, hogy 
ezeket az emberkéz alkotta halmokat a bete-
lepülő kunok hozták létre (Tóth, 2004). Ez a 
nézet nagyon sokáig tartotta magát, bizony-
ság erre az 1935-ben írottak idézése: „Fülöp-
szállás és Majsa határában Kunjakabkorhán 
emelkedik (ezt a területet valószínűleg But-
hemer fia Jakab sírdombjáról nevezték el.) Egy 
1409. évben kiadott oklevélben említés törté-
nik Korhánhegyről… Kunszentmiklós,     

Szabadszállás és Fülöpszállás határában Kor-
hándülő és Korhánszék nevű szíkes határrész 
található. Ezekből az adatokból arra követ-
keztethetünk, hogy a kúnhalmoknak, tatár- és 
törökhalmoknak, átallesőhalmoknak, őrhal-
moknak nevezett, sokszor tervszerű térbeli el-
helyezettségű halmaink besenyő és kun eredetű 
sírdombok, vagy ahogy régen nevezték, korhá-
nyok, azaz kurgánok”(Scheftsik, 1935).
A kunhalom szó a nép körében nem volt is-
mert, és földrajzi névként sem használták, 
hiszen pl. „Templom-kunhalom” vagy „Ol-
tó-kunhalom” nevekkel sohasem találkozunk. 
Mint szakkifejezés honosodott meg nyelvünk-
ben, azonban mára általánossá és ismertté vált 
a köznyelvben is. A Nagykunságban a tájból 
– 5-10 méter magasan – kiemelkedő képződ-
ményeket nevezi a népnyelv halomnak, mely 
a Jászságban is igen elterjed megnevezés, de 
elterjedése a Kiskunságban nem éri el a hegy 
szóét (Tóth, 2002).

Halmok Magyarország szinte minden táján 
előfordulnak, és nem korlátozódnak a kun 
szállásterületre. Az Alföldön számosat talá-
lunk közülük a Nagykunságban, Jászságban, a 
Duna-Tisza közén, a Bácskában, a Tiszántú-
lon pedig a Marosig. 

A Dunántúlon a halomsíros kultúra népcso-
portja építette az első halmokat a bronzkor-
ban, nagy kiterjedésű halomsírmezőket hozva 
létre pl. a Bakonyban (Kustár, 2000). A késő 
bronzkortól megjelennek a közösség kiemel-
kedő tagjainak elkülönült nagyobb halmai is, 
amelyek megjelenésükben, méretükben vete-
kednek az alföldi halmokkal. A vaskor korai 
szakaszától gazdag mellékletekkel ellátott bel-
ső gerendavázas sírkamrák jelennek meg a föld 
mellett gyakran kőkonstrukciókkal megerő-
sítve szinte az egész Dunántúl területén (csak 
példaként emelünk ki néhány nemzetközileg is 
jelentős lelőhelyet: Sopron-Várhely, Fehérvár-
csurgó). Nem szabad elfelejteni, hogy Százha-
lombatta is a határában lévő „száz halomról” 
kapta nevét, melyek közül többet fel is tártak 
és az egyik halom rekonstrukciója a Matrica    
Múzeum és Régészeti Park fő attrakciója. A 
római korban a Pannonia provinciává alakult 
Dunántúlon újraéledt a halomsíros temetkezés 
szokása, amely halmok közül több monumen-
tális méretet is elért (Inota, Baláca)
(Palágyi, 1990; Palágyi-Nagy, 2000).

A dunántúli halmok kultúrtörténetünk ugyan-
olyan jelentős emlékei, mint az – eredetükben 
szintén heterogén – alföldi halmok. Minde-
zek alapján megtévesztő a kunhalom kifejezés 
ilyen széles körű és általános használata. 
A kulturális örökségvédelmi hatóság Ma-
gyarország valamennyi mesterségesen emelt 
halmát régészeti érdekű területként kezeli, 
legtöbbjük szerepel a régészeti lelőhelyek köz-
ponti nyilvántartásában. 
A Tvt. hatályba lépése óta védett „kunhal-
mok” és „földvárak” (a törvényben megjelenő 
szóhasználatot idézve) fogalmának meghatá-
rozása azonban csak a Tvt. 2003-ban történt 
módosításával került a törvény szövegébe: 
„A kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális 
örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szem-
pontból jelentős domború földmű, amely ki-
magasodó jellegével meghatározó eleme lehet a 
tájnak.” 

A természetvédelmi szabályozás a terepen 
beazonosítható tájképi elemekre fókuszál, 
részben ebből adódik, hogy a nemzeti park 

Kunhalom? Kunhalom?

Kunhalom?

Borsi-halom (Kiskunfélegyháza)
fotó: Balázs Réka

Vásárhalom (Újsolt)
fotó: Balázs Réka
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igazgatóságok által kezelt halomkataszter eltér 
a régészeti lelőhelyek közhiteles nyilvántartá-
sától. A dunántúli halmok a természetvédelmi 
törvény erejénél fogva nem kerültek országos 
védelem alá, melynek oka az lehet, hogy ál-
talában erdőgazdálkodásba vont területekről 
van szó – vagy egyszerűen ezen értékeikkel a 
kutatás mindezidáig sokkal kevesebbet fog-
lalkozott. Pozitív példa mégis akad: az inotai 
halomsír-rekonstrukció, a százhalombattai 
régészeti park halmainak gyepesítése rámutat-
nak a természetvédelem és kulturális örökség-
védelem közös feladatára, és megerősítik azt az 
igényt, hogy pontosabb definíció szülessen.

A természetvédelmi törvény által használt 
„kunhalom” fogalom a Tvt.-ben tág keretben 
került megfogalmazásra, amihez hozzájárul-
hatott a kulturális örökségvédelmi állásfogla-
lás hiánya is. A kunhalom kifejezés használata 
nem releváns az alföldi halmok tekintetében 
sem, általánosan elfogadott és bizonyított ezen 
halmok keletkezési idejének és körülményei-
nek különbözősége.
A leírtak alapján szükségesnek látszik a véde-
lem tárgyának pontosítása, a természetvéde-
lem és a kulturális örökségvédelmi szakértők 
együttes munkájával a meglévő adatbázisok 
egységesítése.

Több éves kutatómunkánk alapján javasoljuk, 
hogy a történeti időkben ember által emelt 
halmokat egyszerűen „halomnak” nevezzük.
 
A kunhalom kifejezés halom elnevezésre 
cserélése és következetes használata a szak-
mai körökben igen kívánatos lenne, hiszen 
sokkal inkább alkalmas arra, hogy gyűjtő-
fogalomként ugyanolyan súllyal kerüljenek 
felmérésre, nyilvántartásba és ez által véde-
lem alá a Magyarország területén előforduló 
különböző korokban emelt halmok, ill. ha-
lomcsoportok. Ezen kategórián belül a leg-
nagyobb csoportot a sírhalmok képviselik, 
melyek kiegészülnek a más célból létesített 
halmokkal (pl. határ- és kápolnahalmok).  
A korábban a természetvédelmi gyakorlat 
által idesorolt lakódombok (tell-települé-
sek) önálló, sem a halmok, sem a földvárak 
közé nem sorolható kategóriát képviselnek, 
bár a bennük lévő hatalmas régészeti hagya-
ték miatt talán mindhárom csoport közül a 
legsérülékenyebbek (Anders et al., 2010). A 
meghatározásnál érdemes mindig az eredeti 
funkciót figyelembe venni, hiszen némiképp 
magunkat cáfoljuk, mikor felidézzük, hogy 
a fajszi Kovács-halom lakódombjáról a XVI. 
századból mint határhalomról van adatunk  
(Csorba, 2000). 

Kunhalom? Földvár?

A halmokat és földvárakat a történelem során 
az ember által emelt mesterséges voltuk kap-
csolja össze, földműveik egykor meghatározói 
voltak a tájnak. A földvár fogalmának megha-
tározása sem egységes a szakirodalomban: 
A Tvt. rendelkezése alapján ,,a földvár olyan 
védelmi céllal létesült vonalas vagy zárt alak-
zatú földmű, amely azonosíthatóan fennma-
radt domborzati elemként történeti, kulturális 
örökségi, felszínalaktani, illetve tájképi értéket 
képvisel.” 
Czajlik Zoltán régész a következőképpen hatá-
rozta meg a földvárakat: ,,olyan régészeti lelőhe-
lyek, amelyek erődítettek, s az erődítés felhordott 
földből épített sáncból és/vagy a terepszintbe vá-
gott árokból áll. Minthogy ezek az erődítmények 
többnyire kiaknázzák a terepadottságokban rej-
lő lehetőségeket, előfordul, hogy a szakadékos, 
vagy más természetes okból megközelíthetetlen 
részeken sánc, vagy árok nem épült” 
(Czajlik, 2004).

Földvár szavunk ugyanúgy mesterségesen al-
kotott szó, mint a kunhalom kifejezés, bár a 
középkor óta feltűnik a történeti forrásokban, 
településnevekben (Dunaföldvár, Tiszaföld-
vár). A középkorban tekintet nélkül építőanya-
gukra a IX-XII. században a latin civitas, a XIII. 
századtól pedig a castrum szó jelölte a gyakran 
hatalmi központként is működő védműveket. 
Szórványosan előforduló magyar nevükön pe-
dig várnak említik őket (Wolf, 2010).

Földvár?
A meghatározás kérdőjelei

A Duna-Tisza közén létesült földvárak azo-
nosítása vidékünkön egyszerű terepszemlével 
nehézkes feladat. Természetesen itt is utalhat-
nak a meglévő terepformák az egykori védmű-
vekre, de mivel szinte kivétel nélkül intenzív 
földművelés alá eső területen helyezkednek 
el, az egykori árkok mára betemetődtek, a 
sáncok pedig lassan leomlanak a környező te-
rep szintjére. Számos épített domborzati elem 
(egykori árok, sánc) mára csupán a légifotózás, 
geofizika révén révén azonosítható, pedig a 
természetvédelmi oltalom egyik kritériuma az 
azonosíthatóság. Amíg a természetvédelemi 
definíció csak a földvár fogalommal foglalko-
zik, és kizárólag domborzati elemként megje-
lenő tájelemeket tekint annak, addig a régésze-
ti kutatásban elkülönülnek a tell települések, a 
neolit körárkos rendszerek, a bronzkori és vas-
kori erődített telepek, a római ellenerőd rend-
szer, a középkori udvarházak vagy pl. a török 
kori palánkvárak stb. Azonban ezen védművek 
funkciójára és korára elsősorban ásatásuk ré-
vén nyerhetünk megbízható adatokat.
A természet- és a kulturális örökségvédelem 
közös feladata az e köbe sorolható emlékek 
pontosabb meghatározása. Addig is talán 
szerencsésebb a földvárak helyett védművek 
említése az Alföldön, bár ebben az esetben a 
lineáris árok és sáncrendszerek védelmének 
kérdése is felmerülhet (pl. Csörsz-árok vagy a 
császártöltési töltés védelme) 
(Wicker-Knipl, 2005).  
A beazonosított védművek korának közelítő 
meghatározása általában könnyebb feladat, 
mint a halmok esetében, hiszen ezek területén 
emelt lakóépületek háztartási hulladékait egy 
egyszerű terepbejárás alapján korszakolhatjuk.

Sapka-hegy (Miske)
fotó: Balázs Réka

A vaskúti szarmata sánc a 2005. évi légi felvételen
forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
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Hazánkban a halmok és földvárak megőrzé-
sének fontosságára a honismereti kutatók, 
régészek, természetvédők már a XIX. század 
végétől igyekeztek határozottan felhívni a fi-
gyelmet. Nagy előrelépést jelentett, amikor 
az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, 
tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről szó-
ló 24/1991. (IV. 17.) OGY határozat, majd 
a végrehajtására kiadott 3515/1991. számú 
Kormányhatározat a természetvédelem fon-
tos feladatának jelölte ki ezen kultúrtörténeti 

emlékek védelmét: „Az Országgyűlés felkéri a 
Kormányt, hogy dolgozzon ki és léptessen életbe 
részleges gazdálkodási és beruházási moratóri-
umot a természetes vízfolyások, tavak, tározók, 
csatornák partmenti övezetének, a mocsár- és 
lápmaradványok, a természetes- és természet-
közeli erdők, természetes gyepek, kunhalmok, 
ősi telephelyek, egyéb kultúrtörténeti emlékek és 
a jellegzetes alföldi településszerkezet védelmé-
re” – mely széles meghatározásba akár az ösz-
szes régészeti lelőhely beletartozhat. 

A természetvédelmi törvény hatálybalépése 
óta (1997. január 1.) ex lege – azaz a törvény 
erejénél fogva védett – országos jelentőségű vé-
dett természeti területnek minősül valamennyi 
halom és földvár, melyek kiemelt természet-
védelmi oltalmáról a Tvt. 23. § (2) bekezdése 
rendelkezik. A Tvt. a halmokat és földvárakat a 
védett természeti területeken belül természeti 
emlék kategóriába sorolja.
A régészeti örökség fogalmával először a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyv-
tári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény foglalkozott.  Abból a 
célból, hogy a nemzeti és az egyetemes törté-
nelem során felhalmozott kulturális örökség 
feltárásának, tudományos feldolgozásának, 
megóvásának, védelmének, fenntartható hasz-
nálatának és közkinccsé tételének törvényi 

A jogi védelem
kérdései

„Az emberi tudás remekbe készült alkotásait körí-
tő természeti díszek, valamint a kultúrhistóriailag, 
vagy az emberi vitézség hőstettei révén, történelmi 
események által, hírneves egyénekhez fűződő vala-
mely emlékkel stb. a nemzet történelmét érdeklőén 
nevezetessé lett helyek meg felelő természeti díszekkel 
való ellátása, gondozása és fenntartása tehát ha-
zafias kötelesség, és az otthonvédelemnek elsőrendű 
feladata. Ezek a természeti díszek – ha még nem 
azok – az idők során természeti emlékekké válnak” 
(Kaán, 1931).

A jogi védelem kérdései

feltételeit megteremtse, fogadta el az Országy-
gyűlés a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvényt, mely meghatároz-
za, hogy a régészeti örökség elemeit lehetőleg 
eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, 
eredeti összefüggéseikben kell megőrizni, ill. a 
11. §- ában foglaltak alapján törvény erejénél 
fogva általános védelem alatt állnak. A törvény 
rendelkezik arról, hogy a hatóság a régészeti 
lelőhelyekről központi nyilvántartást vezet és 
a természetvédelmi őrszolgálat közreműködé-
sével gondoskodik a régészeti örökség védel-
mével kapcsolatos feladatokról. Ezen törvényi 
rendelkezés általánosan foglalkozik a régészeti 
lelőhelyekkel, nem emeli ki külön sem a hal-
mok, sem a földvárak csoportját.
A kiemelkedő történeti és kulturális jelentő-
ségű helyek külön jogszabály alapján védett- 
vagy fokozottan védett régészeti lelőhelyekké 
is nyilváníthatóak, mint történt ez a Lebő-ha-
lom (Szeged-Tápé), a vaskúti halmok vagy a 
fajszi Kovács-halom esetében.
A Tvt. hatályba lépése után megkezdődött 
Magyarország ún. kunhalom kataszterének 
összeállítása, egy folyamatosan bővíthető adat-
bázis kiépítése. Ennek a munkának vezetője 
Tóth Albert, aki az utóbbi időben legtöbbet 
foglalkozott a természetvédelmi szabályozás-
ban alkalmazott „kunhalom-fogalom” értel-
mezésével. A kunhalom kifejezést gyűjtőfoga-
lomként értelmezi, ide sorolva a sírdombokat 

(kurgán), lakódombokat (tell telep), őrhal-
mokat és határhalmokat, miközben vizsgá-
lódása az alföldi területekre összpontosul                                                   
(Tóth, 1999; Tóth, 2004).
 
E meghatározás alapján folyik napjainkban 
is a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 
működési területén lévő halmok nyilvántar-
tásba vétele, melyben a ,,kunhalom”, mint 
gyűjtőfogalom alatt megjelennek a temetke-
zési, de a településhalmok és határhalmok is                        
(Balázs, 2006). 

A vizsgált területen a halmok száma egykor 
több ezer is lehetett, ezek töredékét lehet nap-
jainkban beazonosítani. A természetvédelmi 
oltalom alá helyezhető – a terepen meghatá-
rozó térszíni formaként megjelenő – halmok 
száma a folyamatosan zajló régészeti-, termé-
szetvédelmi szempontú hitelesítés és értékelés 
eredményeként jelen ismereteink szerint 125 
darab, de számuk folyamatosan nő. A nyilván-
tartásba vett halmokat az egyes halomtestek 
geomorfológiai karaktere, művelési ága, fel-
színborítottsága, veszélyeztetettsége és állapo-
ta alapján lehet értékelni. A földvárak esetében 
is elkezdődött egy hasonló adatbázis kiépítése, 
de ezek esetében sokkal több adat vár hitelesí-
tésre, ami elodázza a gyakorlati védelem meg-
valósulását. 

A jogi védelem kérdései

Csősz-domb (Dunapataj)
fotó: Balázs Réka
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A nyilvántartás valamennyi halomra vonatko-
zóan a következő adatokat tartalmazza:

A nyilvántartásban szereplő halmok megfelel-
nek a Tvt.-ben foglalt kritériumoknak, viszont 
értékelésük több szempontból nehézséget je-
lent. A Tvt. a halom esztétikai megjelenítését 
veszi alapul, vagyis meglévő terepformát véd, 
és nem foglalkozik a korábban erodált, nap-
jainkban a helyszínen már szabad szemmel 
nem azonosítható halmokkal. Így a halmok 
épségére, kiterjedésére vonatkozó megállapí-
tások nyilván torzak. A gyakorlati tapasztalat 
azt mutatja, hogy korántsem egyszerű a hal-
mok keletkezésének eredetét egyértelműen 
eldönteni, főleg egy olyan környezetben, mely-
ben természetes maradványfelszínek vagy         
anyagáthalmozódások is jelen vannak. Külö-
nösen nehéz ez azért is, mert tudjuk, hogy a 
mesterséges halmok megépítésénél eleve olyan 
magasabb térszínt választottak, mely a vízjárta 
területektől mentes volt.

A jogi védelem kérdései

A 2009–2014 közötti időszakra vonatkozó 
Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 
96/2009. (XII. 9.) OGY határozat 5. Tematikus 
akcióprogram rendelkezik a halmok és földvá-
rak védelméről is :
„A veszélyeztető tényezők között első helyen az 
emberi beavatkozás áll, de természeti behatások 
ellen is védekezni szükséges. A jelenlegi nyilván-
tartás szerinti 1732 db kunhalmot és 378 db 
földvárat (amelyek egyben a kulturális örökség 
részei is) leginkább az intenzív mezőgazdasági 
művelés, az illegális anyagnyerés, a gyomosodás 
és az idegenhonos özönfajokkal való fertőzöttség 
veszélyezteti.
„Célok:
– Az ex lege területek felmérésének és nyilván-
tartásának áttekintése és hatékonyabbá tétele.
– Az ex lege területek hatósági határozattal való 
kijelölésének és ingatlan-nyilvántartási feljegy-
zésének befejezése.
A célok elérése érdekében szükséges intézkedések
Kormányzat:
– A… kunhalmok és földvárak kiterjedését meg-
állapító egyedi hatósági határozatok kiadása 
és a védett jogi jelleg ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzése (a szükséges dokumentumok, pl. vál-
toztatási vázrajz biztosítása).
– Korszerűsített felmérési módszertan bevezeté-
se és alkalmazása, a felmérési adatok feldolgo-
zása.
– Az ex lege védett… kunhalmok, földvárak 
hatékonyabb védelme érdekében a művelési ág 
változtatásához, ingatlanmegosztáshoz stb. a 
szükséges források biztosítása.”

Az európai uniós követelményeknek megfele-
lően kiemelten fontos feladat a táj jellegzetes 
elemeinek megőrzése, védelme. Így a közös-
ségi kötelezettségeknek megfelelően Magyar-
országon a védendő tájképi elemek körébe 
2010-ben a halmok is bekerültek, azonban a 
földvárak – részletes feldolgozás hiányában – 
nem.

Az előremutató 
védelem eszközei

Az egységes területalapú támogatások és egyes 
vidékfejlesztési támogatások igényléséhez tel-
jesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környe-
zeti Állapot” fenntartásához szükséges felté-
telrendszer, valamint az állatok állategységre 
való átváltási arányának meghatározásáról 
szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet „célja, 
hogy az egységes területalapú támogatások és 
egyes vidékfejlesztési támogatások igénybevé-
teléhez szükséges, a „Helyes Mezőgazdasági és 
Környezeti Állapot” fenntartását szolgáló, az 
Európai Unió általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusai által előírt minimá-
lis gazdálkodási és környezetvédelmi követel-
mények, valamint e követelmények megsértése 
eseteinek meghatározásával biztosított legyen a 
mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági 
és ökológiai állapota, továbbá hogy az állatok 
állategységre való átváltási arányai meghatá-
rozásra kerüljenek.” A rendelet 2. § o) pontja 
alapján a ,,kunhalom” „a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (3) bekezdés 

Az előremutató védelem eszközei

Halmok felmérése közben
fotó: Kovács Sándor

Nyilvántartott halmok a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
szerk.: Balázs Réka

1.  FÖMI kód (a Földmérési és Távérzékelési   
      Intézet által generált halom azonosító szám)       
2.  A halom legmagasabb központi pontjának 
     EOV koordinátája
3.  A halom sugara (m)
4.  A halomtest által érintett területek helyrajzi   
     száma
5.  A halom elnevezése
6.  A halom állapotleírása
7.  A halom védettsége (ex lege kunhalom 
     védettségen túl egyéb természetvédelmi    
     vagy kulturális örökségvédelmi oltalom)
8. A halmon található védett természeti érték
9. A halmot veszélyeztető tényező
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f) pont szerinti definíciónak megfelelő, a Me-
zőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben 
meghatározott és feltüntetett területi kiterje-
déssel rendelkező objektum.” A rendelet 1. szá-
mú, a „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti 
Állapot” előírásai alapján a Mezőgazdasági 
Parcella Azonosító Rendszerben (MePAR) 
rögzített tájképi elemek megőrzése kötele-
ző. Így a halom területén gyep felszínborítás 
helyreállítása érdekében történő előkészítő 
beavatkozások kivételével bárminemű mező-
gazdasági talajmunka végzése tilos. A halom 
területén végzett fakivágás során tilos a föld-
mű bolygatása. Értékeink, a területek helyes 
mezőgazdasági és környezeti állapota meg-

óvásához a területen élők és gazdálkodók, a 
természetvédelem és a kulturális örökségvé-
delem közötti együttműködés és kölcsönös   
összhang kialakítása szükséges. 
 
A gyakorlati végrehajtás első lépései (védett 
halomtestek szántóföldi művelésből való ki-
vonása és visszagyepesítése) napjainkban 
valósulnak meg. A törvényi kötelezettség ha-
tékonyságát növelheti az egyes halmok tulaj-
donosainak, a területeken gazdálkodóknak a 
halmok megóvásának jelentőségéről, a jog-
szabályváltozásokról, pályázati lehetőségek-
ről, támogatási formákról történő folyamatos 
tájékoztatása. 

Az előremutató védelem eszközei

A Duna-Tisza közén fekvő halmok hajdani 
árterületek szélén, hordalékkúpok, hátak leg-
magasabb pontjain állnak. Jellemzően egykor 
élő vízfolyások közelében lévő természetes 
dombháton, olykor több eltérő tájtípus határán 
emelték. A Homokhátság területéről kevesebb 
halmot ismerünk, ennek oka talán a tájba való 
besimulásuk /pl. Fülöpszállás (Sátán-halma), 
Szabadszállás környéke (Hintók-halma)/, és 
ugyanilyen probléma a Bácskai-síkvidéken 
beazonosítani a tényleges halmokat…(pl. Vas-
kút térsége). Álljon itt csak egy példa bizony-
ságul: Kiskőrös határát vizsgálva az 1. katonai 
térkép felvétele több, mesterséges halomnak 
tekinthető szabályos kiemelkedést jelez, ame-
lyek a földművelés és erózió hatására mára 
nem jellegzetesek, de régészeti módszerek-
kel esetleg bizonyságot kaphatunk ezekről. A 
korábbi térképi jelölések alapján pl. Hegyes-
halom, Első domb, Kanász domb említhető. 
A térségben több mesterséges halom ismert, 
köztük a legjellegzetesebb a cebei Kosztolík 
(Templomdomb).

A szájhagyomány és a régi dűlőnevek Kiskő-
rös határában további helyeken utalnak régi 
halmokra. Mesterséges voltuk nem minden 
esetben igazolt, de jó adottságaik miatt tele-
pülés és/vagy temetkezés nyomainak őrzői, 
mint pl. Pandúrhalom, Csonthalom, Ráckúti 
dűlő (Ráchalom), Feketehalom, Kosztolnyik, 
Agárhalom, Meleghalom. Hasonló jellegű 
leletek előkerülése várható a további halom 
utótagú helynevek területéről: pl. Kesehalom, 
Zöldhalom (Meskó, 1989). A természetvédel-
mi halomnyilvántartásba ezek közül csupán 
a Csont-halom, Agár-halom, Fekete-halom és 
Meleg-halom került.

Élők és holtak otthona már évezredek óta el-
vált egymástól. Bár akadtak kivételek, általá-
ban temetők, magányos sírok őrizték/őrzik 
őseink porát. 

Temetéskor mindig az adott közösség normáit, 
elvárásait követték, melyek hitükben gyökerez-
tek. A temetés rítusában visszatükröződhetett 
a halálról alkotott közösségi elképzelés mellett 
a halott és az élők egykori kapcsolata (a halott 
társadalmi helyzete, rokoni kapcsolatai, foglal-
kozása, vagyonossága, esetleg a közösségből 
való kirekesztettsége, áldozati szerepe). 
A sírok csontvázas vagy hamvasztásos vol-
ta, tájolása, mellékletei a régészeti kronológia 
iránymutatói. A sírhalmokat mesterségesen 
hordták össze, ezt idézi meg a Vásár-halom 
(Solt) másik neve is:  Sapkahögy,  melynek 
földjét állítólag sapkával hordták össze   
(Nagy, 1990). 

„Csak, mintha pajzán szélfiak szeszélye
Egykor magát mulatta volna véle,
Midőn a porba’ játszván, mint szokott,
Fövényből a pusztán csibét rakott.
Vagy mintha ember hányta volna nemrég...
Ki gondolná, hogy százados nagy emlék!”
(Arany János: A tetétleni halmon)

,,Elképzelhetetlen, 
hogy természet alkotta”

Elképzelhetetlen, hogy a természet alkotta
Halom Csongrád és Gátér határán fotó: Balázs Réka Kiskőrös határa az első katonai felmérésen forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
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Sapka-hegyet találunk Miskén is, de a népha-
gyomány számos más halomnál is megidézi 
ezt a történetet, pl. csak Dusnok határában 
több helyről is mesélték (Test Halom-Homka, 
Turszka homka) (D. Szabó, 1992).

A halomépítés nagyobb létszámú csoport ösz-
szehangolt munkáját igényelte. A sírokat jellel 
látták el, bár ezek az emlékezettel együtt idő-
vel porrá lettek. Az Alföldön eredetük szerint 
leggyakrabban őskori (rézkori, bronzkori, 
vaskori), római kori (szarmata) vagy nomád 
életformát követő kunok egyes temetkezé-
seinek halmai találhatók meg. A Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 
viszont nem vállalkozhatunk arra, hogy meg-
határozást adjunk a mesterséges halmok kelet-
kezésének korára vonatkozóan, hiszen térsé-
günk halmainak keltezése komplex kutatások 
hiányában csupán a rajtuk talált másodlagos 
megtelepülésből, rátemetkezésből vonatkoz-
tatható. Mivel a halmok építése a rátelepülé-
sek, beletemetkezések korát megelőzi, feltéte-
lezhető, hogy a halmok egy része a bronzkort 
megelőző időszakra keltezhető, pl. Szima-ha-
lom (Solt).  A halmokat gyakran mint árvíz-
mentes magaslatot a később itt élők is temet-
kező- vagy lakhelyül választották – a solti 
Zöld-halomról pl. úgy tartják, hogy árvízkor a 
révbéri dűlőnek csak ez a magaslata zöldellt ki 
a víztengerből – keletkezése után néhányszáz 
évvel bronzkori urnasíros temető néhány sírját 
ásták bele, majd ismét több ezer év elmúltával 
nyújtott csontvázas sírok bolygatták felszínét 
(Nagy, 1990).  

A legtöbb halom esetében azonban hiányoz-
nak a másodlagos régészeti leletek. A későbbi 
emberi jelenlét pedig többször pusztító volt: 
sírrablók hatoltak a halomtestbe, így rongál-
va, semmisítve meg a múlt kincseit, ezért tu-
dományos módszerek bevetése nélkül fel sem 
merülhet koruk meghatározása. Az őrhalmok, 
határhalmok egy része középkori, újkori ere-
detű is lehet. Néha a régi háborúk vagy nagy 
járványok tömegsírjainak tartják őket. Kutatás 
hiányában csak kérdezni tudunk: Vajon ide 
tartozik a pálmonostorai Kolerás-part? 
Ha nem akadt más, biztos határjelölő is le-
hetett: A középkortól kisebb határhalmokat 
emeltek, de jellemzőbb volt a meglévő kurgán 
új funkcióval való felruházása is. 

Elképzelhetetlen, hogy a természet alkotta

A későbbi korokban számos más céllal is hasz-
nosították a halmokat:
Egy időben lehettek messzelátó, jelző- és őrhe-
lyek, vagy ahogy a Homokhátságon gyakran 
nevezték, Strázsadombok. Ezek sokszor lánc-
ban álltak, szerepük a hang, a füst- és a tűzje-
lek továbbításában volt, ilyen lehetett pl. a solti 
Tételhegy és a soltszentimrei Csonkatorony 
között félúton fekvő Oltó-halom is. 
Voltak, amelyekről az időjárás változásaira 
próbáltak következtetni, figyelték a vízjárások 
változásait, vagy innen követhették az állatok 
vonulását. 
Sok középkori határpert dönthettek el a néha 
magányosan álló, de sokszor kettős vagy hár-
mas építésű határhalmok, amelyek egy-egy 
település, járás, megye határait jelölték ki. 
„Azon Szamár-orrú nevezetű hegyen lévő mos-
tis láczatos határ tartatott az Érsekség Hajósi 
fölgye és Kélesi föld között választó határnak”      
(Bárth, 1983).

A kereszténység megjelenése előtt, pogány 
szertartások színhelyei (égi jelek figyelése, 
jóslás, gyógyítás stb.) lehettek. Erről emlé-
kezik meg az egyik dél-alföldi népmesénk is: 
„A sok szép fiatal egy része pedig a halom te-
tején úgy aprózza, úgy járja a táncot, hogy 
egynémelyik kis menyecskének még a kontya 
is repül bele. A másik rész pedig szerteszét 

hever, eszik-iszik a szép bokáig érő fűben”                                                              
(Az éjféli tánc) (Tóth, 1984). 

Számos halom tetején a továbbélő szakrális tér 
megerősítéseként idővel kápolnákat, kis temp-
lomokat, kereszteket emeltek:
„Ha keresztet állítanak, annak azon a helyen 
kell maradnia. Ahol a kereszt áll, azt a helyet 
senki nem veheti meg, azt a helyet senki nem 
kaphatja meg, az nem lehet senkié. A Beckék 
keresztje kinn állt a Hambárban. Mennyit kel-
lett azoknak szaladgálniuk, mire papírt kaptak, 
hogy a temetőbe átvihessék! A keresztnek a he-
lyén kell maradnia. Mert az fogadalom. És a 
képoszlopnak is” (Schőn, 2005).
Ítéletvégrehajtó hely lehetett nevének eredet-
mondája alapján az újsolti Bakó-halom: „A 
szájhagyomány szerint Solton a hadnagyokat 
pusztázóknak nevezték, ha lovon szolgáltak. 
Feladatuk a betyárok kézrekerítése volt. A ti-
zedesek egyike volt a bakó, aki a szégyenfához, 
oszlophoz való kötözéseket és vesszőzéseket vé-
gezte. A Bakó-halom Máriaházához tartozott” 
(Nagy, 1990).

Az alföldi síkságból kiemelkedő halmok még 
egy évszázada is remek tájékozódási pont-
ként szolgáltak a korabeli térképészeknek, az 
átmasírozó katonaságnak, utazóknak. Ma is a 
földmérési alappontok gyakori helyei.

Elképzelhetetlen, hogy a természet alkotta

Egykori kereszt a harkakötönyi halmon
fotó: Balázs Réka

Fekete-halmi kereszt (Szentkirály)
fotó: Balázs Réka

Hármashatár-hegy Bugac-Jászszentlászló-             
Kiskunfélegyháza határán
fotó: Balázs Réka

Feketi kápolna (Dusnok) fotó: Balázs Réka
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A halmokat, mint a határ „kiemelt” jelentő-
ségű pontjait mindig névvel illették. Neveik 
etimológiája sokat sejtet múltjukról.
 
Számtalanszor fordul elő, hogy egy halom kü-
lönböző néven szerepel a népi emlékezetben és 
egy-egy térképen (Dunatetétlen határában pl. 
az egy halomra vonatkozó Likas-halom, Temp-
lom-halom vagy Csárda-halom nevek). A töb-
bes névadás érdekes példája a kunszentmiklósi 
árvízekhez kötődő történet: Árvízkor megesett, 
hogy ,,A’ Kecskemétiek siettek jót tenni, - hoztak 
a’ károsultak számára kenyeret, szalonnát sat. 
– mellyet – mivel a víz miatt nem lehetvén a’ 
városba bejutni – a’ Kenyér váró hegynél, vagy 
is a’ Keselyesnél szolgáltattak által az illetőknek”                                                                             
(Földváry naplóját 1850-ből idézi Illyés, 1984).
Miközben tudjuk, hogy nyugodtabb időkben a 
Kenyérváró/Kenyérleső hegyen, mint félúton 
lévő magas ponton várták a pásztorok a falu-
ból érkező heti élelmüket. Könnyen értelmez-
hetőek azok a nevek, melyek a közelükben más 
jellegzetes földtani képződményt is megnevez-
nek, pl. Weierhivl – magyarra fordítva: Tóha-
lom Harta határában.    

A szabadszállási Zab-halom a közeli Zab-szék 
nevével cseng egybe. Előfordul, hogy a névvel 
számszerűsítik a halomcsoportot: Kettősha-
lom (Baks, Csongrád), Öthalom (Szeged), Ki-
lenc-domb (Hajós). A halmok nevei árulkod-
hatnak környezetük egykori vegetációjáról: 
Fűz-halom Solton, Vesszős-halom Pusztasze-
ren, Tüsök-halom Pálmonostorán, vagy mező-
gazdasági használatukról: Az újsolti, kiskunfé-
legyházi, ópusztaszeri, csanyteleki Zöld-halom 
legelő lehetett, Disznó-halom (Bakson) kifeje-
zés mögött disznójárást sejtünk¸ Szőlő-halom 
pl. Bakson ismert. Állattartásra utalhat a sze-
mélynévként fülünkbe csengő Oltó/Ótó/Ot-
tó-halom (Dunatetétlen). Itt bizonyosan a 20. 
század elejétől van adatunk juhászatra, ahol a 
birkatejet ,,ótották”. Hasonlóan juhállás lehe-
tett a pusztaszeri Szárnyék-halom.

Egyes halmok nevei a halmok környékén egy-
kor honos állatokat idézik meg: a tömörkényi 
Ló-halom vagy a napjainkban már nehezen 
azonosítható szegedi Daru-halom. 
Egykori őrállásra utal a Csősz-domb (Dunapa-
taj) és az Örkösdi-domb (Dunapataj). 

„…csönd-állomások, nyomjelző vakondok túrások, mesék babszemei,…”
(Illyés Gyula: Kúnhalmok)

Beszélő nevek

Beszélő nevek

A határhalmok neve néha egyszerűen Három-
határ-halom (Bácsszőlős-Csikéria-Mélykút) 
vagy Hármashatár-halom lett (Jászszentlász-
ló-Kiskunmajsa-Szank), de ismerünk Kőha-
tár-halmot (Balotaszállás-Öttömös-Puszta-
mérges-Ruzsa) is. 

A halmokhoz, egykori várakhoz többszáz 
éves hagyományok, legendák, hiedelmek kap-
csolódnak, ezek gyakran magyarázzák a hely 
nevét. Ilyen például a Hajóson feljegyzett tör-
ténet: „A Szellem-hegynél régen az ökrök meg 
a lovak nehezen húzták a kocsit, a lovak megiz-
zadtak bele. Aztán ezek a szellemek egyszer 
csak leugrottak a kocsiról, elkezdtek hangosan 
vihorászni, és onnantól kezdve a lovak és az 
ökrök könnyebben húzták a kocsit. Később úgy 
mondták: - Persze, mert a lovak és az ökrök ta-
karmánya csak az volt, amit legeltek. Kevés volt 
a takarmány, ezért lepte el őket a halálverejték. 
- Mert nem volt az magas hegy. Ezeket a szelle-
meket látni nem lehetett, csak amikor leugrál-
tak, akkor a hangos vihogásukat hallani. Mint-
ha tréfát űztek volna. És fönt a hegyen tüzes 
karókkal rohangásztak. Ott fönn a magaslaton 
állítólag éjjel tüzes durungokkal szaladgáltak” 
(Schőn, 2005). 

Nagyon sok halom „szentté vált” azáltal, hogy 
ezeken épültek fel az első keresztény temp-
lomok, ezek nevei később Egyházas-domb 
(Apaj), Templom-halom (Ásotthalom, Jász-
szentlászló, Kiskunfélegyháza, Dunatetétlen), 
Sáregyházi-halom (Pusztaszer). Az idő múl-
ásával felhagyott templom Kőhalommá vált 
(Szeged-Kiskundorozsma, Csongrád-Tiszaal-
pár). A megbolygatott templom körüli temető 
dombjának neve, az előbukkanó csontok miatt 

Csont-halom (Kecel-Kiskőrös) lett vagy egy-
szerűen Temető-halom (Szatymaz). Gyakran 
tetejükre keresztet állítottak: Névtelen halom 
(Temető-halom, Kiskunfélegyháza), Névtelen 
halom (Kereszt-domb, Harkakötöny) Névte-
len halom (Feszület halma, Keresztes-halom, 
Tömörkény). 

Talán egykori tulajdonosai lehettek névadói 
pl. a balástyai Soós Pál-halomnak. Gyakran 
egykor élt valós vagy kitalált hősök, pászto-
rok, betyárok, vezérek, fejedelmek és a velük 
kapcsolatos események vagy egykori telepü-
lések nevei sejlenek fel neveikben. Álljon itt 
csak néhány példa az értelmezés, rendszerezés 
igénye nélkül, hiszen ezek kibontása külön ta-
nulmányt érdemelne: Nagycsászárné-halom 
(Tömörkény), Kártyás-halom (Ópusztaszer), 
Csárda-halom (Dunatetétlen), Vásár-halom 
(Újsolt), Tetves-halom (Tiszaalpár), Geda-ha-
lom, Pitrik-halom (Felgyő), Kurva-domb 
(Ásotthalom), Remetés-halom (Dunatetét-
len), Egyed-halom (Dunavecse), Agár-halom, 
Meleg-halom (Kiskőrös), Árta-halom (Kis-
kunmajsa), Zsuzsa-halom (Ópusztaszer) stb.
Az évszázadok során sok halmot megástak és 
kiraboltak. Gyakran a kifosztott halmok neve 
Lukas-halom (pl. Tömörkény) vagy Ásott-ha-
lom (Ásotthalom) lett. 

Sok halom ma névtelenül került a természet- 
és örökségvédelem adatbázisába. Siralmas, ha 
belegondolunk, hogy civilizációs hatásként 
földrajzi neveink ugyanúgy szegényednek, 
mint halmaink és földváraink sora! Meggyő-
ződésünk,  hogy a földrajzi nevek kutatása 
több, eddig felméretlen halom dokumentálá-
sában lehet segítségünkre. 

Beszélő nevek

Solt környéke a második katonai felmérésen
forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Temető-halom keresztje (Kiskunfélegyháza)
fotó: Balázs Réka
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A halmok másodlagos bolygatása nem sokkal 
felépítésük után már elkezdődhetett. Sírrablók, 
kincskeresők ásták meg a halmot, vagy későb-
bi temető helyéül választották, miközben a 
sírgödrök mélyen belevágódtak a halomtestbe. 
Így nem ritka, hogy egy-egy halom több meg-
település, közösség emlékeit is őrzi.

Már a XIX. század végén egyértelmű volt a hal-
mokkal foglalkozók számára azok folyamatos 
pusztulása. „A kúnhalmok hazánkban nagy 
számban fordulnak elő az Alföldön, a Duna és a 
Tisza mentén és az országnak csaknem minden 
lapályán, a honnan a kapa és az eke el nem ta-
karította a föld szinéről” (Cséplő, 1896).
Persze korábban is bolygatták a halmokat az 
illegális kincskeresők, koptatta felszínüket, 
kihatott vegetációjukra a legeltetés, meg-meg-
bontották testüket bányagödrök, de napja-
inkra a halmok veszélyeztetettsége felerősö-
dött, pusztulásuk felgyorsult. A folyamatos és 
intenzív földművelés, a nehéz és nagyméretű 
munkagépekkel végzett mélyszántás a halmok 
magasságcsökkenésének egyik fő okozója. 
Egyrészt a szántóföldi művelés is okoz kopási 
folyamatokat, másrészt a művelés következté-
ben évről-évre fellazuló kultúrréteg kevésbé 
ellenálló a szél és csapadék eróziós folyamatai-
nak. Ez azt eredményezi, hogy a fellazult föld-
tömeg a halomtest lábához igyekszik, melynek 
következtében egy ellaposodó, gyakran elnyúlt 
forma alakul ki.

Ki az úr a határban?

Ki az úr a határban?

A földmérési alappontokkal ellátott halmo-
kat csak részben szántják. A sokéves szántás 
következtében a halmok egykori tetőszintje 
számos esetben „tanúhegyként” emelkedik ki 
közvetlen környezetéből.  

Az erdősítés vagy a spontán erdősülés során 
nagyban megváltozik a halom vegetációja, a 
fák gyökerei mélyen megbolygatják a kultúr-
rétegeket. Egykori vegetációs környezetére 
utalhat a Fűz-halom (Solt) elnevezés, melynek 
nagy részét, a rajta lévő bronzkori temető le-
letanyagával együtt az 1970-es években út- és 
kaszárnyaépítésre elhordták.  A halmok asszi-
metriáját számos esetben földtömegük külön-
böző célból történő elhordása okozta. Anya-
gukat legtöbbször alapozáshoz, útépítéshez, 
feltöltéshez használták a környékben élők. A 
„halomtest” anyagának bányászása, elhordá-
sa a benne rejlő régészeti leletek bolygatását, 

Ki az úr a határban?

esetenként teljes megsemmisülését is eredmé-
nyezheti. A növénytermesztés modernizáció-
jával néhány halmot az önjáró öntözőberen-
dezések telepítése miatt simítottak el. Számos 
halmot út szeli ketté, jelentősen módosítva 
morfológiáját. 
 
Az illegális kerékpár-, motocross- és quadver-
senyek is felgyorsírják az eróziós folyamatokat 
és gyomosodást idézhetnek elő.  

Kultúrtörténeti szempontból megtéríthetetlen 
kárt okoznak az engedély nélküli fémkeresők.
Nagy kérdés ezért, vajon mekkorák voltak ezek 
a ma a környezetükből alig kiemelkedő hal-
mok (milyen volt relatív magasságuk és kiter-
jedésük) – ezek értékelését egyedi vizsgálattal 
a halmokon belüli rétegek helyzete mutathatná 
meg, de térségünkben sajnos az ilyen kutatási 
adatok sem állnak rendelkezésre. 

Sáregyházi-halom (Pusztaszer) fotó: Balázs Réka

Bolygatás során előkerült csontmaradványok 
fotó: Balázs Réka

Király-hegy (Harta) 
fotó: Balázs Réka

Hegyes-határ Kiskunfélegyháza és Tiszaalpár határán  
fotó: Balázs Réka

„Sírhalom őrzi nyomukat.
Még ezer évig vagy tovább. -
Ők azt hívék: míg a világ.
De koptatják esők, szelek,
havak-hevek, nyarak-telek.
Egyszer csak elfogy teljesen,
Nem marad híre-neve sem.
Győz a legpusztítóbb tatár,
a kánok kánja, a halál.”
(Erdélyi József: Kunhalom)
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A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság mű-
ködési területén az egykor emelt halmok szá-
ma többszáz lehetett. Közel háromszáz ha-
lomról gyűjtöttünk különböző forrásokból 
adatokat, de jelenleg csupán 125 azon halmok 
száma, amelyek domborzati elemként ismer-
tek, és amelyekre a természetvédelmi előíráso-
kat alkalmazni lehet. 

A nyilvántartásba vett 125 halom 20 %-a meg-
bontott és további 36 %-a roncsolt állapotú, 
tehát a regisztrált halmok több mint felét bizo-
nyosan jelentős bolygatás érte. 
A vizsgált halmok jelentős arányban (48 %) 
állnak szántóföldi művelés alatt (általában csak 
a földmérési alappont közvetlen környezete 
maradt ki a szántásból). Az erdővel borított 
halmok aránya 22 %, azonban a halmok továb-
bi 27 %-án már kisebb – általában tájidegen 
fafajokból álló – facsoportok is megjelentek, 
amelyek az erdőterületekkel együtt jelentős 
tájkép- és halomtestkárosító hatást jelentenek.

A halmok csekély, kb. 7%-a ma látszólag nem 
veszélyeztetett, így nem bolygatja földjét szán-
tóföldi művelés, anyagelhordás, illegális hul-
ladéklerakás, nem halad át rajta közút vagy 
vasút. Tudományos kutatás során azonban 
ezekről is kiderülhet, hogy egykor kincske-
resők célpontja volt. 

A nyilvántartásban lévő halmok 27%-a rész-
ben vagy teljes terjedelemben védett természe-
ti (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természet-
védelmi terület, ex lege védett terület)területen 
található, ezek 45%-át borítja különböző álla-
potú gyepterület. Botanikai értékét tekintve 
térségünkben kiemelkedő a Lyukas-halom 
(Kisszállás) és a vaskúti halmok területe.

Azt reméljük, a törvényi szabályozások ered-
ményeképpen valamennyi halom kikerül a 
szántóföldi művelés alól.

A Duna-Tisza közén előforduló halmok élővi-
lágában drámai változást a XIX. század inten-
zív folyószabályozása, az árterek lecsapolása, 
a nagyüzemi gazdálkodás elterjedése hozott, 
mivel ezek az emberi beavatkozások erősen 
károsították a korábbi élőhelyeket. Az egykori 
fajgazdag, zárt gyepterületeket a mezőgazda-
sági kultúra csaknem eltüntette. A gépesített 
földművelés, a növényvédőszerek alkalmazá-
sa és a gyomirtás általánossá válása a korábbi 
növényfajok megmaradását is kérdésessé tette. 
Az eredetileg kiterjedt növényzet nagy része 
elpusztult, kisebb mértékben a művelésmentes 
vagy csak extenzíven művelt területekre „hú-
zódott” vissza.  

Néhány halom is ilyen refúgiumterületté vált. 
Mivel az Alföldön ezeket a meredek falú te-
repalakzatokat nem minden esetben tudták 
szántóföldi művelésbe vonni, így növényta-
karójuk természetes állapotában megmarad-
hatott, ezáltal jelentős szerepet töltenek be a 
biológiai sokféleség megőrzésében. Az alföldi 
halmok tehát az ipari társadalom előtti nö-
vény- és állatvilág – elsősorban a kötött tala-
jon kialakuló zárt gyepek életközössége, ill. a 

rendszerint különböző állapotú löszgyepek 
– menedékéül szolgáló szigeteit képviselik ko-
runkban (Csathó, 2009).

Területükre rendszerint degradáló hatással 
vannak a szomszédos területek. Igen nagy kárt 
okoz a halmok befásítása is. A halmokon legy-
gyakrabban előforduló fásszárúak a fehér akác 
(Robinia pseudoacacia), a bálványfa (Ailant-
hus altissima), az ördögcérna (Lycium barba-
rum) és a gyalogakác (Amorpha fruticosa). 
Elsősorban az akác betelepítése jelenti a fő ve-
szélyforrást. Ilyenkor a nitrogénben feldúsuló 
talajban tömegesen elszaporodó rozsnokfajok 
(Bromus sp.), a ragadós galaj (Galium apari-
ne), a csattanó maszlag (Datura stramonium), 
a libatopfajok (Chenopodium sp.), valamint a 
szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus) 
agresszívan terjeszkedő állománya teljesen ki-
szorítja az eredeti löszgyep-elemeket. Hason-
lóan megzavarja az eredeti társulás stabilitását 
a talajbolygatás és a túllegeltetés is, amelynek 
következtében erős gyomosodás kezdődik, így 
tömegesen megjelennek a zavartabb löszle-
gelőre (Cynodonti-Poetum angustifoliae) jel-
lemző fajok.  

A halmok élővilága

A halmok élővilága

Papp-halom (Tiszaalpár) fotó: Balázs Réka

Fűz-halom (Solt) fotó: Balázs Réka
Halmokon is előforduló védett faj: a tarka sáfrány
fotó: Oroszi Zoltán

Bolygatott halmok partfalában gyurgyalag is költhet   
fotó: Kovács Sándor

Rókakotorék
fotó: Balázs Réka
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A halmok állatvilága más a szántó művelési 
ágban lévő, és más a gyep által borított halmo-
kon. A szántott halmokon a termesztett kul-
túrnövényekre jellemző fauna alakul ki, ahol 
ugyanúgy megjelennek a károsító rovarok, rág-
csálók és ezek ragadozói, mint a halmot körbe-
vevő területeken. A művelésből kivett, esetleg 
legeltetett, természetes növényzettel borított 
halmokon már más a helyzet. A szigetként el-
különült, száraz, meleg mikroklímájú füves te-
rületek számos állatfaj számára teremtik meg 
az élőhelyi feltételeket a rovaroktól egészen a 
gerinces faunáig. A halmok struktúráját gyak-
ran bolygatják meg kotorékaikkal a rókák és a 
borzok, az általuk kitúrt földben régészeti le-
letek is előkerülhetnek. A halmok jó kilátóhe-
lyek, ezért különösen vonzzák a madarakat. A 
környező határ fölött vadászó ragadozó mada-
rak gyakran pihennek meg a halmok tetején. 
Kedvelt leszállóhelyeik a halmok tetejére kőből 
emelt földmérési alappontok.

A halmok élővilága

Kincsek a halmok mélyén
Térségünkben halomfeltárás nemigen tör-
tént, ezért még megválaszolandó kérdés, hogy 
egyes halmok esetleg kapcsolhatók-e az Alföld 
más részeire jellemző későrézkori halmokhoz. 
Néha, amikor a jelenkori felszínen már semmi 
sem utal rá, a sírban feltárt faszerkezet nyomai 
alapján feltételez a kutató földfelszín fölé ma-
gasodó ,,Totenhaus”-t vagyis „halottas házat”, 
amikor valószínű, hogy a sírkamrát földdel is 
megtámasztották (Kustár-Wicker, 2004).
Máskor a halmokat határoló köríves árkok jel-
zik egykori pontos kiterjedésüket. Az Alföldön 
a szarmaták egyes csoportjai is emeltek halot-
taik fölé kerek, „bejárattal ellátott” halmot (pl. 
Madaras határában). 
,,Alatta óriási kincs van, mindenféle arany és 
ezüst…” tartották sokan, sokfelé. Ennek időn-
ként valóságalapot adott egy-egy olyan meg-
történt eset, mint amilyet Hajóson meséltek: 
„Az első falu fenn volt a Homok-hegyen. A 
templom egy kisebb mélyedésben állt, azt nevez-
ték Templomföldecskének. Mikor csordás vol-
tam, agyagtányérokat ástam ki, égetett tányér-
okat, hat-hét darabot” (Schőn, 2005).
A solti Gerezsdi hegyről pedig azt tartják, ide 
II. Rákóczi Ferenc hű katonája, hadnagya Ge-
rezsdi ásott kincseket (Nagy, 1990).
Kevésbé hihető recept a kincskeresésre:
„Ahol megbotlik az ember, ott arany van a föld-
ben. Azt mondják, oda menjünk vissza, és pró-
báljuk megkeresni az aranyat” (Schőn, 2005). 
Rejtelmesebb útmutatást adnak a következő 
történetek:
„Úgy tartották, hogy a dávodi Vira hegyen és a 
Földvár körül éjjelenkint lángok csapnak fel a 
föld mélyéből azért, mert ott kincs rejtőzvén az 
így megtisztítja magát, akkor ezt a kincset meg 
lehet találni” (Zalotay, 1957).
De ne felejtsük, hogy az illetéktelen kincsszer-
zés megbosszulja magát (ma ezt a fémdetekto-
rozás törvényi szabályozásától reméljük):
„A Malina család Félixen lakott, volt egy szolgá-
lójuk – úgy tartották, vannak olyan helyek, ahol 
lángol a pénz. Neki megmutatkozott, hol van a 
pénz. Ő ezt elmondta a gazdájának, azok ki is 
ásták, és nagy vagyont vettek maguknak. Én jól 

ismertem minden Malinát. A szolgálólánynak 
csak egy öltözet ruhát vettek. Így aztán amilyen 
könnyen jött a vagyon, úgy el is úszott… A lá-
nyuk, a részeges Malinka elivott mindent, 18 
hold földet kapott, meg lovakat, meg mindent… 
de még a fogat sem akadt meg a torkán, min-
dent elivott” (Kustár R. gyűjtése).

Kincsek a halmok mélyén

Egerészölyv
fotó: Oroszi Zoltán

Kopár halmok lakója: az ürge
fotó: Oroszi Zoltán

Miska-halom (Újsolt)
fotó: Balázs Réka

Bronzkori edény  
forrás: Viski Károly Múzeum Kalocsa
fotó: Balázs Réka

Kotorék által bolygatott sír feltárása    
a Csősz-dombon (Dunapataj)

fotó: Balázs Réka

Rókakotorék által bolygatott sír  a Csősz-dombon 
(Dunapataj) fotó: Balázs Réka

Szarmata körárkos temetkezések Dusnok határában
fotó: Balázs Réka
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A régészeti leletek kultúrtörténeti fontossá-
ga jóval túlmutat az ezüst, arany tárgyakénál, 
melyek csak ritka esetben kerülnek elő a ha-
zai halmok mélyéről. A leletek megtalálási 
helyükön, környezetükben vallanak legtöbbet 
egykori szerepükről, használatukról, jelentő-
ségükről. Csak az összefüggések teljességre 
törekvő vizsgálata adhat információt a múlt-
ról. Nincs annál szívszaggatóbb látvány, mikor 
csontokat, köveket, cserepeket hántanak ki 
bolygatott talajból a természet vagy az embe-

ri butaság erői. A régészet szempontjából el-
sődleges a régészeti lelőhelyek, így a halmok, 
földvárak veszélyeztetettségének megszűnte-
tése, megóvásuk a jövő generációi számára. 
Visszanézve az elmúlt 100 év régészeti kuta-
tásának történetét, a módszerek finomodását, 
nem lehet célunk a halmok ,,önmegsemmisí-
tő” (halomtestet elbontó) kutatása. Természe-
tesen sokszor és sok helyen van szükség lelet-
mentésre, hiszen csak így akadályozható meg a 
leletek teljes pusztulása, sok kérdést válaszol-
hatnak meg kellő előkészítés után a hitelesítő 
feltárások is. Mindemellett meggyőződésünk, 
hogy ma a természetvédelemmel, természet-
tudományokkal összefogásban mintaterületek 
komplex kutatására kell összpontosítani, sok 
esetben megelégedve a kis roncsolással járó 
geoarcheológiai kutatásokkal, melyre példa 
lehet a 2007-ben elindult Oltó-halom kutatási 
projekt is.  

Az ember valamennyi tevékenysége kihat kör-
nyezetére. Kapcsolatuk összetett. Különböző 
időléptékű, folyamatosan változó rendszert 
alkot, mivel az emberi közösségek és környe-

A halmok és földvárak vizsgálati módszerei

A halmok és 
földvárak vizsgálati 

módszerei
„A kutatót izgatja, hogy mi rejlik a halom alatt, 
szíve szerint rögtön elhordatná, hogy kérdéseire 
választ kapjon, de ugynő, mint a múlt szerelmese az 
idők végezetéig meg akarja őrizni ezeket az ember-
kéz alkotta dombokat.”

(Csányi, 1999)

zetük állandóan változnak, átalakulnak és hat-
nak egymásra. Az alföldi természetes táj évez-
redeken át történő átformálódását követően az 
egykori halmaink, földváraink jelentős része 
átformálódott, terepi viszonyok között, a föld 
felszínéről tekintve ma már szinte észrevehe-
tetlenek. Megismerésüket – a korábbi költsé-
ges, nagy földtömeget megmozgató régészeti 
feltárások helyett, illetve azok előkészítéseként 
– napjainkban komplex természettudományos 
vizsgálati módszerek segítik. A különböző 
vizsgálatok során kapott adatok összevetését és 
értékelését megkönnyítik a számítástechnikai 
programok és különösen a földrajzi informáci-
ós rendszer (GIS) alkalmazása, mely nemcsak 
a több szempontú elemzések képi megjeleníté-
sét segíti, de a modellezést és a felállított hipo-
tézisek ellenőrzését is.

Az előkészítő kutatások önmagukban is szá-
mos új eredményt hozhatnak és viszonylag 
roncsolásmentesen vallanak az emberi múlt 
emlékeiről. Valamennyi régészeti lelőhely ki-
alakulása felszíni formához köthető, így tanul-
mányozásuk során az egykori környezetben 
élő emberek természettel kialakított viszonyát 
is vizsgáljuk. Ennek eszközei lehetnek a vizs-
gált terület geomorfológiájára és vízrajzára irá-
nyuló kutatások (terepi felmérések, tájtörténeti 
vizsgálódások, már ismert régészeti lelőhelyek 
alapján készített prediktív modellek). 
 A régészeti célú távérzékelés (légi fényképezés, 
űrfelvétel) azon alapul, hogy az emberi társa-
dalom bizonyos jeleket, nyomokat hagyott 
környezetén (Czajlik, 2006). 

Több halom és földvár esetében természet-
földrajzi vizsgálatok során a légi fotók elem-
zése segített a kirajzolódó, a dombtetőn ívesen 
keresztülfutó árok és környezete tulajdon-
ságainak megismerésében. Az egykori árkot 
a mai teljesen elegyengetett felszínen sem-
milyen domborzati forma nem jelzi, csakis a 
megfelelő légifotó-mozaik nagy pontosságú 
GPS-be illesztésével lehet követni. A régészeti 
lelőhelyeket felépítő anyagok, tárgyak földben 
maradt részei a környezetükhöz képest eltérő 
fizikai paraméterekkel rendelkeznek, melyek 

A halmok és földvárak vizsgálati módszerei

Tételhegy (Solt) 2005. évi légi felvételen
forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Fémdetektoros kutatás
fotó: Oroszi Zoltán

Mintavétel az Oltó-halmon
(Dunatetétlen)
fotó: Oroszi Zoltán

Mintavétel az Oltó-halmon
(Dunatetétlen)
fotó: Oroszi Zoltán
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fizikai jellemzőik alapján a geofizikai vizsgála-
tok során feltárás nélkül is kimutathatóak. A 
nagy felbontású mágneses kutatási módszer 
alapja az, hogy a megbolygatott talajban lévő 
csekély mennyiségű vas mágneses jellemzője a 
bolygatás hatására megváltozik. Ez a változás 
a bolygatott anyag mennyiségével arányos, és 
érzékeny műszerekkel kimutatható. 
A régészeti lelőhelyek pontosabb megismeré-
sében segítséget nyújthatnak a régészeti geoló-
giai vizsgálatok. A halmok felhordás rétegében 
és a földvárak sánc- és árokrendszerének feltá-
rásában a szabályos távolságban spirálfúróval 
szondázott üledékrétegből az adott, régészeti 
objektum felépítésére lehet következtetni 
(Sümegi, 2003).        
                   
A fúrások során az eltemetett szintek humusz-
felhalmozódása és kevert üledékei alapján pl. 
kirajzolódik az egykori árok  szerkezete, követ-
keztetni lehet arra is, hogy az árokból kikerült 
föld az árok melyik oldalára került. A halmok 
kiterjedésének pontosabb lehatárolásához vég-
zett keresztszelvényben történő fúrások magjai 
adatokat szolgáltathatnak az eltemetett talaj-
felszínről, annak tájtörténeti adottságairól   
(a növényzeti borításról, a halom rétegződésé-
ről, a halom körüli árkok meglétéről, a halom-
test talajának származásáról stb.).

Az üledékföldtani és régészeti talajtani         
vizsgálatok jelentősége is egyre nő, mert a fi-
zikai és a geokémiai módszerek lehetővé teszik 
a természetes és a mesterséges történések re-
gisztrálását a talajok fejlődésében. A talajtani 
vizsgálatok különös jelentőséggel bírnak a hal-
mok esetében, ahol szerencsés esetben adatot 
kapunk az eltemetett talajtakaróról, illetve kö-
vethető a felhalmozott földtömeg talajosodási 
folyamata. Egyre finomodnak azok a módsze-
rek is, amelyek kis mennyiségű minta alapján 
az adott objektum kormeghatározását segítik 
(pl. kálium/argon kormeghatározás, dend-
rokronológia, C14). Az egykori vegetáció re-
konstruálása szempontjából igen fontosak úgy 
a makro- (magok és termések), mint a mikro-
botanikai (pollenek, spórák, fitolitok) leletek. 
Többféle mintából – például szenült magok, 
növényi lenyomatok, paticsok, faszenek – és 
aspektusból vizsgálhatók, keltezésre is alkal-
masak. Következtethetünk belőlük a növény-
termesztésre, a táplálkozásra, tehát az életmód 
változására, és közvetett adatként a klímára is 
(Visy, 2003).  Az előkerülő csigahéjakból 
fontos információkat nyerhetünk az egykori 
környezetről. A halmok, földvárak mint ter-
mészeti értékek kezelésében elsődleges jelen-
tősége van ezen régészeti lelőhelyek jelenkori 
növényzetének és állatvilágának folyamatos 
nyomon követésének.

A halmok és földvárak vizsgálati módszerei Oltó-halom (Dunatetétlen)

A Dunatetétlen határában elhelyezkedő 
Böddi-szék a Felső-Kiskunsági szikes ta-
vak láncolatának délnyugati tagja, Ram-
sari-egyezmény által védett, Natura 2000 
hálózatba tartozó terület. A szikes puszta 
szélén, a Kígyós-ér közelében található az 
Ottó- vagy ismertebb nevén Oltó-halom, 
amely ma is meghatározó eleme a tájnak.  

2007-ben a Dunatáj Természet- és Környezet-
védelmi Közalapítvány által kezdeményezett 
és támogatott kutatás valósult meg itt. Kustár 
Rozália régész és Sümegi Pál geoarcheológus 
vezetésével alkalmazott ökológiai kutatások-
ra került sor az egykori környezetminőség, 
terület- és földhasználati változások rekonst-
ruálásának céljából (Kustár et. kol., 2014).  

A táj időbeli változásait az elkészült paleoöko-
lógiai értékelés mutatja be. A vizsgálat célja az 
volt, hogy az emberi hatásra kialakult üledékes 
testről régészeti ásatás és feltárás nélkül adato-
kat kapjanak a kutatók. A földtani mintavétel 
a halom belső üledékföldtani viszonyainak, 

az egyes rétegek egymásra településének vi-
szonyára, időbeliségére és térbeli kifejlődésére 
terjedt ki, valamint a halom alatti eredeti fel-
színen kialakult, a halom kialakítását követően 
tovább nem fejlődő, állandósult talajréteg fel-
tárására és meghatározására koncentrált.
A halomtest kialakítása a halom közvetlen kör-
nyezetében felszínen lévő üledék és talaj fel-
használásával történhetett, így annak elemzése 
nyomán következtethetni lehet a prehisztorikus 
időkben a területen felszínen lévő talaj minő-
ségére és típusára. A halom felszínközeli része 
a halom kialakítását követően kiemelt helyzet-
be kerülve egy folyamatosan száraz környezet-
ben újabb talajképződésen esett át, jellegzetes 
mezőségi talajszint fejlődött ki a kevert anyagú 
talajfelszínen. A talajképződés mellett jelentős 
felszínformáló, eróziós folyamatok is szerepet 
játszottak a halom felszínének alakulásában. 

A halmot a későbbi korokban jelentős emberi 
hatások érték. A legeltetéssel együtt járó több 
ezer éven át történő taposás mellett a XIX. 
században majort és juhhodályt alakítottak ki                         

Oltó-halom (Dunatetétlen)

Halmok felmérése közben
fotó: Kovács Sándor

Újkori kályhadarab az Oltó-ha-
lom (Dunatetétlen) tövében
fotó: Oroszi Zoltán

Terepbejárás a vaskúti sánc közelében fotó: Balázs Réka

Oltó-halom ábrázolása a második katonai felmérésen
forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
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tövében, valamint  kutat ástak.  Az építkezés 
során a halomtest egy részét elhordták vagy el-
planírozták. Ma illegális motocross versenyek 
pusztítják a halom felszínét. Így a posztgene-
tikus emberi hatások következtében a halom 
eredeti formája erőteljesen átalakult és napja-
inkra erőteljesen módosult. 
Az 5 cm léptetésű motoros spirálfúróval át-
lagosan 6 méteres mélységig végzett fúrások 
a halom felszínéről indultak. Mivel a halom 
rétegei és a feküjében található eredeti felszínt 
borító talaj többször is kiszáradhatott, a pol-
len-megsemmisülés, a szelektív pollen-meg-
őrződés következtében pollenelemzésre nem 
nyílik lehetőség a halom rétegeiben. Néhány 
rétegben viszont a fúrások során csigahéjak is 
előfordultak, így az üledékföldtani elemzések 
ezen leletek elemzésével is kiegészülnek. 

Kevert szerkezetű, karbonátos foltokat, kivá-
lásokat, sávokat tartalmazó, helyenként eny-
hén rétegzett szerves anyagban gazdag talaj 
alkotja a kurgán fő tömegét, melyet a közelből 
hordtak össze. A fúrások alapján a karboná-
tos kiválások és sávok nem alkotnak egysé-
ges felszínt vagy felszíneket, így nem lehetett 
építési fázisokat elkülöníteni a kurgán föld-
testének kialakításában. A karbonátos kivá-
lások inkább a felhordott talajok összetételét 
és az átszivárgó víz következtében kialakult                                                

Oltó-halom (Dunatetétlen)

karbonát-oldódások és -kiválások  ritmusát 
tükrözik vissza. A karbonátos kiválások, sávok 
mellett több, halvány vörösbarna színű, maxi-
mum centiméteres átmérőjű vasas foltot is si-
került kimutatni a kurgántest üledékéből, me-
lyek a felszín felé eltűntek a szelvényből. Ezek 
a vasas kiválások lokális bakteriális aktivitás 
következtében is kialakulhattak, de a felhor-
dott vízhatású, ún. „hidromorf ” talajokban is 
kiválhatnak vasfoltok. 

Ezzel a kutatással olyan kis költségvetésű 
alapprojekt valósult meg, ami természet-
tudományos ismeretanyagával lehetőséget 
ad a kutatások szélesebb bázisú folytatásá-
ra (akár nagyobb projektekbe történő kap-
csolására). Sok olyan hipotézis merült fel, 
melyet további szerteágazó, új természettu-
dományos keltezési módokkal megerősített 
kutatások hitelesíthetnek. Az így kapott ered-
mények összehasonlíthatók a korábbi Tisza 
menti paleökológiai halomvizsgálatokkal, 
és alapjául szolgálhatnak egy, a Duna men-
tén indítandó régészeti halomkutatásnak.  

Az új tudományos adatok támpontot adnak 
egy élőhelyvédelmi program megvalósításá-
hoz, valamint az ökoturisztikai fejlesztések-
ben, környezet- és természetismereti nevelési 
programokban is szerepet játszhatnak.

Szarmata halmok a Duna-Tisza közén

Szarmata halmok a Duna-Tisza közén

Halmokkal a Bácskai-síkvidéken is találkozik 
az ember. Ezek közül a legkiemelkedőbbek a 
vaskúti és madarasi halmok, előbbi közelében 
egy mesterséges sánc is áll. Azt mondhatnánk, 
ezeket ismerjük legjobban, hiszen számos 
ásatás vot itt. Sajnos ez nem így van, hiszen 
e kutatások még a régészet ,,hőskorszakához” 
kapcsolódtak. 1941 óta nem voltak újabb fel-
tárások a területen, csupán kutatástörténeti 
áttekintések születtek (Zalotay, 1957; Kulcsár, 
1989; Kőhegyi-Vörös 1999; Masek 2014). 

A vaskúti halmokról újkori forrásokban első 
nyomot az ún. II. József-féle katonai felmérés-
ben találunk. Az északi csoportban 6 halmot, 
míg a déliben – a sánc körül – kilencet ábrá-
zoltak. Rómer Flóris 1868-ban három nap alatt 
összesen négy halmot tárt fel:
„Első nap csak 16 emberrel kezdettük meg az 
ásatást, de mivel a munkával lassan haladtunk 
előre, másnap száznál több embert állítottunk 
be. De szaporodott a nézők száma is elannyira, 
hogy a harmadik napon az élelmes vendéglősök 
sátrakat állítottak fel a távolról érkező kíváncsi 
nép számára.” 

Czirfusz Ferenc így emlékezik meg a feltárá-
sokról: „Két halmot bontottak fel az északi ol-
dalon, és kettőt a gyűrű vár mellett, melyekben 
„öt ölnyi mélységben egy üreg szája nyílt meg, 
melybe 8 ember bemehetett és három gyertya-
fény mellett, bizton kivehette, hogy a halom 
gyomrában több oldalról nyílások vannak. 

Oltó-halom a Böddi-szék előterében
fotó: Kovács Sándor

Oltó-halom (Dunatetétlen)  
fotó: Balázs Réka

Vaskúti halmok az első katonai felmérésen
forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Az északi halomcsoport alaprajza 
(Rómer F. jegyzetfüzetéből)
forrás: Kőhegyi-Vörös, 1999.

„Die vasshkuter runden Hügel im Jahre 1868” aláírású 
rajz egy német ismertető munkából
forrás: Zalotay, 1957.
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A halom belsejében volt egy erős emberi csont-
váz ülve, arccal kelet felé fordulva, S-hez és fo-
gashoz hasonló, igen erős, de már átrozsdáso-
dott eszközök mellette. Az üreg minden egyes 
halomnál előfordult, mely úgy keletkezhetett, 
hogy midőn a faalkotmány összedőlt, elkorhadt, 
az odaszakadt föld felsőbb helyen űrt hagyott 
maga után.” 
Rómer feljegyzései, rajzai segítenek ugyan a 
vaskúti halmok feltárásának rekonstruálásá-
ban, de maradnak bőven nyitott kérdések. 
A 4. és 8. számú halomból előkerült leletek 
(S-formájú vaskapcsok, szögek, vaspántok, 
kard-, tőr- és vésőtöredék, valamint a temetke-
zési rítus egyes elemei) nagy valószínűséggel a 
szarmata korra utalnak, de egyelőre alaposabb 
feltárás hiányában elhamarkodottnak tűnik a 
vaskúti halmok viszonylag szűk kronológiai 
határok közé szorítása.

Dudás Gyula 1900-ban tekintette meg a hal-
mokat, és ekkor így ír: 
,,A halmok átlagos magassága 20-30 m között 
ingadozik, feltűnően meredekek, úgy, hogy csak 
némely oldalról lehet rájuk felkapaszkodni. Át-
lagos területük 2-300 négyzetmétert is megha-
ladja. Formájuk nagyon sajátságos és hozzájuk 
hasonló halmok csak a szomszédos Regőcze 

helység határában fordulnak elő. Úgy látom, 
hogy Rómer és Cifrusz nem a nagyobb, hanem 
a kisebb halmokat ásták meg” (Zalotay, 1957).
 
Ahol valaha Rómer Flóris, Czifrusz Gyula, 
majd Tompa Ferenc ásott, ma csak három 
kurgán magasodik az északi csoport tagjaként 
(valószínűleg Rómer számozása szerint a 2., 3., 
4. számúak). A déli csoport halmainak körvo-
nala egyre elmosódottabbá válik, s lassan beol-
vadnak környezetükbe … 

A vaskútinál sokkal kiterjedtebb halomsírme-
ző található Madaras település határában, ahol 
az első ásatásokra 1903-ban került sor. 1935-
ben Burány István 117 halmot írt le. 1952-ben 
Zalotay Elemér ásott a területen, majd a fel-
tárásokat 1957-től Kőhegyi Mihály folytatta, 
ásatásai 1975-ig folytak. Összesen 666 sír leírá-
sára került sor. Az ásatás alapján nyilvánvalóvá 
vált, hogy a halmok egy nagyobb kiterjedésű 
szarmata temető részei, ahol ugyanebben az 
időben körárokkal kerített sírok és egyszerű 
csontvázas temetkezések is előfordulnak. A 
II-V. század közé keltezett temető „az alföldi 
szállásterület legnagyobb sírszámú szarmata te-
metője, a legnagyobb területen feltárt temetke-
zési hely. Az előkerült leletek száma tengernyi” 
(Kőhegyi-Vörös, 2011).

Szarmata halmok a Duna-Tisza közén Igazi „kunhalmok”

Igazi „kunhalmok”

A Duna-Tisza közén található halmok legtöbb-
je valójában őskori eredetű, amit esetenként a 
rajtuk később alapított települések, temetők 
régészeti nyomai közvetve datálnak korábbra. 
Csupán kevés halom kapcsolható a történeti 
korokban a Kárpát-medencébe beköltöző no-
mád népcsoportokhoz. A kunok 1246. évi be-
költözését követő két emberöltőre a területen 
a távoli, keleti sztyeppék egy parányi szigete 
éledt újjá. A kunok vezető rétege nomád élet-
vitelét a keresztény befogadó állam nyomása 
alatt is több generáción át megőrizte. 
A XIII. század közepén idetelepült kun arisz-
tokrácia temetkezéseinek „paradicsoma” 
Kiskunhalas és Kiskunmajsa környéke volt. 
Kiemelkedő kun leleteket ismerünk pl. Csó-
lyospálos, Balotapuszta, Kígyóspuszta I-II., 
Kunfehértó-Inoka, Debeák-Szarkás, Ásottha-
lom-Bilisics, Kiskunmajsa-Kuklis tanya terü-
letéről, melyek ismertetése elsősorban Pálóczi 
Horváth András (1989; 1993) és Hatházi Gá-
bor (2005) érdeme (Rosta ed. 2009). 

A kun vezető réteg képviselői a köznép teme-
tőitől elkülönülve valamely kun szállás kö-
zelében, kőből-földből rakott halomba (kur-
gánba) voltak temetve. A pogány rítus szerint 
alattvalóik egykori uraikat nagy tisztességgel, 
ünnepi viseletben, fegyverrel, ékszerrel gazda-
gon felszerelve, étellel-itallal bőségesen ellátva 
földelték el. A hosszú túlvilági útra gondolva 
többnyire a halott mellé került kedvenc lova is, 
vagy az azt jelképező lószerszám.

„Lehet, hogy egy kán tetemén emelték annak idején.
Ki tudja már a kán nevét?

Hol vándorol az a nép?”
(Erdélyi József: Kunhalom)

1999-ben került elő az első olyan előkelő kun 
harcos sírja, amit avatott régész, Horváth Fe-
renc dokumentálhatott a csongrád megyei 
Csengelén (Horváth, 2001).

A jelenségek aprólékos megfigyelése, felisme-
rése, dokumentálása mellett nagy hangsúlyt 
kapott a korszerű természettudományos mód-
szerek alkalmazása. 

Vaskúti halmok a 2015. évi rekonstrukciós munkálatok után
fotó: Balázs Réka

Vaskúti halmok madártávlatból
fotó: Czajlik Zoltán

A csengelei kun vezér sírja 
Horváth Ferenc (2001) nyomán

Kun veretek a Kecskeméti Katona József Múzeumból  fotó: Zalatnay Pál
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A Kalocsai Sárközben az MTA Régészeti Inté-
zete és a Tübingeni Egyetem, Bánffy Eszter és 
Jörg Petrasch vezetésével 2001-ben egy átfogó 
mikrorégiós kutatásba kezdett, amelynek cél-
ja a Duna-völgyi neolit termelő gazdálkodás 
kialakulásának és fejlődésének rekonstruk-
ciója. A kutatási terület két kiemelt lelőhelye 
Fajsz-Garadomb és Fajsz-Kovács/Kovás-ha-
lom. A fajszi régészeti lelőhelyek egy, az el-
hagyott Duna-medrek által sakktáblaszerűen 
felszabdalt, lösszel, löszös homokkal fedett 
dunai hordalékterületen találhatók. Az elha-
gyott Duna-medrek, főágat kísérő fattyúágak 
és feliszapolódása a letelepült életmódot és 

termelő gazdálkodást (növénytermesztést, ál-
lattenyésztést) folytató neolit közösségek meg-
telepedésével kezdődött el. 

A Szegedi Tudományegyetem Földtani és 
Őslénytani Tanszéke a fajszi Kovács-halmot 
– amelyet egykor a Sártű-fok fogott körbe – 
észak-déli tengely mentén történő fúrássoro-
zattal vizsgálta. 

A Kovács-halmi tell egy olyan hordalékszi-
geten alakult ki, ahol az elhagyott folyóágak 
medrei árokszerűen körbeveszik a régészeti 
lelőhelyet. A lakódomb területén a fúrásokkal 

Az első földművelők lakódombjai - Kovács-halom (Fajsz)

három jól elkülöníthető pusztulási réteget le-
het elválasztani az egyes égési szintek, löszös 
üledékbehordások alapján. Sikerült továbbá 
különböző régészeti objektumokat (gödrök, 
házalapok) kimutatni. A több korszakban la-
kott tell-településen 2,5-3 méter vastag üledék-
réteg halmozódott fel az elmúlt 7000 év során, 
amely napjainkban intenzíven pusztul. A te-
rületén talált hatalmas mennyiségű kőeszköz 
bizonyítja jelentőségét a kőanyag-kereskede-
lemben és feldolgozásban. A neolit megtelepe-
désen túl a rézkorból, bronzkorból, szarmata- 
és középkorból kerültek leletek a Bács-Kiskun 
megyei múzeumokba. 
A Kovács-halom környékén az eróziós tavi, 
lápi és mocsári üledék nagy részének felhal-
mozódása valószínűleg a XX. században ala-
kult ki, amikor a területen áttértek a nagyüze-
mi mezőgazdasági termelésre és a feltöltődő 
folyómedrek, ártéri szigetek között meglévő 

szintkülönbségeket talajegyengetéssel próbál-
ták megszüntetni.  

 A lelőhely megismeréséhez érdekes adalék-
ként szolgálhat a Kalocsai és Solti náhije 1570. 
évi szandzsákösszeírás feljegyzése, mikor Fajsz 
leírásánál az alábbiakat olvassuk: ,,A nevezett 
város határa a kezükben lévő muszlim törvény-
szék által adott irat értelmében régtől fogva a 
Kovácshalma nevű helytől a Kis- és Nagyhely 
nevű halastóig és onnan Istvánága és onnan 
Sesztok nevű helyig és onnan Kisvajos nevű 
vízig tart” (Csorba, 2000). Az akkor határha-
lomként szereplő lakódombról pedig Fajsz 
elöljárói Pesty Frigyes kérdőívére a XIX. szá-
zad második felében az alábbiakat jegyzik le: 
,,Kovácshalom, egy kerek domb, honnét megé-
getett szenet is ástak a lakosok” (Pesty, 1984).
A Kalocsa-Szakmár vonaltól délre további több-
rétegű lakódombok előkerülésével számolunk.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

Az első földművelők lakódombjai - Kovács-halom (Fajsz)

Kovács-halom a második katonai felmérésen forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kovács-halmi kőbalta
fotó: Balázs Réka

Napjainkban is még szántják
fotó: Balázs Réka

Kovács-halmi felmérés munkálatai
fotó: Balázs Réka

Kerámiatöredékek a Kovács-halomról
forrás: Bánffy-Petrasch projekt 2001.

Az első földművelők lakódombjai – 
Kovács-halom (Fajsz)
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A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság mű-
ködési területén ismereteink szerint 23 föld-
vár található. Az egyes földvárakról azonban a 
kevés adat és komplex kutatások hiánya miatt 
keveset tudunk. A sáncok belsejében tájak és 
korok függvényében többféle szerkezeterő-
sítő anyagot használhattak, de térségünkben 
ezeknek alig találjuk nyomát. Az egykor eset-
leg használt kőanyagot a kőben szegény Al-
földön a későbbi generációk gyakran elhord-
ták, az árkokat, földműveket a művelés során                                                                                                        
elegyengették.                                                                                                                                         

Elenyésző azon területek száma, ahol régésze-
ti feltárás is folyt. Fennállásuk idejének meg-
határozása a terepbejárások alapján sokszor 
bizonytalan. A történeti és térképi forrásokon 
túl számos alkalommal bebizonyosodott, hogy 
valós adatokra épül a helyi szájhagyomány, 
ezért ezeket az adatokat sem lehet figyelmen 
kívül hagyni. Napjainkban a felerősödő légi 
régészeti kutatások, a szisztematikus gyűjtő-
munka és terepbejárás során rajzolódnak ki 
újabb és újabb idesorolható lelőhelyek. 

A terepi adottságok alapján több olyan te-
rület valószínűsíthető a Duna-Tisza közén, 
mely kedvező lehetett védművek kiépítésére. 
A korábbi terepbejárási tapasztalatok és ré-
gészeti adatok azt mutatják, hogy legnagyobb 
valószínűséggel az őskori földvárakat a Duna 
menti maradványfelszíneken és a Homokhát-
ság peremterületein találjuk. A szabályozatlan 
Duna árterében a nagy folyó évente többször, 
több ágon is pusztíthatta a felszínt, de ezen 
ágak között egyes térszíndarabok szigetszerű-
en épen maradtak. Ilyen például Solt környé-
kén a Tételhegy vagy a Meleg-hegy, de hasonló 
térszínmaradvány és stratégiai pont lehetett 
a Homokmégy határában lévő Halomi-högy 
platója, melyek 10-15 méterrel emelkednek a 
Duna-völgy síkja fölé. 
A földvárak a Duna-völgy magas ártéri szint-
jén azonosíthatóak a legnehezebben, ahol az 
intenzív mezőgazdasági művelés koptatta a 
markáns terepformákat, így csak a légi régé-
szeti kutatások mutatták ki az egykori földvá-
rak árokrendszerét pl. Harta-Bojár területén 
(Goguey-Czajlik-Bödőcs, 2003). 

Földvárak, védművek a Duna-Tisza közén

A legkevesebb védműre utaló adat a Duna-Ti-
sza közi síkvidéken van. Azonban a területen 
előforduló számos Strázsahegy elnevezés utal-
hat egykori erősített őrállás meglétére. 

Már az őskorban, de a későbbi korokban külö-
nösen, a terepi adottságok mellett nagy jelen-
tőséggel bírtak az egyes területek, tájegységek 
közötti kommunikációs útvonalak és határzó-
nák. Napjainkban több helyen az erdősítés is 
nehezíti ezek megismerését (Duna menti ró-
mai erődök, őrállások).

A Bácskai-síkvidéken több adatunk van föld-
várak meglétére – szarmata sáncok, török kori 
palánkvárak –, de régészeti kutatottságunk 
szintén nagyon hiányos.

A bizonytalan adatok azt sugallják, hogy a Du-
na-Tisza közén egykor jelentős védművek is-
mertetését talán célszerű időben előrehaladva, 
egy-egy kiragadott példán keresztül megten-
ni. Utoljára hagyjuk a több korszakban lakott 
földvárak bemutatását.
Térségünkben a legkorábbi megerősített, ma-
gaslati helyekkel a rézkortól számolunk, a solti 
Meleg-hegyen Horváth Attila és H. Tóth Elvira 
árokkal, sánccal körbevett települést feltétele-
zett (H. Tóth, 1990).

Bronzkori földvárak

A bronzkorban, különösen a Vatya kultúra 
idején létesült több földvár, amelyek közül 
számosat ismerünk, vagy másodlagos adatok 
alapján sejtünk Dunavecsétől Solt-Tételhe-
gyen és néhány hartai lelőhelyeken át a déli 
határszélig (Szeremle, Dávod, Hercegszántó 
vonaláig). Ugyanekkor a Tisza egyik gázlóján 
keresztül vezető kereskedelmi utat őrizhette 
a tiszaalpári földvár. Ezek a földvárak változó 
alapterületűek, nagyságuk kb. 1,5 ha-os erődí-
tett területtól a 30 ha-os kiterjedésig változik.

Földvárak, védművek a Duna-Tisza közén
Érsekhalma-Hildpuszta földvár melletti löszvölgy fotó: Balázs Réka

Deli Ferenc felfedezése a hildi földvár 
közelében – Magaspart I. lelőhely -szarmata sáncrészlet
fotó: Balázs Réka

Érsekhalma-Hildpuszta földvár löszfala
fotó: Balázs Réka

Földvárak, védművek a Duna-Tisza közén
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Érsekhalma-Hildpuszta

Az egyik legjelentősebb bronzkori földvárunk 
Érsekhalma határában, a Duna egykori ártere 
fölött 20-25 m magas, meredek löszparton he-
lyezkedik el. 
A hely a hajósi németség körében Vawantscha-
na Bearg (jelentése: Elátkozott hegy vagy Elva-
rázsolt hegy, kiejtése: fảvancsảnả beảrg) néven 
ismert, és bizony hátborzongató történeteket 
mesélnek róla: 
„Valahol Hajós és Nádudvar közt a Bajai úton 
van egy völgy, és az a hegy, ami attól Hajós felé 
van, az az Elátkozott hegy. A régi öregek Elát-
kozott hegynek nevezték. Azt tartják róla, ha 
telihold ragyogja be az éjszakát, és a hold su-
gara éppen megvilágítja a hegyet, akkor a lom-
ha hegy megmozdul, pontban éjfélkor kitárja 
hatalmas kapuját, és felcsillantja a mélyén rejlő 
temérdek kincset. Havonta egyszer és csak pár 
percre. Mert ha a holdfény tovahalad, a hegy 
újra bezárul.

Van ennek a hegynek egy titokzatos kapuja. 
Nem nyitja sem emberi kéz, se varázsszó. Egye-
dül az nyitja, ha a kulcslyukon egy hat éves 
kisgyermek kivájt szemeit dobják be. Akkor ki-
pattan a zár, megnyílik a kapu, és a hegy meg-
mutatja a mélyén rejlő kincset.
Aki letéved oda, mindenféle kincset markolhat 
össze. De jaj neki, ha mohóságában elfeledkezik 
az időről, és nem távozik időben a kincsekkel. 
Mert ha a hold fénye tovasuhan a kaputól, ak-
kor a hegy örökre magába zárja.

Csakhogy az a kapu eddig még sose nyílt ki, 
mert eddig nem akadt még senki, aki gyermeké-
nek szemét a kincsért feláldozta volna. (Mend-
ler Ferencnétől /1919/ gyűjtötte Schőn Mária).
A sok népi hiedelem táplálói voltak a hegy 
oldalában megmutatkozó barlang/pincebejá-
ratok is. Ezekről azt tartják, hogy ,,Ott hátul 
a Talla-nál hatalmas luk tátong, egy barlang 
a kövesút túloldalán. A hegyben barlang volt. 
Arról azt mesélték, hogy a törökök nem tudom 
mennyi embert lőttek le. És mikor lelőtték őket, 
akkor a hegy beszakadt, és mindannyiukat bete-

mette, a törököket is. Így mesélték mindig. Ak-
kora luk volt ott, mint a mi pincéinkben. A hegy 
mindenkit maga alá temetett. Azért mondják 
az Elátkozott-hegynek.” vagy „Egyes barlangok 
átjárhatók, innenfelől volt a bejárat, túlfelől a 
kijáratuk. De voltak kijárat nélküliek is. Elkép-
zelhetetlen, hogy a víz alkotta volna őket, mert 
oda víz nem jutott föl, hiszen a hegyen vannak 
fönn. Lehet, hogy nem tanyázóhelyül szolgál-
tak, de biztos, hogy használták valamire. Eset-
leg az ellenség elől rejtőzködtek el vagy ilyesmi”  
(Schőn Mária gyűjtése).

Ugyanezekről Kőhegyi Mihály azt írta jelenté-
sében: ,,Idősebb emberek mesélik, hogy a tized 
beadása idején 80–100 évvel ezelőtt ide hord-
ta Hajós és Nemesnádudvar népe a bortizedét. 
Uradalmi pincék voltak ugyanis. Ez természe-
tesen nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 
pincék más rendeltetéssel esetleg korábbiak is 
lehetnek.” 

A középső bronzkori földvár területéről koráb-
ban is kerültek elő leletek, de igazi felfedezését 
Deli Ferenc tanárnak köszönhetjük, aki pél-
daértékű kapcsolatot kiépítve a bajai múzeum 
régészével, Kőhegyi Mihállyal, folyamatosan 
gyűjtötte a területre vonatkozó adatokat és 
szorgalmazott kisebb – sajnos javarészt még 
feldolgozatlan leletmentéseket – Érsekhalma 
környékén. 

Idézzük fel Kőhegyi Mihály adattári jelentését: 
„1959. máj. 26-án megtekintettem a Deli Ferenc 
érsekhalmi tanító által bejelentett földvárat és a 
leleteket a Múzeumba szállítottam. 
Az átadott anyag: két vatyai bögréből és egy 
agyagcsöbörből áll.
Deli kivitt a találás helyére.
A Nádudvar–Hajósi műút bal oldalán az úttól 
északra egy mély szurdék van. Ezen visz az út a 
Hildi Á.G.-ba.
A földút keleti felén a lösz tonnás tömbökben 
szakadozik le. A mintegy 15–20 m magas lösz-
fal tetején négy beásás látható. Átlagban 2–3 
m mélyek, 1–1,5 m átmérőjűek. Bennük vatyai 
cserépanyag, patics, állatcsontok. A bánya alján 
szétszórtan vatyai cserepek… 

Földvárak, védművek a Duna-Tisza közén Földvárak, védművek a Duna-Tisza közén

Bronzkori csupor Érsekhalmáról  
(Viski Károly Múzeum Kalocsa)
fotó: Balázs Réka

Érsekhalma-Hildpuszta  
földvár árok- és sáncrendszere
fotó: Balázs Réka

Zalotay Elemér vázlata a hildi földvár
közelében lévő barlangrendszerről
forrás: Türr István Múzeum, Baja

Magaspart I. lelőhely (Érsekhalma),  
szarmata sánc  
fotó: Kustár Rozália

Sánc és árok metszete Magaspart I. lelőhelyen  
szerk.: Kustár Rozália
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…A földvár árkától délre … bronzkori hamvasz-
tásos temető van. Innen kerültek elő krumplive-
rem ásása közben a Deli által beszolgáltatott 
edények. 

A felszínen cseréptöredékek. Ezek szerint egy 
több száz sírból álló temető lehet ezen a helyen.”
A várat 1978-ban Nováki Gyula Horváth Atti-
lával felmérte. A 1990-es évek elején egy újabb 
felmérésre került sor.
É és ÉNy felől meredek part határolja, egyedül 
K és DK felől függ össze azonos magasságú 
fennsíkkal, amely oldal felől 30-40 m széles és 
3-4 m mély árok védi. Az erdőművelés során a 
sáncot átvágták és az átvágás helyén az árkot 
feltöltötték (Bóna-Nováki, 1982). 

A következő erődítések építésére energiát ál-
dozó népesség a későbronzkorban élt – az ún. 
urnasíros kultúra idején, amikor Dunapatajról, 
Szakmárról és a homokmégyi Halomi-hegyről 
van adatunk árokkal, sánccal körbevett telepü-
lésről.  

Dunapataj környékén Vadász Éva végzett 
1966-ban terepbejárást. Szakdolgozatában 
közzétett leírások alapján Dunapataj Bödd-
puszta részén nagy kiterjedésű kora-vaskori
telepet feltételez (Vadász, 1967). 

A talaj elszíneződése alapján a település szer-
kezetét az alábbiak szerint írta le: a meder D-i 
partjához mintegy 50 m hosszúságban félkö-
ríves árok csatlakozik (szélessége: 2,5-4 m). E 
belső árok kiindulási helyétől kb. 110 m- re, a 
nyugati oldalon újabb árok indulását figyelte 
meg több méteres szakaszon. A belső árkon 
belül, közvetlenül az árokhoz csatlakozó na-
gyobb téglalap alakú elszíneződési folton kívül 
telepjelenséget nem figyelt meg. A belső és a 
külső árkok között kb. 5 m-es átmérőjű gödrök 
foltját látta. 

Szakmár kisülési határrészén szintén Vadász 
Éva végzett az 1960-as években terepbejárást. 
Itt egy kb. 2 m széles sánccal védett, Ny-i ol-
dalán lankásan lejtő, É-i oldalán vizes árokkal 
védett földvárat írt le.

Érsekhalma-Hildpuszta. A földvár melletti löszvölgy 2015-ben
fotó: Balázs Réka

A szentkirályi török kori palánk (Dunapataj) a 2005. évi légifotón
forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

A szentkirályi török kori palánk (Dunapataj) ábrázolása az első katonai felmérésen
forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
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Szarmata sáncok 

Az Alföld belsőbb területeiről is őriz a nép-
monda rómaiakhoz kapcsolt helyeket – pl. a 
solti Tételhegy vagy a soltszentimrei Csonka-
torony, amelyek valóban erődített helyek lehet-
tek, de a kutatás mai állása alapján inkább csak 
római kori épületek köveinek esetleges má-
sodlagos felhasználásáról, és nem tényleges, az 
egykori római jelenlét bizonyítékairól van szó. 
Érdekes kérdés azoknak a szarmatákhoz kötött 
emlékeknek a keltezése, értékelése, amelyek a 
Bácskai-síkvidéken kerültek elő:
Az első és második katonai felmérések térkép-
lapjain határozott terepformaként mutatkozik 
Vaskút belterületétől DK-re az a sánc, amelyet 
a népi emlékezet a törököknek tulajdonított. 
Az első kutatások ezen a területen XIX. század 
második felében elkezdődtek, bár akkor a fi-
gyelem középpontjában a közelben magasodó 
halmok álltak. 

Dudás Gyula 1900-ban bejárja a földvárat is, 
ahol leírása szerint ,,20-30 m magas földfalat 
talál. Alapszélessége 40-50 m, a tetőnél 15-20 
m széles, gyűrű alakú. Az erőd mintegy másfél 

hold területtel rendelkezik. A bejárat északnyu-
gaton van”.  Úgy vélte, hogy a kelet és a dél felől 
jövő ellenség ellen építették (Zalotay, 1957). 
Tompa Ferenc 1941. szeptember 15. és 20. kö-
zött végzett ásatásokat a helyszínen, ennek so-
rán a földvárban és a 12-es halomban kutatott. 
Az ásatási naplóból kiderül, hogy a kutatás egy 
10 m hosszú, 5 m széles árokkal kezdődött, 
amely a sáncra merőlegesen irányú volt. Helyé-
ül a földvár bejáratát jelölték meg. Az első ke-
rámiatöredékek a korabeli felszíntől 50-60 cm 
mélységben jelentkeztek. A leírás szerint ezek 
„császárkoriak”, azaz szarmata népességhez 
köthetők. További példányok felbukkanását 
egy méteres mélységig említik. Megjegyzen-
dő, hogy 70-80 cm mélységben állatcsontokkal 
együtt Árpád-kori pénz és középkori vaskés is 
előkerült.

Római kori erődök, őrállások 

A kialakult kereskedelmi útvonalak – pl. sóút 
– a terepi adottságokat követték, ezért nyom-
vonaluk sokáig nem változott pl. dunai, ör-
jegi átjárók. Ezek szolgáltak alapul a római 
ellenerődrendszer kiépítéséhez is a IV. század 
folyamán.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság mű-
ködési területén Solt, Kalimajor közelében ke-
rült elő római kori ellenerőd maradványa. Ez 
az építmény a Bölcskénél feltárt, az egykor a 
Duna jobb partján lévő erőddel együtt figyelte 
a hajózató Duna ágat. A két római kori erő-
dítmény alaprajza hasonló volt: középen egy 
nagyobb torony, a belső, zárt öblöt körülvevő 
négy kis saroktoronnyal. Az ellenerőd hosz-
szúsága 74 m volt, szélességét pontosan nem 
lehetett megmérni, mert nyugati oldalát el-
mosta a Duna. A 200 m távolságban fekvő erő-
dök egymás felé nyitottak voltak. A folyó felőli 

fal nyílásának mélységadatai és az alapozás itt 
megfigyelt jelenségei azt mutatják, hogy ezen 
a részen vízi járművek is bemehettek a falak és 
tornyok által védett, körbezárt öbölbe.
 
Az ásatásokat vezető Szabó Géza régész (1994) 
szerint a „két építmény között a kisebb-nagyobb 
katonai egységek átkelését elvileg egy állandóan 
vagy időlegesen felállított hajóhíd, vagy kife-
szített kötél mentén mozgó úszóalkalmatosság 
szolgálhatta. Az eddigi feltárások során tett 
megfigyelések alapján feltételezett belső, védett 
öböl véleményem szerint inkább arra mutat, 
hogy miként az néhány helyen még a közelmúlt-
ban is gyakorlat volt, a két part között kifeszített 
kötél mentén mozgatott vízijármű vette fel és 
tette szárazra a középső torony előtt az átkelő-
ket.”

 További ellenerődökről tudunk a Dunaszent-
benedek és Foktő közötti Duna mederben és 
Dunafalván.

Érsekhalma-Hildpuszta bronzkori földvára a 2015. évi rekonstrukciós munkálatok után fotó: Balázs Réka

Vaskúti sánc ÉNY-ról
fotó: Balázs Réka

Csonkatorony (Soltszentimre) halmon épült középkori temploma és változatos kövei
fotó: Balázs Réka
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Árpád-kori és középkori
központok 

A honfoglalás korától szállásközpontok, ura-
dalmi központok épültek ki, több ilyen köz-
pont helyét ismerjük a történeti forrásokból 
(pl. a homokmégyi Halomi hegy, vagy a miskei 
Hantoka).
Megjelentek a településeken belül udvarhá-
zak, amelyek egy-egy család elkülönült gaz-
dálkodását bizonyították (pl. Harta-Freifelt 
lelőhelyen). A térség egyik jelentős középkori 
központja érseksége révén Kalocsa volt. A ha-
gyomány szerint Asztrik építtette az első fából 
készült érseki lakot, amely a város legmaga-
sabb pontján állt. Ennek helyén épült fel a 13. 
században a már kifejezetten védelmi funkciót 
szolgáló, víztől körülölelt szigeten a Dunától 
közvetlen behajózható erődítmény. 

Evlia Celebi, a neves török utazó második ma-
gyarországi körútján, 1665-ben járt Kalocsán, 
és a következőket írta a városról: „Kalocsa pa-
lánka. Lajos király építkezése a vár, a melyet 

Szulejmán hódított meg. Vára a Duna folyótól 
egy órányira van. Ha a Duna kiárad, olyankor 
a vár sziget gyanánt középen marad. Környéke 
mocsaras hely. Kikötőjével szemközt, a Duna 
folyó túlsó partján, a budai úton Paks vára van. 
Vára tulajdonképp a szegedi szandzsák terüle-
tén van és az egri várkatonaság jövedelme az 
adója; hét jük akcse jövedelmű eminség. Kétsze-
res tömésfalakkal körülvett palánka. Belül új, 
erős építésű, négyszögű csinos vára van, mely 
igazán erős. Délkeletre néző egyetlen kapuja 
van, mely előtt a fahíd csigákkal felhúzható. Az 
őrök minden éjjel fel is vonják e hidat. E híd 
alatt mély víz van. A kapu híja előtt egy dsámi, 
három bolt s egy kis fogadó van” (Cselebi, 1908). 
Védelmi funkciót a középkorban templo-
mok is betölthettek, elég, ha a soltszentim-
rei Csonkatornyot említjük: itt a polygonális 
szentélyzáródású templom nyugati homlok-
zatán megmaradt az egykori torony torzója, 
amely eredetileg négyszintes volt. Lőrésszerű 
ablaknyílásai alapján a XIV. században épült 
templomot erődként is használhatták, amit a 
körülötte lévő kerítőárok megléte is megerősít 
(Pammer, 1962). 

A bejárat megerősítésének vagy megújításának 
cölöplyukaira a felszíntől 120-130 cm-re buk-
kantak. A félkörívben elhelyezkedő cölöplyuk-
párok, illetve az egymáshoz mért távolságok 
alapján feltételezték, hogy ezen a ponton ere-
detileg valamilyen őrtorony vagy őrhely volt. 
A kutatóárkokban négy gödör is volt. A leírás 
és a fényképek tanúsága szerint ezek egymás-
hoz közel voltak, és viszonylag sekélyen, 30-60 
cm-re mélyedtek be az altalajba. Az egyik gö-
dör betöltéséből tűznyomokat és pajzsdudort 
említ még a leírás, valamint egy üvegpalackot.
Kőhegyi Mihály és Vörös Gabriella szarmata 
korúnak tartja a földvárat, és feltételezik, hogy 
megépítése a Contra Florentiam-Bátmonos-
tor-Szeged vonalon futó római út felügyeleté-
vel áll összefüggésben. 

Érsekhalmán két másik, vélhetően szarmata 
sáncról csak néhány éve van adatunk.
Az Örjegen átvezető út megfigyelésére épí-
tették ki a mély szurdok két oldalán található 
árokkal, sánccal körülvett kettős őrállást. A 
sáncok területén az előzetes terepbejárások 
alkalmával csak néhány paticsdarabot sikerült 
gyűjteni, ezért 2009-ben kutatóárkot jelöltünk 
ki az északabbra fekvő erődítmény kerítő árká-
ra és sáncára merőlegesen (Érsekhalma-Hild, 
Magaspart I. lelőhely). 
A növényzet és avartakaró eltávolítása után a 
laza homokos talajrétegben a sánc teteje barna, 
homogén foltként jelentkezett. A sánc barna, 
tömör, homogén betöltése csúszott be a kívül-
ről körbefutó árokba is. Az árokból kinyert 
földet halmozták fel sáncként, és a sánc belső 
oldalán ezt cölöpsorral támasztották meg. A 
belső oldalon a sáncot támasztó cölöpsort a 

Szintvonalas felmérés a földvárról 
(Varga András felmérése, 1994), 

forrás: Kőhegyi-Vörös 1999

A Halomi hegy a második katonai felmérésen
forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

metszetárok mindkét oldalfalában megtalál-
tuk, így valószínűleg folyamatos cölöpsorról 
lehetett szó. A metszetárok falaiban a sánc be-
töltésétől jól elkülöníthető laza, világosszürke, 
hamus réteg jelentkezett a sánc töltésanyaga 
alatt. Ez egy 90-100 cm széles gödör, amely-
nek felső részében, ugyanúgy, mint a sánc 
töltésanyagában főként szarmata (és néhány 
bronzkori) cserepet találtunk, a későbbi korok 
anyaga nem jelent meg, ami alapján a sáncok 
kora feltehetően szarmata. 

A vaskúti földvár
fotó: Balázs Réka
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Szabó László is a Pataji Hírlap 1995. júliusi szá-
mában.
A Duna mentén dél felé haladva Kalocsa után 
a török kori Bajáról kell megemlékezni, mely a 
bajai náhije központja volt. Ebben az időszak-
ban jelentős erődítmény és kikötő volt, több 
száz házzal, mecsettel és fürdővel.

További török kori párkány meglétéről Katy-
már határából van adatunk (Turski grad), 
melynek leírását Kőhegyi Mihály és Soly-
mosné Gölder Márta szavaival idézzük: ,,Hol 
állott a madarasi palánkvár? Helyét a ma már 
Katymár határában lévő turski grad elnevezés 
őrizte meg számunkra. A területet a későbben 
beköltözött svábok is bunyevácul nevezték meg, 
s mind a mai napig így hívják. A Madarastól 
délnyugatra, Katymártól délkeletre, a Roglatica 
dűlőben fekvő kis dombot minden oldalról víz 
veszi körül. A mocsarat a dombtól északra folyó 
Kígyós patak táplálja. A mintegy 200-300 méter 
hosszú, 100-150 méter széles és 2-4 méter magas 
domb jól kiemelkedik környezetéből. A domb 
déli felén állott a vastag gerendák és cölöpök 
párhuzamos sora közé döngölt, földből készült 
palánk. Belül azonban téglából falazott épüle-
teknek is kellett állniok, mert régészeti terepbe-
járások során nyomait megtalálták. A kövek és 
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Török kori párkányok

A török korban jellemző igazgatási- és főleg 
adózási szervezetet alakítottak ki, helyőrsé-
gi állásokat is létrehozva. A Duna mentén 
az alábbi párkányok érdemelnek említést:                 
a szentkirályi, a kalocsai, a bajai, a madarasi... 

Dunapataj határában, a Nagy-ér-től K-re, a 
szentkirályi iskola és a Czirják-tanya közötti 
út felénél egy 95 m magas, kerekded dombot 
a történeti térképek Szentkirályi várként jelez-
nek. 1570-ben a török adóösszeírások említet-
ték meg a szentkirályi párkányt (várat), amely 
az egyik örjegi átkelőt védhette (Vass, 1980). 
Az eredetileg négy saroktornyos vár helyét tör-
téneti térképek és légifotók elemzésével sike-
rült beazonosítani. A közeli vár meglétére utal-
nak a Várfok és a Várfok-ér népi helynevek is. 
Dunapataj határában más helyen is találha-
tunk török kori emlékeket, így a mai falu belte-
rületén és a Szelidi-tó partján, ahol a középko-
ri/török kori vár területén ma üdülők állnak. 
A szelidi várdomb kérdéséhez Pesty Frigyes 
1863-64-ben végzett gyűjtéséből idézünk, 

amely nagyban alátámasztja a magaslat kato-
nai voltát: „Szelid: Így neveztetik a Város ha-
tárának a városhoz közelebb eső délkeleti része 
Szelidi puszta czím alatt; ettől vette nevét egy 
mintegy félmértföldnyi hosszaságban elterülő 
tó, és egy régi várrom, vagy is annak csak helye, 
mely jelenleg is Szelidi várnak neveztetik, mely-
nek sánczai vagyis árkai most is megvannak és 
várfok névvel neveztetnek. Ugyan ahhoz nem 
messzire van egy dombos emelkedett hely, me-
lyet Szelidi hegynek hívnak. Elnevezésének ere-
dete bizonytalan erről semmi hagyomány sincs. 
Még azt sem lehet tudni, hogy azon Vár Magya-
rok által-e, vagy tán a Törökök által építetett; 
azonban azon várrom környékén talált cserép 
edényekről és urnákról azt is lehet gyanítani, 
hogy azon vár Rómaiak építménye volt” (Pesty 
in 1984).

1999 nyarán a Szent Tamás-dombon található 
Árpád-kori templom ásásakor idősek mond-
ták el, hogy a Szent Tamás-domb és a szelidi 
Vár-domb alagúttal van összekötve, amely-
be egyszer már valaki szántáskor bele is esett 
lovastul, ekéstül. Hasonló legendát dolgoz fel 

Kályhadíszek a szelidi késő középkori és törökkori településről  fotó: Schill Tamás

a fehérmárvány töredékek bizonyára a dzsámi-
ból származnak. A palánk építéséről nincsenek 
adataink, de korai időben nem készülhetett, 
mert akkor az 1565-ös és 1568-as zsoldjegyzék-
ben bizonyára előfordulna a neve a környező 
várak társaságában” 
(Kőhegyi-Solymosné, 1975).

Szelid környéki várak a második katonai felmérésen
forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Szt. Tamás-domb (Dunapataj) 
középkori templomos helye
fotó: Balázs Réka
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Homokmégy – Halomi hegy 

A Kalocsai Sárköz legmagasabb pontja, a Ho-
mokmégy közigazgatási területéhez tartozó 
Halomi-högy (106 m), a Duna óholocén te-
raszának maradványa (tanúhegye), a környék 
legmagasabb kiemelkedése, amely mellett ha-
ladt a Duna-Tisza közi hátságra kivezető or-
szágút. Kiváló környezeti és stratégiai helyzete 
jelölhette ki központi szerepét az őskortól. 
Mintegy 10-15 méterrel magasodik környezete 
fölé és teljes területén (kb. 500x600 m; kb. 30 
hektár) találhatók régészeti emlékek. Vadász 
Éva újkőkori, nagy mennyiségű vaskori és kö-
zépkori cserépanyagot gyűjtött. Megállapítot-
ta, hogy a hegy Ny-i és DNy-i oldala vizesárok-
kal volt körülvéve, mely K felé a Malomérhez 
csatlakozott. Az újabb terepbejárások meg-
erősítik, hogy a hegy egész területén intenzív 
késő bronzkori, kora vaskori megtelepedéssel 
kell számolni (behúzott peremű síkozott és 
turbántekercses táltöredékek, bütyökdíszes 
és facettált, kannelúrázott oldaltöredékek 
stb.). Az előkerült nyéltüskés tőr öntőformája 
és szórvány cserepek alapján már a középső 
bronzkorban kézműves központ lehetett itt. 
Eddigi ismereteink alapján a földvár árok- és 
sáncrendszere a bronzkorban épült ki, és a 
meglévő terepformákat használták ki a későb-
bi telepesek.
Lábánál folyik az egykor vízimalmokat hajtó 
Malomér. Eredetét a népi emlékezet történel-
mi időkhöz köti: ,,Mikor Attila hun seregével 
a vidékünket járta, magaslatot keresett, ahol 
sátrát felállíthatná, és onnét táborát szemmel 
tarthatná. Nem találván ilyet, megparancsolta 
tengernyi katonájának, hogy csizmája sarkából 
mindenki a sarat, melyből volt itt jócskán, egy 
halomba rázza. Így keletkezett a Halomi högy, 
melyen aztán Attila is sátrat vert” 
(Romsics Imre gyűjtése). 
A XI. században rajta királyi udvarház (curtis) 
létesült, amelyet uradalmával együtt I. Béla a 
szekszárdi apátságnak adományozott 1061-
ben (Györffy, 1987). 

Solt-Tételhegy 

Az egykori ártéren a jelentős folyóvízi erózió 
megkímélte – a síkságból legmagasabb pont-
ján mintegy 17 méter magasan kiemelkedő – 
Tételhegy tanúhegyét, amely a rézkortól egé-
szen a késő középkorig hagyott emlékanyagot 
az utókorra. A felszínen gyűjtött szórvány lele-
tek, a katonai, majd légi régészeti céllal készült 
fényképfelvétel-sorozatok bizonyítják a megte-
lepedés intenzitását.

A kb. 100 hektár kiterjedésű tanúhegyen Solt-
tól K-re 2005-ben Szentpéteri József vezetésé-
vel indult kutatómunka. A tervásatások során 
eddig feltárt mintegy 2000 m  alapján (ez a 
lelőhely teljes területének csupán 0,2%-a) ma 
még csak vázlatosan rajzolható meg a Tétel-
hegy településtörténete. A középső bronzkor-
ban létesült településnek sok jól keltezhető 
élelemtároló és hulladéktartó gödre, valamint 
árka került feltárásra, köztük egy hosszú vízel-

vezető árok részlete is. Az őskori erődítmény 
sáncának és árkának átvágásával feltárult a 
több ízben megújított védmű szerkezete. A 
nagy eróziónak kitett domb peremén a sánc 
anyagába többszörös mészkőréteget terítettek, 
amely a szilárdságát biztosította. A sáncba ké-
sőbb ásott gödrök és árkok leletanyaga alapján 
elkülöníthetőek voltak az egymást követő kor-
szakok a bronzkortól a török hódoltság kezde-
téig. Ezek jelentik a tételhegyi településtörté-
net jelenleg ismert két végpontját: a középső 
bronzkortól kezdve az időszámításunk szerinti 
16. század első feléig figyelhetők meg emberi 
tevékenység nyomai. 

2007-ben feltárták a 11–12. századi soros te-
mető mintegy száz sírját, és az ún. Templom-
domb közepén – amely ovális árokkal körbe-
vett (kb. 200 m hosszú) – mintegy húsz méter 
hosszúra becsült szakrális épület maradványait 
találták meg (Szentpéteri, 2014).

Tételhegy (Solt) az első katonai felmérésen
forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

A feltárt 3. sír rajza, Homokmégy-Halom (Laszczik 
Ernő vázlata)

forrás: Horváth, 1998.

2
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Tiszaalpár – Várdomb

Tiszaalpár község a Tisza középső folyásának 
jobb partján, a Duna-Tisza közének K-i szélén 
fekszik. A terület kialakításában az elsődleges 
szerepet a Tisza folyó játszotta, mely kb. 15 000 
évvel ezelőtt, kanyargásai során – romboló és 
építő munkája következtében – 5-10 km szé-
les területet alakított át. A folyó oldalirányú 
mozgásával több helyen is elérte a Duna-Tisza 
közi Hátság peremét, így Tiszaalpárnál a lösz 
anyagát mosta alá. Ezeken a helyeken a folyó-
vízi üledék és a Hátság üledéksora meredek 
partfallal találkozik. A Tisza jelenleg kb. 4 km 
távolságra folyik, ez azonban a XIX. század kö-
zepi vízszabályozások eredménye, addig köz-
vetlenül a falu mellett, a magas domb aljában 
folyt. 

A magaspart több helyen természetes eredetű 
mély vízmosásokkal tagolt. Ezek egyike a köz-
ség ÉK-i szélén különít el egy dombot, amely a 
környék legmagasabban fekvő területét jelenti, 
köröskörül meredek oldallal határolva. A la-
pos platóvá szélesedő domb két részre oszlik. 
A Templomdomb (más néven „Kisvár”) a na-

gyobbik részt jelenti, Ny-i széle közelében a ró-
mai katolikus templom áll. A domb másik, ki-
sebbik része ettől K-re a Várdomb (más névén 
„Nagyvár”), területe jóval kisebb az előzőnél. 
A két részt átlagosan 8 m mély árok választja 
el egymástól.

A bronzkori földvár a Várdomb területét fog-
lalja el, önálló dombot képezve, köröskörül 
meredek oldalakkal. Ny-i és D-i oldala ép, É-i 
oldalának alja ugyan már hiányos, de a domb 
felső része még érintetlen. 
A vár tudatos régészeti kutatásának pontos 
kezdetét nem ismerjük. Az irodalomban a Vár-
domb első, hiteles régészeti leletéről 1869-ben 
értesülünk, amikor Madarassy László küldött a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak egy ép cserépe-
dényt, amelyet Alpáron a Várdomb oldalából 
ástak ki.

Kada Elek első feltárása során 1900 és 1905 
között bronzkori leleteket és két avar kori 
sírt talált a vár területén. 1949-ben Patay Pál, 
1974-75-ben Bóna István, 1977-ben Nováki 
Gyula végeztek ásatásokat a Várdomb platójá-
nak ÉK-i és D-i részén és a Ny-i sánc területén. 

Az ásatások során középső bronzkori telepü-
lések házai kerültek elő. Az 1949-ben és 1977-
ben elvégzett sáncátvágások azt mutatták, hogy 
az eredetileg faszerkezettel rendelkező földvár 
a településsel együtt a középső bronzkori Vatya 
kultúra III. időszakában épült. A telep házai az 
első lakóperiódusban a sánchoz igazodtak, és 
ahogy a rétegek lerakódásával (két Vatya III. 
és két Vatya-Koszideri lakószint) a járószint is 
egyre emelkedett, a telep lassan ráhúzódott a 
sáncra, illetve annak oldalába bevágva is épí-
tettek házat, így a későbronzkor kezdetére az 
erődítés már elvesztette jelentőségét, nem sok-
kal ezután teljesen elhagyták ezt a telepet. A 
következő korszak, az ún. halomsíros kultúra 
leletanyaga nem jelenik meg a Várdomb terü-
letén. 
A bronzkori telep pusztulása után közel két év-
ezredig nincs nyoma emberi megtelepedésnek 
a Várdombon. A népvándorlás korában fel-
tehetőleg a Templomdombon megszállt avar 
nagycsalád használta a Várdombot temetke-
zőhelyül.  

Az alpári sánc felső, jól elválasztható része a 
benne talált vas lemeztöredék és vaskarika ré-
vén biztosan hogy a középkorra keltezhető. 
A sáncon belüli terület kevés középkori lele-
tével és a vár középkori jelentőségével Bóna 
István foglalkozott. A legkorábbi régészeti lelet 

A tiszaalpári Várdomb a 2015. évi rekonstrukciós munkálatok után
fotó: Balázs Réka

A tiszaalpári Templomdomb és Várdomb
fotó: Brenyó Péter

Részletek az 1977. évi sáncátvágásról
forrás: Kecskeméti Katona József Múzeum
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Az egykor itt élt népek máig fennmaradt, markáns, tájformáló mementóit, a halmokat és föld-
várakat egykori környezetük megismerésével lehet csak igazán megszólaltatni. Fennmaradásuk 
jogi védelmükkel megvalósulhat. További pusztulásuk megakadályozása érdekében elkerülhetet-
len további, gyakorlati lépéseket tenni. Valamennyi kutatását, megismertetését folytatni kell. Úgy 
gondoljuk, mindenki, aki részt vesz a halmok és földvárak titkait feltáró vizsgálódásokban, óvja is 
őket. A közös örökségünk védelme mindannyiunk ügye!

„A kutatási célkitűzés adott és ismert. S látható, hogy ez a munka csak a […] kutatások integrált szel-
lemi erejével valósulhat meg. Ha a régészek, geodéták, néprajzosok, botanikusok, zoológusok segítik 
egymást. Cselekednünk kell, nem sírni, de odacsapni az asztalra! Előtte pedig az adatokat feltárni, s 
megindokolni érveinket” (Csizmazia, 1982).

Több korszakban lakott földvárak Befejezésül, Köszönetnyilvánítás

Újkorban is használt sáncok 

Egykor a Duna bal partjához tartozott az a terület, mely a Bölcskétől induló több ágra szakadó 
Duna mocsárvilágát D-ről zárta, kiváló átjárási lehetőséget nyújtva a nagy folyón. Római téglák 
tanúsítják római ellenerőd kiépülését a IV. században, majd a helyi szájhagyomány és Jókai Mór 
emlékeztetnek középkori jelentőségére: „... Paks alatt nyoma sincs már annak a híres várnak, me-
lyet I. Lajos királyunk adományozott Apostagi Zemplén vitéznek, ki a tatárok elleni harcában életét 
mentette meg, sem annak az apátságnak, melynek alapító levele a Vatikán levéltárában őriztetik. 
Vár és kolostor fölött a vizafogók nádsövényei láthatók manapság. Kerülik a veszedelmes helyet a 
hajósok. 
Szent - Benedek és Uszód határában két nagy domb van. Várak voltak. A Duna ledöntötte őket, be-
takarta iszappal. A két falu házai cölöpökre vannak építve. A Duna minden évben végigsöpör rajtuk. 
Olyankor arra a két dombra menekülnek, s onnan kiabálnak egymáshoz kötekedve: 
- Úsztok uszódiak! Buktok benedekiek!” (Jókai, 1928).
Számos kuruc kori sáncot említ ugyanerről a vidékről a történelmi kutatás. A Dunaföldvár - Solt 
- Dunakömlőd körüli kuruc kori eseményekhez kapcsolódó várak terepi azonosításával Nováki 
Gyula foglalkozott. Rákóczi Ferenc fejedelem Bottyán Jánost bízta meg a Dunántúli hadjárat veze-
tésével, aki megkezdte a Duna-menti sáncrendszer kiépítését.1704. elejétől 1707. tavaszáig számos 
sáncot, várat, őrálást, hajóhidat építettek ki, majd állítottak helyre a kurucok, melyek jó része még 
hitelesítésre vár (Nováki, 2004).

Természeti értékeink, kulturális örökségünk megőrzése kizárólag több tudományterület együtt-
működésével valósulhat meg, ennek eredménye ez a komplex megközelítésű kiadvány is. Meg-
valósításában jelentős szerepet játszottak azok a kutatók, akik részben még közöletlen kutatási 
eredményeiket osztották meg velünk, illetve akik folyamatos szakmai konzultációval segítették 
munkánkat: 

Bánffy Eszter, 
Ilon Gábor, 

Folberth Gergely,
Kardos Mária,
Romsics Imre, 

Sümegi Pál, 
Szentpéteri József,
Wilhelm Gábor. 

Köszönet illeti azokat a helytörténettel foglalkozó lelkes lokálpatriótákat is, akik önzetlenül 
segítették terepi vizsgálódásainkat: 

† Deli Ferenc,
Pázmándi István,

Schill Tamás, 
Schőn Mária.

a XII. század elejére keltezhető, a legkésőbbi 
a XV. századba. A vár történeti forrásokban 
nemigen szerepel, egyedül Anonymus említi 
1200 körül. Bóna István feltételezi, hogy a X. 
század vége óta itt birtokos Kalán nemzetség 
vára lehetett, de építését nem tartja korábbi-
nak, mint a XII. század, jelentőségét pedig már 
a XIII. században, a tatárjáráskor végleg elvesz-
tette. A vár külső megjelenése igen hasonló a 
X-XI. századi magyarországi ispánsági várak 
nagy részéhez, mint Bihar, Szabolcs, Zemplén, 
Abaújvár és Hont vára, bár azoknál kisebb. A 
legfőbb jellemzők ebben a tekintetben: ala-
csony, de meredek dombon van, a védelem 
kizárólag a sáncra támaszkodik és a belső te-
rületen itt sincs nyoma jelentősebb épületnek. 

A sáncban talált szerkezeti nyomok, famarad-
ványok alapján pontos rekonstrukcióra nincs 
lehetőség, de mindenképpen a középkor korai 
századaira jellemző rácsos faszerkezet nyomait 
kell látnunk bennük. Későbbi, XIV-XV. száza-
di fegyverek és sarkantyúk nem kerültek elő a 
várdombon. A megtalált késői cserepek és egy 
kályhaszem tanúsága alapján a XV-XVI. száza-
dig lakták a vár területét. A Várdomb a török 
hódoltság idején már nem szolgált lakóhelyül, 
és azóta sem lakják. Mivel a jozefiniánus ka-
tonai felmérés idején, a XVIII. század végén a 
Várdomb északkeleti fele már hiányzott, annak 
pusztulása, leszakadása a XVI-XVII. századra 
tehető (Bóna-Nováki, 1982).

A tiszaalpári Várdomb a 2015. évi rekonstrukciós munkálatok után
fotó: Balázs Réka

Befejezésül

Köszönetnyilvánítás
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