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1993 júniusában részt vettem azon a repülésen,
amikor René Goguey francia pilóta-régész először
készített felvételeket az érd–százhalombattai kora
vaskori halomsírmezőről és a tőle keletre álló
őskori erődítésről. Tudomásunk szerint ezek voltak
az első színes, régészeti légi felvételek a területről –
az akkori legjobb technológiával, azaz Leica fény-
képezőgéppel Fujichrome Velvia 50 dia nyers-
anyagra 

z elmúlt 25 évben számos, nagyrészt digitális
felvételt volt alkalmunk a legkülönbözőbb idő-
járási és felszínborítási viszonyok között készíteni,
a rendszeres kutatás mellett a folyamatos tech-

nológiai fejlesztés/tesztelés terepévé vált a lelőhely. 

Kifogyhatatlan lehetőségek?
Úgy gondoltuk, hogy a 2017-ben indult európai
uniós kora vaskori tájrégészeti program légi fényképes
szempontból aligha hozhat új eredményeket. Igazi
meglepetés volt tehát, hogy az „agyonfotózott” lelő-
helyen már az első repülés során, a korábban ismert
halomnyomoktól viszonylag távol, egyértelműen
egykori halom körárkára utaló elszíneződést figyeltünk
meg! Ráadásul a leggyakrabban fotózásra használt
kora nyári időszakban, az egyik legjobb jelzőnö-
vényként ismert őszi búzában! Csavar a történetben,
hogy az aratást követően azonnal elvégzett geofizikai
felméréssel nyomát sem találtuk a körároknak, ami
talán egy kis adalékot ad ahhoz, miért kellett e kü-
lönálló halom nyomának azonosításához 25 év rend-
szeres kutatása! 

Még fontosabb újdonságot hozott 2018. január,
amikor – éppen egy kicsit a hószegény télen sajnálkozva
– az elolvadt hó után száradó talajon éles körvonalú,
sötét elszíneződést figyeltünk meg, ami a következő
napokban terepen, azaz fejmagasságból is könnyen

azonosítható volt! Iránya megegyezik az egyik legjobb
állapotban fennmaradt hazai vaskori sánc irányával,
annak egyik külső védőárka lehetett. Azért az „egyik”,
mert az azonnal elvégzett geofizikai felmérés alapján
még további két külső védőárok sejthető. E rövid
epizódok tehát azt sugallják, hogy a légi fényképezés
még az „unalomig” ismert régészeti lelőhelyeken is
jóformán kifogyhatatlan információszerzési lehetőséget
jelenthet.

A

Vaskor-vallatás
Az Interreg DTP 1-1-248-2.2. Iron-Age-Danube
projektben az Európai Unió négy tagállamának
(Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Magyaror-
szág) számos egyeteme, múzeuma, turisztikai in-
tézménye és alapítványa vesz részt. Az ELTE
BTK Régészettudományi Intézete elsősorban a
kora vaskori táj rekonstrukciójához szükséges tu-
dományos háttérmunkát (régi térképek és archív
légi fényképek elemzése, légi fényképezés,
geofizikai mérések stb.) végzi. Cikksorozatunk
célja ehhez a nagyszabású programhoz kapcso-
lódóan a legfontosabb, ún. nemromboló régészeti
módszerek és technológiák áttekintése, egyszers-
mind bepillantást nyújtva az európai vaskor né-
hány kiemelkedő jelentőségű települési-temet-
kezési együttesének kutatásába.

Kirajzolódó halomnyomok
Az egykori körárkok magasabb nedvességtartalma alapján
megfigyelhető halomnyomok az Érd–Százhalombattai
halomsírmezőn 2014. március 11-én és ugyanaz, másképp. 
2018. január 25-én vékony hó színezte a hátteret, ekkor
bukkantak fel ismét a halomnyomok

Csak így, csak most!
Különálló halom(?) nyoma
a százhalombattai
halomsírmezőtől Keletre,
2017. június 9-én 

Váratlan lelet
Újonnan megfigyelt védőárok
nyoma a százhalombattai
vaskori sánctól Északra
(2018. január 25.)

Égi megfigyelés alatt
Jókor, jó helyen, a levegőben

Szöveg és fénykép: czajlik zoltán
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Finom részletek 
A jóformán teljes egészében
nagytáblás művelés alatt álló
süttői halomsírmezőt 2013-
ban kezdtük fényképezni:
itt a halmok nem annyira a
kerítőárkukkal, sokkal in-
kább magával a halomtesttel
vétetik magukat észre. 

„Hőfényképezés”
A leginkább elgondolkodtató
süttői felvételeket 2018. feb-
ruár 19-én készítettük. A kissé
szomorkás időben (téli repü-
léseknél ne legyenek nagy igé-
nyeink!) a halomsírmező már
megismert ÉK. halmai fehér
sapkát viseltek, miközben kör-
nyezetükben teljesen elolvadt
a hó, ugyanakkor az ÉNy. pla-
tót még hó borítja, amiben
sötét foltok jelzik a nagyobb
halmokat. Utóbbit könnyű
megmagyarázni – ezeket a vi-
szonylag magas halmokat dél-
ről elérte némi napsütés –, de
miért eltérő a háttér, azaz a
két platórész viselkedése? Ez

ezekről a fotókról nem álla-
pítható meg, ugyanakkor a
terepet állandóan „megfigyelés
alatt” tartva tudjuk, hogy amíg
az ÉNy. rész feltárcsázott ál-
lapotban volt, tehát valószí-
nűleg jobban lehűlhetett, így
őrizve a havat, addig ÉK-en
az őszi búza már kibújt, az
elegyengetett talaj pedig talán
nem hűlt át, csak a kitettebb
halmok tetején. A régészeti
légi fotóval tehát lokális, eset-
leg csak néhány óráig tartó
hőmérséklet-különbségek nyo-
mát figyeltük meg, adott eset-
ben talán 0,5 °C-on belüli el-
térést...

Süttő – Sáncföldek ÉK-i része 2013–2018 között Cessna kisgépből, 
illetve Robinson helikopterből fényképezve 
a. a tárcsázás közben, 2014. március 13-án készült felvétel jól mutatja, hogy miközben 
a friss talajművelés minden nyomot eltakar, addig a még „téli álmát alvó” halom nedvesebb
köpenye élesen elválik környezetétől.  b. segíti ezt az árnyékhatás, aminek jelentőségét 
a hóborította helyzetben, 2018. február 28-án fotózott halmok mutatják meg.  c. kora
nyáron, napközben nincsenek számottevő árnyékok, és a kukorica egyébként sem tartozik
a jó jelzőnövények közé. Csapadék hiányában azonban megmutatja a halmok helyét 

(2015. június 30.).  d. sok eső után a kukorica mindent elfed (2014. június 18.).   e. az őszi búzában
ritkán csalódunk (2016. június 21.).  f. az őszi búza – Süttőn mindeddig csak egyszer (a legelső
légi fényképezés során!) – a nagyobbik halom körárkát is megmutatta (2013. június 19.)

A B

C D

E F

Belátni a fák alá
A régészeti légi fényképezés régi
problémája, hogy erdős és külö-
nösen bokros területeken korlá-
tozottak a megfigyelési lehetősé-
gek. Két trükk persze bevethető:
egyrészt a lombmentes időszakok,
másrészt azon belül is a havas
napok kihasználása. Figyelembe
véve, hogy a légi fényképezéshez
alkalmasabbak a hosszabb nap-
palok, az elméleti közös halmaz
nagyon kicsi, a tél második felére
és a tavasz legelejére korlátozódik.
Ha épp van hó, tiszta az idő és
süt a Nap...

Annak ellenére, hogy az utób-
bi években minden ilyen lehe-
tőséget igyekeztünk kihasználni,
azt tapasztaltuk, hogy – valószí-
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nűleg a halmok nem túl nagy
méretéből adódóan – a sáncokkal
ellentétben nem igazán tudtuk
őket lefényképezni. Persze, ha a
fényképezendő helyszín túl kicsi,
akkor célszerű hozzá közelebb
menni, ez azonban esetünkben
– biztonsági okokból – csak he-
likopterrel oldható meg. Így ter-
veztünk, ám a légi fényképezéshez
szerencse is kell, s az összes fenti
szempontból ideális helyzet 2018.
február 28.–március 1. között
jött el. 

Az eredmények mégis vegye-
sek lettek. A süttői halomsírme-
zőn a bokros és ezért nehezebben
fényképezhető területen legalább
egy halom jól fényképezhető volt,
ugyanakkor a soproni halomsír-
mezőt – a helyreállított tumulus
kivételével – még szikrázó nap-
sütésben és hótakaró mellett is
elrejti a magas fákból álló erdő,
noha a helikopter jóformán a
fák tetején állt... Jól látszottak
viszont Sopron-Sánchegy késő
vaskori településének sáncai és a

Halomsírmaradvány, 
Érd–Százhalombatta
... és ugyanez havas időszakban. 
Az újonnan telepített gyümölcsösben
álló nagy halom a lombos időszakban
alig észrevehető (2018. szeptember 10.),
miközben a márciusi hó látványosan
megmutatja (2018. március 1.)

fehérvárcsurgói halmok közül is
megtaláltunk néhányat. 

Mire elértük Százhalombattát,
az idő elszomorodott, így nem
reméltük, hogy felvételeink szépek
lesznek. Ha nem is szépek, de
milyen hasznosak! Hiszen miért
is küzdünk ennyit az egykori,
talán több ezerből megmaradt
néhány halom pontos dokumen-
tálásáért, lehetséges alakjuk, tér-
fogatuk meghatározásáért? Geo-
fizikai méréseket is felhasználva,
a halmok eredeti magasságát, ki-

terjedését – és persze akkori sze-
repkörüket – próbáljuk rekonst-
ruálni, elképzelhetővé téve azt az
egykori vaskori tájat, ami évezre-
deken át meghatározta e területek
karakterét.

Rejtőzködve, kitakarózva
A százhalombattai bozótosban halom
bújik meg (2018. szeptember 10.). 
A csupasz gallyak között 
– a hóborításnak köszönhetően –
a halom alakja két hosszabb,
egymásra tett létra segítségével(!) is
megfigyelhető lenne (2018. március 1.)

Sopron-Várhely
egy rekonstruált halomsír légi
látványa  (2018. március 1.)

czajlik zoltán
Régész, georégész, 
légi fotós. Az ELTE BTK
Régészettudományi 
Intézete Archeometriai 
és Régészetmódszertani
Tanszékének vezetője


