
Halmok, buckák, hantok – Szarmata halmos és árokkeretes temetkezések az Alföldön

Szarmata temetőrészlet Makó, Dáli-ugar lelőhelyen. Feltárás 
előtt, geofi zikai felmérés képén

Szarmata temetőrészlet Makó, Dáli-ugar lelőhelyen. Feltárás után, 
összesítő térképen

A Makó, Járandó 
lelőhelyen feltárt nyu-
gati temetőrészlet összesítő 

térképe a körárkos sírokkal

A 
m o -

dern korok em-
berének tájalakító szere-

pe a  halmok pusztításában is jól 
nyomon követhető. Az Alföld szántóföldjeit 

járva gyakran találkozhatunk olyan elbeszélésekkel, 
melyek szerint: ’Igen, sokat kellett fordulni rajta 

a talajlazítóval, de végül csak kiegyenesedett.’ 
Egy-egy halomsír pusztulását jól példázza 
a vaskúti halmok esete, ahol az 1970-es 

években a  közeli termelőszövetkezet 
használaton kívüli silógödrének fel-
töltésére a temető egyik 10 méter 

magas halma szolgált.

belső kört feltöltötték, a halom központi magassága csu-
pán 50–80 cm-es lehetett. Ez igen szerény magasság, ha-
lomnak is csak jóindulattal tekinthető, inkább a jelképes 
halom elnevezést használhatjuk rá. Szélesebb, mélyebb 
és hosszabb átmérőjű árok esetén a nagyobb térfogatú 
földnek is nagyobb felületen kell eloszlania, valamint 
a halom magasságát nem növeli meg jelentősen az ese-
tenként előforduló ácsolt sírkamra vagy kőpakolás sem.

A számítások pontosságához figyelembe kell ven-
ni, hogy a gépi humuszolás során kialakított szint nem 
egyezik meg a korabeli járófelülettel, ahonnan az árkokat 
a szarmaták megnyitották. A feltárások alkalmával az árok-
kereteknek csak ez a sekélyebb, altalajt is érintő részlete 
marad meg, így pontosan mérni is csak ettől a szinttől 
tudunk, a felette lévő humusz vastagságát csak kalkulál-
ni lehet, hiszen az árkok szélessége és ebből kifolyólag 
a kitermelhető föld mennyisége is jelentős mértékben 
növekszik a korabeli járószinthez közeledve. Mindezek 
ellenére, ha a  leszedett humusz lelőhelyenként eltérő 
vastagságát, valamint az árok szélesedését is hozzászá-
moljuk – valamint fi gyelembe vesszük, hogy a kitermelt 
föld kezdetben nagyobb térfogatú, mint a tömör talaj –, és 

a fentebb számolt mennyiségnek a kétszeresét is vesz-
szük, akkor sem kapunk 1-2 méternél magasabb halmot. 
Megjegyzendő, hogy ha a halom méretét nem a járó-
szinttől, hanem a kerítőárok aljától számoljuk, akkor 
optikailag egy magasabbnak tűnő síremléket kapunk.

Számos ismert szarmata temetőben az árkok egy-
mást érik, így feltételezhető, hogy a kisebb-nagyobb 
buckák zavaró tényezők lehettek a későbbi mezőgaz-
dasági művelés során. A 20. század második felében 
végrehajtott komoly gépesített háttérrel elvégzett 
mezőgazdasági munkálatok fokozódó erodálódást 
okoztak a halmok méretében, és számuk csökkenése 
jelentős mértékben felgyorsult. Megfi gyelhető, hogy 
a 19. század végén dokumentált, és már akkor is jócs-
kán szántott, 4–6 méteres halmok, néhány kivételtől 
eltekintve, ma már csupán 1–2 m magasak. Ezek után 
nem kérdés, hogy a kisebb, 0,3–1 m magas halmok 
teljes pusztulásra voltak ítélve, és belőlük napjainkra 
mindösszesen az altalajba mélyedő nyomot hagyó 
árokkeretek maradtak meg.
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Címlapsztori

A dombot, halmot jelen-
tő ’tell’ szót a  régészet 
kölcsönszóként vette át 

az arab nyelvből a 19–20. századi 
nagy közel-keleti ásatások révén. 
Mint régészeti szakszó azonban 
nem településformát, hanem 
kultúrtörténeti jelenséget – tele-
pülésfejlődési minőséget – jelöl, 
amelynek lényegét az azt létre-
hozó folyamatok jelentik. Sok-
szorosan rétegzett településekre 
lefoglalt terminus technicus. Délkelet-Európában az újkőkor és a bronzkor egyes időszakaiban, 
a Közel-Keleten az ókorig előforduló településhalmokra vonatkozik.

ÚJKŐKORI MŰEMLÉKEINK
TELLEK A KÖZEL-KELETTŐL A TISZA-VIDÉKIG

HORVÁTH FERENC

A tellek emberi tevékenység folytán létrejött, gyak-
ran monumentális megjelenésű képződmények, de 
nem tekinthetők építményeknek.  Ugyanis az emberek 
nem azért fogtak hozzá házaik építéséhez, hogy tellt 
építsenek, hanem egy új, közös települést hozzanak 
létre. Ennek kiváltó oka a jelentős népességnövekedés 
és következményei, elsősorban a szabadon művelhető 
földterület lecsökkenése lehetett. Ebből adódóan ke-
rülhetett sor a több családot vagy nagycsaládot össze-
fogó, termelőszerkezetet működtető területi közösségi 
szerveződésekre, amelyek a kezdeti vérségi kapcsolat-
rendszert felváltották. Közös munkára szerveződött 
autonóm háztartások, a tanyaszerű, néhány házból 
álló települések összeköltözésével jelent meg a falvak 
(tellek) társadalma. 

Az új közösségi forma egyrészt a termelés növelé-
sét célozta azzal, hogy innovációkkal, új létfenntartási 
technikákkal elégítette ki a megnövekedett szükség-
leteket. Ezeket Délkelet-Európában a nyomásos föld-
művelés valamilyen kezdeti formája, a közel-Keleten 

A tellek elterjedése a Közel-Kelettől a Tisza-vidékig (Schier, W. 2005 nyomán)

Szegvár-Tűzköves rétegsora 1986 (Horváth, 2004)

A tellek elterjedé-
sének törzsterülete
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növekedése általában egyene-
sen arányos a hely lakottságá-

nak időtartamával. Mindez 
jól visszatükröződik a  tellek 

magassági adataiból: Mezo-
potámiában 50–60 m (az 
iraki Tell Erbil), a Balkánon 

9–18 m közöttiek (Vinča, 
Karanovo, Džadovo), 
az Alföldön 8 m a leg-
magasabb (a bronzkori 

Tószeg), melyek valóban 
monumentális hatásúak.

Az újkőkor vívmányait (földmű-
velésen és állattartáson alapuló komplex 

gazdaság, a letelepedett életmód, az új techno-
lógiák) meg-megújuló hullámokban nyugat-anatóli-

ai közösségek hozták el az európai földrészre. Az újkő-
kor kialakulása a Közel-Keleten zajlott, s bár „neolitikus 
forradalomnak” nevezik, valójában kevéssé forradalmi 

módon, meglehetősen hosszú időn át játszódott le 
a 11. és 6. évezred között (a koradatok az egész 

cikkben végig Kr. e. Cal BC értékkel szere-
pelnek). Így a tellek eredete is a „ke-

rámia előtti neolitikum” idejébe 
vezet vissza bennünket, 

amikor a Középső-Euf-
rátesz és a Levantikum 
területén a legkorábbi 

megatelepek kialakultak. 
Ezek prototípusa a rituá-

lis jellegű megalitikus Gö-
bekli Tepe (9500 körül), majd 

az  öntözés jelentette. Másrészt 
védelmet biztosított – telepü-
lést övező árkok, sáncok, falak, 
kerítések létesítésével – kívül-
ről fenyegető természeti té-
nyezők és emberi behatolás 
ellen (a Közel-Keleten ezt 
szolgálták a lapos házte-
tőkről nyíló bejáratok is). 
Következésképp a korlá-
tok közé szorult telepü-
lésterület a lehatárolt tér, 
a  településhatár, majd a saját 
terület – azaz a territorialitás – ki-
alakulását eredményezte. Lehetővé vált 
a hosszan tartó egy helyben lakás, és az újabb 
népességnövekedés. 

A tellek létrejöttében az éghajlat nem játszhatott 
elsődleges szerepet, hiszen a klimatikus különbségek 
Mezopotámia és az Alföld – azaz a 29. és a 48. széles-
ségi fok – között jóval nagyobbak, mint az Alföld és 
Nyugat-Közép-Európa között, ahol sohasem 
jöttek létre tellek (az egyetlen kivétel, a kö-
zép-németországi Niederröblingen 
tellje a szabályt erősíti). Azonos 
viszont az építéshez hasz-
nált agyag. Ez a sűrűn 
beépített,  korlátok 
közé szorított területen, 
a házak pusztulása után 
lényeges mennyiségű 
omladékkal növelte a  tel-
lek feltöltődését. A dombok 

Újkőkori műemlékeink – Tellek a Közel-Kelettől a Tisza-vidékig

A tellek termékeny talajú alluviális 
síkságon, rendszerint folyók árteré-

ben, közlekedési irányok találkozásá-
nál, természetes dombokon vagy lankás 

hegyoldalakon jöttek létre. Jelentős, rend-
szeres építési tevékenység folyt rajtuk. Ezért 

a  szorosan egymás mellé épített agyagfalú 
házak pusztulása után ismételten, hosszú időn 

át ugyanott, újabb épületek elegyengetett romjai 
halmozódtak egymásra. Méreteik gyakran tudatosan 

felhordott földrétegekkel is növekedtek.  A tájból 
szembeötlően kiemelkednek típusosan 

csonkakúp alakú vagy lapo-
san elnyúló formá-

jukkal.

A 
t e l l e k 

rétegvastagsá-
ga nem mindig azonos 

a külső magassággal. Számos eset-
ben bebizonyosodott: a tell körül időközben 

történt feltöltődés miatt a rétegsor jelentős része a je-
lenlegi környező talajszint alá került. Például a nyu-

gat-anatóliai Tepecik esetében ez 9 méter volt! 
A valós helyzetet megbízhatóan csak rétegtani 

feltárással lehet megállapítani. Ez azonban 
a  jelenségek (építmények romjai, gödrök, 

árkok) egymást és a rétegek eredeti álla-
potát módosító, bonyolult összefüggé-

sei miatt nagy tapasztalatot igénylő, 
„régészpróbáló” feladat.

Város a tellen: erbili citadella (Irak)Göbekli Tepe (Törökország, Watkins, T. 2010)
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az Ószövetségből is ismert 20 m magas Jericho lehetett (8000 körül). Az előbbi 
esetben sokezer kőtömb kifaragása, szállítása, beépítése, az építmények meg-
tervezése; az utóbbiban a települést védő, sziklába vágott mély árok és a 4,5 m 
magas kőfal megépítése a közösség igen korai szervezettségére utal. 

A 8. évezredtől a 6. évezred közepéig – azaz a térség újkő-
kora végéig – a tellek sokasága jött létre a Perzsa-öböl és 
a Márvány-tenger közötti területen. Ezúttal a legismer-
tebbek felsorolására sincs lehetőség. Példaként Mezopo-
támiában Ali Kosh, Jarmo, a Levantikumban Beidha, Abu 
Hureyra, Kis-Ázsiában Çatalhöyük, Hacilar, Can Hasan, 
Çayönü stb. telljeit említjük. A fallal körülvett településen 
vályogtéglákból vagy „vertfalból” lépsejtszerűen, szo-
rosan egymáshoz épített, négyzet alakú házak halmaza 
sorakozott, a lapos tetőkről megközelíthető bejáratokkal. 

Az újkőkori fejlődés azonban nem egyenes vonalúan 
zajlott, amely során egy-egy település, régió az alacso-
nyabból törvényszerűen a magasabb fokozatba lépett 
volna. A valóságban ciklikus fejlődésről volt szó. Egyesek 
megrekedtek vagy megszűntek, mások feltűntek és to-
vábbfejlődtek. Velük párhuzamosan pedig jó ideig továbbél-
tek a vadász-gyűjtögető, állattartó-pásztorkodó – úgynevezett 
prenomád – közösségek is a Közel-Keleten.

A kelet-közép-anatóliai „kerámia előtti neolitikum” már szervezett, kez-
deti hierarchikus felépítésű társadalma nem sokkal 7000 után rövid idő alatt 
összeomlott. A török kutatók a krízis okát Anatólia kiszáradásában látják, ami 
miatt a népesség egy része nyugat felé vándorolt. Az első neolit települések 

Újkőkori műemlékeink – Tellek a Közel-Kelettől a Tisza-vidékig

Çatalhöyük (Törökország, Mellaart, J. 1978), rekonstrukció

Dimini
(Görögország, Kotsakis, K. 1996)
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Çatalhöyük (Törökország, Mellaart, J. 1978), rekonstrukció

Dimini
(Görögország, Kotsakis, K. 1996)
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reteiket és anyagi kultúrájukat anélkül, hogy korábbi 
társadalmuk jellemzőit megtartották volna. A falvak 
száma és gyors terjedése igen jelentős népességszám-
ra utal. Tell településeik már az ezredfordulóra megje-
lentek Görögországban (Achilleion, Nea Nikomedeia, 
Sesklo, Dimini,) Bulgáriában (Kovačevo, Karanovo,), 
Észak-Macedóniában (Anza, Madžari) stb. Az  első 
időszakban a központi települések csak a Közép-Bal-
kán-hegységig terjedtek el, ameddig a mediterrán 
éghajlat éreztette hatását. Egymástól külön álló, nye-
regtetős, oszlopszerkezetű házaikat agyaggal tapasz-
tott sövényfonattal, agyagból, sárból rakott vert fallal 
vagy vályogtéglából készítették. A Mediterráneumban 
a kőalapozású, agyagfalú épületek is megtalálhatók.  

Ekkor, amikor a Közel-Keleten már tellek tízezrei 
élik virágkorukat, és megindul a korai városfejlődés, 
az Al-Dunától északra – 6000 táján – éppen csak kez-
dődik az újkőkori élet (Körös–Starčevo kultúra). Az új, 
sík települések inkább a tanya, tanyabokor kategóriá-
jába tartoztak, s házaik helyét is gyakran változtatták 
egy-egy területen belül. 

Az 5500 és 4600/4500 közötti ezeréves időszak 
a  tellek életének csúcspontja Délkelet-Európában.  
Görögországtól a Balkánon át a Tisza-vidékig, a Feke-
te-tengertől Horvátországig nagy számban fordulnak 
elő, egymástól általában mintegy 15–30 km távolságra. 
Thesszáliában és Macedoniában a korábbiak többsége 
továbbél, Bulgáriában főleg a Karanovo V-időszaktól 
ugrásszerűen emelkedik a számuk (Drama, Stara Za-
gora stb,). Egyedül Északnyugat-Bulgáriában több, 
mint 200 lelőhelyet tartanak számon, túlnyomó több-
ségük tell. A legjobban dokumentált esetek szerint, 
az egymásra merőleges elhelyezésű, téglalap vagy 
négyzet alaprajzú, 3–6 helyiségből álló házak – terve-
zett elrendezésben – szorosan egymás mellett álltak. 
A településeket többnyire négyzet alakban árok, fal, 
kerítés vette körül (Ovčarovo, Polianitsa stb.). 

A Nyugat-Balkánon, Belgrád közelében ekkor te-
lepül a 9,5 méter magas, 800 éven át lakott Vinča–
Bjelo-Brdo. A 12,4 méter vastagságú, teljes újkőkori 
rétegsort tartalmazó bulgáriai Karanovóval együtt 
a délkelet-európai újkőkor időrendi gerincét őrizte 
meg. A tellek ekkor már Bosznia, Szerbia területén is 

6700/6400 táján jelentek meg Európában, Thrácia 
égei-tengeri partvidékén (Hoca Çesme). Nem sokkal 
ez után addig soha nem látott gyorsasággal jöttek létre 
a falvak Thesszáliában, Macedoniában és Bulgária déli 
részén. A jövevények magukkal hozták technikai isme-

Tell Polianitza (Bulgária, Todorova, H. 1979)

Karanovo (Bulgária, Georgiev, G. 1988)
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azonban a  Körös–Berettyó vonalnál megállt. Amíg 
az ettől délre levő tellek talán már bizonyos központi 
funkciókat is elláttak a településhálózatban, addig a jó-
val északabbra megjelenő tellek (Polgár-Csőszhalom, 
Bosnyákdomb) az eltérő, sík települések közepette nem 
közvetlen kapcsolódtak az dél-alföldiek feltehetően már 
kezdeti településhierarchiát rejtő rendszeréhez. 

Az 5. évezred közepére az alföldi tellek viszonylag 
rövid időn belül elnéptelenednek. A kutatás régeb-
ben kívülről érkezett támadásra vagy klímaváltozásra 
gyanakodott. Később az a vélemény alakult ki, hogy 
a kultúra rendszerének belső ellentmondásai, a kör-

gyakoriak (Obre, Gomolava stb.), sőt Horvátországban 
is előfordulnak (Vinkovci, Pepelana). 

5300–5200 táján balkáni közösségek tűnnek föl 
a Dunától északra is, s a helyi lakossággal keveredve 
új színezetű kultúrákat és településeket hoznak létre 
(Újvár, Rast, Tordos). Ilyen közvetítéssel jelennek meg 
a Tisza–Körös–Berettyó folyók völgyében is a tellek 
(Tápé-Lebő, Hódmezővásárhely-Gorzsa, Szegvár-Tűz-
köves, Öcsöd, Vésztő, Herpály stb). 

Az időszak az  alföldi újkőkor csúcspontja. Tele-
pülései és társadalma révén szervesen kapcsolódott 
a balkáni régió fejlett világához. Ez a településrendszer 

A z 
a l fö ldi 

tell települések 
belső szerkezetét egyelőre 

kevéssé ismerjük, többnyire kisebb 
házcsoportok és környezetük került csak fel-

tárásra. Ezek alaprajza az észak-bulgáriai, al-dunai terüle-
teken jellemző háztípusokéhoz hasonló. Szerkezetük azon-

ban mindig oszlopvázas, kétoldalt agyaggal tapasztott 
sövényfonat (patics). Egyes tellekhez nagy kiterjedésű 

külső, sík települések tartoznak (pl. Polgár-Csősz-
halom 35 ha). A telleket övező árkok és sáncok a 

Nyugat-Balkánon és a Dél-Alföldön többnyire 
szabálytalan (Okolište, Gorzsa), a Közép-Al-

földön (Polgár–Csőszhalom) – a Lengyeli 
kultúra hatására – szabályos kör alakúak.

 Polgár-Csőszhalom (Raczky, P. – Anders, A. 2010)

Uruk-Warka (Irak)
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reteiket és anyagi kultúrájukat anélkül, hogy korábbi 
társadalmuk jellemzőit megtartották volna. A falvak 
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az egymásra merőleges elhelyezésű, téglalap vagy 
négyzet alaprajzú, 3–6 helyiségből álló házak – terve-
zett elrendezésben – szorosan egymás mellett álltak. 
A településeket többnyire négyzet alakban árok, fal, 
kerítés vette körül (Ovčarovo, Polianitsa stb.). 

A Nyugat-Balkánon, Belgrád közelében ekkor te-
lepül a 9,5 méter magas, 800 éven át lakott Vinča–
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sa. Ez a folyamat a 4. évezred 
második felére a  civilizáció, 
a kezdetleges államszerve-

zet kialakulásához vezetett, 
amivel Dél-Mezopotámia 
az  egyetemes emberi 

társadalom fejlődésé-
nek élvonalába érke-
zett. A  Közel-Kelet 
telljei az  iszlám világ 

beköszöntéig töretlenül 
lakottak maradtak.

A Kárpát-medencében a tellek 
elnéptelenedését követő rézkor mint-

egy kétezer évnyi időszaka után, a bronzkor-
ban 2000–1500 között rövid időre újra feltűnnek 

a tellek, sőt átlépik a Duna vonalát is. Sorsuk azonban 
az 1500/1400 utáni időszakra újkőkori elődjeikéhez 
hasonlóan végződött. A kutatók ez esetben is kül-
ső támadásnak, a belső ellentmondásokból eredő 
tényezőknek vagy klímaváltozásnak tulajdonítják 
megszűnésüket.

C C C

nyezeti erőforrások kimerülése, 
a járványok – az önmagát leful-
lasztó társadalmi és kulturális 
paradigma – vezettek az ösz-
szeomláshoz. Valójában 
a tellek társadalma – mint 
önszabályozó rendszer 
– a  háztartások auto-
nómiájának gátló ha-
tása miatt nem volt 
képes a továbblépéshez 
szükséges magasabb szintű 
hierarchia kialakítására.  Minden-
esetre a jelenség nem korlátozódott ki-
zárólag az Alföldre. A dél-romániai, közép- és 
kelet-balkáni települések (Vinča–Gumelniţa–Ka-
ranovo–Salcuţa kultúrkör) – és egy időre az észak-gö-
rögországiak is – az évezred végére vagy a 4. évezred 
elejére ugyanerre a sorsra jutottak.  Annak ellenére, 
hogy ezen a területen 4700–4000 között a rézbányá-
szat-rézöntés olyan önálló innovációs központja alakult 
ki, ami nemcsak a közösségek anyagi, hanem társadalmi 
viszonyait is megváltoztatta. Ezt az aranyban gazdag 
várnai temetkezések jól bizonyítják. 

A tellek fejlődése nem mindenütt a közel-keleti 
modell szerint zajlott, ahol a tellből – mint kezdeti 
elemi falumagból – nagy területre kiterjedő városok 
jöttek létre. Ez a Mezopotámiából származó modell 
még a Közel-Kelet egészére sem vonatkozik, ugyanis 
a harmincnál több nagy régióban már az urbanizáció 
kezdetén más-más változatok is előfordultak. Ezekben 
az eltérő fejlődés mellett a megrekedés egyaránt jelen 
volt. Kivételt csak Uruk–Warka és a körzetébe tartozó 
tellek képeztek, ahol megindult a városok kialakulá-

Az ELTE Régészettudományi Intézete 
az elmúlt években égető hiányt pótló, 

különösen jelentős munkába fogott. A 24. 
órában nekilátott a még meglevő telljeink 

kataszterének összeállításához. Az eddigi ösz-
szegzésben 50 neolit és 116 bronzkori település-

halom került felvételre. Azokat, amelyeket a 19. szá-
zad végén az árvédelmi töltésekhez hordtak el, majd 

amit a modern kori talajművelés elpusztított, már aligha 
lehet összeszámlálni. Ezek sorából csak a legismertebbe-

ket említve: Békés-Povád, Battonya-Gödrösök, Szolnok-Tűz-
köves, Klárafalva-Hajdova nyom nélkül tűntek el, 

Szegvár-Tűzköves, Tószeg-Laposhalom 
világhírű lelőhelyeiből pedig 

alig-alig maradt va-
lami.

Ur városa (Tell el-Mukajjar, Irak) rekonstrukció (kép: terraeatiqva.com)

Leégett ház feltárása. Hódmezővásárhely-Gorzsa, 1980
(a szerző felvétele)
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minőségű felvételek előke-
rülése azért is meglepő, mert 

– Hódmezővásárhely-Nagytatár-
sánc fényképezését kivéve – nem is-

mertünk más, olyan korai légi fotót, amit 
ne Neogrády Sándor

készített volna.
A 

hazai ré-
gészeti légi fényképezés 

úttörője Neogrády Sándor (1894–1966) 
volt. Felderítő fényképészként vett részt 
az I. világháborúban, Észak-Olaszországban. 
Legkorábbi harctéri légi felvételeit 1917-től ké-
szítette. A háborút követően a Honvéd Térképé-
szeti Intézetben megindított légifotó-alapú 
térképezések egyik vezetője lett. 1928–1940 
között készített régészeti légi fényképei-

nek többsége sajnos elpusztult, 
eltűnt.

Kontextus

1993-tól aztán Szabó Miklós segítségével el-
indulhatott a magyar–francia légi fényképezési 
program, ugyanebben az évben pedig Raczky 
Pál kezdeményezésére az ELTE BTK Régészettu-
dományi Intézet Térinformatika Kutatólaborató-
riuma is létrejött, és – keresve az elődök hagya-
tékát – eszembe jutott a múzeumban porosodó 
tekercs. Holl Balázs segítségével nem egy, hanem 
mindjárt két felvétel is előkerült, sőt, hogy még 
nagyobb legyen a  meglepetésünk, szerzőjük 
a  számunkra teljesen ismeretlen Gersi István 
volt. Persze felmerülhet a  kérdés, hogy 
miért érdekes számunkra egy 1934 
májusában készített légi felvétel, 
amelyet a Magyar Királyi Légierő 

egyik fényképésze készített? 
Elsősorban azért, mert fontos 
bizonyíték arra, hogy az  érd–százha-
lombattai halomsírmező déli határa 1934-
ben is nagyjából ott húzódott, ahol most, azaz a terület 
időközben megtörtént beépítése nem pusztíthatott el túl 
sok kora vaskori halmot. Másodsorban a nem tökéletes 

Nyomozás a korai régészeti légi 
fényképek után

H
al

om
történetek

Cz a j l i k  Zo l t án

„Ez magát érdekelheti!” – szólt nekem Kemenczei Tibor, a régészeti osztály vezetője, és a szobá-
jában lévő széfhez vezetett, amelyben néhány, bronzkori lelet várt. Bennem azonban – most már 
bevallhatom – nem sok emlék maradt meg a tárgyakról, annál inkább emlékeztem arra a páncélszek-
rény mellett álló, összetekert légi felvételre, amiről már akkor megállapítottam, hogy az érd–százha-
lombattai halomsírmezőt ábrázoló archív anyagról van szó. Ez 1990 őszén történt, amikor kötelező 
szakmai gyakorlatomat a Magyar Nemzeti Múzeumban töltöttem.

Nagyberki-Szalacska: az egyik legkorábbi ma-
gyarországi régészeti légi felvétel. Neogrády 

Sándor készítette üvegnegatívra 1929-ben 
(HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

Nagyberki-Szalacska. Épen maradt kora vaskori halom a szántóföldön
(a szerző felvétele)
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