
Helló, tudomány!

A tudományos 
médiában egy-
re inkább a vi-
lágunktól távoli 
lelőhelyek, régészeti 
ásatások kerülnek előtér-
be, az extrém környezetben, 
sivatagi területeken, trópusi eső-
erdőben, távoli szigeteken vég-
zett munkák váltak értékessé és 
érdekessé, ahol már a puszta túl-
élés is igen komoly teljesítmény-
nek mondható a kutatók részéről. 
Pedig a Kárpát-medence, benne 
az Alföld is tele van megismerés-
re, felfedezésre méltó természe-
tes és épített csodákkal, köztük 
régészeti rejtélyekkel. Felfedez-
hetjük az  alföldi táj változatos 
felépítésű és felszínű világát, és 
megismerhetjük ennek a tájnak 
általában a legmagasabb pontja-
in található, temetkezési halmo-
kat, a kurgánokat.

1825-ben a du-
nántúli származá-
sú Horváth István 

nyelvész-tör té -
nész nevezte el az em-

berkéz emelte halmokat 
kunhalomnak. Ez a  mestersé-

ges elnevezés terjedt el és került be 
a köznyelvbe és a természetvédelmi tör-

vényünkbe is. Mi több, ezt a kifejezést hasz-
nálják még az újkőkori és bronzkori időszakban 
a több száz éves településfejlődés hatására kiala-
kult lakódombokra is, a kurgánok mellett egy másik 
cikkben már bemutatott tellekre is. Márpedig a kü-
lönböző népek, kultúrák és közösségek nemcsak 
lakódombokat, temetkezési halmokat alakítottak 
ki Alföldünkön, hanem őrhalmokat, határhalmokat, 
kápolnahalmokat is emeltek vagy meglévő kurgá-
nokat alakítottak át annak. A temetkezési halmok 
kiemelkedőek a magyar régészet kialakulása szem-
pontjából, ugyanis az antropogén hatásra létrejött, 
mesterségesen, egykori felszíni és felszínközeli ta-
lajból és alapkőzetből felhalmozott pozitív exogeo-
lógiai formákhoz kötődnek.

Kurgánok a Kárpát-medencében 
és az eurázsiai sztyepp – erdős sztyepp övezetben

Sümegi Pál

Rómer Flóris, a magyar régészet egyik 
alapító egyénisége már 1868-ban, régé-

szeti munkásságának kezdetén is foglal-
kozott a vaskúti halmokkal, majd a Kárpát-

medencei halmok kataszteréről az első átfogó 
munkát is ő készítette el 1875-ben. Rómer mun-

kájától számított, a 19. században megkezdődött ré-
gészeti rekonstrukciók alapján Magyarország területén 

eredetileg mintegy 25.000 halom lehetett, míg az eu-
rázsiai övezetben az Altájtól, Mongóliától, Kazahsztánon át 

Magyarországig, Románián át Bulgáriáig közel 1 millió halmot 
hozhattak létre! Sajnos ezeknek csak a töredéke maradt 

meg eredeti vagy eredetihez közeli állapotban, 
Magyarországon pedig maximum 

500 halomra tehető az ép-
nek tekinthetők 

száma.

A hortobágyi Ecse-halom (Kapocsi István felvétele)
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A halmoknak a  kultúr-
történeti értékük mellett 
kiemelkedő természetvé-
delmi szerepük is van, mivel 
általában mocsaras, változó 
vízborítású területeken a víz-
hatású zónából kiemelkedő 
száraz szigetet alkotnak, 
ahol így a jégkor végéig visz-
szavezethető ősi löszpusz-
tagyep és löszfalnövényzet, 
cserjés sztyepp, erdős sztyepp növényzet is fenn-
maradhatott. A kurgánok környezettörténeti elem-
zésére tett javaslat már 1868-ban elhangzott Rómer 
Flóris részéről, mégis az első természettudományi 
észleléseket csak 100 évvel később 
Borsy Zoltán debreceni professzor, 
a geomorfológia mestere tette meg. 
Majd pont Borsy professzorom, ta-
nárom javaslatára kezdtem el én 
magam is a  kurgánok fúrásos 
feltárását 1986-ban a  horto-
bágyi Szálkahalmon, majd 
folytattam még azon év telén 
több hortobágyi halmon is. 
A legjelentősebb, halmokon 
végzett munkámat 1992-ben fe-
jeztem be, amikor a sárrétudvari Őr-
halmon Módyné Nepper Ibolya debreceni 
régész kérésére, és vele közösen végzett terepi 
munka nyomán, személyesen végeztem el terepi fel-
mérések, régi ásatási fotók alapján az egész térségre 
nézve az első önálló 
3D alapú számító-
gépes rekonstrukci-
ót. Mellette a halom 
régészeti profi ljain 
geológiai-talajtani 
szelvényeket alakí-
tottam ki, és igen 
részletes,  talaj -
csiszolatok készíté-
sére és elemzésére 
is kiterjedő üledék-
földtani, valamint 
őslénytani vizsgá-

latokat végeztem el. A 2–4 
centiméterenként begyűjtött 
mintákon utólag újabb mű-
szeres elemzéseket, lézersze-
digráf elemzés, geokémiai, 
mágneses szuszceptibilitás, 
növényi opalit (fi tolit) vizsgá-
latokat végeztünk. Hasonló 
átfogó természettudományi 
vizsgálatokat végeztünk a te-
deji Lyukas-halmon is.

Ezek a vizsgálatok a régészek által tervszerűen 
megbontott halmokhoz kötődtek, viszont a legje-
lentősebb kihívások, a bolygatás nélküli megközelí-
tésekhez, az ép halmok zavartalan mag mintavételű 

fúrásaihoz, a fúrásszelvények termé-
szettudományi feldolgozásaihoz 
kötődnek. Az  egyik legteljesebb 

feldolgozást a hortobágyi Ecse-ha-
lom fúrásszelvényén végeztük. 

Maga az  Ecse-halom a  törté-
nelmi Nagykunság területén, 
a Hortobágyi Nemzeti Parkon 

belül található. A kurgán egy 
kelet–nyugat irányú jégko-
ri, löszszerű ártéri üledékkel 

fedett folyóháton helyezkedik el, 
és maga a kurgán alakja, bár alapvető-

en kerek, mégis követi a folyóhát alakját, 
mivel kelet–nyugati irányban enyhén elnyúlt 

formában maradt fenn. A halom digitális dombor-
zati modelljén is jól megfi gyelhető, a halmot övező, 

mintegy 100 méter 
szélességű hor-
pa valószínűleg 
a  felhordás során 
alakulhatot t  k i . 
A  fúrás komplex 
és integrált régé-
szeti  geológiai , 
geoarcheológiai, 
radiokarbon alapú 
geok ronológiai , 
archeobotanikai 
és archeozoológiai 
elemzése nyomán 

Az Ecse-halmot már egy 1521. ja-
nuár 21-én kelt határjáró oklevél is 

említi, mint vitatott határpontot. A 
bizonyságlevél kibocsátója Báthori Ist-

ván országnádor, az okmány szerint a Kar-
cagújszállás és Asszonyszállás Nádudvartól 

és Szentágota-pusztától való elhatárolásáról 
szól. A középkor és a kora újkor folyamán az 

Ecse-halom déli oldala Asszonyszállás, északi fele 
Kápolnás falu határához tartozott, ma Karcag és 

Kunmadaras közigazgatási határán áll. 
A határbejárás alapján 1759-

ben térképet is ké-
szítettek.

„Holtak tenyerén járva”

Kunok középkori betelepülésének emlékhalma egy 
kun emlékoszloppal a kiskunsági Fülöpszállásnál

Kengyel-Bagimajornál 
található kurgán felszí-
nén kialakított szélmalom 
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a kurgán a Hortobágy felszínét, geológiai felépítését 
alapvetően alakító jégkori Sajó–Hernád-hordalékkúp 
felszínén lerakódott folyóvízi összlet legfelső szintjé-
hez, az ártéri löszszerű üledékkel fedett folyóháthoz 
kötődik. Ezen a felszínen alakult ki a jelenkor (holocén) 
kezdetén az  a  vízhatású poliéderes réti csernozjom 
talaj. Ezt a talajanyagot két szintben, 4900–4800 év-
vel és kis szünetet követően 4700–4600 évvel ezelőtt 
a bronzkor kezdetén földpiramist, halom testet alkotva 

felhordták a  területen. Az  adataink 
nyomán egy sírkamra biztosan volt 
alatta. Ezt követően a környezetéből 
4-5 méterrel kiemelkedő magasabb 
térszintet alakítottak ki, és ennek nyo-
mán a  földpiramisba összehordott 
hidromorf talaj felszíne átalakult, és 
a kurgán felszínén klasszikus mezősé-
gi talaj fejlődött ki, amelyet döntően 
klasszikus, de helyenként emberi ha-
tásokkal terhelt löszsztyepp borított.

Mindenképpen a  halottkultusz-
hoz, a közösség összetartó erejéhez 
kötődik ez a rituálé, amely a gödörsír 
létrehozásától a kurgán halmának ki-

Sárrétudvari-Őrhalom régészeti feltárása, központi 
sírkamrával (Módyné Nepper Ibolya felvétele)

A régészeti feltárás során átvágott, több temetkezési és felhordási szintből 
álló kétegyházi Török-halom 1967-ben (Ecsedy István felvétele)

A regölyi szkíta kori kurgán (készítette: Pazirik Kft .)

„Holtak tenyerén járva”
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alakításához és akár többszöri megújításához, a közösség 
összetartásához kapcsolódik. Ismeretesek csillagászati 
okok az őskori hitéletben, a téli (és/vagy nyári) napfor-
dulóval kapcsolatos tájolási szokások. Ennek nyomán 
feltételezhető, hogy az  éjjel-nappal a  nyájak mellett 
élő, temetkezési halmokat emelő őskori és történelmi 
pásztornépeket is befolyásolták a csillagászati ténye-
zők. A gödörsírban elhelyezett, az élet vörös színét jelző 
okkerrögök, illetve az okkeres festések is alátámasztják, 

hogy talán az élet folyamatosságát, a földet az éggel összekötő ka-
pocsként, az öröklétet biztosító hídként foghatók fel ezek az eurázsiai 
sztyepp – erdős sztyepp régióban elterjedt rítus nyomán kialakított 
temetkezési halmok. De bármilyen ok vagy szokás is vezetett a kurgá-
nok kialakításához, ezek a környezetükből kiemelkedő halmok egyér-
telműen megváltoztatták mikrokörnyezetüket, és bár a halottkultusz-
hoz, temetkezéshez kapcsolódnak, de mégis a földi élet különböző 
megtelepedésének, fennmaradásának és továbbélésének nyújtanak 
lehetőséget. Nem tudjuk, hogy gondoltak-e ezek az ősi kultúrák rítu-
sait hordozó és megvalósító emberek arra, hogy ezáltal a szimbolikus 
rendszerből kézzel fogható valóssággá alakították azt, hogy az élet 
a holtak tenyerén fejlődik tovább, de megvalósítani megvalósították 
a temetkezési halmok, a kurgánok kialakítása során.

C C C
A Karcag–Kumadaras határában található 
Ecse-halom nagyátmérőjű fúrásos feltárá-
sának első lépése 2010 hideg telén (Szilágyi 
Gábor felvétele)

Az Ecse-halmot keresztező, középkor óta biztosan használatban 
lévő, településhatárt is jelző földút (Bede Ádám felvétele)

Az Ecse-halom digitális domborzati 
modellje (Bede Ádám nyomán)

„Holtak tenyerén járva”
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hez, az ártéri löszszerű üledékkel fedett folyóháthoz 
kötődik. Ezen a felszínen alakult ki a jelenkor (holocén) 
kezdetén az  a  vízhatású poliéderes réti csernozjom 
talaj. Ezt a talajanyagot két szintben, 4900–4800 év-
vel és kis szünetet követően 4700–4600 évvel ezelőtt 
a bronzkor kezdetén földpiramist, halom testet alkotva 

felhordták a  területen. Az  adataink 
nyomán egy sírkamra biztosan volt 
alatta. Ezt követően a környezetéből 
4-5 méterrel kiemelkedő magasabb 
térszintet alakítottak ki, és ennek nyo-
mán a  földpiramisba összehordott 
hidromorf talaj felszíne átalakult, és 
a kurgán felszínén klasszikus mezősé-
gi talaj fejlődött ki, amelyet döntően 
klasszikus, de helyenként emberi ha-
tásokkal terhelt löszsztyepp borított.

Mindenképpen a  halottkultusz-
hoz, a közösség összetartó erejéhez 
kötődik ez a rituálé, amely a gödörsír 
létrehozásától a kurgán halmának ki-

Sárrétudvari-Őrhalom régészeti feltárása, központi 
sírkamrával (Módyné Nepper Ibolya felvétele)

A régészeti feltárás során átvágott, több temetkezési és felhordási szintből 
álló kétegyházi Török-halom 1967-ben (Ecsedy István felvétele)

A regölyi szkíta kori kurgán (készítette: Pazirik Kft .)

„Holtak tenyerén járva”
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alakításához és akár többszöri megújításához, a közösség 
összetartásához kapcsolódik. Ismeretesek csillagászati 
okok az őskori hitéletben, a téli (és/vagy nyári) napfor-
dulóval kapcsolatos tájolási szokások. Ennek nyomán 
feltételezhető, hogy az  éjjel-nappal a  nyájak mellett 
élő, temetkezési halmokat emelő őskori és történelmi 
pásztornépeket is befolyásolták a csillagászati ténye-
zők. A gödörsírban elhelyezett, az élet vörös színét jelző 
okkerrögök, illetve az okkeres festések is alátámasztják, 

hogy talán az élet folyamatosságát, a földet az éggel összekötő ka-
pocsként, az öröklétet biztosító hídként foghatók fel ezek az eurázsiai 
sztyepp – erdős sztyepp régióban elterjedt rítus nyomán kialakított 
temetkezési halmok. De bármilyen ok vagy szokás is vezetett a kurgá-
nok kialakításához, ezek a környezetükből kiemelkedő halmok egyér-
telműen megváltoztatták mikrokörnyezetüket, és bár a halottkultusz-
hoz, temetkezéshez kapcsolódnak, de mégis a földi élet különböző 
megtelepedésének, fennmaradásának és továbbélésének nyújtanak 
lehetőséget. Nem tudjuk, hogy gondoltak-e ezek az ősi kultúrák rítu-
sait hordozó és megvalósító emberek arra, hogy ezáltal a szimbolikus 
rendszerből kézzel fogható valóssággá alakították azt, hogy az élet 
a holtak tenyerén fejlődik tovább, de megvalósítani megvalósították 
a temetkezési halmok, a kurgánok kialakítása során.

C C C
A Karcag–Kumadaras határában található 
Ecse-halom nagyátmérőjű fúrásos feltárá-
sának első lépése 2010 hideg telén (Szilágyi 
Gábor felvétele)

Az Ecse-halmot keresztező, középkor óta biztosan használatban 
lévő, településhatárt is jelző földút (Bede Ádám felvétele)

Az Ecse-halom digitális domborzati 
modellje (Bede Ádám nyomán)
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