
Helló, tudomány!

A kunhalmok Eurázsia végtelen sztyeppéinek síkvidéki, 
emberkéz alkotta formakincsei. A kunhalom kifejezésünk 
mesterséges eredetű, megalkotása az 1800-as évek nyelv-
újítási mozgalmához köthető. A szerencsétlenül megvá-
lasztott kifejezés a tudományos és köznyelvben számos 
későbbi félreértés és fogalmi félreértelmezés okozója. 
A halmokkal foglalkozó diszciplínák közül a történet- és 
a régészettudomány a halmokat létrehozó kultúrák alap-
ján kategorizálja, határozza meg, illetve írja le ezeket 
a képződményeket. Ebben a tekintetben nem sorolható 
egy kategóriába a mecseki Jakab-hegy vaskori sírhalma, 
a százhalombattai vaskori temetkezési halom és az Alföl-
dön egykoron nomadizáló Jamnaja-kultúra kurgánja.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 
meghatározása szerint „a kunhalom olyan kultúrtörténeti, 
kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szem-
pontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jel-
legével meghatározó eleme lehet a tájnak”. Tóth Albert tá-
jökológus felosztása szerint funkciójuk alapján legalább 
négy külön kategóriába sorolhatók ezek a jelenségek: 
lakódombok, sírhalmok, határhalmok és strázsahalmok. 
Az első kettő funkció eredeti használatnak tekinthető, 
hiszen a lakódombok (tellek) a neolitikumban és a bronz-
korban, letelepedett életmódot folytató gazdálkodó kö-
zösségek helyben lakásának eredményeképpen jöttek 
létre, a sírhalmokat pedig a késő rézkor és a kora bronz-
kor derekán a Kárpát-medencébe is eljutó nomadizáló 
népcsoportok emelték. A második két funkció már egy 
„kulturális újrahasznosításnak” az eredménye.

A régészet- és történettudomány mellett, illetve rész-
ben azok kiegészítésére a természet- és környezettudo-
mányok is bekapcsolódtak a kunhalmok vizsgálatába. Ma 
már tudjuk, amellett, hogy a kunhalmok fontos és egyedi 
szerepet játszanak a Kárpát-medence népeinek megis-
merésében, legalább annyira fontos kutatási tárgyát ké-
pezhetik különböző környezettudományi kutatásoknak 
is. Ebben a tekintetben a halmok kutatása szerteágazó. 
Alföldi környezetben a mezőgazdasági hasznosítástól és 
azok élőhelypusztító hatásától megmenekült halomfel-
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a természet- és 
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A kiváló minőségű mezőségi talaj miatt a termelés egyre feljebb „kúszik” 
ennek a hajdúsági kunhalomnak a palástján. Ha a kunhalmokat védő törvé-
nyeket nem tartják be, akkor a halomtestet is fedő talajok a növénytermesz-
tés áldozatául eshetnek (fotó: Pető Á.)

A Zsolcai ikerhalmok a mezőgazdasági művelés ellenére sze-
rencsés módon megmenekültek. Valószínűleg szkíta temetke-
zést rejtenek. Felszínükön az értékes löszgyep-vegetáció a mai 
napig fennmaradt. (fotó: Pető Á.)

Az aratás utáni képen látható, ahogy a művelésbe vont halomtest ellaposodva bújik meg 
a gabonatáblán. Ez a lassú, de biztos eltűnés jele. (fotó: Centeri Cs.)

Roncsolásmentes geofi zikai felmérés a mezőgazdasági térben elhelyezkedő 
és erősen roncsolt felszínű Fekete-halmon, illetve annak környezetében 

Abony mellett. A nyers talajfelszín jól kirajzolja a halom palástján megva-
lósult eróziót. A halom mezőgazdasági szempontból (is) értékes mezőségi 

talajtakaróval fedett, amelyet intenzív szántóföldi növénytermesztéssel 
hasznosítanak. A halom tetejét jelölő magassági pont környezetében már a 

talajtakaró alapkőzete, a sárgás barna színű lösz bukkan ki a felszínre. 
A halomtest alatt pedig többméteres vastagságban halmozódik fel a halom-

ról lemosódó humuszos talajanyag (fotó: Pető Á.)
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Kunhalmok szerepe a természet- és környezettudományos kutatásban
színek fontos élőhelyfoltjai (ún. stepping stone) az egykori 
sztyeppeöv növényeinek. Ezekre a még érintetlen ve-
getációjú apró élőhelyfoltokra visszaszorulva menekült 
meg számos olyan növényfajunk, amelynek az elterje-
dési területét (areáját) az Alföld nagy részének mező-
gazdasági művelésbe vonása megszüntette. Az értékes 
(és sokszor védett) növények mellett legalább ennyire 
fontos a növényzethez kapcsolódó gerinctelen és gerin-
ces fauna, amely a menedékként szolgáló halmok védett 
zoológiai értékeit adja.

A növény- és az állattan tudománya mellett kiemel-
kedően izgalmas a  halmok tájképi szerepe, amelyet 
a tájökológia és tájmetria tudománya vizsgál, de nem 
lehet teljes a  felsorolás anélkül, hogy ne említenénk 
meg a halmok kiemelt szerepét az európai uniós agrár-
politika szabályozásában, amelyben szintén kitüntetett 
fi gyelmet kapnak. Az említetteken túl a halmok sajá-
tos és kiemelt szerepet játszanak az egykori környezet 
megismerésében, az építésükkori táj rekonstruálásában. 
Környezettörténeti tekintetben minden emberi kéz ál-
tal épített vagy emberi tevékenység eredményeképpen 

létrejött halomnak lehet szerepe az egykori környezet 
megismerésében, de a legtöbb vizsgálat az Alföld késő 
rézkorában és kora bronzkorában épített sírhalmokra, 
az ún. kurgánokra összpontosult.

A talajtan atyjának is tartott, 18. századi orosz ter-
mészettudós, Vaszilij Vasziljevics Dokucsajev híres 
tételmondata szerint a „talaj a táj tükre”, amelynek ér-
telmében a  talajt létrehozó környezeti tényezők (ún. 
talajképző tényezők) tetten érhetőek a talaj tulajdon-
ságaiban. Ezt a tételt meg is fordíthatjuk. A földépítmé-
nyek építésekor eltemetett eredeti talaj tulajdonságait 
feltárva információt gyűjthetünk az egykori környezetről. 
Éppen ezért a kurgánokra olyan időkapszulaként tekin-
tünk, amelyek az Alföld, illetve a tágabb eurázsiai sztyep-
peöv térképén pontszerű környezettörténeti informáci-
ók hordozójaként jelennek meg. Ahhoz, hogy a kurgánok 
az említett „időkapszula funkciót” betölthessék, több 
peremfeltételnek kell egyszerre egyeznie. 

A kurgánokat építő Jamnaja-kultúra népe nagyállat-
tartó, nomadizáló életvitelt folytatott, aminek keretében 
létfontosságú volt számukra, hogy az állatok számára 
dús legelőterületet nyújtó mezőségi talajok zónájában 
vándoroljanak. Ennek a látszólag kevésbé fontos ténynek 
a következménye, hogy a társadalmi szempontból meg-
határozó személyek temetését is ilyen tájföldrajzi környe-
zetben valósították meg. A kurgánokat tehát a sztyep-
peöv termékeny mezőségi (csernozjom) talajainak 
zónájában hozták létre, ahol az építéshez nyersanyag-
ként nem, vagy csak nagyon ritkán állt rendelkezésre 
más a „földanyagon” kívül. A nomadizáló életmódból 
adódóan a temetkezések kiterjednek a teljes sztyep-
peövre. A temetés, mint társadalmilag kiemelkedően 
fontos aktus, talajfejlődési szempontból csupán a pilla-
nat műve, így amikor a kurgánokat megépítették a helyi 
közösségek, akkor elfedték a korabeli járószintet, vagyis 
az egykori felszínt, amely így izolálódott a környezeti 
hatásoktól. Dokucsajev tételét megfordítva tehát azt 
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A halomtest alatt pedig többméteres vastagságban halmozódik fel a halom-

ról lemosódó humuszos talajanyag (fotó: Pető Á.)

A Nádudvar melletti Mihály-halom felvételén jól látszik az az asszimetria,
amit a mezőgazdasági művelés, illetve a dűlőutak kialakítása okoz

(fotó: Centeri Cs.)
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Kunhalmok szerepe a természet- és környezettudományos kutatásban
mondhatjuk, hogy ha pontosan ismerjük a kurgánok 
építésének időpontját, akkor az alattuk eltemetett talaj 
megismerésével adatokat gyűjt-
hetünk az építéskori környezetre 
vonatkozóan.

A fenti gondolatmenet szelle-
mében indult komplex szemléle-
tű és súlyozottan paleotalajtani 
kunhalomkutatás a  Szent István 
Egyetem Tájökológiai Tanszékén. 
A vizsgálatok több alföldi, illetve 
oroszországi kurgán részletes ku-
tatását, paleotalajtani és paleoöko-
lógiai feltárását eredményezték. 
A kutatott lelőhelyek sorából ki-
emelkedik a Hajdúnánás határá-
ban fekvő Lyukas-halom, amelynek 
vizsgálata nemcsak sekélyföldtani 
fúrással, hanem a teljes halomtes-
tet érintő keresztmetszeti feltá-
rással is megvalósulhatott. A hal-
mok alatt található talajok, illetve 
az évezredek folyamán rajtuk ki-
alakult recens talajképződmények 
az  Alföld holocén fejlődésének 
megértését segítik, összehason-
lításuk magyarázatot adhat arra, 
hogy a  lezajlott talajfejlődés mi-
lyen klimatikus, illetve vegetációs 
viszonyok mellett zajlott le.

A teljesség igénye nélkül köz-
readott rövid áttekintés bizonyít-
ja, hogy a kunhalmok milyen sok-
színű értékek hordozói, szerepük 
a  természet- és környezettudo-
mányos kutatásban kiemelkedő, 
unikális. Mindezek azonban csak 
a megmaradt halmaink megfele-
lő védelmével valósíthatók meg. 
A kunhalmok védelméről hazánk-
ban a már említett 1996. évi LIII. 
törvény rendelkezik. A „természet 
védelme” fogalommeghatározás 
alatt a  természeti környezet és 
a minket körülvevő természet ál-
talános védelmét, továbbá a külön jogszabályokkal ki-
emelt értékek, területek védelmét értjük. Ebbe a rend-

szerbe nemcsak az  embertől, az  emberi társadalmak 
természet- és tájalakító szerepétől függetlenül kialakult 

természeti környezet és annak élő, 
illetve élettelen elemei tartoznak 
bele, hanem az  emberi kéz által 
létrehozott tájak, történetiség-
gel bíró kultúrtörténeti emlékek, 
így a kunhalmok is. A törvény 22. 
§-a alapján a természeti értékeket 
az alábbi kategóriákba sorolhat-
juk: földtani értékek, víztani érté-
kek, növénytani értékek, állattani 
értékek, valamint kultúrtörténeti 
emlékek és tájképi értékek. Tovább 
erősíti a kunhalmok védelmét az a 
tény, hogy a forrásokkal, lápokkal, 
barlangokkal, víznyelőkkel, szikes 
tavakkal és földvárakkal együtt 
minden kunhalom a törvény ere-
jénél fogva kiemelt oltalmat élvez 
(ún. ex lege védettség).

A fenti kategóriák alapján 
a kunhalmok alapvetően a kultúr-
történeti emlékek sorát bővítik, 
ugyanakkor közvetett vagy köz-
vetlen módon majdnem az ösz-
szes fent említett természeti érték 
kategória tekintetben érintettek 
lehetnek. Ezek közül is kiemelke-
dik a jelen közleményben tárgyalt 
földtani érték, amelynek megőr-
zése elemi érdekünk, hiszen a tu-
dományos-technológia fejlődés 
egyre és egyre közelebb visz min-
ket majd ahhoz, hogy az eurázsiai 
sztyeppeöv legnyugatibb csücs-
kébe ellátogató népek életének 
környezeti viszonyait megismer-
hessük.

A kutatás és a kézirat a Bolyai Já-
nos Kutatási Ösztöndíj támogatásával, 
valamint az NKFIH által támogatott 
PD 124607 sz. posztdoktori projekt 
keretében készült.
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Helló, tudomány!

Általános tapasztalatok

A Kárpát-medencében el-
sősorban az  Alföldön, azon 
belül is főként a Tiszántúlon 
a késő rézkortól a kora bronz-
korig a kelet-európai eredetű 
Jamnaja-kultúra – vagy más 
megnevezéssel a gödörsíros 
kurgánok népe – meg-
határozó szerepet ját-
szott. Az ő emlékeik 
a  még ma is ezer-
számra megtalál-
ható halomsírok. 
Írásunkban csak 
azokkal a halmok-
kal (kurgánokkal) 
foglalkozunk, me-
lyek ehhez a  kultúr-
körhöz köthetők.

Fontosnak tartjuk 
megjegyezni, hogy kutatá-
saink során egyetlen halomnak 
sem adtunk mesterségesen kitalált 
fantázianevet, kizárólag eredeti forrásokból 
és gyűjtésekből származó neveket használunk (el-
sősorban kéziratos térképek, határjáró oklevelek és 
földrajzinév-gyűjtemények anyagait néztük át ehhez).

Vizsgálati területünk a Körös–Maros köze, amely-
nek térbeli keretei: nyugatról a Tisza, északról a Hár-
mas-, Kettős-, majd a Fehér-Körös, keletről az Erdé-

lyi-szigethegység vonulatai, dél 
felől pedig a Maros.

Az itt előforduló közel 2000 ős-
kori kurgánnak nagyjából a 40%-a 
nem rendelkezik névvel. A névte-
lenség általában a  „jellegtelen-
ségből” vagy „funkciótlanságból” 
adódik. Azokat a kis méretű, mára 

szétszántott halmokat, melyek 
már a történelmi időkben is 

alacsonyak voltak és nem 
töltöttek be különösebb 

feladatot – például tá-
jékozódási vagy ha-
tárponti szerepet –, 
a  népnyelv nemigen 
nevezte el. Minél jel-
legzetesebb egy halom 

(jelentős méretű, temp-
lom állt rajta, meghatá-

rozó személy a tulajdono-
sa, érdekes növény terem 

rajta, stb.), annál több a neve, 
és annál több szóbeli hagyomány 

fűződik hozzá. A legjellegzetesebb hal-
moknak több nevük is volt egyszerre, vagy 

az évszázadok során cserélődtek a neveik attól füg-
gően, hogy a nép mely jellegzetességüket tartotta 
fontosnak. S minél mélyebben ásunk egy-egy halom 
történetébe, annál több névre bukkanhatunk: nem 
ritkaság, hogy egy-egy halomnak nyolc-tíz vagy akár 
még több neve is legyen.

A halomnevek vizsgá-
latán keresztül képet kaphatunk 

az alföldi táj történeti változásairól – például 
egy halom tulajdonosainak soráról –, a halom haj-

dani környezetéről, külső tulajdonságairól vagy növény-
zetéről. Ahogyan Csalog József régész megfogalmazta: 

„Legtöbbje a halom alakjáról, növényzete színéről, újabb 
rendeltetéséről, a rajta állt, vagy álló épületről, a közelükben 
létezett faluról, a terület tulajdonosáról, vagy valamelyik itt 
megfordult népről, történeti személyről kapta a nevét. 

Igen gyakori eset az is, hogy halmaink ma is ismert 
neve a  török hódoltság alatt újra felvirágzott, 

nagy pásztorélettel függ össze”, esetleg 
„bizonyos háborúk, véres esemé-

nyek” emlékét őrzi.

az alföldi halmok névvilága

Török-halom, 
 Tatár-halom,Kun-halom:

Bede Ádám

Józsepi-halom (Mindszent) (a szerző felvétele)
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