
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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Török-halom, Tatár-halom, Kun-halom: az alföldi halmok névvilága

A Tiszántúlon a  halom földrajzi köznév 
leggyakoribb történeti szinonimája a laponyag, mely 
lapos halmot jelent. A köznyelv ma már nem használja 
ezt a szót, a 19. századig azonban a Tiszántúl központi 
részén teljesen általános és elterjedt kifejezés volt (a 
kunhalom terminus a nyelvújítás hatására jött létre, 
a népnyelv előtte nem ismerte).

„Az alföldi népnek a  térszíni formákra csodá-
latosan gazdag szótára van. A mi szemeinkkel alig 
észrevehető emelkedéseknek vagy hajlásoknak kü-
lön-külön műszavuk van, és az ezekkel jelzett helye-
ket könnyűszerrel feltalálják. Az utóbbi 30–40 év alatt 
ugyan az eke mindent nivelláló munkája nagy pusztí-
tást vitt véghez a helyneveken is” – írta Györff y István 
néprajzkutató az 1920-as években; és ez a folyamat 
napjainkra még inkább felgyorsult. Sajnos az alföldi 
táj 19–20. században végbement „egyenülésével” (fo-
lyószabályozások, nagyüzemi agrártáblák kialakítása 
és tanyapusztítás), a természetes térformák, a vízrajz, 
az itt élő növény- és állatvilág ismeretének kopásá-
val együtt a helyi közösségek tudatában a helynevek, 
így halomneveink is maradandó kárt szenvedtek. „Az 
utóbbi évszázadokban a térszín nagyobb változáson 
ment keresztül, mint az  előbbi kilencévszázadon. 
Minden térszíni változás egy-egy sereg helynév 
halálát jelenti. […] az Alföld lecsapolt területeinek 
helynévanyagából 60–70 százalék elveszett. Az eke 
is a kisebb térszíni különbségeket eltünteti, a név így 

feleslegessé válik s feledésbe megy” – folytatja a gon-
dolatot Györff y. A mai emberek számára már kevésbé 
vagy egyáltalán nem fontosak e nevek, hiszen nem 
tartoznak hozzá a mindennapjaikhoz.

Meglepő azonban, hogy ennek ellenére is talál-
hatunk üdítő kivételeket. Vannak ugyanis halmok, 
melyek ma is élénken élnek egy-egy szűkebb-tágabb 
környék lakosainak tudatában, különösen, ha út mel-
lett állnak, vagy valamilyen legenda fűződik hozzájuk. 
Ilyen például a szentesieknek a Kántor-halom, a szeg-
váriaknak a Sáp-halom, a makóiaknak a Fekete-halom, 
a magyarcsanádiaknak a Bekai-halom, a battonyaiak-
nak a Cikó-halom, a kétegyáziaknak a Török-halom 
vagy az elekieknek a Papi-domb. Ezeket a halmokat 
a környéken lakók közül jóformán mindenki ismeri és 
számon tartja.

Szemezgetés a halmok legfőbb névtípusaiból

Az alábbiakban igyekszünk tájtörténeti szempontból 
bemutatni a Körös–Maros-köz halomneveinek gaz-
dagságát és sokszínűségét.

Területünk leggyakoribb halomnevei a Nagy-ha-
lom, Kis-halom, Kettős-halom, Fekete-halom, Zöld-ha-
lom, Hegyes-halom, Hármas-halom, Hármas-határ, 
Hármas-határ-halom, Határ-halom, Farkas-halom, 
Nádas-halom, Ásott-halom, Lyukas-halom stb. E nevek 
az egész Tiszántúlon elterjedtek.

Igen gyakoriak még a Kettős-halom és Két-halom 
nevek különböző kombinációi és vál-
tozatai. Általában azokat a  halmokat 
nevezik így, melyek a legtöbb esetben 
közvetlenül egymás mellett („párban”) 
állnak és hasonló nagyságúak, habi-
tusúak. Például: Décsei-Kettős-halom 

Gödény-halom 
(Békésszentandrás) 
(a szerző felvétele)

Ludas-halom (Mindszent)
(a szerző felvétele)
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(Szarvas), Gorzsai-Két-halmok (Hódmező-
vásárhely), Kettős-Jángori-halmok (Makó), 
Korhányi-Kettős-halom (Mártély), Márté-
lyi-Két-halom (Mártély), Rác-Tőkei-Kettős-ha-
lom (Szentes-Nagytőke), Szénási-Kettős-ha-
lom (Nagyszénás).

A nagyobb halmok mellé vagy közelébe sok 
esetben egy kisebb halmot is emeltek. E halompá-
rok neveit a népnyelv rendszerint egy Nagy- és egy 
Kis- előtaggal látja el. Ilyenek például: Nagy- és Kis-Bo-
tos-halom (Nagykamarás), Nagy- és Kis-Bőve-halom 
(Hódmezővásárhely), Nagy- és Kis-Koszorús (Szentes), 
Nagy- és Kis-Maté-halom (Békés).

A közvetlenül egymás mellett vagy egymás kö-
zelében álló halmok számára is utalhatnak a nevek: 
Két-halom (Óföldeák), Két-laponyag (Békés), Hár-
mas-halmok (Békésszentandrás), Öt-halom (Székku-
tas), Hét-halom (Hódmezővásárhely).

A halmok méretét sokféleképpen kifejezhetik 
a nevek: Kis-halom (Békés), Kis-halmocska (Gyula), Ap-
ró-halmok (Árpádhalom), Törpe-halom (Mindszent), 
Nagy-halom (Apátfalva).

A halmok alakjáról és egyéb külső jellemzőiről (pél-
dául színéről) is árulkodnak a nevek: Hegyes-halom (Ké-
tegyháza), Lapos-domb (Székudvar), Kerek-halom (Szék-
kutas), Hosszú-halom (Békés), Kosár-halom (Mártély), 
Fekete-halom (Szabadkígyós), Zöld-halom (Csabacsűd).

Kincskeresés, egyéb antropogén vagy természe-
tes bolygatás emlékei maradtak fenn a következő 
nevekben: Ásott-halom (Csárdaszállás), Lyukas-halom 
(Makó), Rácz lyuka (Lőkösháza), Rókás-halom (Mezőbe-
rény), Vágott-halom (Hódmezővásárhely), Vermes-ha-
lom (Derekegyház), Pince-halom (Gyula).

A halom környezetének felszíni formái és talaj-
viszonyai is megjelennek a nevekben: Partos-halom 
(Kevermes), Orom-halom (Szegvár), Homok-halom 
(Csanádpalota), Szikes-halom (Kardoskút).

A nevek által a halmokat körülvevő vagy a  fel-
színüket borító növényzetről is képet kapha-
tunk: Bodzás-halom (Mezőberény), Nádas-halom 

Kálvária-domb (Gyula) 
(a szerző felvétele)

Sáp-halom (Szegvár) (a szerző felvétele)

Kántor-halom (Szentes) (a szerző felvétele)
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Két-halom (Óföldeák), Két-laponyag (Békés), Hár-
mas-halmok (Békésszentandrás), Öt-halom (Székku-
tas), Hét-halom (Hódmezővásárhely).

A halmok méretét sokféleképpen kifejezhetik 
a nevek: Kis-halom (Békés), Kis-halmocska (Gyula), Ap-
ró-halmok (Árpádhalom), Törpe-halom (Mindszent), 
Nagy-halom (Apátfalva).

A halmok alakjáról és egyéb külső jellemzőiről (pél-
dául színéről) is árulkodnak a nevek: Hegyes-halom (Ké-
tegyháza), Lapos-domb (Székudvar), Kerek-halom (Szék-
kutas), Hosszú-halom (Békés), Kosár-halom (Mártély), 
Fekete-halom (Szabadkígyós), Zöld-halom (Csabacsűd).

Kincskeresés, egyéb antropogén vagy természe-
tes bolygatás emlékei maradtak fenn a következő 
nevekben: Ásott-halom (Csárdaszállás), Lyukas-halom 
(Makó), Rácz lyuka (Lőkösháza), Rókás-halom (Mezőbe-
rény), Vágott-halom (Hódmezővásárhely), Vermes-ha-
lom (Derekegyház), Pince-halom (Gyula).

A halom környezetének felszíni formái és talaj-
viszonyai is megjelennek a nevekben: Partos-halom 
(Kevermes), Orom-halom (Szegvár), Homok-halom 
(Csanádpalota), Szikes-halom (Kardoskút).

A nevek által a halmokat körülvevő vagy a  fel-
színüket borító növényzetről is képet kapha-
tunk: Bodzás-halom (Mezőberény), Nádas-halom 

Kálvária-domb (Gyula) 
(a szerző felvétele)

Sáp-halom (Szegvár) (a szerző felvétele)

Kántor-halom (Szentes) (a szerző felvétele)
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(Nagyszénás), Szil-halom (Szentes), Szőrfüves-halom 
(Gyomaendrőd), Töviskes-halom (Nagykamarás), 
Ürmös-halom (Hódmezővásárhely).

A környező területek egykori mezőgazdasági mű-
velési ágait is megörökítették e nevek: Árpa-halom 
(Fábiánsebestyén), Dinnye-halom (Hódmezővásár-
hely), Kaszáló-domb (Mártély), Mák-halom (Köröstar-
csa), Ókerti-halom (Mezőberény), Rozsos-domb (Kever-
mes), Szántó-halom (Makó), Szőlős-halom (Kisiratos), 
Tök-halom (Maroslele).

Az állatvilág is megjelenik a  halomnevekben: 
Trücsök-halom (Mezőberény), Csukás-halom (Csárda-
szállás), Csík-laponyag (Eperjes), Darvas-halom (Hód-
mezővásárhely), Bíbic-halom (Gyula), Gödény-halmok 
(Óföldeák), Héja-halom (Hódmezővásárhely), Sas-ha-
lom (Újkígyós), Róka-domb (Lőkösháza).

Halomneveink az állattenyésztés, a hajdani pusz-
tai állattartás változatos nyelvemlékei is: Bika-halom 
(Telekgerendás), Csikós-halom (Eperjes), Csordás-ha-
lom (Újkígyós), Csobán-halom (Makó), Disznó-halom 
(Szentes), Gané-halom (Gyula), Poros-állási-halom 
(Fábiánsebestyén), Tinó-kúti-halom (Derekegyház), 
Dög-laponyag (Békésszentandrás), Dögkút-halom 
(Nagyszénás).

A régi vagy még ma is fennálló határviszonyokról 
is felvilágosítást adnak e nevek: Határ-halom (Makó), 
Határ-laponyag (Nagytőke), Két-határ-halom (Nagyka-
marás), Hármas-határ-halom (Nagykamarás), Négyes-ha-
tár-halom (Dombegyház), Nagy-határ (Makó), Hegyes-ha-
tár (Pusztaottlaka), Trianoni-halom (Dombegyház).

A halomnevek sajátos vonása, hogy a középkori 
falvak, települések neveit máig megőrizték, melyek 
közül több egyházas hely is volt, patrocíniumi névvel. 
Ilyenek például: Dombegyház-halom (Dombegyház), 
Szentgyörgy-halom (Szegvár), Szentjános halma (Csár-

daszállás), Szentlászló halma (Szentes), Szentmihály-ha-
lom (Szentes).

A nevek régi vagy ma is fennálló temetőre, te-
metkezésre, tömegsírra is utalhatnak: Temető-halom 
(Csárdaszállás), Temető-domb (Pusztaottlaka), Makra 
temetője (Székkutas), Kriptáj-halom (Dombegyház), 
Kolerás (Gyula), Test-halom (Szentes).

Népnevek is felfedezhetők olykor egy-egy ha-
lom név ben: Besenyő-halom (Szentes), Oláh-halom 
(Mezőberény), Rác-halom (Nagytőke), Szász-halom 
(Nagytőke), Török-halom (Kétegyháza), Tatár-halom 
(Lőkösháza), Kun-halom (Kétegyháza), Zsidó-domb 
(Battonya).

Gyakori még, hogy a halmot a később rajta vagy 
közvetlenül mellette emelt építményről vagy épü-
letről nevezik el: Akasztófa-hegy (Makó), Balta-ke-
reszt-halom (Battonya), Csárda-halom (Dombegyház), 
Csőszház-halom (Nagykamarás), Filagória (Gyula), Is-
kola-halom (Dombegyház), Jégvermi-halom (Békés), 
Kálvária-halom (Elek), Lövész-domb (Kétegyháza), 
Serház-halom (Hódmezővásárhely), Tanyás-halom 
(Szegvár).

A leggyakoribb eset, mikor a halom a nevét egyko-
ri birtokosáról vagy valamely környékbeli személytől 
vette: Alajos halma (Nagymágocs), Bozó-féle-halom 
(Mindszent), Kis Elek-halom (Békésszentandrás), Kis-
házi Vince dombja (Kunágota), Livius-halom (Battonya), 
Makra halmai (Székkutas), Mészárosné-halom (Szeg-
vár), Tóth Ferkó-halom (Mindszent).

A példákat még hosszan folytathatnánk, azonban 
e felsorolásból is kiderül, hogy a kurgánok mily gaz-
dag névvilággal bírnak. És ki tudja, az idők folyamán 
mennyi név merült a feledés örök homályába…

C C C

Szionda-halom (Battonya) (a szerző felvétele)

Török-halom, Tatár-halom, Kun-halom: az alföldi halmok névvilága
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Helló, tudomány!

A  magyar örökségvédelmi törvény (2001. évi LXIV. 
törvény) rendelkezései alapján, ha egy beruházás 
földmunkái régészeti lelőhelyet veszélyeztetnek, 

akkor a feltárás költségeit a projektnek kell fedeznie. Ebből 
adódóan a beruházók elemi érdeke, hogy még a kivitelezés 
megkezdése előtt, a tervezés időszakában, a költségkeret és 
az ütemezés meghatározásakor ismertté váljon a beruházás 
területének régészeti érintettsége, valamint a feltárások idő- 
és költ ség igé nye. Az előzetes ré-
gészeti dokumentáció 
(ERD) elkészítésének 
célja tehát a beruházá-
sok régészeti kocká-
zatainak felmérése, 
a szükséges feltá-
rások idő- és költsé-
gigényének meghatá-
rozása. Többek között ezt 
a munkát is a Várkapitányság 
Integrált Területfejlesztési 
Központ Nonprofi t Zrt. látja el.

Talán többekben felmerül a kér-
dés, hogy miért jelent problémát 
a földmunkával érintett régészeti lelőhelyeken szükséges 
feltárások idő- és költségigényének előzetes meghatáro-
zása. A feladat egyszerűnek tűnik: a régészeti lelőhelyek 
kiterjedését ábrázoló térképre csak rá kell vetíteni a be-
ruházási területet, a többi meg csak számtan. A helyzet 
azonban egyáltalán nem ilyen egyszerű. A régészeti lelő-
helyek jelentős részének még a helye sem ismert: míg a le-
lőhelyek száma 100–150 ezerre becsülhető, a közhiteles 
lelőhely-nyilvántartás cca. 70 ezer tételt tartalmaz, azaz 
maximum ennyi lelőhely az, aminek egyáltalán a földrajzi 
helyét ismerjük. Ráadásul a szükséges megelőző feltárás 
módszerének (teljes felületű feltárás) megállapításához 
és a pontos költségbecsléshez nemcsak a lelőhely föld-
rajzi helyének ismerete szükséges, de pontosan meg kell 
határozni az érintett lelőhelyrész kiterjedését, jellegét, in-
tenzitását, rétegviszonyait is. Ezek mellett alapvetően fon-
tos annak tisztázása, hogy földmunkák veszélyeztetnek-e 
olyan, helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyek 
miatt akár a beruházás áttervezésére is szükség lehet. 

Várkapitányság NZrt.: az előzetes régészeti dokumentáció 
a régészeti örökségvédelem rendszerében Reményi László

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
Magyarországon (2018. októberi állapot)

Kézi GPS-készülékkel végzett adatrögzítés terepbejáráson 
(feltárásvezető: Bittner Bettina)

Ezen emlékek esetében szintén nem elég a kockázatot 
jelentő épített örökségi elem lokalizálása, de állapotával 
kapcsolatban is szükség van adatokra. Ezek az informáci-
ók csak különböző kutatási módszerek (archív régészeti 
és térképészeti adatok összegyűjtése, terepbejárás, mű-

szeres lelőhely- és leletfelderítés, 
próbafeltárás) egymás-

ra épülő komplex 
alkalmazásával 
gyűjthetők ösz-

sze. A  megfelelő 
módszerek kiválasztá-

sához, a komplex kutatás 
tervezéséhez, majd az örök-

ségvédelmi hatáselemzéshez 
és további feladatellátás meg-

határozásához nem csak régészeti 
jellegű információk szükségesek. 

Ismerni kell a  földmunkával érintett 
terület állapotát és a  tervezett be-
ruházás földmunkáinak műszaki pa-
ramétereit. A  kutatás tervezése és 
a későbbi megelőző feltárás módsze-

rének, volumenének, költség- és időigényének meghatá-
rozása szempontjából nem mindegy, hogy egy 50 cm szé-
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