
(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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Várkapitányság NZrt.
lességű közműárokról, egy többszintes 
mélygarázst magába foglaló belvárosi 
épületről vagy egy cölöpalapozással 
készülő könnyűszerkezetes raktárról 
van szó.

A munka a megrendelőtől beérkezett 
tervezési és egyéb adatok feldolgozásá-
val kezdődik. A következő lépés a ren-
delkezésre álló régészeti és térképészeti 
adatok, információk begyűjtése. A vizs-
gálandó területtel, a beruházás műszaki 
paramétereivel és az érintett lelőhelyek-
kel kapcsolatos adatok alapján kezdjük 
meg a konkrét beruházásra vonatkozó 
régészeti kutatások tervezését. Minden 
olyan esetben, amikor a vizsgálandó te-
rület állapota azt lehetővé teszi, elvégezzük 
a területen a terepbejárást. A terepbejárás 
minden esetben kézi GPS-készülék alkalmazásával történik, 
amellyel rögzítjük a bejárt útvonalat és valamennyi összegyűj-
tött felszíni lelet helyét. A bejárt útvonal rögzítése a vizsgált 
terület pontos lehatárolása szempontjából fontos, a leletanyag 
megjelölésével pedig a felszíni leletanyag szóródásának inten-
zitását vizsgálhatjuk. A terepbejárás a lelőhely-felderítés egyik 
leghatékonyabb módszere, azonban a korlátait feltétlenül fi -
gyelembe kell venni az eredmények értékelésekor. A módszer 

csak ritka esetben alkalmas temetők azonosítására, és szintén 
nem működik akkor, ha a lelőhelyet fedő talajrétegeket nem 
bolygatták meg annyira, hogy a leletanyag a felszínre kerül-
hessen.

A következő potenciális kutatási fázis a műszeres lelőhely- 
és leletfelderítés. Ide tartozik a hosszú múltra visszatekintő légi 
felvételezés is, amely szintén hatékony módja a lelőhelyek fel-
derítésének, azonban a módszer korlátai nehezítik az ERD-ké-
szítés során történő általános alkalmazását. A légi régészeti 

felderítést eredményesen csak megfelelő időszakokban lehet 
végezni. Hatékony légi régészeti felderítés csak hosszabb, több 
vegetációs cikluson átnyúló terminusban végezhető, amelyre 
a néhány hetes határidővel megrendelt ERD-k esetén ritkán 
van mód. A következő fázist a geofi zikai vizsgálatok jelentik. 
A leggyakrabban alkalmazott módszer a mágneses (mag-
netométeres) felmérés, amelyet ugyanakkor több tényező is 
nehezít: mágneses mérésre elsősorban agyagos talajok al-

kalmasak, homokos talaj esetén 
az eredmények nehezebben ér-
telmezhetők, akadályozó ténye-
zőt jelent a beépítettség vagy 
a terület erős fémszennyezett-
sége, illetve a vastag humusz-
réteg is. További nehézséget 
jelentenek a csontvázas temet-
kezések, amelyeket mágneses 
módszerrel jellemzően nem 
lehet kimutatni. Elsősorban épí-

tett örökségi elemek kutatására 
használjuk a talajradart, a talajel-

lenállás-mérést, valamint az egyenáramú ellenállás-szelvé-
nyezést végző műszereket. A geofi zikai felmérési módszerek 
integrált alkalmazásával olyan pontosságú alaprajzot kapha-
tunk az épületekről, amelyet korábban csak ásatási eredmé-
nyek alapján lehetett felrajzolni.

A lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok eszköztárában a leg-
költségesebb módszer a próbafeltárás, amely ráadásul az elő-
zőekben bemutatott módszerekkel szemben maradandó 
változást okoz a régészeti lelőhely állapotában. Ezért próba-

Telepjelenségek és körárkos temetkezések egy 15 hektáros fejlesztési terület mag-
netométeres felmérésén (felmérés: Salisbury Kft ., feldolgozás és értelmezés: Pethe 
Mihály, vizualizáció: Mesterházy Gábor)

Árpád-kori templom kutatása: talajradaros, illetve magnetométeres felmérés és légi felvétel 
(felmérés: Várkapitányság NZrt., feldolgozás: Klembala Zsombor, vizualizáció: Nagy László)
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ERD-khez kapcsolódó terepbejárások helyszínei 2015 és 2019 közötti időszakban 
(Kalli András, Molnár Zsolt és Sarkadi Gergely adatai alapján)

feltárást csak indokolt esetben végzünk. Amikor a hatályos 
jogszabályokkal összhangban elkerülhető az alkalmazása, 
úgynevezett egyszerűsített ERD készül. Számos esetben vi-
szont elkerülhetetlen a próbafeltárás alkalmazása. Egyrészt bi-
zonyos területeken semmilyen már roncsolásmentes módszer 
nem alkalmazható, másrészt a régészeti lelőhely 
rétegtani viszonyaira, jellegére, korára vonatkozó 
pontos információk csak próbafeltárás alkalmazá-
sával szerezhetők meg. Amennyiben lehetséges, 
megpróbáljuk minimalizálni a kutatandó terület 
nagyságát azzal, hogy a próbafeltárást geofi zikai 
felméréssel kombináljuk.

A régészeti információk összegyűjtése után 
az  örökségvédelmi hatáselemzés következik, 
amelynek során a  régészeti információk és 
a műszaki adatok alapján felmérjük, hogy a ter-
vezett beruházás földmunkái mekkora terüle-
ten, milyen mélységben veszélyeztetik a régészeti örökség 
elemeit, és ez alapján milyen jellegű további intézkedés 
szükséges. Az első feladat a helyben megtartandó örökségi 
elemek azonosítása és lehatárolása, ezek esetén a javas-
latunk a védendő emlékek elkerülése. Amennyiben a ha-
táselemzés során az derül ki, hogy a tervezett földmunkák 
veszélyeztetik a régészeti örökség elemeit, a hatályos jog-
szabályok szerint a lelőhely földmunkával érintett részén, 
a földmunkák alsó síkjáig megelőző feltárást kell végezni. 
A feltárás költségeinek meghatározásakor a kiindulási pon-
tot egyrészt a hatósági egységárak, másrészt a feltárandó 
terület nagysága határozza meg, illetve többrétegű régé-
szeti lelőhelyek esetén fi gyelembe kell venni a várható ré-
tegszámot is. Történeti városmagok területén a megfelelő 

hatósági egységár kiválasztása a jelensé-
gek várható intenzitása alapján történik. 
A  legfontosabb eredmény, hogy nem 
tudunk olyan esetről, amikor a megfele-
lő módszertannal elkészített ERD után, 
a beruházót bármilyen meglepetés érte 
volna a megelőző feltárás vagy a kivite-
lezés fázisában. Hangsúlyozzuk, hogy 
mindez csak azokra a beruházásokra ér-
vényes, amelyek esetében valamennyi 
szükséges vizsgálatot el lehetett végez-
ni a szakmailag indokolt volumenben. 
Az  ERD sikerességének kulcsát első-
sorban a megfelelő komplex rendszer 
(adatgyűjtés, terepbejárás, műszeres 

lelőhely- és leletfelderítés, próbafeltá-
rás) alkalmazása jelenti. Az elsődleges 

cél megvalósulása (a beruházások tervezhetőségének 
igénye) mellett a 2013 óta elkészült mintegy 2300 ERD el-
készítéséhez kapcsolódó feltárások szakmai eredményei 
jelentősen bővítették a régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos 

információinkat. A feltárások eredményként (Kiss Katalin 
adatgyűjtése alapján) összesen csaknem 1800 új, korábban 
ismeretlen lelőhelyet azonosítottunk.

A kutatott régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos infor-
mációk bővítése mellett további fontos eredményként 
és sikerként könyvelhető el, hogy az ERD rendszerének 
kidolgozása és gyakorlati alkalmazása során egy komoly 
topográfiai, lelőhely-diagnosztikai műhely jött létre, 
amelynek tagjai – a régészeti örökségvédelem elméleti 
kérdéseivel és módszertanával foglalkozó – kutatásaik 
eredményeit rendszeresen ismertetik rangos nemzetközi 
és hazai fórumokon: konferenciákon és publikációkban.
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Egy kisebb terület magnetométeres felmérése 
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lességű közműárokról, egy többszintes 
mélygarázst magába foglaló belvárosi 
épületről vagy egy cölöpalapozással 
készülő könnyűszerkezetes raktárról 
van szó.

A munka a megrendelőtől beérkezett 
tervezési és egyéb adatok feldolgozásá-
val kezdődik. A következő lépés a ren-
delkezésre álló régészeti és térképészeti 
adatok, információk begyűjtése. A vizs-
gálandó területtel, a beruházás műszaki 
paramétereivel és az érintett lelőhelyek-
kel kapcsolatos adatok alapján kezdjük 
meg a konkrét beruházásra vonatkozó 
régészeti kutatások tervezését. Minden 
olyan esetben, amikor a vizsgálandó te-
rület állapota azt lehetővé teszi, elvégezzük 
a területen a terepbejárást. A terepbejárás 
minden esetben kézi GPS-készülék alkalmazásával történik, 
amellyel rögzítjük a bejárt útvonalat és valamennyi összegyűj-
tött felszíni lelet helyét. A bejárt útvonal rögzítése a vizsgált 
terület pontos lehatárolása szempontjából fontos, a leletanyag 
megjelölésével pedig a felszíni leletanyag szóródásának inten-
zitását vizsgálhatjuk. A terepbejárás a lelőhely-felderítés egyik 
leghatékonyabb módszere, azonban a korlátait feltétlenül fi -
gyelembe kell venni az eredmények értékelésekor. A módszer 

csak ritka esetben alkalmas temetők azonosítására, és szintén 
nem működik akkor, ha a lelőhelyet fedő talajrétegeket nem 
bolygatták meg annyira, hogy a leletanyag a felszínre kerül-
hessen.

A következő potenciális kutatási fázis a műszeres lelőhely- 
és leletfelderítés. Ide tartozik a hosszú múltra visszatekintő légi 
felvételezés is, amely szintén hatékony módja a lelőhelyek fel-
derítésének, azonban a módszer korlátai nehezítik az ERD-ké-
szítés során történő általános alkalmazását. A légi régészeti 

felderítést eredményesen csak megfelelő időszakokban lehet 
végezni. Hatékony légi régészeti felderítés csak hosszabb, több 
vegetációs cikluson átnyúló terminusban végezhető, amelyre 
a néhány hetes határidővel megrendelt ERD-k esetén ritkán 
van mód. A következő fázist a geofi zikai vizsgálatok jelentik. 
A leggyakrabban alkalmazott módszer a mágneses (mag-
netométeres) felmérés, amelyet ugyanakkor több tényező is 
nehezít: mágneses mérésre elsősorban agyagos talajok al-

kalmasak, homokos talaj esetén 
az eredmények nehezebben ér-
telmezhetők, akadályozó ténye-
zőt jelent a beépítettség vagy 
a terület erős fémszennyezett-
sége, illetve a vastag humusz-
réteg is. További nehézséget 
jelentenek a csontvázas temet-
kezések, amelyeket mágneses 
módszerrel jellemzően nem 
lehet kimutatni. Elsősorban épí-

tett örökségi elemek kutatására 
használjuk a talajradart, a talajel-

lenállás-mérést, valamint az egyenáramú ellenállás-szelvé-
nyezést végző műszereket. A geofi zikai felmérési módszerek 
integrált alkalmazásával olyan pontosságú alaprajzot kapha-
tunk az épületekről, amelyet korábban csak ásatási eredmé-
nyek alapján lehetett felrajzolni.

A lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok eszköztárában a leg-
költségesebb módszer a próbafeltárás, amely ráadásul az elő-
zőekben bemutatott módszerekkel szemben maradandó 
változást okoz a régészeti lelőhely állapotában. Ezért próba-

Telepjelenségek és körárkos temetkezések egy 15 hektáros fejlesztési terület mag-
netométeres felmérésén (felmérés: Salisbury Kft ., feldolgozás és értelmezés: Pethe 
Mihály, vizualizáció: Mesterházy Gábor)

Árpád-kori templom kutatása: talajradaros, illetve magnetométeres felmérés és légi felvétel 
(felmérés: Várkapitányság NZrt., feldolgozás: Klembala Zsombor, vizualizáció: Nagy László)
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ERD-khez kapcsolódó terepbejárások helyszínei 2015 és 2019 közötti időszakban 
(Kalli András, Molnár Zsolt és Sarkadi Gergely adatai alapján)

feltárást csak indokolt esetben végzünk. Amikor a hatályos 
jogszabályokkal összhangban elkerülhető az alkalmazása, 
úgynevezett egyszerűsített ERD készül. Számos esetben vi-
szont elkerülhetetlen a próbafeltárás alkalmazása. Egyrészt bi-
zonyos területeken semmilyen már roncsolásmentes módszer 
nem alkalmazható, másrészt a régészeti lelőhely 
rétegtani viszonyaira, jellegére, korára vonatkozó 
pontos információk csak próbafeltárás alkalmazá-
sával szerezhetők meg. Amennyiben lehetséges, 
megpróbáljuk minimalizálni a kutatandó terület 
nagyságát azzal, hogy a próbafeltárást geofi zikai 
felméréssel kombináljuk.

A régészeti információk összegyűjtése után 
az  örökségvédelmi hatáselemzés következik, 
amelynek során a  régészeti információk és 
a műszaki adatok alapján felmérjük, hogy a ter-
vezett beruházás földmunkái mekkora terüle-
ten, milyen mélységben veszélyeztetik a régészeti örökség 
elemeit, és ez alapján milyen jellegű további intézkedés 
szükséges. Az első feladat a helyben megtartandó örökségi 
elemek azonosítása és lehatárolása, ezek esetén a javas-
latunk a védendő emlékek elkerülése. Amennyiben a ha-
táselemzés során az derül ki, hogy a tervezett földmunkák 
veszélyeztetik a régészeti örökség elemeit, a hatályos jog-
szabályok szerint a lelőhely földmunkával érintett részén, 
a földmunkák alsó síkjáig megelőző feltárást kell végezni. 
A feltárás költségeinek meghatározásakor a kiindulási pon-
tot egyrészt a hatósági egységárak, másrészt a feltárandó 
terület nagysága határozza meg, illetve többrétegű régé-
szeti lelőhelyek esetén fi gyelembe kell venni a várható ré-
tegszámot is. Történeti városmagok területén a megfelelő 

hatósági egységár kiválasztása a jelensé-
gek várható intenzitása alapján történik. 
A  legfontosabb eredmény, hogy nem 
tudunk olyan esetről, amikor a megfele-
lő módszertannal elkészített ERD után, 
a beruházót bármilyen meglepetés érte 
volna a megelőző feltárás vagy a kivite-
lezés fázisában. Hangsúlyozzuk, hogy 
mindez csak azokra a beruházásokra ér-
vényes, amelyek esetében valamennyi 
szükséges vizsgálatot el lehetett végez-
ni a szakmailag indokolt volumenben. 
Az  ERD sikerességének kulcsát első-
sorban a megfelelő komplex rendszer 
(adatgyűjtés, terepbejárás, műszeres 

lelőhely- és leletfelderítés, próbafeltá-
rás) alkalmazása jelenti. Az elsődleges 

cél megvalósulása (a beruházások tervezhetőségének 
igénye) mellett a 2013 óta elkészült mintegy 2300 ERD el-
készítéséhez kapcsolódó feltárások szakmai eredményei 
jelentősen bővítették a régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos 

információinkat. A feltárások eredményként (Kiss Katalin 
adatgyűjtése alapján) összesen csaknem 1800 új, korábban 
ismeretlen lelőhelyet azonosítottunk.

A kutatott régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos infor-
mációk bővítése mellett további fontos eredményként 
és sikerként könyvelhető el, hogy az ERD rendszerének 
kidolgozása és gyakorlati alkalmazása során egy komoly 
topográfiai, lelőhely-diagnosztikai műhely jött létre, 
amelynek tagjai – a régészeti örökségvédelem elméleti 
kérdéseivel és módszertanával foglalkozó – kutatásaik 
eredményeit rendszeresen ismertetik rangos nemzetközi 
és hazai fórumokon: konferenciákon és publikációkban.
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