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Az őskori földvárak légi régészeti 
kutatásának eredményei 2002-ben 
Az ELTE Régészettudományi Intézetének Térinforma
tikai Kutatólaboratóriumában 1998 óta foglalkozunk a 
földvárak, ezen belül is elsősorban az őskori erődítésekre 
vonatkozó topográfiai információk gylíjtésével. Nováki 
Gyula adatainak felhasználásával és aktív közremlíkö
désével, valamint a Környezetvédelmi Minisztérium 
Természetvédelmi Hivatalának támogatásával 1999-ben 
elkészült az a kataszter, amely 200 akkor ismert őskori 
földvár topográfiai adatait tartalmazta. E munka elsőd
leges célja az 1996. évi LIII. trv. által ex lege védetté nyil
vánított földvárak természetvédelmi nyilvántartásának 
lehetővé tétele volt, de az egységes térinformatikai elvek 
alapján kialakított kataszter általánosabb, a nemzetközi 
kutatás számára is tanulságos következtetések levonását 
is lehetővé tette.1  A kataszter felhasználásával 2000-től 
megkezdtük a földvárak légi fényképes állapotfelméré
sét.2 E módszer alkalmazásával a földvárak jelenlegi 
állapotának dokumentálása mellett egyrészt az ismert 
földvárakhoz kapcsolódó új erődítéseket, másrészt új 
földvárakat ismertünk meg.3 2002-ben a régészeti célú 
kutatás mellett természetvédelmi felkérésre végzett re
püléseket is végeztünk, amely programok szerencsésen 
egészítették ki, támogatták egymást. 

Újonnan megfigyelt erődítések 
A 2002-ben fényképezett földvárak listáját jelentésünk 
tartalmazza (1. táblázat) . 63 földvárról készült új felvé
tel, amivel az összes fényképezett földvárak száma 119-re 
emelkedett. A legfontosabb új megfigyelések: 

- Bag, Görbe-dűlőn ellipszis alakú többszörös 
árokrendszert fényképeztünk le, amely a domborzati 
viszonyoktól függetlenül, helyenként az esésvonalakra 
merőlegesen halad (1. kép) . A legtöbb hasonlóságot a 
Nyugat-Európából ismert középső neolitikus árkokkal 
mutatja. 

NovÁKt-CZAJLIK-HOLL in press 
2 A korábban fényképezett földvárak listáját lásd: CzAJLIK-HoLL 

2003, 78-80. Itt jegyezzük meg, hogy a cikkben közölt Bölcske, 
G_yíír(ís-tábla leló11ely _flnevezése és pozícionálása egyaránt hibás, 
helyes elnevezése Bölcske, Széles-domb és kb. 1 km-re K-re van 
a térképen általunk jelzett területtól. A kiigazításért Miklós 
Zsuzsának tartozunk köszönettel. 

3 Lásd pl.: GoGuEY-CZAJLIK-Bönőcs 2003, fig. 2-3. 
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Aerial archaeological investigations 
in Hungary in 2002 
(A short report on the work done in the GIS 
Research Laboratory of the lnstitute of Archaeo
logical Sciences, Eötvös Loránd University) 

Results of the aerial archaeological investiga
tions of prehistoric earthen forts in 2002 
We have been dealing with the collection of topographic 
infonnation on earthen forts and especially prehistoric 
fortifications in the GIS Research Laboratory of the Ar
chaeological Institute of the Eötvös Loránd University 
since 1988. The cadastre, which contained the topo
graphic data of 200 prehistoric earthen forts known at 
that time, was completed in 1999 with Gyula Nováki's data 
and his active collaboration, and with the support of the 
Office ofNature Conservation of the Min.istry ofEnviron
mental Protection. The primary purpose of tb.is work was 
to facilitate the registry of the earthe11 forts that are ex 
lege protected in the se11se of act LIII of 1996. At the same 
time, the cadastre created 011 uniform 3D principles of
fered a11 opportunity to draw general conclusio11s from 
the data, which are instructive for international science 
as well.1 Using the data of the cadastre, we started the 
aerial photographic survey of the condition of the earth
en forts in 2000.2 With tb.is method, we discovered new 
fortifications linked with the known earthen forts and new 
earthen forts, beside the documentation of the actual 
condition of the earthen forts.3 ln 2002, we flew 011 re
quests from nature conservation aspects, along with 
surveys of archaeological interest. These programs fa
vourably completed and supported each other. 

Newly discovered fortifications 
Our report contains the list of the earthen forts of which 
we took photos in 2002 (Table 1). New aerial photos were 
taken of 63 earthen forts, which means that the number 
of the photographed earthen forts has increased to 119 .  
The main new observations are the followi11g ones: 

- At Bag, Görbe-dűlő we took a photo of a multiple 
elliptical ditch system, which, disregarding the relief, 
sometimes ran perpendicular to the i11clination of the 
surface (Fig. 1). lt seems to be similar to the late Neo
lithic trenches known from Western Europe. 

NovÁKt-CZAJLIK-HoLL in press 
2 The list of the formerly photogra phed earthen forts see: CZAJ

LIK-HOLL 2003, 78-80. We mention here that both the name and 
the location of the Bölcske, Gyíír(ís-tábla site published in the 
above article are erroneous. The correct name is Bölcske, Széles
domb and it can be found about 1 km east of the spot marked in 
our ma p. For the correction we are grateful to Zsuzsa Miklós. 

3 See e.g. GoGuEY-CZAJLIK-Bönőcs 2003, fig. 2-3. 
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- Mezőfalva, Bolondvár szomszédságában kisebb 
árok részletét figyeltük meg, elképzelhető, hogy kapcsoló
dott a bronzkori erődítéshez. Ugyancsak bronzkori lehet 
a korábban ismeretlen, Sóskút, Barátházi földvár is. 

- Hatvan, Kerek-halomnál ellipszis alakban húzódó 
erődítési árkot, rajta kívül körkörösen elhelyezkedő te
lepülési foltokat is azonosíthattunk (2. kép) . Hasonló, 
gyűrűvel körülvett települési foltokat figyeltünk meg a 
Csány, Horti-úti tellnél is.4 

- A Tiszavasvári, Pethe-tanyánál észlelt hatszögletű 
jelenség (3. kép) feltehetően késő középkori (török kori?) 
kő, vagy téglaerődítés nyoma, amelyhez hasonlót 2001-
ben Szendrőtől északra figyeltünk meg. 

Újonnan megfigyelt temetkezések 
Az erődítéseken kívül analógiás módszerrel bizonyos 
típusú temetkezéseket (halomsírok, körárkos sírok) is 
gyakran jól fel lehet ismerni. A legfontosabb új leló11e
lyek: 

- Szántóföldi művelés által elpusztított halom nyo
mát vettük észre az „Ongai halmok" néven ismert lelő
helytó1 DNy-ra (4. kép) . 

- 2001-es jelentésünkben már beszámoltunk egy 
Hajdúszovátnál megfigyelt körárkos temető részle
téről, 5 2002-ben Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
fényképeztünk le két hasonló lelőhelyet: Jászberény, 
Erős-tanyánál két körárkos sír teljes egészében, további 
négynek pedig a részletei mutatkoztak meg (5. kép), 
Jászfelsőszentgyörgy, Hentallérnál két teljes és több tö
redékesen megfigyelhető körárkos sír (6. kép) mellett 
településre, vagy hamvasztásos temetőre utaló foltokat 
is lefényképeztünk. 

Kutatásainkat az FKFP 0198/2000 pályázat, az Agg
teleki Nemzeti Park Igazgatósága, valamint (a feldolgo
zást és a térképészeti azonosítást) az OTKA T043762-es 
program támogatta. A repülővezetők Cziráki Péter és 
Talabos Gábor voltak. 

4 A lelónelyre Patay Pál hívta fel figyelmünket, amiért ezúton 
fejezzük ki köszönetünket. 

5 CZAJL!K 2003, 171. 

- At Mezőfalva, Bolondvár, we observed a fragment 
of a small trench, which is perhaps linked with the 
Bronze Age fortification. The Sóskút, Barátház earthen 
fort, which was newly discovered, can also be dated from 
the Bronze Age. 

- At Hatvan, Kerek-halom, we observed an elliptical 
fortification trench and spots of settlements distributed 
in a circle outside the trench (Fig. 2). Similar settlement 
spots enclosed in a ring were also observed at the Csány, 
Horti út tell settlement.4 

- The hexagonal phenomenon observed at Tiszavas
vári, Pethe-tanya (Fig. 3) is probably the trace of a late 
medieval (Turkish period?) stone or brick fortification. 
A similar one was observed north of Szendrő in 2001.  

Newly discovered burials 
Apart from fortifications, certain burial types (tumuli, 
graves surrounded by round ditches) can also be ob
served using the method of analogy. The main sites are 
the following ones: 

- The traces of a tumulus destroyed by agricultural 
activity were observed SW of the site known as "the 
Ongai halmok" (Fig. 4) . 

- ln 2001 we already reported about the fragment 
of a cemetery with round ditches o bserved at Hajdúszo
vát." ln 2002, we took the photos of two similar sites in 
Jász-Nagykun-Szolnok county. Two graves with round 
ditches appeared distinctly and the fragments of four 
more similar graves were observed at Jászberény, Erős
tanya (Fig. 5). At Jászfelsőszentgyörgy, Hentallér, we took 
photos of traces suggesting a settlement or a cemetery 
of cremation burials beside two entire and a number of 
fragmentary graves with round ditches (Fig. 6) . 

Our investigations were supported by competition 
grant FKFP 0198/2000, the Directorate of the Aggtelek 
National Park and the OTKA T043762 project (the latter 
one financed the elaboration and the cartographic 
identification) .  Péter Cziráki and Gábor Talabos were 
the pilots. 

4 Pál Patay called our attention to the site, for which we would 
like to express our gratitude. 

5 CZAJL!K 2003, 171. 
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1 .  kép Bag, Görbe-dűlő. Ta lajelszíneződésként jelentkező, neol it ikus( ? )  á rokrendszer 

Fig. 1 :  Bag, Görbe-dűlő. Neolithic ( ? )  trench system appearing as a discolouration of the soil 

2. kép Hatvan ,  Kerek-halom. Erődített bronzkori ( ? )  te lepü lés 

Fig. 2 :  Hatvan, Kerek-halom: Fortified Bronze Age ( ? )  settlement 
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3 .  kép Tiszavasvári, Pethe-tanya. Hatszögletű erődítés nyoma a gabonatáblában 

Fig. 3 Tiszavasvári, Pethe-tanya. The trace of a hexagonal Fortification in the cornfield 

Li. kép Felsőzsolca, Zsolcai-halmok. Ta lajelszíneződésként jelentkező halomsír nyoma az „Ongai-halmok"-tól DNy-ra 

Fig. Li :  Felsőzsolca, Zsolcai-ha lmok. The trace of a tumulus appearing as a discolouration of the soil SW 
of the "Ongai ha lmok" 
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5. kép: Jászberény, Erős-tanya. Körárkos temetkezések az őszi vetésű gabona táblában 

Fig.  5 :  Jászberény, Erős-tanya: Buria ls with round d i tches in  the autumn crop 

6. kép: Jászfelsőszentgyörgy, Hental lér. Körárkos temetkezések az őszi vetésű gabona táblában 

Fig. 6 Jászfelsőszentgyörgy, Hental lér. Burials with round d i tches in the autumn crop 

166 
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1. táblázat: A 2002-ben fényképezett földvárak 
Table 1 :  Earthen forts photographed in 2002 

Megye - County Lelőhely - Site Fényképezés 
éve - Year of 
photography 

Bács-Kiskun Tiszaalpár, Várdomb 2002 
Békés Orosháza, 2002 

Nagytatársánc 

Borsod-Abaúj- Bükkaranyos, Földvár 2 002 
Zemplén 

Borsod-Abaúj- Sály, Latorvár 2 002 
Zemplén 

Borsod-Abaúj- Bogács. Pazsagpuszta 2002 
Zemplén 

Borsod-Abaúj- Szirmabesenyő, Földvár 2001 , 2002 
Zemplén 

Borsod-Abaúj- Bükkábrány, Temető 2 002 
Zemplén 

Borsod-Abaúj- Cserépfalu,  Mésztető 2 002 
Zemplén 

Borsod-Abaúj- Emőd, Nagyhalom 2002 
Zemplén 

Borsod-Abaúj- Felsődobsza. Várdomb 2 002 
Zemplén 

Borsod-Abaúj- Hernádbüd, Várdomb 2 002 
Zemplén 

Borsod-Abaú1- Méra, Földvár 2002 
Zemplén 

Borsod-Abaúj- Mezőcsát, Laposhalom 2 002 
Zemplén 

Borsod-Abaúj- Tard, Tatárdomb 2 002 
Zemplén 

Borsod-Abaúj- Tiszabábolna, 2 002 
Zemplén Fehérlótanya - Földvár 

Fejér Fehérvárcsurgó, 2002 
Keresztes hegy 

Fejér Fehérvárcsurgó, 2 002 
Kis-Várhegy 

Fejér Lovasberény, Mihályvár 2 002 
Fejér Mór, Töröksánc 2 002 
Fejér Pákozd, Pákozdvár 2 002 
Fejér Pákozd, Szűzvár 2002 
Fejér Beloiannisz. Bolondvár 2 000, 2 002 
Fejér Adony, Bolondvár 2 002 
Fejér Dunaújváros, 2 002 

Koszider-asztal 

Fejér Mezőfalva, Bolondvár 2002 
Fejér Sárbogárd, 2002 

Cifrabolondvár 

Heves Atkár, Halom-dűlő 2002 
Heves Csány, Horti ú t  2 002 
Heves Hatvan, Kerek-halom 2 002 
Heves Füzesabony, Öregdomb 2 002 
Heves Maklár, Baglyas 2 002 

Megye - County Lelőhely - Site 

Heves Novaj, Halom 

Jász-Nagykun- Nagyrév, Zsidóhalom 
Szolnok 

Jász-Nagykun- Jászdózsa. 
Szolnok Kápolna-halom 

Jász-Nagykun- Tiszainoka, 
Szolnok Fekete-halom 

Komárom- Mogyorósbánya, Óhegy 
Esztergom 

Komárom- Sárisáp, Ouadriburg 
Esztergom 

Komárom- Süttő, Kissánc 
Esztergom 

Komárom- Süttő, Nagysánc 
Esztergom 

Komárom- Süttő, Nagysánctető 
Esztergom 

Komárom- Tokod, Leshegy 
Esztergom 

Komárom- Tokod, Sáncok 
Esztergom 

Pest Százhalombatta, 
Olajfinomító 

Pest Sóskút, Kálvária 

Pest Százhalombatta, Sánc 

Pest Biatorbágy, 
Pap-réti-dűlő 

Pest Héhalom, 
Templomdomb 

Pest Sóskút, Barátház 

Pest Nagykőrös, Földvár 

Pest Rád, Magashegy 

Pest Vác, Pogányvár 

Pest Valkó, Kásatető 

Pest Verseg, Makkos 

Pest Zsámbok, Kerekhalom 

Somogy Balatonföldvár, 
Kelta sánc 

Szabolcs- Szabolcs, Földvár 
Szatmár-Bereg 

Tolna Regöly, Sánc 

Vas Gór, Kápolna-domb 

Vas Nagysimonyi, 
Földvár major 

Vas Velem. Szent Vid-hegy 

Veszprém Tihany, Óvár 

Veszprém Mindszentkálla, 
Kereki-domb 

Zala Várvölgy, Kis Láz-hegy 

Fényképezés 
éve - Year of 
photography 

2002 
2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2 002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2002 

2000, 2 002 
2001 , 2 002 
2 002 

2 002 

2 002 
2002 
2002 
2 002 
2 002 
2 002 
2 002 
2002 

2002 

2001 , 2 002 
2002 
2 002 

2 002 
2002 
2002 

2002 
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2. táblázat: A 2002-ben fényképezett új, vagy kevéssé ismert lelónelyek 
Table 2: New or less known sites photographed in 2002 

Megye - County Lelőhely - Site Leírás - Description 

Borsod-Abaúj- Felsőzsolca. Az „Ongai halmok" néven ismert Southwest of the site known as 
Zemplén Zsolcai halmok lelőhelytől délnyugatra egy "Ongai halmok" a third mound 

harmadik sírhalomra bukkantunk. has been found. l t  appeared in 
Talajelszíneződésként jelentkezett, the form of soil discolouration 
a szántóföldi művelés and agricultura l  activity has 
nagyrészt elpusztította. mostly destroyed it. 

Borsod-Abaúj- Viss. Növényzeti elszíneződésként. egy, An el l ipsoid. dark spot appear-
Zemplén Börtös a topográfiai térkép alapján koráb- ing as the discolouration of the 

csatorna ban nem művelt területen jelentke- vegetation in an area. which was 
ző, el l ipszis alakú sötét folt . not cul tivated formerly according 

to the topographic map. 

Fejér Mezőfalva. A növényzeti elszíneződés The site observed from the 
Déli-dűlő alapján megfigyelt lelőhely Mező- discolouration of the vegeta-

falva. Bolondvártól keletre. egy tion was identified with a larger 
nagyobb kiemelkedéssel azono- elevation east of Mezőfalva. 
sítható. A lelőhelyen erődítési Bolondvár. The fragment of the 
árok részlete látszik, elképzelhető, trench of a fortification can be 
hogy a két lelőhely egy seen at the site. lt is possible 
erődítési rendszert alkotott. that the tvvo si tes belonged to 

the same fortification system. 

Fejér Mezőfalva, A növényzeti elszíneződésként At the site observed from the dis-
Selyem-dűlő észlelhető lelőhelyen igen nagy colouraticin of the vegetation. the 

területen szántóföldi művelésnyo- traces of cul tivation and a farmer 
mok és egykori település foltjai settlement can be observed on a 
figyelhetők meg. very large territory 

Fejér Nagykarácsony, Növényzeti elszíneződésként. The trace of a straight road. 
Diófás-dűlő több kilométeres hosszon követ- which can be followed in a 

hető. egyenes út nyoma. amelyet several km long stretch by the 
a vasútvonal metsz ketté. discolouration of the vegetation. 

The railway crosses it 

Heves Csány. Horti út  A talajelszíneződésként jelentke- The mound of the teli settlement 
ző. a tellet körülvevő árkon belül has been preserved only on 
csak egy kis területen ál l  még a smal l  territory inside the trench 
teli dombja. A légi fényképezés that surrounds the teli and which 
alapján a teli körül további hason- appears as the discolouration 
ló foltok figyelhetők meg. of the soil . Aerial photography 

discovered further similar spots 
around the tel i .  

Heves Hatvan. Talajelszíneződésként jelentkező. A settlement consisting of a 
Kerek-halom árokkal körülvett dombból és mound surrounded by ditches 

körülötte elhelyezkedő. korong and discoid spots (at least 10 )  
alakú foltokból ( legalább 1 0  db) around it. which appeared as the 
álló lelőhely. A légi régészeti discolouration of the soil . After 
párhuzamok alapján bronzkori aeria l archaeological analogues i t  
tel i/földvár. is a Bronze Age tel l /earthen fart. 

Jász-Nagykun- Jászberény, Az őszi gabonában növényelszíne- Graves with round ditches can 
Szolnok Erős-tanya ződésként és növekedési eltérés be observed from the discolour-

alapján körárkos sírok észlelhetők. ation of the vegetation and the 
Két sír teljes egészében, további growth anomaly of the autumn 
négynek pedig részletei láthatók. crop. Two graves can entirely be 

discerned and the fragments of 
further four ones can be seen 

Jász-Nagykun- Jászfelső- A gabonaelszíneződésként észlel- At the site observed by the 
Szolnok szentgyörgy, hető lelőhelyen a körárkos sírok discolouration of the crop. we 

Hental lér (két egész és több sírrészlet) spotted traces suggesting a 
mellett településre. vagy urnate- settlement or u rn graves beside 
metkezésekre utaló foltok is meg- graves with round ditches ( two 
figyelhetők. entire and a number of fragmen-

tary ones). 
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Korszak - Period 

1 

1 

B7 

Ő7 

R7 

B7 

B7 

Ő7. Sza7, H7 

Ő7, Sza7, H7 
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Megye - County Lelőhely - Site Leírás - Description Korszak - Period 

Jász-Nagykun- Tiszainoka, A talajelszíneződésként jelentkező The s i te appearing in the dis- ő 
Szolnok Fekete-halom lelőhely valószínűleg azonos az colouration of the soil is prob-

Ecsedy István kataszterében sze- ably identical with the kurgan in 
replő kurgánnal. István Ecsedy's cadastre 

Pest Acsa, Csibaj Kisebb platón, talajelszíneződés- Five regular ring-shaped spots ő 
ként jelentkező 5 db szabályos on a smal ler plateau, appearing 
gyűrű alakú Folt. in  the Form of the discolouration 

of the soil 

Pest Bag, A talajelszíneződésként jelent- The two trenches appeared on u 
Görbe-dűlő kező, rendkívül nagy területen an extremely large su rface in the 

észlelt két árok egymással pár- Form of the discolouration of the 
huzamosan Fut és egy nagyjából soi l .  They are parallel to each 
el l ipszis alakú területet zár körül. other and enclose a more-or-
Az árkok iránya részben a jelenle- less ell iptical area. The direction 
gi szintvonalakra merőleges. of the trenches is partly perpen-

dicular to the actual inclination 
of the terrain. 

Pest Sóskút, Az ismert bronzkori Földvártól The site can be observed in the 87 
Barátház északra. annak Folytatásában,  relief on a plateau across the 

a Benta-völgyre néző platón, a Benta valley in the northern con-
domborzat alapján megfigyelhető t inuation of the known Bronze 
lelőhely. Felismerését nehezíti. Age earthen Fort. lt is not easy to 
hogy harántirányban „modern" identify it since a "modern" dirt 
Földút  vágja át. road intersects i t  in an oblique 

d i rection. 

Somogy Balatonudvari, A növényzeti elszíneződésként At the site appearing as the 1 
Kis-Cseri-dűlő jelentkező lelőhelyen Foltok kisebb discolouration of the vegeta-

árkok (egykori település? )  nyomai tion. spots, the traces of smaller 
Figyelhetők meg trenches (a settlement7) can be 

observed 

Szabolcs-Szat- Tiszavasvári. Növényzeti elszíneződésként The trace of a hexagonal For- Kö 
már-Bereg Pethe-tanya jelentkező, hatszög alakú erődí- tification appeared by the dis-

tés nyoma. Befoglaló mérete kb. coloura tion of the vegetation. 
1 2 0x 1 2 0  m. l t  occupies a su rface of about 

1 2 0x 1 2 0  m. 

Tolna Regöly, Kapos- A növényzeti elszíneződésként The traces of various trenches Kö 
Koppány jelentkező, sokszögletű építmény can be observed around a 
összefolyás körül különféle árkok nyoma is polygonal construction 

megfigyelhető. appearing in the discolouration 
of the vegetation. 

Tolna Regöly, Ozorai A növényzeti elszíneződésként The traces of two square- R7 
úti-dűlő jelentkező, refugium jellegű shaped corner towers can be 

vil laépületnél( 7 )  két négyzetes observed at the refugium-l ike 
saroktorony nyoma Figyelhető vi l la building ( 7 )  appearing in the 
meg a Kapos völgyére néző discolouration of the vegetation 
domboldalban. in the hi l lside Facing the valley of 

the Kapos. 

Zala Sümegcsehi ,  Növényzeti elszíneződésként, We observed small spots of dis- Ő7, R7 
Macskási-dűlő nagyobb területen apró Fol tokat coloured vegetation on a large 

észleltünk. A légi régészeti párhu- territory. Aerial archaeological 
zamok alapján u rnatemető analogues suggest that an urn-
okozhatja az anomáliákat. grave cemetery could cause the 

anomalies. 
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