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Szabó Máté 

Légirégészeti kutatások 
Magyarországon 20 1 0-ben 
(Rövid beszámoló a PTE -
Pécsi Légirégészeti Tékában folyó munkáról) 

Légirégészeti kutatásaink hátterét 2010-ben is a Central
Europe Danube-Limes UNESCO WHS1 program bizto
sította, melynek köszönhetően fő felderítési területünk 
a ripa Pannonica magyarországi szakasza volt. A Duna 
vonalán kívül - az átrepülések során - ugyanakkor le
hetőség nyílt más helyszínek fényképezésére is, valamint 
folytattuk a 2008-óta tartó, Dacia K-i határvédelmi 
rendszerének felderítését célzó programunkat.2 

Az év folyamán közel 25 órányi légirégészeti meg
figyelést végeztünk Magyarországon. Minden esetben 
Cessna-150 típusú kétüléses repülőgépet használtunk, 
gyakorlott pilótáinknak köszönhetően a megfigyelési és 
az adatrögzítési3 körülményeket maximálisan igyekez
tünk kihasználni.4 

A légi megfigyelést a lelónelyekhez igazodóan kü
lönböző év- és napszakokban végeztük. Az év elején és 
végén havas körülmények között, a súrolófényt kihasz
nálva kerestük fel a még azonosítható domborzati jelen
séggel bíró helyszíneket. A projekt-terület kiterjedése 
miatt ezen időszakok megválasztása erősen korlátozott, 
s helyenként a ködös-felhős időjárás, vagy a hótakaró 
egyenetlen borítása negatívan befolyásolta a kutatást. 
A fő megfigyelési periódus továbbra is a tavaszi, kora 
nyári hónapokra tehető, ugyanakkor a kezdeti reménye
ket döntően befolyásolta a májusban lehullott, árvizeket 
okozó csapadékos időjárás. Az aratás idejének kitolódá
sát és a kalászos növények újból jelzővé válásának 
megfigyelését időközi erdélyi kutatásunk már nem 
tette lehetővé. 

Az időjárási körülményekbó1 adódóan felderítésün
ket korlátozott sikerűnek tarthatjuk. Az év folyamán 
összesen 134 helyszínró1 készült légirégészeti jelentőségű 
felvétel (1 . leép) . A finanszírozási háttérbó1 kifolyólag a 
fényképezéshez képest csupán a római határvédelmi 
rendszerhez tartozó helyszíneken végezhettünk terepi 
ellenőrzést. 

A légirégészeti kutatás során felvételezett lelónelyek 
projektünkhöz tartozó részét fotogrammetriai és térin-

Central Europe Danube-Limes UNESCO WHS program 2009-
20u, 1 CE 079 P4 

2 LiDOR (Limes Dacicus Orientalis) projekt 
3 A fényképezéshez Nikon 050 digitális fényképezőgépet használ

tunk, az adatrögzítést PDA (ArcPAD szoftverrel) és GPS segítségé
vel, útvonaladatok tárolásával (tracklog) végeztük. A felvételeket 
Szabó Máté készítette. 

4 A repüléseknél az AEROGLOBE Kft. segédkezett. Pilótáink: Far
kas Péter, Moskovits Ervin, Németh Tamás. 

Máté Szabó 

Aerial archeological investigations 
in  Hungary in 20 1 0  
(A short report on the activities at the Aerial 
Archaeological Archive of Pécs) 

The background of our aerial archaeological research 
was provided by the Central-Europe Danube-Limes 
UNESCO WHS program in 2010,1 due to which our main 
survey area was the Hungarian section of the ripa Pan
nonica. As we flew over, beyond the Danube we had the 
opportunity for taking photos of other locations as well, 
and our research project on the eastern frontier defense 
of Dacia, launched in 2008, was also continued.2 

During the year we carried out ca. 25 hours of 
aerial reconnaissance in Hungary. We used a Cessna-150 
two-seated aircraft in every case. Owing to our skillful 
pilots, the observation and data recording3 conditions 
were aimed to exploit to the greatest possible degree.4 

Adjusting for site characteristics, the aerial survey 
was conducted in various seasons and at times of the 
day. At the beginning and at the end of the year, in 
snowy circumstances and by exploiting the oblique light, 
we visited locations with still identifiable relief features. 
Due to the extent of the project area, the selection of 
these periods was very restricted, and occasionally the 
research was impaired by the foggy/cloudy weather or 
the uneven surface of the snow. The main observation 
period still included the spring and early summer 
months, but the initial hopes were significantly affected 
by the precipitation in May causing flooding. ln the 
meantime, our Transylvanian research made us unable 
to observe the delay of the harvest season, and also to 
notice how the cereals became evident again. 

Due to the weather conditions, we consider our 
survey as limitedly successful. Throughout the year 
altogether 1 34 locations, regarded as significant in 
aerial archaeological terms, were photographed (Fig. 
1). On account for the financial background, compared 
to photographing, we could conduct ground controlling 
surveys only at those sites that were part of the Roman 
frontier defense. 

Among the sites recorded during the aerial archae
ological investigation, the ones belonging to our project 

1 Central Europe Danube-Limes UNESCO WHS program 2009-
2011, 1 CE 079 P4 

2 LiDOR (Limes Dacicus Orientalis) project 
3 A Nikon 050 digital camera was used for photographing. Data 

recording was carried out using a PDA (with ArcPAD software) 
and a GPS through storing tracklogs. The photos were taken by 
Máté Szabó. 

4 The flights were assisted by the AEROGLOBE Kft. Our pilots: 
Péter Farkas, Ervin Moskovits, Tamás Németh. 
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formatikai feldolgozásnak5 is alávetettük. Az így született 
objektumszintű lelóbelytérképeket terepi térinformatika6 
segítségével használhattuk a helyszíni ellenőrzések során. 
Ezzel pontosíthattuk és strukturálhattuk a felszíni és 
fémdetektoros leletgyííjtés eredményeit is. 

A ripa Pannonica lelónelyei 
A 2010. év elején és végén is találtunk egy-egy időjárá
si ablakot, mely végre lehetőséget teremtett a havas 
körülmények és a súrolófény kihasználására. Az archí
vumokra7 és a terepi kutatásra támaszkodva ugyanis 
több helyszín is felmerült a limes mentén, melyekró1 
kizárólag a lombmentes, a hó homogenizáló hatására 
építő légi felderítés adhatott kielégítő képet. 

Őrtornyok esetében ezek alapj án az Arrabona 
(Győr)-Ad Statuas (Ács) , valamint Odiavum (Almásfü
zitő)-Crumerum (Nyergesújfalu) közti erdős, bozótos 
területeken található lelőhelyeket fényképezhettük 
eredménnyel (2. kép) . A téli súrolófény a limesút kuta
tásában is hozhatott újat. Több esetben megfigyelhettük 
a bogárhátú út megmaradt domborulata által vetett 
árnyékot, mely terepen sokszor már szinte azonosítha
tatlan (3. kép) . 

A talaj , vagy a növényzeti jelek által azonosítható 
leló11elyek között több típus is megfigyelhető volt. Több 
őrtoronyról készült a kutatást segítő felvétel. Sikerült 
megerősíteni a Báta környéki őrtornyokról szóló koráb
bi - helyüket, kiterjedésüket és szerkezetüket mutató 
- adatokat.s A légi felvételek alapján szisztematikus 
terepi kutatással datáló leletanyagot is gyűjthettünk 
róluk (5-6. képek) . 9  

Az újabb felvételek alapján továbbra is  kérdéses, 
hogy a Bölcske környékén azonosított komplex lelóbely 
D-i részén látható lekerekített sarkú árok egy időszakos 
római táborhoz, vagy a területen szintén fellelhető 
Árpád-kori jelenségekhez kapcsolható-e.10 Választ a légi 
felvételek feldolgozása és a terepi ellenőrzések során 
sem kaptunk a kérdésre, így rendeltetését csak ásatás 
igazolhatja (7-8. képek) . 

A talaj elszíneződése rajzolta ki Tokod-Tát-Nyer
gesújfalu környékén11 több helyen is a limesút vonalát, 
melyet a terepi szemlék is alátámasztottak. A növény
zeti jeleknek köszönhetően Győr-Moson-Sopron és Fejér 
megyékben látszódott az út néhány szakasza. Moson-

5 A feldolgozáshoz ERDAS IMAGINE és ESRI ArcGIS programokat 
használtunk. A feldolgozást Szabó Máté végezte. 

6 A terepi ellenőrzés során a PDA-ra telepített ArcP AD szoftverben 
használhatjuk a korábban feldolgozott lelőhelyadatokat; a 
helymeghatározást egy a rendszerrel kommunikáló Garmin 
Mobile 10 GPS biztosítja. 

7 VISY 2003 
8 VISY 2003, 104-105, Fig. 170. 
9 LóKI R. - SZABÓ M. :  Őrszemek a Duna mentén. A ripa őrtornyai. 

Megjelenés alatt. 
10 K. NÉMETH A.: A középkori Tolna megye templomai. Doktori 

disszertáció, Budapest, 2006. 51. 
1 1  VISY 2003, 43-4+ Fig. 69-70. 

were subject to photogrammetric and GIS processing5 
as well. Then the feature-based layout maps of the sites, 
produced through these steps, could be used during the 
field surveys by means of field GIS6• We were capable of 
refining and structuring the results of the surface and 
metal-detector surveys by this procedure. 

The sites of ripa Pannonica 
We found ideal weather windows at both the beginning 
and the end of year 2010 that provided opportunities to 
take advantage of snowy conditions and oblique light. 
Based on the archives7 and the field survey, several po
tential locations occurred along the limes, of which we 
could obtain satisfactory information exclusively by con
ducting aerial surveys under foliage-free circumstances, 
and exploiting the homogenization effect of the snow. 

As for watch towers, based on this data, we success
fully photographed sites in the woody, bushy areas be
tween Arrabona (Győr)-Ad Statuas (Ács) and Odiavum 
(Almásfüzitő)-Crumerum (Nyergesújfalu) (Fig. 2) . The 
winter oblique light yielded new data in the study of the 
limes road too. ln some cases we could notice shadows 
cast by the preserved relief of the 'bug-back' road, which 
is frequently almost invisible in the field (Fig. 3). 

Among the sites detectable by soil or vegetation 
marks several types can be discerned. Beneficial photos 
were taken of some watch towers. Previous data on the 
location, extent and structure of the watch towers were 
reinforced in the environs of Báta.s On the basis of 
aerial images, we collected dateable finds at the sites 
during systematic field surveys (Fig. 5-6) . 9  

Based on more recent images, i t  is still ambiguous 
whether the ditch with rounded corners, located in the 
southern part of the site complex at Bölcske, can be 
associated with a temporary Roman camp or with the 
Árpádian Age features that are recognizable in the area 
as well.10 Since we could not reply this question by either 
the analysis of the aerial photos or field surveys, only 
excavations can verify its function (Fig. 7-8) . 

The limes road track was outlined by soil marks in 
the surroundings of Tokod, Tát and Nyergesújfalu 11 at 
several spots, which was justified through field surveys. 
Owing to crop marks, some road segments became vis
ible in Győr-Moson-Sopron and Fejér Counties. We 

5 During processing we used ERDAS IMAGINE and ESRI ArcGIS 
software. Processing was carried out by Máté Szabó. 

6 During ground controlling previously processed site data can be 
used in an ArcP AD software installed in a PDA; the positioning 
is provided by a Gannin Mobile 10 GPS, which is capable of 
communicating with the system. 

7 VISY 2003 
8 VISY 2003, 104-105, fig. 170 
9 LóKI R. - SZABÓ M.: Őrszemek a Duna mentén. A ripa őrtornyai. 

ln prcss. 
1 0  K. NÉMETH A . :  A középkori Tolna megye templomai. Doctoral 

dissertation, Budapest, 2006. 51 
1 1  VISY 2003, 43-44, fig. 69-70 
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magyaróvártól ÉNy-i irányban a korábbi kutatásokból 
ismert villás elágazás közelében is lehetett fotózni. Az 
út egyik ága innét Carnuntum, a másik Gerulata irányá
ba haladt tovább. A képeken látható, hogy a délebbi ág 
pozitív, árkot mutató, míg az É-i negatív anomáliaként 
j elentkezik (4. leép) . Mivel mindkét nyom azonos széles
ségben látszik, s mivel mindkét ág római léte igazolt,12 
a j elenségre nincs kielégítő magyarázat. 

Római leló'helyek a Dunántúlon 
Átrepülések során az utóbbi években több római lelő
hely került lencsevégre. A felvételek jelentőségét mu
tatja, hogy legtöbbször ismert helyszínek esetén is új
donságokkal szolgálhatnak, amellett, hogy állapotuk 
felmérésére is lehetőség nyílik. 201 0-ben ezek közül 
kettőt fontos kiemelni. 

Az alsóhetényi késő római belső erőd régóta ismert, 
j elentős római lelónelyünk a Dunántúlon.13 Kiterjedé
sébó1 adódóan a feltárások alapján csak korlátozott is
mereteink lehetnek teljes szerkezetéró1 és környezetéró1. 
Az utóbbi években egyre több adat gyűlik a PLT archí
vumában ezzel kapcsolatban. 201 0-ben az erőd DK-i 
részén - annak ellenére, hogy kevésbé jól jelző kukorica 
borította - kitűnően megfigyelhető volt a fossa É felé 
fordulása, valamint az erődfal, és a rajta levő tornyok 
is .  A belső részen nagy vonalakban látható volt a 
főépület,14 a hozzá hasonlóan jelentkező foltok pedig 
további épületeket sejtetnek a területen (9. kép) . A tá
boron kívüli részeken telepnyomokat és árkokat lehetett 
megfigyelni.15 

Hasonlóan eredményes a Pécs környéki villák felde
rítése is. Az egyre gyarapodó ismeretanyagot 2010-ben 
a bakonyai késő római villagazdaság16 egy új vízvezeték 
nyomvonalának megfigyelése jelentette. Teljes, 2 km-nél 
is hosszabb vonalának megfigyelése jelentős előrelépés 
a kutatás számára (10. kép) . 

Várak légirégészeti kutatása 
A 2010. év időjárási körülményeinek köszönhetően az 
átrepülések során nem csak régészeti célú fényképezést 
folytattunk. Ennek keretében több műemlékileg hely
reállított helyszínró1 készült légi felvétel.17 

Emellett talajjelek alapján újabb felvételekkel gya
rapodott ismeretanyagunk a naki várral18 (Tolna megye) 
kapcsolatban. A képek alapján egyre valószínűbb, hogy 
egyszeres árok övezi az Árpád-kori kisvárat, melynek 

12 VISY 2003, 15-i6. 
13 Tórn 2009 
14 Tórn 2009, 48-49. 
15 Az évek óta gyűlő légirégészeti adatok eredményeit egy bővebb 

összefoglalóban fogjuk bemutatni. 
1 6  BERTÓK G .  - KovALICZKY G.: Római villa Bakonya-Csucsa-dűlóben. 

ln: FiRKáK !. Győr, 2007. 345-350„ 348. 
17 Máré-vár (Baranya megye); Virány-v3r, V3rgesztes (Komiirom 

Esztergom megye); Győr (Győr-Moson-Sopron megye); Somló, 
Sümeg, Csobánc, Hegyesd, Szigliget (Veszprém megye) . 

1 8  SZABÓ 2009, 39-45„ MIKLÓS 2006, 95-96. 

could take photos NW of Mosonmagyaróvár, nearby the 
already known acute-angle junction as well. One of the 
branches ofthe road ran towards Carnuntum from here, 
while the other one headed for Gerulata. ln the pictures 
the southern branch is displayed as a positive anomaly, 
referring to a ditch, while the northern one appears as 
a negative mark (Fig. 4) . lnasmuch as both bands seem 
to be the same width, as well as both branches have 
proven to be Roman,12 there is no adequate explanation 
for the phenomenon yet. 

Roman sites in Transdanubia 
We have photographed several Roman sites during 
flyovers in the past years. The significance of the im
ages is demonstrated by the fact that they tend to add 
new data to even already registered sites, and besides, 
their status surveys also become possible. ln 2010 two 
of them were important to note. 

The Late Roman inner fortress of Alsóhetény has 
long been known, it is one of our prominent Roman 
sites in Transdanubia.13 Considering its extent, based 
on the previous excavations we can have only limited 
knowledge of its entire layout and environs. Over the 
past years an increasing amount of related data has been 
accumulated at the Aerial Archaeological Archive of 
Pécs. Despite the fact that it was covered with less in
dicative corn, the turn of the fossa towards the N, the 
wall, and the attached towers were remarkably evident 
in the southeastern part of the fortress in 2010. ln the 
interior the main building was more or less visible,14 
and the similarly occurring patches are indicative of 
further buildings in the area (Fig. 9) . Beyond the camp 
settlement remains and ditches were discernible.15 

The survey of Roman villas in the vicinty of Pécs is 
correspondingly productive. ln 2010 the observation of 
the new water pipeline track of the La te Roman villa in 
Bakonya16 contributed to the growing amount of infor
mation. The observation of its entirety, measuring more 
than 2 km in length, was a significant advance for the 
research (Fig. 1 0) .  

The aerial archaeological investigation of castles 
As a result of the weather conditions in 2010, we con
ducted not only aerial photography of archaeological 
sites, but several historic monuments were also captured 
during the flyovers.17 

12 VISY 2003, 15-i6 
13 Tórn 2009 
14 Tórn 2009, 48-49 
15 The aerial archaeological that has been being collected for years 

will be presented in a more detailed summary. 
16  BERTÓK G. - KovALICZKY G . :  Római villa Bakonya-Csucsa-dűlóben. 

ln: FiRKóK !.  Győr, 2007. 345-350„ 348 

17 Máré-vár (Baranya County); Virány-vár, Várgesztes (Komárom
Esztergom County); Győr (Győr-Moson-Sopron County); Somló, 
Sümeg, Csobánc, Hegyesd, Szigliget (Veszprém County) . 

145 
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korábban lakótornyát is sikerült nagy valószínűséggel 
azonosítani légi felvételen (1 1 .  kép) .19 

A növényzet, télen pedig fagy-jel rajzolta ki a naki 
lelónelyhez közeli várongi Árpád-kori kisvár és telepü
lés nyomait.20 A kör, valamint szabálytalan árokkal 
határolt erődítményró1 készült felvételen szintén gya
nítható a lakótorony alapjainak nyoma (12. kép) . 

A téli körülményeknek köszönhetően - többek 
között21 - a Sokorópátka mellett, a Harangozó-hegy É-i 
részén fekvő Barátok-váráról22 is sikerült felvételeket 
készíteni. A keskeny gerincen fekvő kisvárat két részre 
bontja az árok, valamint a D-i felén egy további árokkal 
választották el a hegytó1 (1 3. leép) . 

Soros temetó1e azonosítási lehetőségei 
Az utóbbi években egyik legnagyobb eredményünk a 
nagyszámú soros temető felderítése, mely iránymuta
tással szolgál azonosítási lehetőségükre vonatkozóan 
is.23 A tapasztalat egyre inkább megerősíti, hogy a régé
szeti szempontból igen fontos lelónelytípus megfigye
léséhez a kalászos növényzet májusi kondíciója nyújtja 
a legjobb alapot.24 

2010. április végén, május elején, a kedvező időjá
rási körülményeknek köszönhetően öt újabb soros te
metőró1 készültek légi felvételek, valamint kettő koráb
ban már dokumentált helyszínt is fényképeztünk.25 

A Tolna és Somogy megye határán fekvő Várong 
környékéró1 feltárásból egy,26 légirégészeti kutatásból 
négy soros temetőt ismerünk.27 A legújabb megfigyelé
seknek köszönhetően további három lelónelyró1 szerez
tünk információt. A település É-i határánál fekvő hely
színek között kapcsolatot feltételezhetünk az objektumok 
elhelyezkedésébó1 adódóan. A képek tanúsága szerint 
árok határolta a temetőket, melyek közül a legnagyobb
hoz kapcsolódóan fekszik egy kisebb, míg a harmadik 
helyszín tó1ük távolabb látható. Utóbbi kiterjedése a 
parcellahatár miatt nem tisztázott (15-16. képek) . 

Bölcske-Szentandráspuszta lelónelyró1 egyre több 
légirégészeti adattal rendelkezünk, melyhez legutóbb 
egy nagy sírszámú soros temetőt is sikerült hozzákap
csolni. A temetónöz egyértelműen kapcsolható árkot 
nem azonosíthattunk (1 7-18. képek) . 

19 SzABó 2009, 40. 
20 SZABÓ 2009, 46-52. 
2 1  Eredményes volt a Baranya megyei Kantavár, és a Tolna megyei 

Váralja kutatása is. 
22 XJM Régészeti Adattár 
23 SzABó M.: Leletek nélkül: soros temetó'k azonosítási lehetőségei. 

Eló'adás, Magyar Nemzeti Múzeum, 2008. 
24 SZABÓ 2009, 17-21. 
25 Kercseliget, Malomházi-földek (PLT 28412-28423), a lelónelyró1 a 

májusi esó'k pusztítása után is készült felvétel, mely jól szemlélteti 
az extrém idó'járási körülmények hatását. Csákberény, Orond
p11sztR rF.szhien frltiírt t<em<eti'íjfaó1 kF.sziiltiek mF.e kF.piek. 

26 ÓooR J. :  Árpád-kori temetó'részlet Várongról. WMMÉ XX, Szek
szárd, 1998. 117-i26. 

27 SZABÓ 2009, 21-38. 

Besides, by means of soil marks our knowledge of 
the castle of Nak (Tolna County) 18 has heen expanded 
through new photos. Based on the images, it is becom
ing increasingly likely that the Árpádian Age small 
fortress was enclosed by a single ditch. Its keep was 
also identified earlier in an aerial photo with a high 
degree of certainty (Fig. 1 1) .19 

The traces of the small fortress and settlement of 
the Árpádian Age Várong, located close to the Nak site, 
were revealed by the vegetation, and also by frost marks 
in winter.20 ln the image of the fortification, surrounded 
by circular and irregular shape ditches, the ground plan 
of the keep may also occur (Fig. 1 2) .  

Owing t o  win ter circumstances, among others, 2 1  we 
managed to take photos of the Barátok-vára (Monk's 
castle) , situated in the northern part of the Harangozó
hegy (Bell-ringer's hill) , nearby Sokorópátka22 too. The 
small fortress is divided into two parts by a ditch on the 
narrow ridge, and in its southern half it was separated 
from the hill by another ditch (Fig. 13) .  

Identijication possibilities of row cemeteries 
One of our major results achieved during the past few 
years has been the discovery of several large row cem
eteries that also serve as a take-off in respect to the 
possibilities of their further identification.23 Experi
ences are increasingly reinforcing that the best condi
tions far the observation of the site type, remarkably 
important from archaeological point of view, are pro
vided by cereals in May.24 

Due to favorable weather conditions, aerial photo
graphs were taken of five other row cemeteries, and two 
further, previously documented locations were also cap
tured at the end of April and beginning of May in 2010.25 

In the vicinity of Várong, located along the border
line of Tolna and Somogy Counties, one excavated 
cemetery is known,26 while four of them were identified 
during aerial surveys.27 The most recent observations 
have resulted in data on three further sites. Based on 
the distribution of the features, some relationship can 
be presumed between the locations in the northern 

18 SZABÓ 2009, 39-45, MIKLÓS 2006, 95-96 
19 SZABÓ 2009, 40 
20 SZABÓ 2009, 46-52 
21 The investigations on Kantavár in Baranya County and Váralja 

in Tolna County were successful as well. 
22 XJM Archaeological Archive 
23 SzABÓ M.: Leletek nélkül: soros temetó'k azonosítási lehetó'ségei. 

Presented paper, Magyar Nemzeti Múzeum, 2008. 
24 SzABó 2009, 1r21 
25 Kercseliget, Malomházi-földek (PLT 28412-28423) . The site was 

photographed after the devastating rainfalls in May, which 
properly illustrates the impact of extreme weather conditions. 
Images were taken of the partially excavated cemetery of Csák
herP.ny, Orond-puszta too. 

26 ÓooR J. :  Árpád-kori temetó'részlet Várongról. WMMÉ XX, Szek
szárd, 1998. 117-i26 

27 SZABÓ 2009, 21-38 
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Baranya megyében, Feked környékén egy kis sír
számú soros temetőt sikerült lencsevégre kapni. A le
ló11elyet árok nem határolja (14. leép) . 

A felvételezett temetők jellemzője a többnyire sza
bályos szerkezet, a sírsorok megléte és a temetkezések 
megközelító1eg egységes tájolása. A felvételek jelentő
ségét adja, hogy megfigyelésükre szinte kizárólag a lé
girégészet ad lehetőséget (a költségeket is figyelembe 
véve) , datálásukhoz ugyanakkor nem elegendő a légi
régészeti kutatás.28 

Tájrégészeti megfigyelések 
A májusban lehullott nagy mennyiségű csapadék a 
lelónelyek jelentős részén lehetetlenné tette, vagy ku
tatási időnkön túlra kitolta a megfigyelési lehetőségeket. 
Több esetben azonban pont az árvizeknek köszön
hetően vált értelmezhetővé egyes helyszínek tájrégé
szeti jelentősége. 

A Kapos-völgyén átrepülés során fényképezhettük 
a regölyi földvárat és környezetét. A lelónelyró1 részle
tes légirégészeti adatokkal is rendelkezünk,29 ugyanak
kor a Kapos és Koppány folyók összefolyásánál fekvő 
erődítés elhelyezkedését, stratégiai jelentőségét igazán 
az áradás érzékeltethette (1 9. leép) . 

Hasonló szerepet játszott Decs-Ete mezőváros30 
fekvésének értelmezésében a belvíz. A Tolnai-Sárköz 
jelentős lelónelye egy félszigeten fekszik, melyet a 2010-
es évhez hasonló időjárási körülmények egyértelműen 
tárnak a szemlélő elé. A belvíz szinte élő folyóággal 
veszi körül a kimagasló területet, melyen felfedezhető 
a település átlósan futó főutcája is (20. leép) . 

Általános tanulságok 
A Pécsi Légirégészeti Téka 2010. évi kutatásai során 
fényképezett lelónelyek száma elmarad a korábbi évek
ben rögzítettekhez képest. Tapasztalatunk szerint ez 
elsősorban a szélsőségesen csapadékos májusi időjárás
nak köszönhető, de szerepet játszott benne a kitolódó 
aratási idő légirégészeti kihasználatlansága is. U gyanak
kor nem tekinthető általános érvényűnek az időjárásra 
hivatkozás, mert az ország különböző területein eltérő 
kondíciókkal lehet találkozni, s inkább a kutatás költ
séghatékonysága miatt merülhet fel a kérdés. 

A nyári periódus mellett a tavaszi körülmények 
évró1-évre nagy lehetőségekkel kecsegtetnek, s ebben is 
élen jár a soros temetők azonosításának lehetősége. 
A kalászos növények április-májusi színei és fejlődési 
állapota a legapróbb részletekig szolgáltathat adatokat, 
amellett, hogy ezzel egy idóoen még a szántott terüle
teken is végezhető felderítés. 

28 SZABÓ 2009, 20-21. 
29 (ZAJLIK, Z. - HoLL, B. :  Die Luftbildprospektion der urzeitlichen 

Erdburgen in Ungarn. ln: Régészeti műemlékek kutatása és 
gondozása a 3. évezred küszöbén. Pécs 2003, 67-82„ 6r70. 

30 MIKLÓS Zs. - Vízi M. :  Decs-Ete középkori mezőváros kutatása. 
WMMÉ XXIII, Szekszárd, 2001. 49-52„ 49-52. 

boundary of the settlement. The images confirmed sur
rounding ditches around the cemeteries, out of which 
a smaller cemetery is associated with the largest one, 
while the third one is located farther away. By reason 
of the field boundary, the extent of the latter one has 
not been clarified yet (Fig. 1 5-16) .  

We have a growing quantity of  aerial archaeological 
data on the Bölcske-Szentandráspuszta site, to which 
most recently a row cemetery consisting of numerous 
graves has been connected. A ditch clearly associated 
with the cemetery was not discerned (Fig. 1 7-18) .  

l n  Baranya County, i n  the environs o f  Feked a row 
cemetery of few burials lacking surrounding ditch was 
photographed (Fig. 14) .  

The shared characteristics of  the recorded cemeter
ies are the mostly regular layout, the occurrence of 
burial rows and the approximately even orientation of 
the graves. The significance of the images is provided 
by the fact that, considering also the expenses, almost 
exclusively aerial archaeology enables us to recognize 
them, yet the aerial surveys alone are not sufficient for 
dating these sites.28 

Landscape archaeological observations 
The plethora of precipitation in May either made the 
survey possibilities insurmountable or pushed them 
back beyond our study period at a remarkable number 
of sites. However, in several cases it was the inundations 
that helped us to gain an understanding of the landscape 
archaeological significance of particular locations. 

ln the course of flying over the Kapos Valley, we 
took photos of the Hillfort of Regöly and its environs. 
We have detailed aerial archaeological data on the site,29 
nevertheless, the setting and the strategic importance 
of the fortification, located at the confluence of the 
Kapos and Koppány rivers, could truly be revealed by 
flooding (Fig. 1 9) .  

During the interpretation of  the geographic position 
of Decs-Ete country town30 the inland waters played a 
similar role. The prominent site of the Tolnai-Sárköz 
lies on a peninsula that is clearly displayed by weather 
conditions similar to those of year 2010. The inland 
waters, correspondingly almost to a living meander, 
encircle the rising territory, on which even the diago
nally running main street is noticeable (Fig. 20) .  

General conclusions 
The number of sites photographed by the Aerial Ar
chaeological Archive of Pécs during the investigations 
in 2010 lag behind those recorded in preceding years. 

28 SZABÓ 2009, 20-21 
29 CzAJLIK, Z. - HoLL, B. :  Die Luftbildprospektion der urzeitlichen 

Erdburgen in Ungarn. ln: Régészeti műemlékek kutatása és 
gondozása a 3. évezred küszöbén. Pécs 2003, 6r82, 6r70 

30 MIKLÓS Zs. - Vízi M. :  Decs-Ete középkori mezőváros kutatása. 
WMMÉ XXIII, Szekszárd, 2001. 49-52, 49-52 
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Az időjárási körülmények negatív hatásai mellett 
előnyt is lehetett kovácsolni az árvíz- és belvízhelyzetbó1. 
Vizeink szabályozása óta nagyon ritkán találkozhatunk 
ilyen természetközeli állapotokkal, mely a régészeti 
lelónelyek tájrégészeti aspektusait emelheti ki. 

Lényeges, most már évró1-évre gyarapodó tapasz
talatunk mutatja, hogy a szisztematikus, és más kutatá
si módszerekkel ötvözött légirégészeti felderítés a jól 
kutatott területekró1 is szolgáltathat újabb adatokat. 
A ripa Pannonica vizsgálata során 201 0-ben elsősorban 
a - régen várt, de az időjárási körülmények miatt ha
lasztott - téli felderítés szolgáltatott ilyen információkat. 

I rodalom • References 

According to our experiences, it can trace back primar
ily to the extremely rainy weather in M ay, but the 
aerial archaeological inutility of the delay in the harvest 
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1 .  kép A Pécsi Légi régészeti Téka 201 0. évben fényképezett helyszínei 

Fig. 1 Locations photographed by the Aerial Archaeological Archive of Pécs in 20 1 0  

2 .  kép Arrabona-2 őrtorony négyzetes formája a hó és súroló fény segítségével vá l i k  lá thatóvá ( PLT 38800) 

Fig. 2 · The rectangular shape of the Arrabona - 2 watchtower becomes visible by means of snow and oblique l ight. 
(PLT 38800) 
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3. kép Bogárhátú római út töltése Mosonmagyaróvár térségében (PLT 388Li 2 )  

Fig 3 The embankment o f  a 'bug-back' Roman road í n  the environs o f  Mosonmagyaróvár (PLT 388Li 2 )  

Li .  kép A Gerulata és Carnuntum irányába futó római út  szárai negatív és  pozitív anomália á l ta l jelölve (PLT 38308) 

Fig. Li:  The branches of the Roman road towards Gerulata and Carnuntum marked by negative and positive anomal ies 
(PLT 38308) 



RÉGÉSZETI KUTATÁSOK MAGYARORSZÁGON 201 0 

5. kép: Ad S tatuas-2 őrtorony kettős á rka rajzolódik ki a fej lődő vetésben ( PLT 3 7698) 

F ig .  5 The double ditch of the Ad Statuas-2 watchtower is apparent in  the growing crops ( PLT 3 7698) 
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6. kép Ad Statuas-2 őrtorony és a mel lette futó l imesút georeferá lt, vektorizál t  ábrája az archív 
és a legfrissebb légi felvételek alapján 

Fig .  6 :  The georeferenced and vectorized figure of the Ad Statuas-2 watchtower with the l imes road running along it ,  
based on the archives a nd the most recen t  aerial images 
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7. kép: Régészeti jelenségek Bölcske térségében. A lekerekített sarkú á rok kora és rendeltetése jelen leg bizonyta lan .  
(PLT 38005) 

Fig. 7:  Archaeological features i n  the vicin i ty of  Bölcske. The age and function of the ditch with rounded corner 
are currently u ncerta in .  ( PL T 38005) 
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8. kép A bölcskei lelőhely vektorizá l t  ábrája jól szemlélteti a lekerekített sarkú á rok és a további objP.ktumok vio:;mnyár 
Fig. 8:  The vectorized figure of the Bölcske site clearly i l lustrates the rela tionsh ip between the ditch with 

rounded corner and the other features 
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9. kép Alsóhetény késő római belső erőd DK-i negyede (PL T 38 1 2  3 )  

Fig. 9 The southeastern quarter oF the  La  te Roman inner  Fort at  Alsóhetény (PLT 3 8 1 23 )  

1 0 kép: A bakonyai római vi l lagazdaság Felé parcel lákat  á tszelve Fu tó vízvezeték vonala (PL  T 38562)  

Fig. 1 0 The water pipel ine l ine running through parcels oF land towards the Roman vi l la at  Bakonya (PL T 38562 ) 

1 53 
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1 1 . kép: A talajnyomok egyetlen körárkot mutatnak a naki lelőhely védműveiből ( PLT 37Li5Li)  

Fig. 1 1 : The soil marks display a single circular ditch of the defensive structures of the  Nak site (PL T 3 7 Li 5Li)  

1 2 . kép Várong Árpád-kori vára ( PLT 3 7Li63 )  

Fig. 1 2  The Árpádian Age fortress of Várong (PLT 37Li63 )  
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1 3 . kép A hótakaró és a súrolófény tette láthatóvá a sokorópátkai Barátok-vára lelőhely védműveit (PL T 39308) 

Fig. 1 3 The defensive structures of the Barátok-vára site at  Sokorópátka became visible by snow and oblique light 
( PLT 39308)  

1 Li .  kép Kis sírszámú soros temető Feked térségében ( PLT 3 8 1 05 )  

Fig. 1 Li Row cemetery with a small number of burials in the vici n i ty of Feked (PLT 3 8 1 05 )  

155 
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1 5 .  kép: Nagy sírszámú soros temetők Várong közelében ( PL T 3 7 5 0 1 ) 

Fig. 1 5: Row cemeteries with a large number of burials near Várong ( PL T 3 7 50 1 )  

1 6 . kép: Soros temető részlete Várong térségében ( PLT 3 7 5 1 0) 

Fig. 1 6  A part of a row cemetery in the environs of Várong ( PL T 3 7 5 1  0)  
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1 7 . kép Közel 300 sír nyoma rajzolódik ki a bölcskei lelőhelyen ( PL T 3802 7 )  

Fig. 1 7  Approximately 300  graves are recognizable at  the Bölcske site ( PLT 38027)  
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1 8 . kép A bölcskei temető georeferá lt, vektorizál t  ábrája az azonosítható sírokkal és a temető sejthető kiterjedésével 

Fig 1 8  The georeferenced and vectorized figure of the cemetery at Bölcske with the identifiable graves and the 
supposed extent  of the cemetery 

1 57 
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1 9. kép A megáradt Kapos és Koppány folyók á l ta l  közrezárt regölyi földvár ( PL T 3 79Li 3 )  

Fig. 1 9  The earthen fort at  Regöly encompassed b y  the inundated Kapos and Koppány rivers ( PL T 3 79Li 3 )  

2 0 .  kép Decs-Ete mezőváros félszigetszerűen nyú l ik  b e  a Tolnai-Sárköz vízjárta területébe ( PL T 3 76 76) 

Fig. 20 Decs-Ete country town penetrates as a peninsula into the wet area of the Tolnai-Sárköz ( PL T 3 7676) 


