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Abstract 
Mineralogical, geological and paleontological analyses of archaeological tools and features have started 
already in the 18th century. These sporadic investigations were followed by systematic geological analysis from 
the middle of the 19th century. Following the proposals of Flóris Rómer archaeologist at this time in Hungary in 
the 1860s, geoarchaeological research started at first by the analysis of obsidian stone tools and later by the 
analysis of kurgans. Nowadays, geoarcheological analyses relate to two different types of archaeological forms, 
negative and positive exogeological forms. Negative forms were created by human populations in the soil level 
and bedrock and we analyze and interpret the material of archeological features if they were accumulated in a 
sedimentary basin. According to these investigations we performed extralocal realized site-catchment analyses. 
As a result, we could reconstruct the natural environment of more human cultures, among others the regional 
and local milieu of the Urnfield and Tumulus cultures. Among positive anthropogenic geological forms we 
introduced the geoarcheological analysis of kurgans. By the magnetic susceptibility analysis of Lyukas-halom 
(Hajdúnánás–Tiszavasvári), Őr-halom (Sárrétudvari) and Ecse-halom (Karcag–Kunmadaras) we were able to 
separate the different phases of accumulation of these kurgans. Furthermore, it was also possible to prove the 
formation of the bedrock and soils that cover the surface of kurgans. 

Kivonat 
A régészeti tárgyak és régészeti objektumok ásványtani, kőzettani, geológiai és őslénytani elemzése már a XVIII. 
században elkezdődött. Ezeket a szórványos analíziseket a régészeti objektumok rendszeres geológiai vizsgálata 
követte a XIX. század közepétől. Ezek a vizsgálatok Rómer Flóris régész javaslatára hazánkban is ebben az 
időszakban – az 1860-as években – indultak meg. Előbb az obszidián kőeszközök vizsgálatával, majd a kurgánok 
elemzésével indultak a geoarcheológiai kutatások. Napjainkban a régészeti lelőhelyeken végzett vizsgálatok 
kétféle emberi hatásra kialakított, negatív és pozitív exogeológiai formákhoz kötődnek. A negatív formákat a 
talajszintben és fekü kőzetrétegben alakították ki az egykori emberi közösségek, és a bennük felhalmozódott 
üledéket, vizsgálati anyagot úgy értelmeztük, mint egy üledékgyűjtő medencében lerakódott vizsgálati 
objektumot. Ezen adatok nyomán elvégeztük az extralokális realizált erőforráskörzet-elemzést (extralocal 
realized site-catchment analyses). Ennek nyomán több kultúrának, többek között az urnamezős és a halomsíros 
kultúráknak is sikerült a regionális és a lokális léptékű környezeti hátterét megrajzolnunk. Az emberi tevékenység 
nyomán kialakított pozitív geológiai formák közül elsősorban a kurgánok elemzését mutattuk be. A Lyukas-halom 
(Hajdúnánás–Tiszavasvári), az Őr-halom (Sárrétudvari) és az Ecse-halom (Karcag–Kunmadaras) szelvényeiből 
kiemelt minták mágneses szuszceptibilitásának elemzésével sikerült a kurgánok két felhalmozási szakaszát és a 
fekü, valamint a kurgánok felszínét borító talajképződmények fejlődési körülményeinek különbözőségeit 
elkülöníteni. 
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Bevezetés 
Az őskörnyezettani (környezettörténeti) 
rekonstrukció az ősmaradványok, ásványok, 
kőzetek, a beágyazó üledékek formai és fizikai-
kémiai anyagai összetételének vizsgálatán alapszik. 
Kiemelkedő jelentőségű ezeknél a vizsgálatoknál, 
hogy a beágyazó üledék milyen környezetben 
halmozódott fel, milyen litofáciest (környezetfüggő 
üledékes kőzetréteget) ismerhetünk fel az 
ásványokat, ősmaradványokat magába záró 
üledékes kőzetben. Hasonló alapelveken nyugszik a 
régészet tudománya is, ahol az egykori emberek, 
emberi közösségek által létrehozott, geológiai 
rétegekben, egykori talajszintekben, különböző 
üledékes kőzetekbe zárt és ásatások során kiemelt 
tárgyak formai és anyagi vizsgálatai nyomán 
következtetünk a kialakításuk körülményeire és 
folyamatára (Sümegi 2003; Sümegi 2010). 

A régészet, a geológia és az őslénytan közötti 
társtudományi kapcsolat tehát nem véletlenszerű, 
hiszen az ember által készített tárgyak, eszközök, 
vagyis a régészet dokumentumai különböző 
geológiai rétegekben, különböző ősmaradványokkal 
(például ember- és állatcsontokkal, 
faszéndarabokkal, csigákkal, kagylókkal, 
virágporszemekkel stb.) együtt temetődtek el. Ezek 
a leletek segítenek megérteni az egykor élt ember és 
környezetének kapcsolatát, segítenek időben 
elhelyezni az emberi leleteket, és információt 
biztosítanak az ember környezet-átalakító 
tevékenységéhez (Sümegi 1998). 

 

1. ábra: A múltbeli folyamatok rekonstrukciójának 
lehetősége az anyagvizsgáló történeti tudományok 
(régészet, geológia, őslénytan) területén a formák és 
anyagi összetételük elemzése alapján (Alvar Alto, 
Frank Llyod Whright és Hugo Häring elképzelései 
nyomán szerkesztett ábra: Sümegi 1994–1999; 
Sümegi & Kertész 1998) 
Fig. 1.: Reconstruction possibilities of past 
processes of different disciplines (archeology, 
geology, paleontology) on the basis of material 
composition analysis (modified after the works of 
Alvar Alto, Frank Llyod Whright and Hugo Häring: 
Sümegi 1994–1999; Sümegi & Kertész 1998) 

 

A természettudományi meghatározás nyomán a 
környezet az egy rendszerre ható tényezők 
összessége. Egy konkrét rendszert pedig úgy 
definiálhatunk, ha felsoroljuk az elemeit és 
megadjuk, hogy az elemek között milyen 
kapcsolatok (hatások – kölcsönhatások) léteznek. A 
szűkebb emberi környezet nem más, mint az embert 
körülvevő világnak az a része, amelyben él és 
létezik. Az őskörnyezettan, egészen pontosan a 
környezettörténet, a múltbéli embereket körbevevő 
egykori környezet rekonstrukciójával foglalkozó 
tudományág. A múltbeli eseményeknek csak azon 
elemei vizsgálhatók, amelyek valamilyen anyagi 
formában fennmaradtak. A formai azonosítások és 
az anyagi összetétel vizsgálatai1 nyomán nyílik 
lehetőségünk tudományos módon rekonstruálni a 
múltbeli eseményeket, az ember és környezet 
viszonyát (1. ábra). 

Ezek az eltérő sebességű folyamatok (2. ábra) 
eltérő tudományos gondolkodást, megközelítést, 
eltérő módszereket és kiértékelést igényelnek, ezért 
a különböző tudományok, tudományágak az időbeli 
folyamatok vizsgálati szempontjából elkülönülnek. 
Azokat a tudományokat, amelyek a nagyobb 
időléptékű, évtizedes, évszázados, évezredes és 
évmilliókat átfogó eseményekkel, folyamatokkal 
foglalkoznak, már megtörtént eseményeket 
anyagvizsgálatokon és formai azonosítás nyomán 
tisztázzák, annak dokumentumait, adatait 
összegyűjtik, és szintetizálják – mint a régészet, 
őslénytan és geológia –, összefoglaló néven 
anyagvizsgáló történeti tudományoknak nevezzük 
(Sümegi 1994–1999, 2003, 2010). 

A régészeti lelőhelyek környezettörténeti és 
régészeti geológiai feldolgozása, azaz az egykori 
emberek és a múltbeli környezet kapcsolatának 
feltárása igen sok szállal kapcsolódik a régészeti 
objektumokhoz (Daniel, 1950, 1971, 1975, 1981; 
Sümegi 1993, 2003; Sümegi et al. 1998a, 1998b). 
Az emberi közösségek felszínt átalakító, építészeti, 
mezőgazdasági, bányászati, ipari vagy kulturális 
tevékenységük során ugyanis pozitív és negatív 
exogeológiai formákat alakítanak ki mind a mai 
napig (Wilkinson 2005; Trimble 1974, 1985). Ezen 
felszín átalakítások nyomán olyan antropogén 
hatású üledéksorozatok (antroposzedimentek) 
alakulnak ki, amelyek finomrétegtani 
mintavételezésével az időbeli felbontás ezekben az 
emberi hatásra kialakult (antroposzediment) 
üledékekben geológiai szempontból rendkívüli, 
akár éves, évtizedes is lehet (Sümegi 2003). 

Kétféle emberi hatásra bekövetkezett exogeológiai 
objektumokat különítünk el a régészeti 
lelőhelyeken, döntően a telepjelenségek között: 
negatív és pozitív exogeológiai antropogén 
formákat. 
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2. ábra: 
A geoarcheológiai, 
környezetrégészeti, 

környezettörténeti és az 
archeometriai 

tudományágak kapcsolata 
és vizsgálati módszerei 

(Sümegi, 1994–1999; 
Sümegi 2003) 

Fig 2.: 
The relationship and 

different analyzing 
methods of 

geoarcheology, 
environmental 

archaeology, environment 
history and archeometry 

(Sümegi 1994–1999; 
Sümegi 2003) 

 

 

Ezeknek a formáknak a hazánkban elterjedt 
földrajzi osztályozására, a szokásos megközelí-
tésekre, mint kicsi, nagy, még nagyobb, itt nem 
kívánunk kitérni, mivel a régészeti geológiában és 
az antropogén exogeológiában ezeket a formákat 
döntően nem a kiterjedésük, hanem a funkcióik 
nyomán osztályozzuk (Renfrew & Bahn 1991). 

Az antropogén hatásra kialakult negatív 
exogeológiai formák vizsgálatának 
eredményei 
A negatív formákat a talajszintben és fekü 
kőzetrétegben alakították ki az egykori emberi 
közösségek. Ezek oszlophelyek, anyagnyerő 
gödrök, ültetési gödrök, árkok, alapozó árkok, 
palánkárkok, kutak, sírhelyek formájában maradtak 
fenn. Ezeket a negatív formákat viszonylag rövid 
idő, néhány év, maximum néhány évtized alatt 
kitölti a bemosódó üledék, vagy maga az emberi 
közösség tölti ki azokat a kialakításuk után szinte 
azonnal (például sírgödrök, ültetési gödrök). 
Ugyanakkor ismeretesek olyan negatív exo-
geológiai antropogén formák, például öntözéshez, 
víznyeréshez, talajvízszint emelésére használt 
egykori mesterséges csatornák vagy kutak, 
amelyeket rendszeresen tisztítottak (Brozio et al. 
2014; Flanery et al. 1967; Jacobsen & Adams 1958; 
Persaits & Sümegi 2011). A közösségek megfelelő 
hozzáállása során ezeket a csatornákat, kutakat több 
generáción, akár évszázadokon keresztül hasznosít-
hatták, és a tisztítások nyomán ciklikusan 
megszakított üledékfelhalmozódás és üledék-
hiányok alakulhattak ki ezen árkokban és kutakban. 
Ugyanakkor a nem tisztított és a kialakításuk után 
felhagyott, feltöltődött negatív exogeológiai formák 

kiváló lehetőséget biztosítanak az emberi 
megtelepedési pontok környezetének egzakt 
rekonstrukciójához. 

Ugyanis ezek a negatív exogeológiai antropogén 
formák kisméretű üledékgyűjtő medencéket (Birks & 
Birks 1980; Evans 1978; Evans & O’Connor 1999) 
alkotnak, amelyeknek az átmérője általában kisebb, 
mint 100 méter. Így extralokális távolságból (Jacobson 
& Bradshaw 1981), döntően néhány méterről, 
maximum 1 hektár területről származó üledék- és 
talajanyagot, valamint ezekbe beágyazódott 
virágporszemeket (3. ábra), növényi opalitokat és 
csigahéjakat találhatunk a lokális üledékgyűjtő 
medenceként funkcionáló régészeti objektumokban. 

3. ábra: Az üledékgyűjtő mérete és pollenbefogó 
mértéke közötti összefüggés (Jacobson & Bradshaw 
1981) 
Fig. 3.: The relationship between the size and 
pollen capture rate of sedimentary basins (Jacobson 
& Bradshaw 1981) 
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Ugyanakkor az emberi tevékenység következtében 
igen eltérő távolságról származó tenyésztett, vagy 
vadászott állatok csontjait, termesztett és 
gyűjtögetett növényi maradványokat, regionális és 
távolsági anyagokat (Sümegi 2009) is 
tartalmazhatnak az ezekben az objektumokban 
kialakult antroposzediment üledékes szintek és 
emberi hatásokat őrző, bemosódott talajrétegek 
(urbanit, technosol, anthroposol). Ennek nyomán az 
emberi hatásra kialakult, heterogén formájú és 
funkciójú üledékgyűjtő medencékben igen eltérő 
távolságról származó környezeti indikátoranyagok 
halmozódhatnak fel. Viszont ezeknek az 
objektumoknak a vizsgálatával mindig az emberi 
megtelepedés közvetlen környezetéből, az emberi 
megtelepedés színteréből származó információkhoz 
juthatunk. 

Magyarországon ebből a szempontból úttörő 
jelentőségűek voltak az Ilon Gábor régész vezette 
nyugat-dunántúli ásatások, ahol a házat tartó 
cölöplyukak, anyagnyerő gödrök, csatornák és 
urnák anyagából sikerült pollenanyagot kinyerni és 
ennek nyomán az objektumok kialakítását 
évszakhoz kötni, illetve az emberi megtelepedés 
közvetlen környezetét rekonstruálni (Ilon et al. 
2004, 2006a, 2011). A legkiemelkedőbb 
környezetrégészeti, környezettörténeti feldolgozás 
ebből a szempontból szintén a nyugat-dunántúli 
területen történt, ahol viszonylag bolygatatlan 
állapotban sikerült kiemelni egy lokális 
üledékgyűjtőként funkcionáló kútszerű gödörből 
egy vaskori kincsleletet (Nagy et al. 2012a, 2012b). 
A kincsleleten és a rátapadt üledéken, a kincs 

környezetét kitöltő egykori talajüledéken végzett, 
mindmáig páratlan, a leletek felszínére is 
koncentráló finomrétegtani mintavétel nyomán 
sikerült mind a kincs elrejtésének környezetét és 
évszakát, mind a kincs kulturális, szellemi és 
eszközfunkcióit feltárni (Nagy et al. 2012a, 2012b). 

A legkiemelkedőbb jelentőségűek az ember és 
környezet kapcsolatának feltárásában azok a 
természetes üledékgyűjtő rendszerek, amelyek 
összekapcsolódnak az emberi megtelepedésekkel. 
Ebből a szempontból kiemelkedő jelentőségűek a 
barlangi régészeti lelőhelyek, ahol az üledékgyűjtő 
rendszerben kialakított emberi szállások, 
megtelepedések nyomán az üledéksorozatban 
megőrződtek az antropogén hatások nyomai 
(Jánossy 1962, 1979; Jánossy & Kordos 1976; 
Stieber 1956; Sümegi 2007, 2010; Sümegi et al. 
2012; Vértes 1965). A legoptimálisabbak azok a 
lelőhelyek, ahol az emberi megtelepedések 
közvetlenül egy természetes üledékgyűjtő medence 
peremén, kisebb méretű tóparton, morotvató vagy 
tőzegláp peremén alakultak ki (Ilon et al. 2006a, 
2006b; Sümegi et al. 2004b, 2005). Ugyanis itt 
lehetőségünk van mind a természetes környezet 
fejlődésének, mind az emberi hatások nyomán 
módosult környezet (4. ábra) további fejlődésének 
rekonstrukciójára (Jakab et al. 2009; Sümegi et al. 
2009, 2014). Ezeknek a természetes üledékgyűjtő 
rendszereknek, illetve az üledékkel kitöltött 
régészeti objektumoknak (negatív exogeológiai 
formák) kombinált elemzésével az egykori emberi 
megtelepedések közvetlen és tágabb környezete is 
rekonstruálható. 

 

4. ábra: 
A természetes 

üledékgyűjtő medencében 
felhalmozódott üledékes 

rétegek kialakulásának 
menete és az egykori 

környezeti indikátorok 
(Jakab & Sümegi 2011 

nyomán) 

Fig. 4.:
 Formation of sediment 

layers in natural 
sedimentary basins and 

former environmental 
indicators (after Jakab & 

Sümegi 2011) 
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Ezek az elemzések jól kapcsolódnak a klasszikus 
lelőhely – üledékgyűjtő (site – catchment analyses 
= SCA), magyarul erőforráskörzetnek nevezett 
elemzésekhez (Roper 1979; Jarman et al. 1972; 
Edwards 1979, 1991, 1993). Ugyanis az 
üledékgyűjtő medencék méretüknél fogva eltérő 
kiterjedésű, az egykori extralokális, lokális, 
regionális vegetáció-, valamint talaj-
rekonstrukcióra, benne az emberi hatások 
regisztrációjára alkalmasak (Willis et al. 1995, 
1997, 1998; Sümegi 1998; Sümegi et al. 1998b, 
1999; Barber 1993; Gaillard et al. 1994; Davies 
2007; Schlütz et al. 2014). Az erőforrás-elemzés 
(SCA) felveti a lehetőségét egy terület emberi 
hasznosításának, míg a lokális üledékgyűjtő 
elemzéseknél feltárt emberi hatások azt mutatják 
meg, hogy ebből mennyit realizáltak az egyes 
emberi közösségek a múltban. Ugyanis az 
üledékgyűjtő medencékben felhalmozódott, 
kronológiailag tisztázott korú rétegek 
finomrétegtanilag kiemelt részmintáin végzett 
üledékföldtani, geokémiai, pollenanalitikai, 
makrobotanikai, malakológiai, fitológiai és más 
maradványokon végzett elemzései nyomán (Sümegi 
2004a, 2007) az egyes kultúrák hatásai a 
környezetre jól rekonstruálhatók. 

Az emberi megtelepedések peremén, magukon a 
megtelepedési pontokon, illetve távolabb található 
üledékgyűjtő medencéken végzett összehasonlító 
elemzésekkel – amennyiben sikerül az egykori 
közösségek szintjével azonos korú (izokron) 
szinteket lehatárolnunk – az emberi hatások térbeli 
kiterjedéséről, térbeli jellegéről és térbeli 
változásáról igen pontos információkat 
szerezhetünk (Sümegi et al. 2005, 2011; Náfrádi et 
al. 2012). Európai szinten zavartalan magfúrással 
kialakított pollenszelvények száma ma már több 
ezer, de ezek közül csak mintegy 1032 szelvény 
alkotja az European Pollen Data Base (EPD) 
program anyagát (2009 évi állapot: Fyfe et al. 
2009). Az 1032 EPA pollenszelvényből 668 
szelvényen alakítottak ki radiokarbon-vizsgálaton 
nyugvó ülepedési rátát és kronológiai 
rekonstrukciót (Fyfe et al. 2009), ennek nyomán 
ezek a szelvények alkalmasak az egykori emberi 
környezeti rekonstrukcióra – kontinentális 
léptékben. Ezek közül eddig kevesebb mint 500 
pollenszelvény összehasonlító elemzése történt meg 
monografikus formában, és ennek nyomán igen 
nagyléptékű pollenelemzést végeztek az egyes 
kultúrák szintjére jellemző európai vegetációról 
(Huntley & Birks 1983). 

Magyarországról 61 olyan pollenszelvény-
feldolgozást ismerünk, amelyeknél zavartalan 
magfúrás, radiokarbon-vizsgálat, megfelelő 
pollenszám-elemzés áll rendelkezésünkre (Sümegi 
2014). Így az EPD adattárhoz felhasználható, 
alkalmas adatsorokkal rendelkezünk, de ezek közül 
csak 13 szelvény található meg az European Pollen 

Database adatai között (Bodor Elvira balatoni 
adatai és Juhász Imola PhD-dolgozatának dunántúli 
adatai: Bodor 1987; Bodor et al. 2000; Juhász 
2002). Ráadásul ezek közül több tévesen rögzített, 
mivel az első közlemények (például Jakab et al. 
2005) téves koordinátákat, tengerszint feletti 
magasságot közöltek. Ez utóbbi tévedések azért 
következtek be, mert az első publikációk több 
esetben úgy közölték az anyagokat, hogy részt sem 
vettek a fúrások kialakításánál és a minták 
kinyerésénél (Sümegi et al. 2008). 

Rendelkezésünkre áll viszont 61 db, magyar 
kutatók által, egységes elvek és módszertan alapján 
feldolgozott szelvény, korrekt fúrási és 
környezettörténeti adatokkal (Sümegi 2014). A 61 
magyar adatsor alapján ez ideig a történelmi 
Magyarország területére vonatkozó középkori 
pollenadatbázist (Sümegi 2014) alakítottunk ki, 
illetve az Ilon Gábor régész vezette alpokaljai 
régészeti ásatásokhoz kapcsolódóan készítettük el 
az első térbeli vegetációs és emberi hatásokat 
összefoglaló környezettörténeti térképeket (5. ábra) 
és modelleket (Sümegi et al. 2011; Náfrádi et al. 
2012). A régészeti objektumokból származó szenült 
fák maradványait és üledékgyűjtő medencékből 
származó pollenanyagot átfogó környezettörténeti 
elemzésekkel sikerült modellezni a neolit és rézkori 
hatások mellett a bronzkori közösségek lokális és 
regionális hatását (5. ábra) a Dunántúl nyugati 
részén (Sümegi et al. 2011; Náfrádi et al. 2012). A 
régészeti lelőhelyeken található negatív 
exogeológiai formákat kitöltő üledékekből és az 
üledékgyűjtő medencékből származó 
környezettörténeti anyagok alapján felállított 
modellek közül ez a legkiemelkedőbb, régészet és 
régészek számára is használható elemzés jelenleg 
hazánkban. 

Ezen modell mellett kiemelkedő jelentőségű, hogy 
az üledékgyűjtő medencék elemzése nyomán 
sikerült bizonyítani, hogy a holocén (jelenkor) 
teljes időtartalmában a Kárpát-medencében mikro-, 
mezo-, és makroszinten egyaránt mozaikos 
környezet fejlődött ki (Sümegi 1995, 1996, 2001, 
2003, 2004a, 2007; Sümegi & Szilágyi 2011; 
Sümegi et al. 2003, 2004, 2011, 2012, 2013). 

Ezek az adatok teljes mértékben alátámasztották a 
jégkori szelvények malakológiai elemzése nyomán 
a Kárpát-medencében kimutatott regionális 
mozaikosság (Sümegi 1995, 1996, 2001, 2007). 
Ezen környezeti mozaikosság révén a Kárpát-
medence eltérő termelési és megtelepedési 
feltételeket biztosító ökorégiók2 találkozási pontján 
helyezkedik el (Sümegi 1996, 2001, 2004a, 2007). 

Az ökorégiók egy része belső tartalommal bír, azaz 
a Kárpát-medencében izoláltan, szigetszerűen 
fejlődött ki (Sümegi et al. 2013).  
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5. ábra: A késő bronzkori urnamezős kultúra 
szintjének növényzeti adatai és az emberi hatások a 
Dunántúl nyugati részén (Sümegi et al. 2011 
nyomán). 1 = fenyő (Pinus) szenült 
famaradványok; 2 = gabonapollenek jelenléte (a 
jelek arányosak a dominanciával) 
Fig. 5.: Vegetation data and human impact in the 
western part of Transdanubia during the late Bronze 
age Urnfield period (after Sümegi et al. 2011). 1 = 
pine (Pinus) charcoals; 2 = pollen of cereals (signs 
are proportional to the dominance) 

Míg az ökorégiók másik része a hasonló környezeti 
feltételek miatt igen jelentős mértékben 
kapcsolódik az atlantikus, pontikus, illetve 
kontinentális éghajlattal jellemezhető globális 
szintű ökorégiókhoz (Sümegi 1996, 2001, 2004a, 
2007, 2010). Ezen kapcsolódások révén a Kárpát-
medence területén igen fontos kereskedelmi, 
gazdasági és politikai kapcsolatokkal, eltérő 
társadalmi és gazdasági szabályozással 
jellemezhető közösségek találkozási pontja alakult 
ki a prehisztorikus időktől kezdődően (Sümegi 
1995, 1996; Sümegi et al. 1998c). 

Az antropogén hatásra kialakult pozitív 
exogeológiai formák vizsgálatának 
eredményei 
Az exogeológiai negatív formák, a különböző 
méretű és alakú antropogén üledékgyűjtő medencék 
mellett exogeológiai pozitív formákat is 
kialakítottak az egykori emberi közösségek.  

6. ábra: A vaskúti északi halomcsoport morfológiai 
vázlata (alaprajza és metszete) Rómer Flóris 1868-
ban készített jegyzetfüzetéből (Kőhegyi & Vörös 
1999 nyomán) 
Fig. 6.: Morphological sketch of the mound group 
in Vaskút (layout and section) from the manuscripts 
of Rómer Flóris, 1868 (after Kőhegyi & Vörös 
1999) 

Ezek emberi feltöltéssel, felhalmozással 
(akkumulációval), építkezésekkel keletkeztek. Ide 
sorolhatóak a régészeti és történelmi szempontból 
kiemelkedő jelentőségű földhalmok (halomsírok, 
motték, tömegsírok), kagylóhalmok, többrétegű 
lakódombok (tellek), valamint a hosszan elnyúló 
vagy egy területet közrefogó sáncok, földvárak. 
Ezeknek a szemmel jól látható, emberi hatásra 
kialakult, a földfelszínből kiemelkedő formáknak 
régészeti és régészeti geológiai vizsgálatát, 
értelmezését már a régészet és a geoarcheológia 
legkorábbi, kialakulási szakaszában elkezdték 
(Jefferson 1783; Forchhammer et al. 1851; 
Vanuxem 1843). 

Rómer Flóris, a magyar régészet egyik alapító 
egyénisége, és akinek emlékére ezt a kötetet 
készítettük, régészeti munkásságának kezdetén is 
ilyen pozitív exogeológiai formával, a Baja várostól 
nem messze található vaskúti halmokkal (6. ábra) 
foglalkozott (Rómer 1868a, 1868b, 1868c; Kulcsár 
1989). A Kárpát-medence antropogén eredetű 
pozitív exogeológiai formáiról, a halmok 
kataszteréről az első átfogó munkát szintén Rómer 
Flóris készítette el (Rómer 1878), de behatóan 
foglalkozott a bihari kurgánokkal (Rómer 1975) és 
a dunántúli (szalacskai, tihanyi, tátikai) késő 
bronzkori, kora vaskori halommezőkkel is (Pásztor 
2004). 

Rómer munkáját követően a vaskúti halmok és az 
azokhoz kapcsolódó földvár területén több régészeti 
felmérés, majd Tompa Ferenc vezette ásatás is 
történt 1941-ben. Ezt követően Párducz Mihály 
végzett régészeti elemzést a területen (Párducz 
1959). Ezen vizsgálatok eredményeiről, a halmok 
kutatástörténetéről és leletanyagáról az ezred-
fordulón jelentettek meg átfogó munkákat (Kőhegyi 
& Vörös 1999, 1999–2000, 2002; Vörös 2002).  
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7. ábra: 
A vaskúti római kori 

(szarmata) halmok egyik 
tagja napjainkban (fotó: 

Bede Á., 2009) 

Fig. 7.: 
One of the Roman 

(Sarmatian) mounds in 
Vaskút nowadays (photo 

by Á. Bede, 2009) 

 

A halmok egy része még ma is áll, felszínük 
rendkívül értékes sztyeppcserjés vegetációt őriz 
(Csathó 2009), bár a helyi vezetők elképzelései 
nyomán fenyőket és akácot telepítettek a legtöbbre 
(7. ábra), de legalább nem hordták el virágföldnek, 
vagy nem roncsolták szét, mint az elmúlt 
évszázadban ez több helyen megtörtént (Bede 2008; 
Bede et al. 2014; Balázs & Kustár 2012). Ezeket az 
emberi tevékenység nyomán kialakult pozitív 
exogeológiai formákat egykori elsődleges és 
másodlagos funkcióik alapján temetkezési 
halmoknak, határhalmoknak, őrhalmoknak 
mondhatjuk, illetve a különböző tudományos 
megközelítések nyomán kunhalmoknak (Horvát 
1825), korhányoknak (Gárdonyi 1893, 1914), 
kurgánoknak (Jerney 1851) is nevezték őket. 

A kurgánok környezettörténeti elemzése már igen 
korán elkezdődött hazánkban (Rómer 1868a, 
1868b, 1868c). Mégis az első konkrét adatokat 
Borsy Zoltán debreceni kutató, geográfus 
professzor közölte még tudományos pályájának 
első felében (Borsy 1968). Földrajzi vizsgálatai 
során figyelt fel arra, hogy ezeket a temetkezési 
halmokat mindig természetes magaslatokon 
(homokbuckák, egykori folyóhátak legmagasabb 
pontjain) alakították ki. A megbontott kurgánon 
végzett megfigyelései nyomán (Borsy 1968) 
valószínűsítette, hogy az egykori talajoknak a 
felszín közelében kifejlődött, ún. „A” szintjéből 
hordták össze a kurgánok földanyagát (Borsy 
1968). Sajnos munkájában nem tért ki olyan 
anyagvizsgálatokra, amelyek nyomán ezt a kérdés-
kört egyértelműen bizonyítottnak tekinthettük 
volna, csak hipotetikus megállapításokat közölt a 
félbe bontott temetkezési halmokon végzett vizuális 
megfigyelések nyomán. Így az első átfogó talajtani, 
laza üledékes csiszolatvizsgálatokra és átfogó  

szedimentológiai, exogeológiai, malakológiai 
vizsgálatokra hazánkban először a sárrétudvari Őr-
halomnál (8. ábra) került sor (Sümegi 1992). 

 

8. ábra: Emberi hatásra kialakított pozitív 
exogeológiai forma, egy késő rézkori, kora 
bronzkori temetkezési halom Sárrétudvari 
határában az első osztrák katonai térképen (1782) – 
egy időszakosan vízjárta mocsaras felszínek közötti 
kiemelkedésen, jégkori folyóháton 
Fig. 8.: A positive anthropogenic exogeological 
form, a late Copper Age, early Bronze Age burial 
mound in the vicinity of Sárrétudvari in the first 
military mapping survey of the Austrian Empire 
(1782) – in a periodical flooded marshy 
environment, glacial river bank 
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9. ábra: Emberi hatásra kialakított pozitív 
exogeológiai forma, egy késő rézkori, kora 
bronzkori temetkezési halom Sárrétudvari 
határában (tajertektar.hu nyomán) 
Fig. 9.: A positive anthropogenic exogeological 
form, late Copper Age, early Bronze Age burial 
mound in Sárrétudvari (after tajertektar.hu) 

Ugyanis az illegálisan megbontott halomnál 
(9. ábra) a debreceni múzeum munkatársa, Módyné 
Nepper Ibolya régész végzett több archeológiai 
feltárást (Dani & M. Nepper 2006; Dani & Horváth 
2012; Gerling et al. 2012), és 1992-ben a régészeti 
feltáráshoz meghívta e tanulmány első szerzőjét, 
aki akkor a debreceni egyetem Ásvány- és Földtani 
Tanszékén dolgozott, és felkérte, hogy a halom 
exogeológiai, rétegtani (10. ábra), földtani és 
őslénytani (malakológiai) vizsgálatát végezze el. A 
feldolgozás megtörtént, és a debreceni Déri 
Múzeum számára egy átfogó jelentés készült a 
vizsgálatokról (Sümegi 1992).  

Ezeket a sárrétudvari Őr-halmon végzett legkorábbi 
természettudományi vizsgálatokat 2004-ben a 
halmon végzett újabb exogeológiai elemzéssel, 
földtani mintavétellel és üledékföldtan-
vizsgálatokkal egészítettük ki (Sümegi 2004b). 

A korábbi csiszolat-, szervesanyag-, karbonát- és 
szemcseösszetételi elemzéseket az új szelvényeken 
is megismételtük, illetve a szegedi Földtani és 
Őslénytani Tanszéken 2001 és 2011 között 
kialakított quartergeológiai, geoarcheológiai 
laboratórium új műszerparkja adta lehetőséget 
kihasználva a régi és az új mintákat ismételten 
megvizsgáltuk. Így az 1992-ben begyűjtött, és 
akkor feldolgozott mintákon újabb méréseket 
végeztünk lézerszedigráf, illetve Bartington 
mágneses szuszceptibilitást (MS) mérő műszerrel. 
Az 1992-ben kiemelt minták mellett pedig 2004-
ben a kurgán teljes profilján 2 és 4 cm-ként kiemelt 
minták komplex üledékföldtani vizsgálatát is 
elvégeztük a sárréturdvari Őr-halom3 szelvényén 
(Sümegi 2004b). 

Az MS-elemzéseink (átfogóan lásd Sümegi 2012) 
nyomán a felhordott talaj újabb talajosodása, majd 
újabb talajréteg felhordása jól elkülöníthető. Így ez 
a megközelítés, különösen, ha az MS-méréseket 
szervesanyag- és karbonáttartalom-elemzéssel 
kombináljuk (Sümegi 2012), alkalmas arra, hogy 
megállapítsuk, hogy az egyes, antropogén hatásra 
kialakult pozitív exogeológiai formák többszöri 
felhordás nyomán vagy egyszeri felhalmozással 
jöttek-e létre. 

 

10. ábra: A sárrétudvari Őr-halom exogeológiai és rétegtani viszonyai (Sümegi 1992). 1 = ártéri, löszszerű 
üledék; 2 = a kurgán alatti hidromorf talajszint; 3 = első felhordási szint, a késő rézkorban kialakított halomtest; 
4 = második ráhordás, a kora bronzkorban kialakított halomtest; 5 = a halomtestről a kialakítást követően 
erodálódott földanyag; 6 = a halomtest felszínén létrejött száraz, sztyeppei környezetben kifejlődött mezőségi 
talaj 
Fig. 10.: Exogeology and stratigraphy of Őr-halom mound in Sárrétudvari (Sümegi, 1992). 1 = floodplain, loess-
like sediment; 2 = hydromorphic soil level beneath of the kurgan; 3 = first anthropogenic horizon, late Copper 
Age; 4 = second anthropogenic horizon, early Bronze Age; 5 = eroded material from the mound; 6 = chernozem 
soil developed on the surface of the mound in a dry steppe-like environment 



Archeometriai Műhely 2015/XII./2. 

HU ISSN 1786-271X; urn: nbn: hu-4106 © by the author(s) 

143

11. ábra: Az Ecse-halom (Karcag–Kunmadaras), az Őr-halom (Sárrétudvari) és a Lyukas-halom (Hajdúnánás–
Tiszavasvári) szelvényein végzett mágneses szuszceptibilitás (MS) vizsgálatok eredményei 

Fig. 11.: Results of magnetic susceptibility analysis of the profiles at (MS) Ecse-halom mound (Karcag–
Kunmadaras), Őr-halom mound (Sárrétudvari) and Lyukas-halom mound (Hajdúnánás–Tiszavasvári) 
 

Mivel hasonló vizsgálatokat végeztünk a 
quartermalakológiai elemzések mellett a 
Hajdúnánás és Tiszavasvári határán álló Lyukas-
halmon (Sümegi & Szilágyi 2011), valamint a 
hortobágyi Ecse-halomnál (Bede et al. 2014), ezért 
itt a mindhárom szelvényen végzett összehasonlító 
vizsgálatokat és azok eredményeit is bemutatjuk 
(11. ábra). 

A mágneses szuszceptibilitási értékek változásai 
alapján jól lehatárolhatóak a felhordási szintek 
(11. ábra), az egykori és a jelenlegi talajosodási 
szintek. Ennek nyomán a késő rézkor végén, a kora 
bronzkor kezdetén kialakított kurgánokon jól 
lehatárolhatóak a felhordási szintek. Az itt 
bemutatott három kurgán (11. ábra) feküszintjében 
ártéri löszszerű üledék fejlődött ki vizsgálataink 
szerint (Szilágyi et al. 2013), amelynek a felszínén 
vízhatású (hidromorf) talaj alakult ki. Mivel a 
vízhatású talajok jelentősebb arányban tartalmaznak 
vízoldható vastartalmat, ezért nem meglepő, hogy a 
vízhatású talajszintből, a régészeti kultúra (esetleg 
kultúrák) által kialakított halom földtestéből is 
jelentős vastartalmat lehetett kimutatni. 

Így erőteljes MS-jel kapcsolódott a kurgán alatti 
eredeti kora holocén kori talajszinthez és a 
talajszint felszínére felhalmozott földpiramis 
talajanyagához (11. ábra). A kurgánok felszínén 
képződött recens talajban az MS-jel mértéke 
jellegzetesen lecsökkent (11. ábra). Hasonló 
karakterisztikus visszaesést lehetett kimutatni az őr-
halmi, a lyukas-halmi, az Ecse-halmi kurgánok 
felhordott anyagában is, megközelítőleg a fekü 
talajszint felszínétől 210–230 cm-re (11. ábra). 
Ezek alapján arra következtethetünk, hogy a 
kurgánok anyagát nem egy menetben hordták fel, 
hanem két lépésben alakították ki. A két felhordás 
közötti időszakban az első lépésben felhordott, 
döntően vízhatású talajból kialakított földpiramis 
felszínén talajképződés indult meg, és a talajosodás 
során a vastartalom és ehhez kapcsolódó mágneses 
szuszceptibilitás-érték lecsökkent. Ezt követően 
hordhatták fel a következő talajanyagból a második 
réteget és alakították ki a kurgán végleges felszínét. 
Bár több szerző írt arról, hogy ezeket a kurgánokat 
esetleg három felhordás nyomán alakíthatták ki, de 
az MS-értékek nyomán csak két felhordás 
valószínűsíthető. 
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Az MS-adatok azt mutatják, hogy a kurgán alatt 
húzódó, a földpiramis anyaga által lefedett, a 
lefedettség következtében tovább nem fejlődő 
(fixált) talajhorizont és a felhordott földanyag 
között genetikai kapcsolat volt. Ugyanakkor az is 
egyértelmű, hogy a felhordott föld(talaj)piramis, a 
kurgán felszínén képződött talaj genetikailag 
eltérővé vált, mint a holocén kezdetén fejlődött 
talaj, egyszerűen azért, mert az emberi hatásra 
kialakított pozitív exogeológiai forma nyomán egy 
szigetszerű, száraz felszín fejlődött ki. Így az ártéri 
területeket alkotó löszszerű üledék felszínén 
kialakult hidromorf (réti, mocsári) talajhoz képest 
egy eltérő talajtípus, mezőségi (csernozjom) talaj 
alakult ki (Barczi et al. 2003, 2012). Az emberi 
hatásra kialakult pozitív exogeológiai formákon 
belül, a kurgánok vizsgálata területén a 2–4 cm-es 
mélységközzel vett mintáknak az üledékföldtani 
(köztük MS-vizsgálati) eredményei jelentik a 
legfontosabb adatokat e kiemelkedő jelentőségű, 
Rómer Flóris által is vizsgálat alá vont régészeti 
objektumoknak. 

Záró gondolatok 
Munkánk zárásaként idézzük Rómer Flóris 
gondolatait, aki már a 19. században – korát 
megelőzve – védelmébe vette a pozitív 
exogeológiai formákat, az Alföld kurgánjait. 
„Elveink szerint, inkább maradjanak meg még 
némely évekig nyugalmukban, és ne bontsa fel azt a 
mostanság, a mit talán ezer és ezer évek 
takargattak; s ne legyenek az újabb sport tárgyai 
azon földgömbek, melyek reánk nézve oly sok 
érdekes, oly sok tanulásra szánt tárgyat takargatnak. 
Azt hisszük, hogy az archeológia igazi terjedtével 
ezek is egymás után lesznek vizsgálódásunk 
czéljai” (Rómer 1975). 
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