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1. Bevezetés, absztakt 

Szülővárosom, Karcag 2006-ban volt ötszáz éves. Az évforduló óta eltelt idő éppen 

arra szolgált, hogy megismerjem a város történetét és megfogalmazódjon bennem Karcag, 

illetve a város környéki szórvány- és határrészek történelmi és földrajzi szempontú vizsgálata. 

Jelen pályamunkámban a karcag-ecsezugi határrészen található kunhalom, az Ecse-halom 

komplex földrajzi vizsgálatát végzem el, elkészítem annak tudományos-kutató felmérését. A 

Kutató Diákok Országos Szövetségének 2012 őszén meghirdetett XI. KutDiák 

Esszépályázatára földrajz szaktanárom hívta fel a figyelmemet, s mivel a gimnáziumi 

szaktantárgyak közül ez a tantárgy engem kiemelten érdekel, úgy döntöttem, hogy kipróbálom 

tudásomat és megmérettetem magam ezen az évek óta rangos és nemes versenyen.  

Azok az elemző, elsősorban állapotrögzítő felmérések, amelyek a kunhalmokról 

készültek, az Ecse-halom kapcsán szegényesen, meglehetősen szűkszavúan jegyzik meg, 

hogy régészeti feltárás nem volt rajta, és különösebb tájképi értéket sem képvisel.
1
 Jóllehet ez 

igen szubjektív megítélés, hiszen ezek a halmok tájképileg is markáns jelenségei a karcagi 

vidéknek. (1. sz. ábra) Ezt a hiátust szeretném leginkább pótolni és kiegészíteni 

pályamunkámban, hiszen kutatásom fókusza az Ecse-halom vizsgálata, felmérése, 

kataszterezése, annak minél részletesebb elemzése és bemutatása. Elsőként a kunhalmokkal 

kapcsolatos alapvető szakirodalmat tanulmányoztam, kiemelten Dr. Tóth Albert tanár úr és 

Dr. Bartha Júlia néprajztudós munkáit, majd többszöri terepbejárás, mérés, feltérképezés és 

növénytani vizsgálat után a lehető legpontosabb és legrészletesebb állapotrögzítő, 

tudományos elemzést kívánok adni erről a halomról, ami saját kutatási eredményem. (2. sz. 

ábra) 

Az Ecse-halom kataszterezési felmérésének vizsgálatát egységesen, a Dr. Tóth Albert 

által ajánlott és javasolt felmérési lista szerint végeztem. Ez 10 szempont alapján vizsgálja a 

kunhalmokat: a halom nevének eredete, fekvése, magassága, állapota, felszíne, a halom 

közvetlen környezete, régészeti adatok, botanikai vizsgálat, tájképi értékek, irodalmi, néprajzi 

és kultúrtörténeti vonatkozások. Ezen szempontok kiemelt vizsgálata jelenti és egyúttal 

összefoglalja kutatásom új eredményeit, mely során a következő módszereket alkalmaztam: 

terepbejárás, feltérképezés, megfigyelés, állapotrögzítés, fényképek készítése, geomorfológiai 

vizsgálat, GPS mérés, a halom méretére vonatkozó adatok felvétele, egyéb mérések, valamint 

könyvtári és levéltári kutatómunka. Dolgozatom záró fejezetében pedig összefoglalom az 

                                                 
1
 Bartha Júlia (2002): A Kunság népi kultúrájának keleti elemei, Studia Folkloristica et Ethnographia 44, 

Debrecen (35-48.) 
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Ecse-halom közvetlen tőszomszédságában élő gazdálkodóval, Kerekes Sándorral készített 

riportanyagomat. (3. sz. ábra) 

A kunhalmok kiemelt természetvédelmi oltalmáról a természet védelméről szóló 1996. 

évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése rendelkezik. A Tvt. a kunhalmokat a védett 

természeti területeken belül a természeti emlék kategóriába sorolja, „ex lege” védettek. Ebből 

kifolyólag kutatásuk és vizsgálatuk engedélyhez kötött. Az Ecse-halom esetében engedélyért 

a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez 

fordultam, melyet a szolgáltatási díj befizetése ellenében meg is kaptam, így el is végeztem a 

halom felmérését, téziseimet jelen pályamunkámban foglalom össze. 

2. A kunhalmok értelmezése és a karcagi kunhalmok specifikumai 

A kunhalmok mindenképpen az Alföld egyedi értékei közé tartoznak, amolyan sajátos 

„gyöngyszemek”, emberi kéz alkotta térszíni formák. Levéltári dokumentumok, források, 

kéziratos térképek mintegy 40000-re is teszik az egykori Magyarország területén előforduló 

kunhalmok számát, mára azonban csak 2000-3000 halom maradt fenn belőlük. A 

kunhalmokra mindazon szabályok vonatkoznak, amelyet a Tvt. a védett természeti területek 

esetében előír. Noha a kunhalmok a Tvt. hatályba lépése (1997. január 1.) óta védettek, a 

kunhalom fogalmának meghatározása csak a Tvt. 2003-ban történt módosításával került bele 

a törvény szövegébe, több más, „ex lege” védett természeti területi kategória 

meghatározásával együtt. Eszerint „a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, 

tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó 

jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak”.
2
 

Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területén 233 halmot regisztráltak összesen. A 

kunhalmok védelméről szóló 1996. évi törvény elrendelte a halmok felmérését. A feladatot az 

Alföldkutatásért Alapítvány végezte el. Az Alföld-törvény védetté tette őket, de többségük a 

talajerózió, az éppen helyes vagy helytelen talaj- és mezőgazdasági művelés, helyenként 

pedig az öntözőcsatorna-építés áldozata lett. Nem véletlenül vált indokolttá és sürgőssé 

Szolnok Megye tiszántúli területén lévő kunhalmok állapotrögzítő felmérése, mivel a halmok 

pusztulása a második világháború után, az 1970-es éveket megelőzően volt a legnagyobb 

mértékű (intenzív gazdálkodások időszaka, építkezések, közút- és vasúthálózat kiépítése), de 

jelentős amortizálódást hozott a mezőgazdaság kollektivizálása is. Az utóbbi évtizedekben 

ehhez képest kisebb arányú volt a pusztulásuk. Ennek több oka is lehet: elhordás, roncsolás, 

                                                 
2
 ''Ex lege'' védett kunhalom. (2010.. július 07.). Letöltés dátuma: 2012. október 25., forrás: 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_527 
 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=sub_522
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mélyművelés, beerdősítés, beépítés, amely miatt napról-napra szűnhetnek meg kunhalmok, 

változik meg geomorfológiájuk, vagy éppen károsodik kultúrétegük és növénytakarójuk.
3
 

A Magyar Néprajzi Lexikon értelmezése szerint „a halmokhoz, a földfelszín kisebb 

természetes vagy mesterséges kiemelkedéseihez, sokszor történeti magyarázatok fűződnek, 

leggyakrabban háborús mondák. Néhol a halom nagy járványok emlékét őrzi. Kincsmondák is 

gyakran fűződnek halmokhoz. Az egész népterületen elterjedt folklórmotívum, hogy a halmot 

sapkával hordták össze. A hős sírhelyét kívánták ezzel emelni, vagy a vezér sátra alá hordták 

össze a földet, hogy messzebbre láthasson. A kuruc hagyományban Rákóczi nevével 

kapcsolatban különösen gyakori az utóbbi motívum. A mesterséges halmokat az Alföld sok 

helyén kunhalomnak nevezik, összefüggésben azzal, hogy ezeket sokáig kun sírhalmoknak 

vélték. Eredetük azonban a neolitikumig nyúlhat vissza, vannak köztük lakó- és 

temetkezőhelyek, őrhelyek is.”
4
 Az Új Magyar Lexikon szócikke alapján a kunhalom, vagy 

őrhalom: „Magyarország több vidékén, különösen az Alföldön és a Kelet-Dunántúlon 

gyakori, mesterséges domb, földből emelt halom; ős- és népvándorláskori temetkezések 

emléke. A hagyomány részben a hunoknak, részben a kunoknak tulajdonítja. Ez a temetkezési 

mód a dél-oroszországi sztyeppéken talált kurgánoknak felel meg.”
5
 De maga a kunhalom 

elnevezés Horváth István (1784-1846) nyelvész-történésztől származik, akinek megalkotott 

kunhalom szava abból ered, hogy véleménye szerint ezeket az emberi kéz alkotta halmokat és 

kisebb-nagyobb kiemelkedéseket a betelepülő kunok hozták létre. A Nagykunság területén 

lévő kevés számú, elsősorban Árpád-kori település a tatárjárás idején elpusztult, így IV. Béla, 

második honalapítónk, a XIII. században beköltöző kunok számára ezeket a területeket jelölte 

ki megtelepedésük helyéül. Egy jó ideig folytatták nomád állattartó életmódjukat, 

letelepedésük a XV. század második felétől csak fokozatosan következett be. A XVI. század 

végéig a kun etnikum megőrizte nyelvét a magyar nyelvi közegben, majd fokozatosan 

igazodott a magyar kultúrhatások követelményeihez. A kun nyelvemlékek kutatásában talán a 

legjellegzetesebb térfelszíni formák, éppen a kunhalmok nevei vonták magukra a kutatók 

figyelmét. Az Alföld számos helyén előfordulnak ezek a földfelszíntől 5-10 méterre 

kiemelkedő halmok, kurgánok, de legnagyobb arányban a Kunságban találhatóak. A 

kunhalom szinonimája a kurgán, jelentése „sírhalom”, kipcsak eredetű szó, amely korhány 

                                                 
3
 Tóth, C. (2007). Jász-Nagykun-Szolnok megye kunhalmainak állapotfelmérése. Letöltés dátuma: 2013. 01. 04., 

forrás:http://geogis.detek.unideb.hu/Munkatarsaink/TothCsaba/J%C3%A1sz-Nagykun-

Szolnok%20megye%20kunhalmainak%20%C3%A1llapotfelm%C3%A9r%C3%A9se.pdf 

 
4
 Magyar Néprajzi Múzeum,(s.a.). halom. Letöltés dátuma: 2013.. 01 10, forrás: 

http://mek.niif.hu/02100/02115/html/2-997.html 

 
5
 Új Magyar Lexikon 4 (1962), Akadémiai Kiadó, Budapest (281) 
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nyelvi alakban maradt meg az Alföldön, minden bizonnyal a valamikori kurgán (halom) szó 

későbbi változata, ingoványos részből kiemelkedő, szárazabb területet jelent. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül Karcag város néprajztudósának, etnográfusának, az 

Alföld kutatójának, Györffy Istvánnak (1884-1939) a kunhalmokról szóló definícióját sem: 

„Olyan 5-10 méter magas, 20-50 méter átmérőjű, nem nagy területen fekvő, messziről kúp 

vagy félgömb alakú képződmények, amelyek legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen 

terülnek el, s nagy százalékban temetkező helyek, sírdombok, őr-vagy határhalmok.”
6
 Györffy 

ezektől a halmoktól egyértelműen elkülöníti a természetes eredetű laponyagokat és 

porongokat. A laponyag a halomnál terebélyesebb, de alacsonyabb, 2-6 méter magas térszíni 

forma. Vízjárta vidékeken ez rendszerint vízmentes terület maradt, ezért erre építkeztek, de 

néha temetkeztek is. A Nagykunságban a XIX. század közepén még gyakran használt 

megnevezés volt, így Karcag környékén is (pl. Akasztó laponyag). A porong a laponyaghoz 

hasonló, de annál alacsonyabb vízmentes terület. Talaja kemény, agyagos, vályogos, így a 

pásztoroknak és állataiknak, valamint az egykori halászoknak, nádvágóknak alkalmas pihenő- 

és szálláshely volt. Általában az adott területen élő pásztorról kapta a nevét a XVIII. 

században (pl. Karcagon a Laboncz-porong). Nagyon jól tükrözi és példázza a kunhalmok 

sorsát Karcag város szülöttének, Györffy Istvánnak példaértékű munkája, aki 1921-ben csak 

Karcag határában 63 kurgánnak jelölte helyét és nevét a térképen. (4. sz. ábra) 

Dr. Tóth Albert, a kunhalmok igazi tudósa, tájökológus, főiskolai tanár értelmezése 

alapján „kunhalomnak tekinthetünk minden olyan mesterségesen keletkezett, a térszínből 

érzékelhetően jól kiemelkedő magaslatot, ami keletkezési korától, funkciójától, földrajzi 

fekvésétől függetlenül halomszerű formakincse a síksági tájnak.” Illyés Gyula (1902-1983) 

magyar költő kunhalmainkat metaforaszerűen, „a mi katedrálisainknak” nevezi 

„Kúnhalmok” című versében, de legalább ennyire kifejező és zseniális Dr. Tóth Albert tanár 

úr szóhasználata is, aki a kunhalmokat „az Alföld piramisai” kifejezéssel illeti. Egy biztos, 

ezek a kunhalmok nemcsak igazi kincsei és tájképi tartozékai az Alföldnek, de ugyanakkor 

sajátos történeti értéket is rejtenek magukban. A régészeti kutatások alapján kiderült, hogy az 

Alföld kunhalmainak nagy része rézkori, korabronzkori temetkezések; bronzkori telepek; 

szarmata, germán, honfoglalás kori temetők; Árpád-kori templomok és sírok, sokszor pedig 

valóban kun temetkezések nyomait és emlékét őrző kurgánok.  Fontos kiemelni azt a tényt is, 

hogy az Alföldet egykor borító, a török időkig fennmaradó erdős sztyepp, ligetes táj löszgyep 

maradványainak szinte már csak ezek a halmok az utolsó menedékhelyei.  

                                                 
6
 Tóth Albert (2002): Az Alföld piramisai, Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás (5-9., 75.) 
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 A Nagykunság és ezen belül is különösen szülővárosom, Karcag közigazgatási 

területe a leggazdagabb kunhalmokban. Az 1991-ben kapott hatáskör alapján a Karcagi 

Önkormányzat 1993-ban két alkalommal nyilvánított védetté kunhalmokat, majd 34/1994. 

(X.12.) számú rendeletében egységes szerkezetbe foglalta a kunhalmok – és épületek, 

építmények – helyi védelmére vonatkozó adatokat és előírásokat.
7
 Karcagon a XVIII. század 

közepén még 134 kunhalom létezett, a 2001-ben felmért kunhalmok száma 32, a fogyás 

mértéke jelentős, 76,1 %.
8
 Karcag kiterjedt határában három kunhalom-csoportozatot 

figyelhetünk meg, melyek igen jól nyomon követhetőek a Györffy István által 1921-ben 

készített térképen. A nyugati határszélen, a szentágotai csárda közelében, 12 halom 

csoportosul ív alakban, a halmok 100-150 méterre esnek egymástól. A második csoport tíz 

dombja félkör alakban helyezkedik el: Nagycigány-halom, Lőter-halom, Zádor-halom, 

Hármas-halom, Aranyos-halom, Kettős-halom, Egyes-halom, Kisgörgető-halom, Kunvágta-

halom. Ehhez a csoporthoz távolabb még négy domb csatlakozik: Bengecseg-, Nagypatog-, 

Kisorgonda- és Nagyorgonda-halom. A félkör végpontjain Nagycigány-halom és a Kunvágta-

halom állnak. Északnyugat felé egy másik csoport sorakozik: Disznó-halom, Tetves-halom, 

Ecse-halom. Ezen a ponton egy másik félkör kezdődik, amely Kunmadarasnál dél felé fordul. 

Az ismertetett határrészen több mint 30 kunhalom csoportosul, elrendezésükből arra 

következtethetünk, hogy egy terjedelmes tábor őrhalmai lehettek. A karcagi határ délnyugati 

részén ék alakban hét kunhalom kapcsolódik. Az ék csúcsát a Karajándó-halom alkotja, ettől 

szétágazva a Péntek-halom, Hegyesbor-halom, Magyarkai-halom, Borsi-halom, Bócsai-halom 

és Tibuc-halom vonalait találjuk. Karcag közelében még nyolc rendszertelenül szétszórt 

kunhalomra bukkanhatunk, ezek közt legnagyobbak a Konta- és a Sárga-halom.
9
 A város bel- 

és külterületén több helyi védettségű kunhalom van. A Kis-Gergely-halom és Pincés-halom 

1987 óta védett. Néhánynak a felületét még ősgyep borítja.  

Összegezve elmondhatjuk, hogy a kunhalmok kialakulásuk szerint különböző 

típusokba sorolhatóak, a kunhalom fogalma alatt a következő halomtípusok értendők: 

kurgánok (sírdombok), őrhalmok, tell típusú halmok (lakódombok), laponyagok, 

                                                 
7
 Tardy János (1996): Magyarországi települések védett természeti értékei, Mezőgazda Kiadó, Budapest (293-

295.) 

 
8
  Tóth, C. (2007). Jász-Nagykun-Szolnok megye kunhalmainak állapotfelmérése. Letöltés dátuma: 2013. 01. 04., 

forrás:http://geogis.detek.unideb.hu/Munkatarsaink/TothCsaba/J%C3%A1sz-Nagykun-

Szolnok%20megye%20kunhalmainak%20%C3%A1llapotfelm%C3%A9r%C3%A9se.pdf 
 
9
 Vagra, S. F.(s.a.). JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE FÖLDRAJZI LEÍRÁSA. Letöltés dátuma: 2013. 

01. 04., forrás: http://vfek.vfmk.hu/00000113/02_01fej.htm 
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határhalmok. Több funkciót töltöttek be, minden valószínűség szerint egy halom sohasem volt 

csak egy funkcióra előkészítve. Elsődleges funkciónak minősíthető a településhatár kijelölése 

(a halmon helyezték el a határok töréspontjait), temetkezési hely (a talajszintbe beásott szintek 

a kelet-európai sztyeppékről érkező állattartó lovas nép hagyatéka), lakóhely funkció 

(kultúrrétegek egymásra rakódása), őrhely (üzenő- és stratégiai szereppel bírtak), vagy éppen 

szakrális célokat szolgáló pogány áldozótér. Másodlagos funkciók közé sorolható az újabb 

településhatár kijelölése, a hírterjesztés, jelzés (nappal füstjelzésekkel, éjszaka tűzzel), újabb 

temetkezési hely (Árpád-kori magyarok és kunok), további őr- és megfigyelőhely, templomok 

helyei (bizonyíték az Árpád-kori templomok és monostorok romjai), valamint egyéb funkciók 

(kivégzések, akasztások helye, feszület, feszületsor, stációk, egyéb keresztény szent jelképek 

elhelyezése).  

Kutatómunkám egyik sarkalatos pontja az Ecse-halom részletes vizsgálata, annak 

felmérése és kataszterezése. Többszöri terepbejárás, feltérképezés és mérés után kíséreltem 

meg elvégezni a halom tudományos elemzését, alapos és több vizsgálati szempontra kiterjedő 

leírást adok a halomról. Az alábbiakban részletesen szeretném bemutatni az Ecse-halom 

szerkezeti, állapotrögzítő és geomorfológiai leírását, egyben rögzítem terepbejárásom 

tapasztalatait is. A kunhalmok kataszteri felmérésének vizsgálati szempontjait egységesen, a 

Dr. Tóth Albert által ajánlott és javasolt felmérési lista szerint végeztem el. 

3. A halom nevének eredete 

Könyvtári és levéltári kutatásaim során kiderült, hogy az általam vizsgált halom 

esetében a név eredete tudományosan tisztázott, elfogadott, ilyen szempontból könnyebb és 

szerencsésebb a halom nevének etimológiai beazonosítása. Ezt azért is fontos általánosságban 

megjegyezni, mert a halmok nevének eredete ma már az esetek legnagyobb részében 

kideríthetetlen. A halmok neveinek többsége hordozhatja a hozzájuk fűződő történeti 

eseményeket, legendákat, mondákat, néphagyományokat, egykori tulajdonosok neveit, vagy 

régi határneveket.
10

 Az általam kutatott halom első írásos említése, mint határhalom, 1521-ből 

olvasható. Minden valószínűség szerint az ecs-öcs, „fiatalabb fivér” rejlik az Ecse-halom 

nevében. Pesty Frigyes Jászkunság I. című kéziratos helynévtárában a következő szerepel: 

„Ecse zug. Ecse nevű kunvezértől kapta a nevét.”
11

 Ugyanezt az elnevezést erősíti meg 

munkájában Dr. Barna Gábor néprajztudós, egyetemi tanár is, nevezetesen Karcagon, az 

                                                 
10

 Tóth Albert (2004): A kunhalmokról – más szemmel, Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás – Debrecen 

(117-123.) 

 
11

 Pesty Frigyes (1978): Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, I.: Jászkunság, Katona József Megyei Könyvtár 

és a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Kecskemét-Szolnok (150-155.) 
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Ecse-halom és Ecse-zug, egy Ecse nevű kun vitézről kapta a nevét.
12

 

A halomhoz néphagyomány, legenda is fűződik, amely a történeti mondák között a 

kincsmondák kategóriájába tartozik. Nem véletlenül nevezték a halmot Aranyos-halomnak is. 

Ez klasszikus példája annak, amikor egy-egy halom több néven is szerepelhet. Talán ezt azért 

is indokolt elmondani és közölni, mert előfordulhat, hogy a környékbeli lakosság éppen ilyen 

néven ismeri őket. 

4. A halom fekvése 

Fekvése, elhelyezkedése szerint az Ecse-halom Karcag határában, már a Hortobágyon 

található, az országos jelentőségű és védett Kunmadarasi-pusztában, amely a Hortobágyi 

Nemzeti Park része. (1. sz. kép) Csak kis része esik a város közigazgatási területére, nagyobb 

része Kunmadarashoz tartozik. Meghatároztam a halom pontos földrajzi koordinátáját, a GPS 

által kijelzett hosszúsági és szélességi fok EOV koordinátája: 794516,080-233021,344. Az ex-

lege védett kunhalom a Karcag, külterület 02623 és a Kunmadaras, külterület 0536, 0537, 

0538 helyrajzi számú ingatlanokon fekszik, melyek a 131/2007. (XII.27.) KvVM rendelet 

értelmében országos jelentőségű védett, valamint fokozottan védett természeti területek, 

továbbá a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a Natura 2000 hálózat „Hortobágy” 

(HUHN10002) Különleges Madárvédelmi Terület és a „Hortobágy” (HUHN20002) Kiemelt 

Jelentőségű Természetmegőrzési Terület részét képezik. Ennek területi folytatása déli 

irányban az Ecsezug-puszta, Karcag határát kijelölő Ecsezug szórvány területe. A halom a 

Németéri-főcsatornától északra, körülbelül 500 méterre található. (2. sz. kép) Felszínét 

elgyomosodott gyep borítja. A területen nem egy, kultúrtörténetileg és tájképileg is egyaránt 

jelentős kurgán van, az Ecse-halom mellett a Nagy-Füves-halom, a Dög-halom és a Zöld-

halom.
13

 (3. sz. kép) 

5. A halom magassága 

Az Ecse-halom tengerszint feletti magassága egységesen a kronstadti (Balti-tenger) 

szintre vonatkozólag 94,7 méter, a halom tetején geodéziai magasságjegy található.
14

 Ha a 

halmokat egymástól való távolságuk alapján osztályozzuk, az Ecse-halomról egyértelműen 

megállapítható, hogy egyes, más néven egyedül álló halom. Ez a leggyakrabban előforduló 

                                                 
12 Barna Gábor (1994): Hősök és hőstípusok a magyar történeti mondákban, Néprajzi Konferencia, Szeged (73-

82.) 

13 Rakonczay Zoltán (2004): A Hortobágytól Bátorligetig, Az Észak-Alföld természeti értékei, Mezőgazda 

Kiadó, Budapest (130-133.) 

 
14

 Tóth Albert (1998): Szolnok megye tiszántúli területének kunhalmai, Szolnok Megyei Levéltár évkönyve, 

Szerkesztette Botka János, Zounuk 3., ( 349-409.)  
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típus, amikor a halmok néhány kilométerenként követik egymást. A halom abszolút és relatív 

magassági paraméterei, valamint a halom településének magassági viszonyai alapján, a halom 

vertikális elrendeződésében megállapítható az a törvényszerűség, miszerint a többi 

kunhalomhoz hasonlóan csak egy bizonyos abszolút magassági határ fölött fordulnak elő. 

 A Hortobágyon és a Nagykunságban lévő halmok esetében a 90 méteres tengerszint 

feletti magasság tekinthető a halmok településének leggyakoribb szintjének, jelen halom 

esetében ez 94,7 méter. (4. sz. kép) A terepi felmérés során több mérést is elvégeztem a 

halommal kapcsolatban. A halom relatív magassága 3,7 méter, már messziről is jól láthatóan 

kiemelkedik környezetéből. (5. sz. kép) Sugara 67,7 méter, nagysága 430 négyzetméter (0,043 

ha), kerülete 425 méter. A halmon átmenő árkolt földút hossza 85 méter, szélessége 2,5 méter, 

emelkedése megközelítőleg 10°. (6. sz. kép) Az út és a halom tetején lévő geodéziai 

magasságjegy távolsága 8 méter, relatív szintkülönbsége 6-7 méter. A geodéziai pont és az 

egykori katonai őrtorony távolsága 18 méter. Megmértem mérőszalaggal a halom átmérőjét is, 

nem volt egyszerű a kivitelezése, ennek értéke 84 méter. 

6. A halom állapota 

Kutatásom részét képezi annak a rizikófaktornak a megállapítása, hogy az Ecse-halom 

környezetében zajló emberi tevékenység mennyire veszélyezteti a halomtest hosszú távú 

fennmaradását, a még megmaradt növénytani és tájképi értékeket. Már most előre bocsájtom, 

hogy az általam vizsgált halom sajnos komoly veszélyforrásnak van kitéve, így védelme és 

megóvása minden esetben indokolt. 

A halom az ép, a megbontott, a ráhordott, a roncsolt, az elhordott és a halomhely 

kategóriák közül a roncsolt állapotot tükrözi jelen pillanatban.
15

 (7. sz. kép) Az Ecse-halmon 

végzett súlyos roncsolás nem a helyi lakosság talaj- és anyagnyerő tevékenysége miatt jött 

létre, hanem elsősorban a közlekedés okozott jelentős károkat a halomtestben. Megmértem a 

halmon átmenő jelenlegi földút hosszát, megközelítőleg 85 méter hosszú, szélessége a 

halomtest közepén 2,5 méter. A nyomsáv is szemmel láthatóan nagymértékű, esős, 

csapadékos időben a talaj felázik, ilyenkor a járművek kerekei egyre mélyebb és mélyebb 

nyomsávot idézhetnek elő, amely további talajerózióhoz vezethet. (8. sz. kép) Sajnálatos 

módon itt azt is meg kell említenem, hogy bejárva a halom közvetlen környezetét 1 hektáron 

belül, annak északi részén, egy-egy kitaposott földutat, egyértelműen járművek kerekeinek 

nyomsávját véltem felfedezni. (9. sz. kép) E kettő közül a halom tövében húzódó út jelenthet 

                                                 
15

 Tóth Albert (2004): A kunhalmokról – más szemmel, Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás – Debrecen 

(117-123.) 
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nagyobb veszélyforrást a halom állapotára nézve, amely potenciálisan magában hordozza a 

további roncsolást és sérülést.
16

 A halmon áthaladó földút roncsoló hatása azonban még nem 

minden. Ecsezugot egyszerűen csak Bombatérnek hívják, nem véletlenül. Az Ecse-halom 

közvetlenül az egykori hortobágyi bombázótér szélén fekszik. A terület 1942 óta szolgált 

katonai célokat, akkor még békésebb formában, majd 1956-1986 között szembesülni kellett a 

rémálommal, ugyanis az itt gyakorlatozó szovjet katonai csapatok okoztak jelentős környezeti 

pusztítást.
17

 A Varsói Szerződés által használt katonai objektum évekig károsította a halmot. 

Különösen roncsolt az egykori megfigyelő torony környéke, amit néhány évvel ezelőtt 

lebontottak, vasanyagát méhtelepre szállították.
18

 (10. sz. kép) A Németéri-főcsatorna partján, 

500 méterre az Ecse-halomtól, egy tábla figyelmeztet bennünket, hogy veszélyes területre 

értünk, s a területre való belépést mindenki csak saját felelősségére tegye meg. (11. sz. kép) 

Ez már szinte önmagában is félelmetesnek tűnik. Ennek megfelelően egyértelműen igazolható 

az a tény, hogy a halmok állapotában károkat, roncsolást és csonkítást okozhatnak különféle 

katonai beavatkozások, esetleg a halmok lőtéri tereptárgyként való használata. Sajnos, ezt a 

sorsot, szovjet „barátaink” itt állomásozása idején az Ecse-halom sem kerülhette el. Aki kinn 

járt az igazi Bombatéren és valóban szembesült azzal a pusztítással, amit itt valamikor a 

szovjet alakulatok végeztek, csodálkozhat azon, hogy az Ecse-halmot nem tüntették el a 

helyéről a szovjet katonai bombák repeszei és szilánkjai. Még ha roncsolt állapotban is, de áll 

a halom, s nem jutott Atlantisz sorsára, mely legendás sziget, illetve kontinens, egy természeti 

katasztrófa következtében eltűnt a Föld színéről, s elmerült az idők végezetéig az óceánban. 

Ez volt Zeusz parancsa és büntetése Atlantisszal szemben. Ha az egykori szovjet katonai 

gyakorlatok és a Bombatérre ledobott számtalan bomba eltüntette volna a Föld felszínéről 

Ecsezugot és az évszázadok titkait magában őrző Ecse-halmot, vajon mit hagyott volna ránk, 

mit örökített volna át az utókorra? S a bombák felhőjében és sűrűjében elsüllyedt „karcagi 

Atlantisz” ugyan kinek a büntetése lett volna, amit itt ránk mértek egykor, szüleinkre és 

nagyszüleinkre? Az egykori szovjet érdekeket tiszteletben tartó magyar vezetésé, vagy éppen 

Moszkváé, ki tudja már, hogy ez kinek a csapása és haragja lett volna. Mindenesetre nagyon 

elgondolkodtató és nyugtalanító ez a kérdés. (12. sz. kép) 

És még valami. Van még egy rizikófaktor, amely hosszú távon veszélyeztetheti ennek 

                                                 
16

 Babai, D. (dátum nélk.). Halmok jelenlegi állapota. Letöltés dátuma: 2012. október 24., forrás: 

http://www.kunhalmok.hu/magyar/oldalak/foglalkoztato/ 

 
17

 Körmendi Lajos (2006): Az álom fonákja, Válogatott írások, Barbaricum Könyvműhely, Karcag (185-190.) 

 
18

 Tóth Albert (2002): Az Alföld piramisai, Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás (5-9., 75.) 
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a halomnak az állapotát. Valahányszor csak kinn jártam és vizsgáltam a halmot, szinte minden 

alkalommal nagy mennyiségű szarvasmarha- és juhtrágyát véltem felfedezni a halomtesten és 

annak közvetlen 1 hektáros környezetében is. (13-15. sz. kép) A halom már talajerózióval 

sújtott részén jól kivehetőek e haszonállatok patáinak nyomai, helyenként mély nyomot 

hagyva, erősen belefúródva a sérült talajzónába. Kérdezem, hogy az ilyen jellegű intenzív 

állattartás nem sodorhatja-e az Ecse-halmot is az Ágota-halom sorsára. Ugyanis a nagyarányú, 

intenzív tiprás hosszú távon itt is megváltoztathatja a halom alakját, a halmon történő 

legeltetés miatt tovább sérülhet a növénytakaró, ennek következtében fokozódik a 

talajerózió.
19

 (16-19. sz. kép) 

7. A halom felszíne 

A halom felszíne erősen kultúr jellegű, egyértelműen magán hordozza az antropogén 

hatások jeleit. A halom tetején, a halmon átmenő földúttól balra, geodéziai magasságjegy van, 

melynek tengerszint feletti magassága 94,7 méter. A földúttól jobbra pedig, a halom erősen 

lecsonkított déli részén, az egykori katonai őrtorony 2,8x2,8 méteres beton alapzata található. 

(20. sz. kép) Az őrtornyot és a tetején lévő őrbódét néhány évvel ezelőtt lebontották és 

vasanyagát elszállították a méhtelepre. (21. sz. kép) Ez azért is vált indokolttá, mert egyrészt 

balesetveszélyessé vált a torony szerkezete és állapota (az arra járók akarva-akaratlanul, de 

kíváncsiságból mindig felmásztak a toronyra), másrészt pedig teljes mértékben tájidegen 

elemnek volt tekinthető, mivel rontotta a természetes képet. 

Több olyan természetes és mesterséges eredetű tárgy található a halom felszínén, 

amely rontja a vizuális hatást: állati trágya, bagolyköpetek, vas- és betondarabok, vasszegek, 

drótfonatok, konzerves doboz maradványok, alumíniumkanál, fonottkosár-maradvány, 

textíliafoszlányok, tégla- és cserépdarabok, tört üvegmaradványok, az egykori katonai 

őrtorony betonalapzata, földbe öntött betonmaradványok, a halom tetején pedig a már említett 

geodéziai magasságjegy. Az elszórt számtalan cigarettacsikk, valamint a sörösüvegek 

maradványai az emberi butaság és felelőtlenség jelei, holott sokkal nagyobb tiszteletet és 

védelmet érdemelne ez a kunhalom. A mellékletben feltüntetett gazdag, de egyben riasztó 

képanyagból kiderül, hogy miért szorul kiemelt megóvásra ez a kunhalom. A további 

roncsolás és degradáció elkerülésének érdekében próbálok eljárni a jövőt illetően a Közép-

Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél, illetve a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságánál. Kutatómunkám elsődleges célja az Ecse-halom 

                                                 
19

 Babai, D. (dátum nélk.). Kunhalmok. Letöltés dátuma: 2012. október 24., forrás: 

http://www.kunhalmok.hu/magyar/oldalak/hatarozo/ 
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maximális, mindenre kiterjedő megvédése és megóvása. (22-36. sz. kép)  

8. A halom közvetlen környéke 

A halom közvetlen környékének vizsgálatánál a halmot ölelő kb. 1 hektáros területet 

jártam be, ezt a nagyságrendet ajánlja a kataszterezési szempont is. (37. sz. kép) A területen 

lévő marha- és birkatrágya arra utal, hogy a legelő használata intenzív, a halomtesten pedig 

egyértelműen kirajzolódnak a gépi kaszálás nyomai. 500 méterre a halomtól húzódik a 

Németéri-főcsatorna, rajta csatornahíd. (38. sz. kép) Több szórványépület is található a halom 

közvetlen közelében. Találunk egy időszakosan igénybe vett kis tanyát, a hozzá tartozó nyitott 

karámmal, ahol az Igari Kft. magyar szürkéket tart és legelteti a csordát a területen. (39. sz. 

kép) A halom tövében Kerekes Sándor gazdálkodó tanyaépületei találhatóak, továbbá 

birkahodály, szalma-és szénabálák, karámok, disznó-és csirkeólak, gémeskút, itató és 

géppark. (40-41. sz. kép) Sanyi bácsi évtizedek óta él ezen a tanyán Erzsike nénivel - a velük 

készült riportanyagomat a 13. fejezetben foglalom össze-, ez pedig ma már ritkaságnak számít 

az ecsezugi tanyavilágban, hiszen szinte teljesen elnéptelenedett ez a szórványrész. 

Olyannyira, hogy 2012 nyarán az Ecsezugi tanyaközpontból az utolsó család, Ökrös Antal 

családja is elköltözött, így a tanyaközpont az egykoron elnéptelenedett Baranya megyei 

Gyűrűfű sorsára jutott. Bátran ki merem jelenteni, hogy Ecsezug Karcag Gyűrűfűje. (42. sz. 

kép) 

9. Régészeti adatok 

Az Ecse-halom feltáratlan. A régészeti értékek meghatározásánál a kunhalmok 

esetében alapvetően két tényezőt kell figyelembe venni. Egyrészt azt, megvizsgálva a halom 

felszínét, hogy található-e rajta régészeti leletanyag, csontmaradványok, cserépdarabok és 

törmelék. Megvizsgálva az Ecse-halom felszínét, ilyen régészeti anyag nem található rajta, 

egy kis területtől eltekintve zárt gyeptakaróval rendelkezik. Ennél fogva régészeti 

szempontból kevésbé informatív. Nagy valószínűséggel rézkori temetkezés helye, melybe a 

későbbi évszázadokban a kunok is temetkeztek.
20

 A rézkori (Kr.e. 2300-1900) temetkezés 

sajátossága az volt, hogy gödröt ástak a későbbi halom közepén, tölgyfagerendával fedték, 

esetleg a sírkamrát faszerkezettel borították be. Erre emelték a halmot, ez volt a halott háza. 

Zsugorítva helyezték el a halottat felhúzott lábakkal, lepelbe vagy pokrócba csavarták a 

holttestet, okkerrögöt tettek mellé (vörös színű földfesték), ezzel a túlvilági életet próbálták 

biztosítani. A halott feje alá üröm került. A későbbiekben erre többször rá is temetkeztek. 

                                                 
20

 Dr. Marietta  Csányi, et. al. (2005. 01.). KARCAG VÁROS ÖRÖKSÉGVÉDELMI 

HATÁSTANULMÁNYOZÁSA. Letöltés dátuma: 2013. 01. 04., forrás: 
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Zsugorított fektetéssel, ékszereikkel a társadalomban elfoglalt helyüket reprezentáló 

eszközökkel temették el a halottakat. Ruhatűk, karperecek a nőknél, fegyverek, nyakékek és 

hajkarikák a férfiaknál, s minden melléklet nélkül temették el a szegényeket. Az arcukat 

mindig kelet felé fordították, a férfiakat észak-déli tájolású sírba helyezték el, a nőket pedig 

éppen fordítva. Halottaikat gazdag edénymelléklettel temették el. A rézkori alaptemetkezés 

után gyakran több népcsoport is beletemetkezett a halmokba, így sok esetben nem egy, hanem 

több temetkezés helyét ugyancsak jelölhetik. Az ásatás során csontdarabkák, cseréptöredékek, 

paticsdarabok, neolit, bronzkori, szarmata és Árpád-kori leletek kerültek elő ezekből a 

halmokból. 

A másik szempont, amely alapján a halmok régészeti adatait megadhatjuk, a halmon 

történő legális régészeti ásatás ténye. Az Ecse-halmon régészeti ásatás nem volt. A 

kunhalmok régészeti geomorfológiai típusai közül az általam vizsgált halom kurgán típusú, 

kör alaprajzú, lankás oldalakkal emelkedő, 3,7 méter magas, csúcsban végződő kúpszerű 

forma. A XII-XIII. században a kunok társadalmi helyzetüktől függetlenül kurgánt emeltek a 

halottaik sírja fölé, vagy a már meglévő kurgánba temetkeztek. A sírok többsége nyugat-keleti 

tájolású, de előfordulhat kelet-nyugati és észak-déli is. A Magyarországra költözött kunok 

vezető rétege a XIV. század közepéig magányos sírokba temetkezett, a köznép pedig a XIII. 

század második felétől nagy sírszámú szállástemetőket létesített, rendszerint a történelmileg 

jóval korábbi kurgánokon, függetlenül attól, hogy állt-e ott korábban templom, vagy sem. A 

szállástemetők ilyen elhelyezkedésében a táji adottság is szerepet játszott, hiszen ha a mai 

Nagykunság területét nézzük, a vízjárásos terület elég nagy volt, ésszerű volt a kiemelkedő 

halmokon temetkezni. Egy biztos, hogy a magyarországi kunok régészeti kutatását jelentős 

mértékben gazdagították ezen a területen, a Karcag-Asszonyszállási ásatásokon tett 

megfigyelések.  A kunok temetkezési szokásainak három legfőbb jellemzője a kurgánon 

(kunhalom) álló csészetartó szobor, szobrok, a kurgánba való temetés, valamint a 

lovastemetkezés. Ez utóbbi, valamint az ősök tiszteletére állított szobrok a történelem 

folyamán elenyésztek. Az egykori kun ősök tiszteletére, valamint a kunok betelepedésének 

emlékére 1995-ben avatott kun emlékhely kőszobrai Karcagon, a XIII. századi eleink 

sírszobrainak pontos másai, annyi eltéréssel, hogy a kezükben tartott áldozati csésze helyett a 

kun városok címerét láthatjuk. Művészi alkotások ezek, a karcagi Györfi Sándor munkái, de 

ugyanakkor a kun sírszobrok bizonyos típusait mintázzák.
21

 (43. sz. kép) 

                                                 
21 Bartha Júlia (2002): A Kunság népi kultúrájának keleti elemei, Studia Folkloristica et Ethnographia 44, 

Debrecen (105-119.) 
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A régészet itt elsősorban a temetkezési szokásokban továbbélő pogány szertartás 

nyomait találta meg, köztük a kultikus növényként használt, archeo-botanikai vizsgálatokkal 

alátámasztott anyarozs (Secale cornutum) és ürömfű (Artemisia) felhasználását, melyek a kun 

temetkezési szokások specifikumaként értékelhetőek.
22

 A két növény közül az anyarozs 

(Secale cornutum) használata tűnhet izgalmasabbnak és kevésbé tisztázottnak az ürömfűvel 

szemben. Anyarozzsal elsősorban a halottak koponyájának környékét szórták be, tehát pogány 

temetkezési rítusra utaló nyom és emlék. Sokkal nagyobb tekintély illeti meg és használat 

jellemzi a népi narkotikumok között is. Szokás még hívni a rozs gombás megbetegedése után 

rozsüszögnek, esetleg varjúkörömnek is. Az orvostudomány többször is használta a 

méhizomzat összehúzódásának fokozására, a szülés utáni vérzés enyhítésére. Az 

asszonyszállási kun sírokban minden valószínűség szerint nem a vérzéscsillapító hatása miatt 

került, hanem mert ismerték hallucinogén hatását (az 1930-as években izolálták az anyarozs 

hatóanyagát, a lizergsavat, majd később ebből szintetizálták a ma már világszerte ismert 

kábítószert, az LSD-t.) Közismert más hatásáról is, mivel olyan anyag, amely a hiedelmek 

szerint élénkíti a nemi vágyat és a nemi aktivitást. Afroditéről, a görög istennőről nevezték el 

mindazokat a szereket, amelyektől a szexuális vágy felkeltését, vagy visszaadását főleg a 

férfiak remélik. Ebből kifolyólag egy sajátos afrodiziákum is, amelyről egy XVII. századból 

való kézirat így számol be: „felindítják a férfiúságot és szaporítják a magot.”
23

 

A Karcag környéki kun temetkezési szokások másik kultikus növénye az ürömfű 

(Artemisia) volt, amelynek a felhasználása talán már tisztább képet mutat. A Kárpát-

medencében előforduló négy fajtája közül itt, a Nyugat-Ázsiából származó fehérürömre kell 

gondolnunk (Artemisia absinthium), ennél fogva a törökségi kultúrából származik 

felhasználása. A növényt elsősorban rontáselhárító célzattal tették a sírokba, ma is ilyen céllal 

használják még Kazahsztánban a kazakok és a Kaukázusban élő kumük nép. A misztikus 

világkép is felhasználja az ürmöt démonűzésre, ártó erők távoltartására. A középkorban 

elterjedt neve a boszorkányseprű, arra is utal, hogy e növény bizonyos módon alkalmazva, 

füst, főzet, olaj, alkohol, kenőcs formában egyik lehetséges röptető-, vagy segédeszköze a 

dimenzióváltásnak, a látásmód megváltoztatásának. Ezt támasztja alá szélsőséges könnyítő és 

csíraölő hatása is. A középkori temetőből Selmeczi László Karcag-Asszonyszálláson végzett 

ásatási indexei az egyetlenek, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy a XIV-XVI. századi 

kun temetkezési szokásokban még nagy szerepet kapott a fehérüröm. 

                                                 
22

 Selmeczi László (1992): Adatok és szempontok a kunok régészeti kutatásához Szolnok megyében. Régészeti- 

néprajzi tanulmányok a jászokról és a kunokról. Debrecen (14-15.)  

 
23

  Magyary-Kossa Gyula (1929-1940): Magyar orvosi emlékek. I-IV. Budapest  
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10. Botanikai értékek, a talajtani vizsgálat eredményei 

Elmondhatjuk, hogy a kunhalmok növényvilága általában egységes képet mutat. A 

több ezer évvel ezelőtt kialakított, túlnyomó többségében a löszös termőterületek 

növényvilágának menedékül szolgáló földpiramisok napjainkban egyre ritkábban 

megfigyelhető, egyre pusztuló természetes növénytakarója ugyan nem mutat nagy 

változatosságot a megjelenő fajok, növénytársulások tekintetében, mégis jelentős értéket 

képvisel. A Hortobágy, a Nagykunság és a Hajdúság kunhalmokban rendkívül gazdag. Ezek 

részletes megvizsgálása során megállapítható, hogy a halmok esetében uralkodó 

felszínborítási típus a szántóföldi kultúra, de ez országos viszonylatban is igaz kunhalmaink 

jelenlegi helyzetét tekintve. A hortobágyi halmoknál a sziki ősgyep kiemelt botanikai értéket 

jelent.
24

 

Az általam vizsgált Ecse-halom felszíne bolygatott, erősen leromlott, elgyomosodott 

gyep borítja. A halom felszíne többnyire fűvel borított, ez a roncsolás helyén azonban jelentős 

foltban hiányzik. Vizsgálataim során a következő domináns növényfajokat találtam a halom 

felszínén: fehér üröm (Artemisia absinthium), kövér porcsin (Portulaca oleracea), ligeti zsálya 

(Salvia nemorosa), mezei cickafark (Achillea collina), útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), 

mezei iringó, népies nyelven „ördögszekér” (Eryngium campestre), lila ökörfarkkóró 

(Verbascum phoeniceum). (44-50. sz. kép)  

A halom talajtani vizsgálatával kapcsolatban jelen állapot szerint egyelőre sajnos nem 

tudok pontos adatokkal szolgálni, és ez nagy szívfájdalmam, de a Közép-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélye a kunhalom és 

közvetlen környékének (1 ha) botanikai, cönológiai vizsgálatára, megfigyelésére, valamint 

zoológiai megfigyelésére és a halom méretére vonatkozó adatok felvételére vonatkozik. Tilos 

a vizsgált, megfigyelt fajok gyűjtése, befogása. Mivel az Ecse-halom állapota erősen roncsolt 

–ennek okát megfigyeléseim, vizsgálataim és méréseim alapján már kifejtettem az előző 

fejezetekben-, kerülni kell a halom felszínének további bolygatását, ezért a kérelmemben 

szerepeltetett talajtani mintavétel nem engedélyezett. Ugyanis az erősen degradálódott 

kunhalomból kiemelni kívánt bármilyen nagyságú talajmennyiség, illetve az annak 

eredményeként visszamaradó „gödrök” megváltoztatnák az ex lege védett kunhalom jellegét, 

állagát. A kunhalmot borító növényzet foltokban történő eltávolításában a megbontott 

talajfelszínen felgyorsulna a talaj pusztulásának folyamata, továbbá lehetőséget biztosítana a 

                                                 
24 Segédletek Letölthető anyagok. (dátum nélk.). Letöltés dátuma: 2012.. október 25., 

forrás:http://www.kunhalmok.hu/magyar/oldalak/segedletek_kunhalom/ 

 

http://www.kunhalmok.hu/magyar/oldalak/segedletek_kunhalom/
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jelen növényzet helyett agresszív, nem kívánatos növényfajok megtelepedésére, mely 

ellentétes az 1996. évi LIII. törvény 31. §-ban foglaltakkal.  

11. Tájképi értékek 

A kunhalmokat négy tájképi értékkategóriába soroljuk: kiemelten értékes, értékes, 

közepesen értékes, nem értékes.
25

 Megítélésem szerint, a halom tájképi értéke alapján az 

értékes halmok kategóriájába tartozik. Ez azt jelenti, hogy magas, illetve közepes magasságú 

a halom, 500 méteres sugarú körön belül némi zavarással: jelen esetben fasor, a Németéri-

főcsatorna, tanyaépületek, hodályok, nádas, tehenészet, telepített erdő. 

 Távolról a halom épnek tűnik, szabályos kúpszerű formát mutat, viszonylag könnyen 

látható és beazonosítható, erőteljesen kiemelkedik környezetéből.  A halom az ecsezugi tájnak 

sajátos látványa, a tájból való kiemelkedésével szinte tekintélyt és tiszteletet kölcsönöz 

magának. (51-52. sz. kép) Közeledve a halomhoz azonban egyértelműen kirajzolódnak a 

roncsolás nyomai, a távolról szabályos kúpnak vélt forma hirtelen megváltozik, közelről már 

kettős kúpformát tükröz, egy magasabb, jobb állapotban lévőt, és egy alacsonyabb, csonkolt 

kúpot. A halomtest szimmetriaviszonyai alapján történő osztályozás szerint 

megkülönböztetünk szimmetrikus és aszimmetrikus típusokat. A szimmetrikus palástú 

halmokat jelentősebb utólagos antropogén behatás még nem érte. Ha viszont a halomtestből 

valamilyen oknál fogva egy jelentős darab hiányzik, akkor azt aszimmetrikusnak kell 

minősíteni. Ilyen az általam vizsgált Ecse-halom is. Mint ahogy azt már kifejtettem, az Ecse-

halom esetében többek között a tetőn keresztül zajló közlekedés, a földút bevágódása okozott 

károkat, tehát antropogén aszimmetriát mutat, amely jelentős megbontást, roncsolást okozott a 

halomtesten. A halom környékén járművek által kitaposott nyomok és több „ad hoc” jelleggel 

kialakított földút fedezhető fel, helyenként tapasztalható a talaj szikesedésének folyamata, 

padkás-szikesek és vakszik kialakulása. (53-54. sz. kép)  

Az Ecse-halom esetében megfigyelhető annyi pozitív irányba történt változás, hogy a 

megfigyelő tornyot lebontották. Ezzel javult valamelyest a halom tájképi értéke, viszont a 

rajta átvezető út, valamint az intenzív állati tiprás miatt, ami a halomtestben okozott 

maradandó károkat, mégsem könyvelhetünk el teljes sikert a halom állapotának változásában. 

  

                                                 
25

 Tóth Albert (2004): A kunhalmokról – más szemmel, Alföldkutatásért Alapítvány, Kisújszállás – Debrecen 

(117-123.) 
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12. Irodalmi, néprajzi, kultúrtörténeti vonatkozások 

Az Ecse-halom irodalmi, néprajzi és kultúrtörténeti vonatkozásban is értékes lehet, s 

nem véletlen, mivel több halomhoz is fűződnek legendák, történetek, hiedelmek, egyéb 

néprajzi kuriózumok. Valamennyi a régmúltban lejátszódó események indexei. Az Ecse-

halomhoz fűződő hagyomány a történeti mondák között a kincsmondák kategóriájába 

tartozik, talán éppen e miatt hívták még Aranyos-halomnak is. Az általam vizsgált Ecse-

halom története a török kort idézi, a legenda Kimnach Ödön 1903-as írásában olvasható: 

 „Kápolnás községben élt egy rendkívül zsugori ember, aki temérdek pénzt 

összeharácsolt a szegény emberektől. Egyszer a törökök (vagy tatárok) betörtek az országba, 

és ami értékes dolog volt, mind elhordták. A zsugori megijedt, és szegény testvérét, aki 

harangozó volt, rávette, hogy ássák el a kincset a torony fundamentumába. Mikor éjjel már a 

pénz lenn volt a gödör fenekében, fel akart jönni a harangozó, aki a pénzt levitte. De amint a 

gödör szélén volt már, zsugori öccse az ásóval fültövön vágta úgy, hogy az elszédült és 

gödörbe esett. Öccse ráhányta a gödör földjét, azonban haza nem mert menni, mert félt, hogy 

addig valaki felássa a pénzét. Valami nyöszörgést hallott a föld alól efféle szavakkal: "Adja 

Isten, hogy soha innen el ne mehess, hanem mint valami macskának, éjjel-nappal nyitva 

legyen a szemed, úgy őrizd a kincsedet!" Azután csönd lett. Hajnalban nagyot nézett, mikor 

felébredt, mert macskává lett, próbált beszélni, de nem tudott. Reggelre megérkeztek a 

törökök (tatárok), a falut felgyújtották, a lakosokat leölték. A templomnak is csak a fala 

maradt meg. Tenger sok év eltelt, begyepesedett a falu helye, csak a templom omladozó falai 

maradtak fenn. Azonban a csikós, gulyás, kanász, juhász, nem mert közel menni se éjjel, se 

nappal a romhoz, mert akármerről akarta megközelíteni, két tüzes szem csillogott felé. 

Egyszer iszonyú zivatar lett. Egy juhász csacsin akart menni, de útközben utolérte a vihar. 

Behúzódott hát a kidőlt-bedőlt toronyba, a kalapját szemére húzta és lefeküdt. Éjjel volt már, 

mikor fölébredt, fölnéz, hát két tüzes szem nézi közvetlen közelről. Felugrott, botjával a két 

szem közé ütött, s ím, a macska borzasztó ordítására megnyílt a föld és elnyelte. Amint a résen 

benézett, a sok kincs fénye majd elvette szeme világát. Rögtön ásni kezdett és nemsokára egy 

zsák pénzt ásott ki. Azután gondosan leföldelte a gödröt, a pénzt felrakta a csacsira és 

hajnalra haza is vitte. Tizenhárom éjszaka mindig vitte, amikor az utolsó zsákkal is hazavitte, 

a csacsit agyonverte, mert félt, hogy elárulja. Ettől az időtől fogva nem tudott nyugodni, mert 

félt, hogy ellopják a pénzét. Egyszer ismét a törökök elől menekült a falu. Ő is két cselédjével 

ládákba rakta a temérdek pénzt és az Aranyos-halom (mások szerint az Ecse-halom) oldalába 

egy mély gödröt ásatott, ahova a csolnakot leeresztették, azután bebuktatta a két embert a 
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gödörbe és ráhányta a földet. Amint elsimította és letaposta a földet, a lába belesüppedt 

térdig a földbe, de ki nem tudta húzni. Megbolondult, míg el nem halt, úgy maradt, mert ki 

nem lehetett ásni a földet, mivel az ásó nem ment bele semmi szín alatt.”
26

 

13. Élő példa az Ecsezugi tanyavilágból: riport Kerekes Sándorral és Darai 

Erzsébettel 

A Karcaghoz tartozó Ecsezugi tanyavilág mára már szinte teljesen elnéptelenedett. A 

8. fejezetben (a halom közvetlen környezete) beszámoltam és írtam arról, hogy Ökrös Antal 

családja volt az utolsó olyan család, aki még az Ecsezugi tanyaközpontban élt. 2012 nyarán 

azonban ők is elköltöztek a tanyaközpontból és Karcagot választották új otthonuknak. 

Ritkaságnak és bátran fogalmazhatok úgy is, hogy szinte már kuriózumnak számít az, ha bárki 

is vállalja az itteni, szórt tanyavilágra jellemző életformát. Az egyik ilyen üdítő kivétel 

Kerekes Sándor, aki 1977 óta él Ecsezugon, tanyája többek között az általam vizsgált és 

kutatott Ecse-halom tövében húzódik meg, Karcagtól 15 kilométerre. Sanyi bácsival és 

élettársával, Erzsike nénivel, 2012 tavaszán ismerkedtem meg. Többször jártam náluk a 

tanyán, minden egyes alkalommal, örömmel és szeretettel fogadtak, és elmondhatom, hogy 

mind a mai napig szívesen látott vendég vagyok náluk. Az Ecsezugi tanyavilág mozaikszerű 

feltérképezéséhez, valamint az egykori „bombatér” történetéhez nagy segítséget nyújtottak 

kutatómunkámban, sok hasznos információval szolgáltak. De leginkább mint élő példa az 

Ecsezugi tanyavilág mindennapi életébe engedtek betekintést. A velük készített riportomat az 

alábbiakban közlöm.   

1. Legyen szíves bemutatkozni, hol és mikor született, mióta tetszik itt élni? Mivel 

foglalkoznak a tanyán? 

1940. május 20-án születtem Karcagon. Sokáig a karcagi termelőszövetkezetben 

dolgoztam. Kunlaposon laktam, aztán költöztem ide Ecsezugra. 1977-ben kerültem ide erre a 

tanyára, csőszként dolgoztam a „bombatéren”. Ez leginkább nyári munka volt, birkákat kellett 

legeltetni, persze ezt meg is fizették nekünk. Azóta itt vagyok, és sok minden meg is változott. 

Az a tanya, amelyben most élünk, egy gátőrház volt valamikor, korábban a Magyar 

Honvédségé és a termelőszövetkezeté volt. Ma a Hortobágyi Nemzeti Parktól béreljük mind a 

tanyát, mind pedig a földeket, amin gazdálkodunk. Ez lényegében szinte teljesen legelő 

terület, évi 600 000 forintot fizetünk 100 hektárért. A gépeket lényegében szántásra, 

kaszálásra, betakarításra és darálásra használjuk.  
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 Kimnach Ödön (1903): Helynevekhez fűződő mondák Karczag vidékén, Ethongraphia XIV (58-60.) 
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2. Mesélne a családjáról néhány szót? 

5-en voltunk testvérek, mindegyik testvérem meghalt már, én maradtam sajnos 

egyedül. 14 éves korom óta magam élek és dolgozom. 1974-ben halt meg az édesapám. 

Egykori feleségeimről annyit mondanék, hogy az első meghalt, a másodikkal pedig külön 

költöztünk. Most Darai Erzsébettel élek együtt itt a tanyán. 2 fiam van, Kerekes Sándor 

(1960) és Kerekes József (1985), valamint 3 unokám. Állattartással foglalkozom. Van 

körülbelül 160 darab birkám, 30 darab szarvasmarha, valamint aprójószág, pulyka, tyúk és 

gyöngyi. Az állatokat egyrészt a magunk céljára neveljük, másrészt eladásra is tartjuk, hús és 

gyapjú formájában.  

3. Mesélne a bombatérről és annak történetéről? Milyen élményei vannak a bombatéri 

gyakorlatokkal kapcsolatban? 

1951-ben alakult meg ez a bombatér, nemzetközi bombatérként is emlegetik. Ebben a 

tanyában katonákat helyeztek el akkor, majd később átvették a „ruszkik” 1956 után. Mára már 

mindent lebontottak, csak ez a központi gátőrház maradt fent, amiben most is lakunk. Az igaz, 

hogy mindennaposnak volt tekinthető a gyakorlatozó bombázás, de nem volt különösképpen 

olyan nagy horderejű. Volt azért, hogy időnként meg-megijedtünk. A hozzánk legközelebbi 

bomba 300-400 méterre esett le innen, nyoma ma is látható.   

4. Az Ecse-halomról és az egykori katonai őrtoronyról tudna-e mesélni? 

Az őrtornyot 5 éve lebontották és feltehetően elszállították a méhtelepre. Azért, mert 

életveszélyessé vált az állapota, valamint aki arra járt, egyből felmászott rá, mellesleg 

tájidegen elemnek számított. A területen lévő köveket, téglákat, betondarabokat, vasdarabokat 

és minden egyéb maradványt összeszedtek és eltakarítottak innen. Az Ecse-halom jelképesen 

már akkor is megvolt- folytatta tovább Erzsike néni-, ehhez tájékozódtak. Nagyivánról jött át 

egy út, úgy jártak át ökör vagy lovas szekérrel, de akkor még ez ritkaságnak számított. Akkor 

még nem volt itt ilyen nádas, egy jó csapás vezetett ide, illetve Karcagra. Ez volt 

gyakorlatilag a csordajárás útja, ez az út vezetett a piacra is Karcagra, innen a tanyavilágból. 

Nekem így sorolta el ezt édesapám. Azt is említette, hogy a Németéri-főcsatornát 1951-ben 

hozták létre.   

5. Szeretnek-e itt élni? Hogyan telnek a mindennapok? 

Szeretünk igen, ide születtünk és ez az életünk, megszoktuk jóformán ezt az életet. 

Más nem is nagyon érdekel minket az állattartáson kívül. Egyrészt 8 osztályunk van, a mai 

világban ezzel tovább úgysem tudnánk menni, másrészt megvan mindenünk, televízió, rádió, 

villany. Van mikor szoros a munka, például ha elletés van, de van, mikor lazítunk. De 

egyébként mindig van mit csinálni, nem unatkozunk. A napok változatosak és persze jók is. A 
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tél viszont elég nehéz, hideg, rosszak a körülmények, de nem lehet szabotálni, meg kell 

csinálni mindent. 

6. Támogatást vagy egyéb juttatásokat kapnak-e? Sok tanya van itt az Ecsezugi 

tanyavilágban? Az Ecsezugi juhászat múltjáról tudna-e valamit mondani? 

Igen, kapunk valamennyit, legnagyobb arányban pályázati úton a Vidékfejlesztési 

Minisztériumtól. Itt szétszórtan már alig vannak tanyák. De találunk azért elvétve, több 

közülük csak szezonális, ahol nincsen állandó lakos. Talán rajtunk kívül még Csontos György 

és családja él a Németéri-főcsatornánál. Évtizedekkel ezelőtt nagyban folyt a juhászat, de még 

a rizstermesztés is, amely a Tilalmasi Állami Gazdaság része volt. A tanyaközpontban lakott 

kint vagy 10-15 család, egytől-egyig birkagondozók, gyerekek is akadtak jócskán. Fejőházat 

is létesítettek, hodályokat is építettek. Sajnos az 1990-es években ez megszűnt a 

privatizációval együtt, ma Szilágyi János gazdálkodó tehenészete működik ott.  

7. Mit vár Sanyi bácsi a jövőtől? 

 Még hosszú, boldog és tartalmas nyugdíjas éveket és egészséget szeretnék. Ehhez 

kérem Isten segítségét és ezért is imádkozok. Sajnos a szememmel vannak problémák, 

nemrég megműtötték az egyiket a Debreceni Klinikán, de remélem, hogy mihamarabb 

felépülök. Szeretnék minél több időt tölteni az unokáimmal, ha kilátogatnak ide a tanyára, 

mert mi már szinte ki se mozdulunk innen. Munkámban nagy segítséget jelent József fiam, a 

jövőben ő vehetné át a mi munkánkat. 

Köszönöm a riportot! 
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14. Befejezés, diszkusszió 

Az Ecse-halom komplex földrajzi és kultúrtörténeti elemzése jelentette önálló 

kutatásom célkitűzését, azért végeztem el a kutatási munkálatokat, hogy a halomra vonatkozó 

szegényes állapotrögzítő adatokat saját kutatási eredményeimmel kiegészítsem. A halom 

feltérképezése során részletes elemzést készítettem az egyes kataszterezési szempontok 

alapján, amelyek magukban foglalják a kutatási munkámból levont következtetéseket is, a 

jövőben pedig táptalajt adhatnak további kutatási tervek kivitelezésére. Az Ecse-halom 

kutatását és felmérését illetően 2014. december 31-ig rendelkezem hatósági engedéllyel a 

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, így a 

fenn megnevezett időpontig havi rendszerességgel, folyamatosan vizsgálom ezt a kunhalmot 

és végzek róla állapotrögzítő felmérést.  

Mivel a kunhalmok többsége kultúrtájban helyezkedik el, az antropogén károsító 

hatások miatt fokozottan veszélyeztetettek, folyamatos védelem és óvás szükséges ahhoz, 

hogy fennmaradjanak az utókor számára. Hatékony védelmük a megfelelő jogi háttér nélkül 

ma már elképzelhetetlen, ennek elméleti keretei mára ki is alakultak. Hosszú és göröngyös út 

vezetett ahhoz, hogy országos védelemben részesülő értékké válhassanak, de el kell ismerni 

azt a tényt, hogy ugyanakkor mindennapi, gyakorlati védelmük még napjainkra sem 

tekinthető teljes mértékben megoldottnak.
27

 

Kutatómunkám jelen fejezetben történő zárásaként bátran ki merem jelenteni, hogy 

meglehetősen turbulens időszakot élünk.  Bízom abban, hogy az Ecse-halmot érintő kutatási 

témámmal és eredményeimmel olyan természeti értéket sikerült feltárnom és bemutatnom, 

amely valóban felkelti mindenki, nem utolsó sorban pedig a saját korosztályom érdeklődését 

is a téma iránt, egyúttal kutatási tevékenységemmel sikerült felhívnom a figyelmet az Ecse-

halom megvédésére és megóvására.  Szülővárosom kultúrtörténeti értékei a lábunk alatt 

hevernek, csak le kell hajolnunk értük. Karcag kun emlékhelyekben és földrajzi értékekben az 

ország egyik leggazdagabb része, jöjjenek el Önök is, legyenek részesei ennek a múltbéli 

élménynek és misztikus időutazásnak. A téma iránt érdeklődőknek jó szívvel ajánlom az 

általam felhasznált szakirodalmat, melyet dolgozatomban a 15. fejezetben tüntetek fel. 

  

                                                 
27

 Kiss, C. (1998.). A kunhalmok védelme és megtekintésük lehetőségei. Letöltés dát.: 2012. október 25., 

forrás:http://www.nimfea.hu/programjaink/nvtka/20kunhalmok.htm 
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1. számú ábra 

 
 

Egy XVIII. századi vázlat a karcagi vitás határrészekről: az Ecse-halom már ezen a vázlaton is fel van tüntetve.  

(Elek 2008) 
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2. számú ábra 

 
 

Karcag vízjárta határa az ár-és belvízmentesítési munkálatok előtt: a város határában egykoron több mint ötven kunhalom 

emelkedett. Az Ecse-halom az asszonyszállási közlegelő, Bugyogó határán található. 

 (Tóth 2008) 

 

 
3. számú ábra 

 
 

Karcag és környező települései (Püspökladány, Nádudvar, Kaba) egy XIX. századi térképen az Ecse-halommal. 

 (Nach Ziechenschlüssel, Geripp Assistent Scherling 1894) 
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4. számú ábra 

 
A Karcag határában lévő kunhalmok és elpusztult falvak térképén is jól kivehető az Ecse-halom Asszonyszállás északi 

határán. A térképet Györffy István készítette 1921-ben. (Bartha 2002) 

 

 

1. számú kép 2. számú kép 

  
Az országos jelentőségű Kunmadarasi-puszta 

 

A halom a Németéri-főcsatornától 500 méterre húzódik 

 
3. számú kép 4. számú kép 

  
Útban az Ecse-halom felé: kitérő a Nagy-Füves-halomra Az Ecse-halom tetején lévő geodéziai magasságjegy 

 

5. számú kép 6. számú kép 

  
A halom relatív magassága 3,7 méter A halmon átmenő árkolt földút hossza 85 méter 
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7. számú kép 8. számú kép 

  
A halom geomorfológiája roncsolt állapotot tükröz A járművek kerekei mély nyomsávot szántanak a halmon 

 
9. számú kép 10. számú kép 

  
Az ide tévedt motorosok sem kímélik az Ecse-halmot Az egykori szovjet katonai őrtorony helye az Ecse-halmon 

 
11. számú kép 12. számú kép 

  
Megérkeztünk a Bombatérre, tábla figyelmeztet a veszélyre A Bombatéren még ma is jól láthatóak az egykori katonai 

gyakorlatok bombázásának kráterei 

 
13. számú kép 14. számú kép 

  
Szarvasmarhatrágya a halom felszínén A juhtrágya intenzív állattartásról és legeltetésről tanúskodik 

 
15. számú kép 16. számú kép 

  
A sertéstrágya a konda jelenlétére utal Naplemente az Ecse-halmon 
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17. számú kép 18. számú kép 

  
A halom roncsolásának felszíni nyomai A legeltetés erőteljes állati tiprást okoz 

 
19. számú kép 20. számú kép 

  
Az állatok patái mélyen belefúródnak a talajzónába A geodéziai pont és az egykori őrtorony távolsága 18 méter 

 
21. számú kép 22. számú kép 

  
Az egykori szovjet katonai őrbódé a toronnyal A csapadékerózió barázdákat alakít ki a halom felszínén 

 
23. számú kép 24. számú kép 

  
A szovjet őrtornyot egykor stabilan tartó pillérek mára a 

porba hulltak 

Vasdarabok és vasszegek a halom felszínén 

 
25. számú kép 26. számú kép 

  
A kábelek az egykori szovjet őrtorony maradványai Cserépdarabok a halomtesten 
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27. számú kép 28. számú kép 

  
Betonba öntött téglamaradványok Fonottkosár-maradvány: tájidegen elem 

 
29. számú kép 30. számú kép 

  
Alumínium huzalok a halom felszínén Széttört üvegmaradványok 

 
31. számú kép 32. számú kép 

  
Vas- és üvegdarabok Textíliafoszlányok a roncsolt halomrészen 

 
33. számú kép 34. számú kép 

  
Elszórt alumíniumkanál Elektromos biztosíték széttört darabjai 

 
35. számú kép 36. számú kép 

  
Összetaposott konzerves doboz Az őrtornyot egykoron szilárdan rögzítő csavarok mára 

meglazultak, a történet pedig már a múlté 
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37. számú kép 38. számú kép 

  
A halom tövében húzódik Kerekes Sándor tanyája A Németéri-főcsatorna, rajta csatornahíd 

 
39. számú kép 40. számú kép 

  
A Bombatéren az Igari Kft. magyar szürkéket tart Kerekes Sándor tanyáján kis napkollektort szereltek fel 

 
41. számú kép 42. számú kép 

  
Sanyi bácsi birkanyája itatás közben Karcag „Gyűrűfűje”: az Ecsezugi tanyaközpont lakatlan 

 
43. számú kép 44. számú kép 

  
A karcagi kun emlékhely kunbabái Györfi Sándor munkái Fehér üröm 

 (Artemisia absinthium) 

 
45. számú kép 46. számú kép 

  
Mezei iringó, népies nyelven ördögszekér 

 (Eryngium campestre) 

Útszéli bogáncs  

(Carduus acanthoides) 
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47. számú kép 48. számú kép 

  
Mezei cickafark  

(Achillea collina) 

Ligeti zsálya  

(Salvia nemorosa) 

 
49. számú kép 50. számú kép 

  
Sarjad a kövér porcsin 

 (Portulaca oleracea) 

Lila ökörfarkkóró  

(Verbascum phoeniceum) 

 
51. számú kép 52. számú kép 

  
Kerekes Sándor birkanyája, háttérben az Ecse-halom: igazán 

markáns tájkép Ecsezugban 

Pangóvizes terület az Ecse-halom környékén, télvíz idején 

 
53. számú kép 54. számú kép 

  
A halom közvetlen környezetében tapasztalhatóak a talaj 

szikesedésének folyamatai 

Padkás-szikesek, vakszik a halom környezetében 

 

 

 

 

 


