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1. Bevezetés 

 

Ki ne hallott, olvasott volna már a kunhalmokról? Megtalálhatók ezek a térfelszíni formák 

az Alföldünkön mindenfelé, sok közülük híressé is vált. Regék, mondák és nagyfontosságú 

leletek fűződnek a nevükhöz. Az egyik ilyen halom Karcag határában, Asszonyszálláson 

található. A mai Karcagtól észak-északkeletre található területet már az 1506-ban kelt 

határigazító oklevélben említik. A kunhalmok nemcsak tájképi tartozékai az Alföldnek, 

hanem sajátos történeti – kultúrtörténeti értéket is rejtenek rétegeikben. A régészeti kutatások 

kiderítették, hogy a halmok nagy része rézkori, korabronzkori temetkezések, bronzkori 

telepek, szarmata, germán, honfoglalás kori temetők, Árpád-kori templomok és sírok, olykor 

valóban kun temetkezések nyomait őrzi. (1. sz. kép)  

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, általában a történetileg jóval korábbi kurgánon. A szállástemetők 

elhelyezkedésében a táji adottság is szerepet játszott, hiszen a Nagykunságban a vízjárásos 

terület aránya igen nagy volt, így ésszerű volt a kiemelkedő halmokon temetkezni.  

Pályamunkámban feltárom a karcagi Asszonyszállási-halom földrajzi és néprajzi indexeit, 

bemutatom Asszonyszállás történetét, kitérek a területén folytatott régészeti feltárások 

eredményeire és etnográfiai vonatkozásaira. Vizsgálati és kutatási módszereim a következők 

voltak: adatgyűjtés a Karcagi Györffy István Nagykun Múzeum Adattárában, a Városi 

Csokonai Könyvtárban, a Szolnoki Damjanich János Múzeumban, valamint többszöri 

terepbejárás és feltérképezés, fényképek készítése. (2-3. sz. kép) 

2. Asszonyszállás - néhai falu a karcagi határban 

 

1506-ban keletkezett az az oklevél, amely első alkalommal említi Karcagot, mint akkori 

falusi települést „Karczaghwzallas” néven. Igazolja a falu fennállását és ugyanakkor az első 

karcagi határleírást is megőrizte, tele hasznos, kutatható és tanulságos határnevekkel. Történt 

ugyanis, hogy 1506 nyarán II. Ulászló király vizsgálatot rendelt el a királyi birtokon egy 

régóta elodázódó határvita miatt, amely a Kolbászszékhez tartozó Karcagújszálláson és 

Asszonyszálláson élő kunok, valamint a váradi püspökség Ladány nevű falujában élő 

jobbágyok között volt jelen.  

A vizsgálat célja elsősorban azt szorgalmazta, hogy a területen élő kunok és a ladányi 

jobbágyok között hivatalosan is kijelölje az új határt, valamint megszüntesse a köztük lévő 

ellenségeskedést. A vizsgálatot Werbőczi István országbíró és Mezőgyáni Máté személynök 
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végezték. A peres felek, valamint a szomszédos nádudvariak meghallgatása után, 

megállapításra került a határrészek elkülönítése, kijelölték a vitás területet. 

1521. január 18-án újabb határigazítás folyt le a már említett Ágota-pusztával északról 

szomszédos vitás határrész ügyében. Ebben asszonyszállási kunok perlekedtek a Maghy, 

Parlaghy és a Derzsi, Szabolcs megyei nemes családokkal. Innentől kezdve Asszonyszállás 

permanensen szerepel az összeírásokban.  

1552-től az egri várhoz szolgáló falvak között találjuk, mint kolbászszéki település, 

majd egy török defter – amely tulajdonképpen az első szisztematikus hazai település felmérés 

- 1571-ben készült összeírása alapján az 1552. és az 1566. évi nagy pusztulások után is 39 

család, közel 250 lélek lakta a települést, az 1591-1592-es összeírás azonban csak 10 családot 

és 16 háztartást említ a területen.  

1593-1606 között, azaz a 15 éves háború után, 1626-ban Asszonyszállás azon 10 újból 

benépesült nagykunsági falu között van, amelyek évi 300 forintért bérli a még puszta falvak 

határát. Heves vármegye 1647-ben és 1675-ben keletkezett összeírásaiban valóban élő, 

adófizető településként szerepel, majd 1760-ban egy akkori 70 éves karcagi tanú vallja, hogy 

a kápolnási és az asszonyszállási határokat egykor Kápolnáson és Asszonyszálláson lakó 

emberek mutatták meg nekik. Innen tudjuk, hogy Asszonyszállás az 1680-as évek háborúit 

túlélte, majd az 1691-1692. évi tatárjárás végzett vele.  

Az 1699-es kamarai összeírásban így írnak róla: „Asszonyszállás - puszta, területének 

nagyobb része jó minőségű, a többi mocsár és nádas.” A szántókat a karcagújszállási gazdák 

művelték, ők bontották el a kőből épült asszonyszállási templom maradványait, az itt 

lebontott téglát a saját templomuk javításához használták fel. Asszonyszállás teljesen beolvadt 

Karcagba, lakosságának maradéka minden bizonnyal ide húzódott, templomának anyagát 

beépítették a karcagi nagytemplomba, majd a hosszú ideig bérelt határt, a redemptio évében, 

1745. május 6-án véglegesen megváltották 5000 forintért.1 (4-5. sz. kép) 

3. Az Asszonyszállási-halom kataszterezése 

 

Noha a kunhalmoknak csak egy kis része kötődik a kunokhoz, indokolt a kunhalom 

gyűjtőnév használata. Ez azt jelenti, hogy különbséget tudunk tenni a mesterségesen 

létrehozott és a természetes kiemelkedések között. Az Alföldön 40 ezerre becsüljük számukat, 

alapjukat részben már az ókor embere megvetette: az árvizektől védett magaslatokon 

telepedett meg, ide építette lakóhelyét, ide temetkezett. A hely az idők folyamán lakódombbá 

                                                 
1 Elek György (2008): Várostörténet 52 tételben, Karcag város története 1506-1950 között, Karcag (5-6.) 
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alakult át, amelyre rátelepedett a bronzkor, majd a népvándorláskor embere. Az egyik sajátos 

halom típus, a tell-halom is így keletkezett.  

E mesterséges képződmények az ember művei, mélyükben található az ott élt emberek 

csontjai, az elfogyasztott állatok maradványai, az egykori házak alapjai, cseréptöredékek. A 

tellek a legrégebbi halmok, évezredek kultúráját őrzik, például a keltákét, a gepidákét, a 

szarmatákét, az avarokét, a magyarokét, a kunokét.2 

A kunhalmok sorsát igen jól példázza az, hogy néprajztudósunk, Györffy István, 1921-ben 

csak Karcag határában 63 kunhalomnak jelölte térképen a helyét és a nevét. 1987-ben a 

felszínükön érintetlenül megmaradt löszpusztai vegetáció miatt védetté nyilvánították a Kis-

Gergely-halmot és a Pincés-halmot. Utóbbi a két település különválásakor Berekfürdő 

közigazgatási területére esett.3 Az 1991-ben kapott hatáskör alapján a Karcagi Önkormányzat 

1993-ban két alkalommal nyilvánított védetté kunhalmokat, majd a 34/1994. (X.12.) számú 

önkormányzati rendeletben egységes szerkezetbe foglalta a 24 kunhalom – és épületek, 

építmények – helyi védelmére vonatkozó adatokat és előírásokat, köztük szerepel a kutatásom 

részét képező Asszonyszállási-halom is.4 

3.1. A halom nevének eredete 

 

A halom nevének eredete feltehetőleg a kun Qatїnča/Katincsa – Asszonyka, úrnőcske 

tükörfordítása lehet. A történeti monda csupán áttételesen, a „Zádor és Ágota” szerelmi 

történet és legenda kapcsán említi. A Katoncsa alakú kun eredetijét Mándoky Kongur István 

nyomán Torma József idézi. Pesty Frigyes Jászkunság I. című kéziratos helynévtárában Varró 

László mk. főbíró 1864. április 27-én kelt archaikus összeírásában a következő szerepel: „A 

kőzség határában előforduló topographiai nevek; következők: Ködszállás, Hatház, szántó föld 

- Bócsa, Magyarka legelő – Hegyesbor, részint szántó, részint legelő - Asszonyszállás legelő; 

melyek hajdan mind megannyi helységek valának, ’s a’ tatárjárás által pusztultak el.”  (Pesty 

F. 1978: 151.).  

Értékes információt hoz Kimnach Ödön is, 1903-as etnográfiai értesítőjében a 

következőt olvashatjuk Asszonyszállásról: „Régente falu, ma szántóföld, dombos fekvésű 

                                                 
2 Körmendi Lajos (2006): Az álom fonákja, Barbaricum Könyvműhely (175-178.) 
3 Tardy János (1996): Magyarországi települések védett természeti értékei, Mezőgazda Kiadó, Budapest (293-

295.) 
4 Buka László (1996): Hajdú-Bihar megye jeles kiemelkedései. Dombok, halmok, kurgánok. Debrecen (UMTSZ 

III. 487.) 
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vidék a Nagy-Iván felé vezető út mentén, hol ma is sok cserép, vas, kő s más emlékek 

találhatók, melyek azt bizonyítják, hogy régenten emberi lakóhely volt”.5 (6. sz. kép) 

3.2. A halom fekvése 

 

Az Asszonyszállási-halom a város északkeleti, külterületi határrészén, a Tilalmasi 

műúttal párhuzamosan futó földút mellett fekszik, az egykori Magyar-Bolgár Barátság Mg-

Tsz. központja közelében. Kurgán, feltétlenül kikerülendő lelőhely, nagy valószínűséggel 

rézkori temetkezés helye, rajta, illetve körülötte középkori falu. KÖH (Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal) azonosító száma 32760. EOV (Egységes Országos Vetület) 

térképlap száma 68-433, földrajzi koordinátái: x=792890, y=226920. A helyszínen 1968-1970 

között Selmeczi László végzett feltárásokat.  

3.3. A halom magassága 

 

Az általam vizsgált halom az 1980-as évek közepén, a Dr. Tóth Albert által vezetett 

felmérés idején még rendelkezett ilyen szintezési jeggyel, amelynek az utóbbi években 

rejtélyes módon nyoma veszett. Az 1953-tól hazánkban is bevezetett ún. balti magasság 0,675 

méterrel kevesebb a trieszti értéknél.  

A halom magassága egységesen a kronstadti szintre vonatkoztatva 90,1 méter, a 

halmok egymástól való távolságuk alapján megállapítható, hogy az Asszonyszállási-halom 

egyes, más néven egyedül álló halom. Karcag környékén ez a leggyakrabban előforduló típus, 

amikor a halmok néhány kilométerenként követik egymást. (7-8. sz. kép) 

3.4. A halom állapota és felszíne 

 

Ebben az esetben mérvadónak a halom tömegének állapotát tekintjük. Ezek alapján 

beszélhetünk ép, megbontott, ráhordott, roncsolt, elhordott és halomhely kategóriákról. Az 

Asszonyszállási-halom az ép kategóriába sorolható, amely azt jelenti, hogy a halmot a 

természetes erózión és a szántáson kívül semmi sem változtatta meg.  

A halmon és a körülötte végzett ásatás nem okozott deformációt a halom állapotában. 

A halom felszíne kevésbé kultúr jellegű, az egykori magassági jegy is lekerült róla. Az 

antropogén hatások jeleit kevésbé hordozza magán. Mozaikosan több sajátosság is 

előfordulhat: részben szántott, helyenként ősgyep borítású vagy gyomfoltok foglalják el, 

                                                 
5 Kimnach Ödön (1903): Helynevekhez fűződő mondák Karczag vidékén, MTA Könyvtára, Ethnografia XIV. 

(58-60.) 
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csupán néhány felszíni téglatörmelék utal egykori lakott voltára, illetve az itt végzett 

munkálatokra. Az Asszonyszállás-telek is innen származik.  

3.5. A halom közvetlen környéke 

 

Ennél a vizsgálati szempontnál a halmot környező egyhektáros területet vesszük 

figyelembe. Lakott kuntelepülés volt, elsődlegesen kedvező, víz közeli fekvése miatt. Keleti 

oldalán kiszáradt folyóvölgy húzódik, a lapos gyakorta pangó vizes terület. A halom 

közvetlen környéke szántóföld, köszönhetően jó minőségű csernozjom talajának, 2015-ben 

napraforgótábláknak adott otthont.  

A vizsgált terület egy része egykori mocsár-fertő kiszáradt térsége, zömmel sziki 

legelők, kaszálók, intenzíven művelt gyepek borítják. Közvetlen környéke – a halom 

felszínétől eltérően – viszont erőteljesen kultúr jellegű, rontja a természetes képet a halom 

szomszédságában található villanyoszlopsor, illetve a vele párhuzamosan futó Tilalmasi műút, 

amely mentén kivétel nélkül telepített akácerdőt, gyomerdőt és bozótost találunk. (9-10-11-

12. sz. kép) 

3.6. A halom régészeti adatai 

 

Dr. Selmeczi László vezető régész tárta fel az Asszonyszállási-halmot és 

szállástemetőt 1968-1970 között, mindazonáltal a részben karcagi kötődésű Laci bácsit 

(nagybátyja, Dr. Selmeczi Pál a Karcagi Kátai Gábor Kórház egykori vezető belgyógyász 

főorvosa volt, unokatestvére, Selmeczi Edit pedig gimnáziumunk magyar-angol szakos 

tanára) a „jászok leghűségesebb régészeként” ismerjük mind a mai napig. Jelentősebb 

régészeti ásatásait a nagykunsági, a karcagi határban fekvő asszonyszállási és 

orgondaszentmiklósi kun, a jászsági négyszállási és ágói középkori településeken és templom 

körüli temetőikben végezte.  

 A középkori falu egykori területének legkiemelkedőbb pontján állott a falu temploma. 

A temetkezések részben a templomban, részben a templom körül történtek. A temetőt, ahol 

240 sír került elő, körben temetőárok szegélyezte. A legrégebbi sírokat Zsigmond obulusai 

datálják. Ez azt jelenti, hogy az asszonyszállási kunok Zsigmond uralkodása idején a feudális 

társadalomba jórészt beilleszkedettnek tekinthetők, hiszen gazdaságukra állandó település, és 

temető épülhet.6 (14. sz. kép) 

A feltárt sírok kivétel nélkül aknasírok, melyekben a temetkezések deszkakoporsókban 

                                                 
6 Dr. Bellon Tibor (1974): Karcagi várostörténeti tanulmányok, Selmeczi László: Adatok és szempontok a kunok régészeti 

kutatásához Szolnok megyében, Karcag (17-34.)  
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történtek. Nagyobb részüket leszögelték, néhányukon kulcsos zár volt. A koporsóban a 

halottakat a megfigyelhető szerves maradványok alapján köznapi, vagy díszruhában temették 

el. Más sírmelléklet nem is igen fordul elő a sírokban, kivéve néhány tárgyat (pénz, 

üveggömb). A feltárt sírok nagyobb százalékában egyaránt megfigyelhető volt, hogy a 

halottakat növényi rostból szőtt halotti lepedőbe csavarták, mielőtt a koporsóba helyezték 

volna. Az archeo-botanikai vizsgálat eredményei szerint a halotti lepedőket nádból szőtték, a 

vizsgálatokat Csépai Ferenc a Szolnoki Damjanich Múzeum munkatársa végezte.7 

  A kunok temetkezési szokásainak három legfőbb jellemzője a kurgánon (kunhalom) 

álló csészetartó szobor, szobrok, a kurgánba való temetés, valamint a lovas-temetkezés. A 

régészet itt elsősorban a temetkezési szokásokban továbbélő pogány szertartás nyomait találta 

meg, köztük a kultikus növényként használt, archeo-botanikai vizsgálatokkal alátámasztott 

anyarozs és ürömfű felhasználását, melyek a kun temetkezési szokások specifikumaként 

értékelhetőek.  

Anyarozzsal (Secale cornutum) elsősorban a halottak koponyájának környékét szórták 

be, tehát pogány temetkezési rítusra utaló nyom és emlék, de nyomon követhető a népi 

narkotikumok között is. Szokás még hívni a rozs gombás megbetegedése után rozsüszögnek, 

esetleg varjúkörömnek is. Az orvostudomány többször is használta a nőgyógyászatban 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 világszerte ismert kábítószert, az LSD-t.) Közismert más hatásáról is, 

miszerint élénkíti a nemi vágyat és a nemi aktivitást. Ebből kifolyólag egy sajátos 

afrodiziákum is, amelyről egy XVII. századból való kézirat így számol be: „felindítják a 

férfiúságot és szaporítják a magot.”8 (15. sz. kép) 

Az asszonyszállási kun temetkezési szokások másik kultikus gyásznövénye az ürömfű 

(Artemisia) volt, sírba tétele – a koponya alá téve csokorban, fejpárna formájában - ugyancsak 

szokásként rögzíthető. Az üröm gyásznövényként való használatáról római sírokban történő 

előfordulásából tudunk, de mindezidáig középkori temetőből nem volt ismert. 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. (16-17. sz. kép) 

                                                 
7 Dr. Selmeczi László (2011): Kötöny népe Magyarországon, Karcag (192-199.) 
8 Magyary-Kossa Gyula (1929-1940): Magyar orvosi emlékek. I-IV. Budapest 
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A misztikus világkép is felhasználja az ürmöt démonűzésre, ártó erők távoltartására. A 

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

alkalmazva - füst, főzet, olaj, alkohol, kenőcs - egyik lehetséges segédeszköze a 

dimenzióváltásnak. Ezt támasztja alá szélsőséges könnyítő és csiraölő hatása is. Az 

asszonyszállási temető bizonyítja számunkra, hogy az üröm a XIV-XVI. században fontos 

gyásznövény volt, és jelentős szerepet játszott a kun temetkezési szokásokban is.  

Ugyancsak említésre méltó, bár már csak korábbi szokás kiveszéséről tanúsít a feltárt 

240 sír közül 2 sír földjében talált egy-egy lófog, amelyek temetéskor kerülhettek a sír 

földjébe. Ezt a megfigyelést látszik alátámasztani az is, hogy a feltárt temetőrészről sehol 

másutt nem került elő semmiféle lócsont-maradvány. Mindezt bizonyítékot szolgáltat arra is, 

hogy a katolikus egyház amennyire eltűrte a növényekkel való bűbájoskodást, annyira ellene 

volt a régi pogány voltot sokkal inkább szimbolizáló lóáldozatnak.9  

Az ásatások a kun műveltség egy igen becses emlékére a kunok gyász-színére is fényt 

derítettek. A Karcag környéki szállástemetők XVI. századi rétegéből előkerült 

viseletmaradványok mindegyike lila színű volt, amiből Selmeczi László régész arra a 

véleményre jutott, hogy az asszonyszállási és orgondaszentmiklósi kunoknál a XIV-XVI. 

században a színes gyász volt a gyakorolt, jelesen a lila gyász. Magának a liláskék, kék 

színnek a kunoknál való nagy szerepére utal a Nagykunság területén elterjedt és a néprajzi 

anyagban ma is megtalálható kunkék szín használata is.10 (18. sz. kép) 

3.7. A halom botanikai és tájképi értékei 

 

A jellegét még őrző, ép, de jelenleg is szántott Asszonyszállási-halom, a 

mezőgazdasági megművelés következtében eredeti vegetációját elvesztette, botanikai értéket 

nem hordoz, többnyire kultúrnövényzet vagy gyomtársulás borítja felszínét. A tájképi érték 

megítélése meglehetősen szubjektív kategória.  

Itt elsődlegesen azt a tájértéket próbálom kifejezni, amit a halom az adott helyről 

nézve a szemlélőben, mint látvány kivált. Megítélésem szerint az Asszonyszállási-halom 

magas, szép formájú kiemelkedés, de legfelsőbb kultúrrétege a talajművelés következtében 

megsemmisült. Környezeti zavarástól mentes kurgán, kedvező tájképi környezetben, egyedül 

a halom szomszédságában húzódó villanyvezeték rontja a tájképi értékét.  

                                                 
9 Dr. Selmeczi László (2011): Kötöny népe Magyarországon, Karcag (228-234.) 
10 Dr. Bartha Júlia (2002): A Kunság népi kultúrájának keleti elemei, Debrecen (105-119.) 
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3.8. A halomhoz fűzhető irodalmi, néprajzi és kultúrtörténeti vonatkozások 

 

A legenda szerint az itteni faluban lakott Ágota, akibe beleszeretett a Kevibe való kun 

vitéz, Zádor. A kun történetet Uy Péter verselte meg a XIX. század húszas éveiben, és máig 

igen népszerű ezen a vidéken a Zádor és Ágota című mű. Láthatjuk, halmok is őrzik a két 

szerelmes nevét (Ágota-halom, Zádor-halom), sokan olvasták, könyv nélkül is idézték, 

szívesen hallgatták idősebb emberektől Zádor és Ágota történetét, amely aztán 

szájhagyomány útján terjedt.11  

4. Befejezés 

 

Az emlékezet olyan, mint egy mély kút, amelyből tiszta vizet meríthetünk 

mindennapjainkban, vagy messzire vezető utunk során. A kutakat, az emlékezetet tisztán kell 

tartanunk, óvnunk kell őket, hogy ne kerüljön bele szennyeződés, vize ne legyen zavaros. Ilyen 

tiszta pusztai kutak a kun emlékhelyek, köztük a karcagi kunhalmok is, amelyek az élő 

hagyomány és az írott történelmi források mellett felélénkítik emlékezetünket, felfrissítik 

lelkünket, megelevenítik múltunkat.12  

A Karcagi Nagykun Református Gimnáziumban műhelymunka keretében 2012 óta 

foglalkoznak diáktársaim karcagi és Karcag környéki kunhalmok kutatásával, munkájukat 

Major János orosz-földrajz szakos tanár irányítja. A kutatáshoz szükséges engedélyt a Közép-

Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adta ki. Ebbe a 

munkába 2015-ben kapcsolódtam be, s rögtön egy önálló kutatási témát bízott rám tanár úr, 

nevezetesen az Asszonyszállási-halom feltérképezését, amelynek eredményeit jelen 

dolgozatban közöltem.  

Bízom abban, hogy olyan természeti és kulturális értéket sikerült feltárnom és 

bemutatnom, amely felkelti a saját korosztályom érdeklődését a téma iránt. Elkészítettem az 

Asszonyszállási-halom kataszterezését, a halom komplex elemzése jelentette önálló 

kutatásom célkitűzését. Remélem, hogy kutatási eredményeimmel pozitívan hozzá tudtam 

járulni az iskolai műhelymunka sikereihez. (19. sz. kép) 

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

Debrecen (35-48.) 
12 Pintér Zoltán Árpád (2015): Kun emlékhelyek a Kárpát-medencében, Előszó: Dr. Fazekas Sándor,  Karcag (4.) 
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6. Képek, ábrák gyűjteménye 

 

1. számú kép 

 

 

A XV. századi asszonyszállási templom alaprajza és a Karcagi Református Nagytemplom ma: 

közös múlt, közös építőkövek kapcsolata 

 

2. számú kép 

 

 
 

Dr. Selmeczi László, a „jászok leghűségesebb régésze” tárta fel az Asszonyszállási-halmot 

1968-1970 között 
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3. számú kép 

 

  

  

  

Variációk az Asszonyszállási-halomra: Négy évszak - terepbejárás közben 
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4. számú kép 

 

 

 
 

A Redemptio éveit igazoló dokumentumok 

 

 

5. számú kép 

 
 

A karcagi határban lévő kunhalmokról készített Györffy térképen (1921) jól beazonosítható 

az általam vizsgált asszonyszállási határ 



15 

 

 

6. számú kép 

 

 

Mándoky Kongur István és Pesty Frigyes a halom nevének megfejtéséhez járultak hozzá 

 

7. számú kép 

 

 
 

A halom tengerszint feletti magassága 90,1 méter 
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8. számú kép 

  

  

A halom közvetlenül a tilalmasi műúttal párhuzamosan található az asszonyszállási dűlőben, szomszédságában 

villanyoszlopsor húzódik 
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2015. Tél: nem fedte hó a halmot, körülötte laposok alakultak ki, vízjárta, befagyott, pangó 

vizes területekkel 

 

9. számú kép 
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10. számú kép 

 

  

  

  
 

2015. Nyár: A halmon gyomtársulás, körülötte napraforgótábla 

 



19 

 

  

11. számú kép 

  

  

  
 

2015. Ősz: szántás után, a halmon löszpusztai vegetáció 
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12. számú kép 

  

  

  
 

2016. Tél: a havas táj növeli a kurgán tájképi értékét 
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13. számú kép 

 

 

 

 

A kunok jellegzetes temetkezési szokásai: lovas-temetkezés, kurgánon álló csészetartó 

szobrok, kurgánba való temetkezés 
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14. számú kép 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 
15. számú kép 

  

  
A feltárt sírok egyik kultikus növénye az anyarozs (Secale Cornutum) 
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16. számú kép 

 

  
A feltárt sírok másik kultikus növénye a fehérüröm (Artemisia absinthium) 
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17. számú kép 

 

 

  

A fehér üröm analóg felhasználása napjainkban Kazahsztánban és az Orosz Föderáció területén élő 

kumüknél 
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18. számú kép 

  

  
A festett koporsó töredéke a reformáció nyoma 
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19. számú kép 

 

 
 

Búcsú az Asszonyszállási-halomtól: az iskolai műhelymunka újabb kunhalomkutatással 

folytatódik majd 2017-ben 

 


