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Bevezetés 

Régészet és talajtan. Kéz a kézben járnak, gondolhatnánk, hisz a régészek által vizsgált 

objektumok, leletek befogadóközege a talaj. Ennek ellenére a két tudományterület ösz-

szekapcsolása nem feltétlenül bevett gyakorlat, és nem is könnyű feladat. A két terület 

eltérő kérdésfelvetése, nyelvezete, ezek összehangolása, megfeleltetése nehézkessé teszi 

a közös munkát. Ezeknek a problémáknak a megoldásán, a „közös” nyelv kialakításán Dr. 

Füleky György rengeteget dolgozott (pl. Füleky 1988, 1999), így válva a hazai „régészeti 

talajtan” úttörő és meghatározó alakjává. Nagy átfogó munkák nemzetközi szinten is tag-

lalják ezt a témakört (pl. Limbrey 1975; Holliday (ed) 1992; Holliday 2004), de Füleky 

György munkássága fontos szerepet töltött be abban, hogy ezek Magyarországon is elő-

térbe kerüljenek. Nem csupán kiváló gyakorlója volt ennek a területnek, hanem oktatói 

minőségében is igyekezett ezt a tudást is minél szélesebb körben átadni.   

Régészet és talajtan 

A százhalombattai „Matrica” Múzeum régészei, a fiatalon elhunyt Dr. Poroszlai Ildikó 

múzeumigazgató, és a jelenlegi igazgató Dr. Vicze Magdolna ugyancsak fontosnak tartotta 

a két terület közti párbeszédet, a talaj és a régészeti megfigyelések közötti kapcsolat 

megértését. Így több évtizedes gyümölcsöző együttműködés jött létre. Bár Füleky György 

számos régészeti helyszínen segítette munkájával az ember és a környezet kapcsolatának 

megértését, mégis Százhalombatta és a „Matrica” Múzeum volt az a hely, ahol leggyak-

rabban és több évtizeden keresztül rendszeresen vett részt a felmerült kérdések megvá-

laszolásában (pl. Füleky 2001, 2005; Füleky és Kovács 2002; Füleky et al. 2015). Őt is 

érdekelte a talaj és az ember egymásra gyakorolt hatása. Minden alkalmat megragadott, 

hogy hatalmas tudását és ismeretét gyakorlati esetekkel/példákkal gyarapítsa. Egy-egy 

ilyen alkalom lehetőséget adott neki a közös párbeszéd továbbfejlesztésére. 

A „Matrica” Múzeum által a magyar és a határon túli régész hallgatók számára szervezett 

és hosszú időn keresztül nagy sikerrel megrendezett Oktatónapok (62. ábra) rendszeres 

előadója volt Füleky György, mely alkalmak keretein belül a talaj és a régészet kapcsolatát 

ismertette az érdeklődőkkel (pl. Füleky 2008a, b). 
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62. ábra – Füleky György előadás közben a „Matrica” Múzeumban, és előadásra készülve a százha-

lombattai Régészeti Parkban megtartott oktatónapok egyikén. (Fotó: „Matrica Múzeum” Archívuma) 

Füleky György nevéhez fűződik az első nemzetközi talajtan-régészet konferencia (1st In-

ternational Conference on Soils and Archaeology), melynek helyszíne ugyancsak Százha-

lombatta volt 2001-ben (63. ábra). A konferenciát a „Matrica” Múzeummal együtt-

működve rendezte meg, mely fórum számos nemzetközi és magyar szakember számára 

jelentett helyszínt a közös gondolkodásra, az egymástól tanulásra. Ennek a kezdeménye-

zésnek lett a következő államosa a Pisa-ban, Olaszországban megrendezett 2nd Interna-

tional Conference on Soils and Archaeology (Boschian (ed) 2003), ahol Füleky György 

a külföldi kapcsolatok elmélyítésén dolgozva, a magyar kutatást nemzetközi szintre 

emelte (Füleky és Vicze 2003). 

 
63. ábra – Füleky György előadás közben az első nemzetközi talajtan-régészet konferencián (Százha-

lombatta). (Fotó: „Matrica Múzeum” Archívuma) 

Füleky György régészeti-talajtani munkássága során mindig a régészet és a talajtan két-

irányú kölcsönösségére helyezte a hangsúlyt, így nem csupán a régész szakma felé tol-

mácsolta a talajtan adta lehetőségeket, hanem a hosszú éveken keresztül folyó 

Környezetrekonstrukció tantárgya keretein belül (Szent István Egyetem) a talajtannal fog-

lalkozó hallgatókat is bevezette az általa nagyra tartott régészetbe és annak segédtudo-

mányaiba, élvonalbeli kutatók bevonásával. Ennek is köszönhető, hogy számos régészeti-
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talajtani témájú munka jelent meg agrárhallgatók tollából, régészeti/környezetrekonstruk-

ciós téma feldolgozásával az irányítása alatt (pl. Kovács 2005; Pető et al. 2012). A hallga-

tók érdeklődését és a téma fontosságát az évenként kijavított 30-50 dolgozat is mutatta. 

Az idei évben immár 21. szezonját záró, SAX (Százhalombatta Archaeological Expedi-

tion) projekt – mely Százhalombatta-Földvár bronzkori tell telepének kutatását tűzte ki 

céljául (pl. Poroszlai és Vicze (eds) 2000, 2005) – ugyancsak a régészet és a talajtan 

párbeszédének több évtizedre visszatekintő színtere (64. ábra).  

   

64. ábra – Füleky György Százhalombatta-Földvár bronzkori lelőhelyén (Balról jobbra: a bronzkori tele-

pülésen belül, az eltemetett bronzkori talaj mintázása, a telep környezete). (Fotó: „Matrica Múzeum” 

Archívuma) 

A kutatás kezdeti szakaszában Füleky György a tágabb kép megértésében, főként a kör-

nyezettel és annak változásaival kapcsolatos kérdésekben nyújtott szakmai konzultációt, 

segítséget. Rengeteg terepbejárás, fúrás, egy bemutató talajprofil, sok-sok közös gondol-

kodás és tanulás volt ennek az időszaknak a „termése”. Az évek során a bronzkori telepen 

belül is egyre több olyan kérdés merült fel (pl. be- és feltöltődések, szerves anyagok 

bomlása), melyre a talajtan adhatott választ, így ez irányban is kezdődtek vizsgálatok. Ezek 

egyike még napjainkban is folyamatban van, és sajnos közösen már nem kerül befejezésre. 

A talajok a régészek munkáját napi szinten kísérik, hisz a leletmentő ásatások, az építke-

zések, útfelújítások stb. kapcsán szükséges szakfelügyeletek, a talajok/üledékek alapos 

megfigyelését is megkövetelik. Füleky György szakértelmét az ilyen esetekben is számos 

alkalommal bocsátotta a múzeum munkatársainak a részére. Nagy örömmel látogatta 

meg a múzeum aktuális leletmentő, régészeti megfigyelési helyszíneit, és segített megér-

teni a talajviszonyokat, a környezeti hatásokat, az ember és a környezet viszonyát, egy-

mást alakító hatását (65. ábra). 

A Százhalombattának nevet adó vaskori halmok és a környezetük sem kerülhette el ter-

mészetesen Füleky György figyelmét, így a „Matrica” Múzeum és az ELTE együttműkö-

désében megvalósult 49-es számú halomsír ásatására is kilátogatott és az ásatást vezető 

T. Németh Gabriellával és Dr. Czajlik Zoltánnal szakmai konzultációt folytatott (66. ábra). 

A százhalombattai Régészeti Parkban folytatott kísérleti gabonatermesztési kutatásban 

ugyancsak fontos szerepe volt Füleky Györgynek. Az őskori gabonatermesztés és a tala-

jok kimerülésének kapcsolatát vizsgálva számos alkalommal végzett talajvizsgálatokat (67. 

ábra), annak érdekében, hogy a talaj tápanyagainak változását nyomon lehessen követni 

(„Matrica” Múzeum Adattár). 
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Nem csupán a „Matrica” Múzeum régészeivel ápolt szoros viszonyt Füleky György. Szak-

értelme számos régészeti-talajtani kérdésben volt nélkülözhetetlen. A Márity Erzsébettel 

Budaújlak területén végzett környezetrekonstrukciós vizsgálata (68. ábra, (Füleky és 

Márity 1997)), a Csörsz-árok kutatásában való részvétele (Harkányiné et al. 2008), az 

Árpád-kori csatornarendszerek kapcsán végzett munkája (Takács és Füleky 2003) csupán 

néhány a számos közül. 

Nem utolsó sorban természetesen a „A Táj Változásai a Kárpát-medencében” konfe-

renciasorozatot is szükséges megemlíteni, amit szintén Füleky György álmodott meg és 

szervezett több mint 20 éven keresztül. Bár ez a fórum nem kizárólagosan a régészet és 

a talajtan kapcsolatát volt hivatott szolgálni, mégis számos régész és talajtanos szakember 

számára jelentett lehetőséget a közös kutatásra, együttműködésre és közös eredményeik 

bemutatására. 

Összefoglaló 

A bemutatott néhány példa, mind hozzájárult ahhoz, hogy a régészet és a talajtan és az 

eme tudományokat képviselő szakemberek közelebb kerüljenek egymáshoz. Füleky 

Györgynek nem csupán a szakértelme, hanem a személyisége is szükséges volt ahhoz, 

hogy a régészeti talajtan folyamatosan fejlődni tudjon, és hogy a két tudományterület 

egymással összefonódva másképp el nem érhető eredményeket hozhasson létre.  

Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy Füleky Györgyöt ismerhettem, Tőle tanul-

hattam, és a Tájtörténeti Konferenciát kezdetben Vele együtt szervező egykori hallgató-

jából, mára mint régészeti-talajtannal foglalkozó szakember, munkásságát felidézve rá 

emlékezhetek. 
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65. ábra – Régészeti megfigyelés Százhalombattán. (Fotó: „Matrica Múzeum” Archívuma) 

  

66. ábra – A 49-es számú halomsír feltárása, Százhalombatta. (Fotó: „Matrica Múzeum” Archívuma) 

  

67. ábra – Talajfúrás a Régészeti Park gabonakísérleti parcelláiban. (Fotó: „Matrica Múzeum” Archívuma) 

  

68. ábra – Ásatás Budaújlakon (Fotó: Füleky György) 
 




