
A „Landscapes of Complexity: The Politics of Social, Economic and Ritual 
Transformations in Bronze Age Hungary” című kutatási programunk  
megvalósítását 2012–2013-ban a Wenner-Gren alapítvány támogatja.5 

Közép-Európában a bronzkori települések hálózatának és a hozzájuk kapcsolódó temetkezéseknek a kuta-
tása a régészeti terepmunkának mindig is meghatározó irányvonalát alkotta. Az elmúlt évszázadok kuta-
tói elsősorban a nagyobb központi települések, tellek, földvárak megismerését tűzték ki célul. Az utóbbi bő 
évtizedben alapvető változás kezdődött ezen a területen is. A központi települések tanulmányozása mellett 
hangsúlyosabbá váltak a mikroregionális kutatások, az eltérő funkciójú és szerkezetű települések és temet-
kezések vizsgálata. A bronzkori tájhasználat tágan értelmezett kérdéseinek megválaszolására csak komp-
lex kutatási programok vállalkozhatnak. A kutatás során többek között a következő kérdések merülnek fel: 
1) Miként definiálhatók regionálisan és mikroregionálisan a bronzkor különböző időszakaiban a telepü-
lési struktúrák? 2) Léteztek-e valódi központok, specializált települések a bronzkorban Közép-Európában?  
3) Hogyan befolyásolta a kulturális háttér az adott régió tájhasználatát? 4) A temetőkben hogyan nyilvánul 
meg a társadalmi és politikai szerveződés? Ilyen komplex, nemzetközi kutatási programok keretében került 
sor Százhalombatta vidéke bronzkori településtörténetének vizsgálatára.

A Benta-völgyi projekt a százhalombattai nemzetközi régészeti kutatási program (Százhalombatta 
Archaeological eXpedition [SAX]) része. Az 1997-ben indult magyar-svéd-amerikai majd -angol együtt-
működés vezérfonalát a Közép-Duna-völgy kiemelten fontos lelőhelye, Százhalombatta-Földvár tell-
településének feltárása jelenti.6 A precíz ásatási technikának és az ezt követő összetett feldolgozási mód-
szertannak köszönhetően már az eddigi eredmények alapján is számtalan kitűnő adattal egészült ki a bronz-
kori tell települések szerkezetével, a házak felépítésével, a háztartásokkal és a kronológiai kérdésekkel 
kapcsolatos tudástárunk. Már az ásatások korai időszakában felmerült, hogy a központi település megisme-
rése mellett épp olyan fontos lenne a hozzá kapcsolódó szűkebb és tágabb környezet bronzkori település-
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történetének vizsgálata is, amelyen keresztül tanulmányozhatóak a korszak társadalmi, gazdasági és poli-
tikai folyamatai. A nemzetközi kutatás eredményei alátámasztják, hogy a vizsgált társadalmak komplexi-
tása, rétegzettsége összefüggésben áll a településhálózat összetettségével, így a társadalomrégészet egyik 
fő irányzata a településeket kutatja, a háztartások szintjétől a teljes mikrorégiókig. Ennek során elsődleges 
kérdés, hogy megfigyelhetők-e kiemelkedő, központi települések. A kutatás során cél a központi települé-
sek, az azokhoz csatlakozó külső telepek, valamint a kisebb-nagyobb, önálló nyíltszíni falvak település-
szerkezetében, illetve az ezeken belül megtalálható házak méretében, a tárológödrök számában, méretében 
megfigyelhető esetleges különbségek azonosítása is. További kérdés, hogy meghatározható-e valamiféle 
hierarchia, amely intézményesített társadalmi különbségeket, kisebb-nagyobb területek politikai integrálá-
sát is tükrözheti, avagy inkább egyenrangú közösségek közötti kapcsolatrendszerekkel (ún. heterarchiával) 
számolhatunk.

A Százhalombattához kapcsolódó egyik legfontosabb és jól körülhatárolható természetföldrajzi egység 
a Benta völgye. A központi telep ásatásával párhuzamosan megkezdődött a völgy vizsgálata is. Módszer-
tani alapként a Charles L. Redman által kidolgozott, háromfázisú kutatási terv szolgált: 1) terepbejárás;  
2) a lelőhelyek jellegének meghatározása; 3) ásatás.7

A projekt első fázisa során, a már meglévő lelőhelyek azonosításában nagyszerű alapot jelentett Magyar-
ország Régészeti Topográfiájának vonatkozó, 7. kötete.8 1998-1999-ben került sor a lelőhelyek és környe-
zetük újbóli bejárására és az adatok pontosítására, a bronzkori lelőhelyek száma eggyel bővült.9 A Benta 
völgyében összesen harminckét bronzkori lelőhelyet azonosítottak,10 és ennek alapján kezdődött meg a 
kutatás második fázisa.

A második fázis 2003–2007 között a lelőhelyek jellemzőinek és a megtelepedés jellegének minél gyor-
sabb és hatékonyabb meghatározását célozta meg. Ennek módszerei között a lelőhelyeken szisztematiku-
san elvégzett, egy ásónyom mélységű, ún. „lapát próba” (shovel test), majd a kis szondák 1×1×1 m-es egy-
ségeiből előkerült leletanyag feldolgozása szolgált.11 Az eredmények alapján a harminckét bronzkori lelő-
helyet különböző kategóriákba lehetett sorolni, ezzel sikerült felvázolni a bronzkori településszerkezet egy 
lehetséges képét (1. kép). A települések belső szerkezetéről azonban csak további vizsgálatok – távérzéke-
lési kutatások és régészeti feltárások – során nyerhetünk pontosabb adatokat, a kutatás harmadik fázisában.

A program harmadik fázisának előkészítését 2012-ben kezdtük meg, a Wenner-Gren alapítvány támo-
gatásával. Célunk, hogy még a Benta-projekt második fázisának keretein belül magnetométeres felmérése-
ket végezzünk három eltérő jellegű lelőhelyen (nyíltszíni település: Tárnok 31/1, erődített település melletti 

7 Redman, C. L.: Multistage fieldwork and analytical techniques. American Antiquity 38 (1973), 61–79; Redman, C. L.:  Surface 
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Museum, 2005), 237–250; Sümegi, P. – Bodor, E.: Geoarchaeological and archaeobotanical investigations in the valley of 
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külső település: Sóskút 26/4, kisebb erődített település: Bia 1/26), továbbá a geofizikai eredmények terep-
bejárási adatokkal való összevetését követően a településeken belül háztartásokat azonosítsunk. A program 
ideális lehetőséget kínál mind a terepbejárási, mind a magnetométeres adatok tesztelésére. Távlati céljaink 
között szerepel a települések belső szerkezetének összehasonlítása, az azonosságok és különbségek meg-
határozása.

2012 tavaszán lengyel kollégáinkkal együtt terepbejárást és magnetométeres felmérést végeztünk Sós-
kút 26/4. és Bia 1/26. lelőhelyeken (2. kép). Mindkét lelőhelyen közel 2,5 hektár vizsgálatára nyílt lehető-
ség. Ezzel párhuzamosan szisztematikus (10×10 méteres négyzetekben végzett) terepbejárással egészítet-
tük ki a Benta projekt második fázisának eredményeit.

2012 őszének elején Sóskúton két kisebb (4×4 m-es) szelvényben teszteltük a magnetométeres felmé-
rések eredményeit (3. kép). A geofizikai adatok a lelőhelyen nem mutatták biztos oszlopsorokkal jelle-
mezhető ház maradványait, és a leégett házak omladékával azonosítható anomáliák sem voltak meggyő-
zőek. Mindezek hiányában azokat a magnetométeres felmérésen kisebb-nagyobb objektumokkal (gödrök-
kel) körbevett “üres” területeket vizsgáltuk, ahol a terepbejárásokon a leletek sűrűsödését figyeltük meg 

1. kép: Bronzkori települési hálózat 
a Benta völgyében, Earle et al. 2011, 
Fig. 1. nyomán

2. kép: Magnetométeres felmérés Sóskúton 2012 tavaszán 3. kép: Sóskút-Kálvária, előterében a külső településsel 
2012 kora őszén
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(4. kép). A precíz módszerekkel (5. kép) és a kiter-
melt föld átszitálásával feltárt, 1×1 méteres négyze-
tekre osztott 2. szelvényben egy bronzkori letapo-
sott járószintet azonosítottunk, amelyet több gödör 
és cölöplyuk vett körbe (6–7. kép). A jelenség véle-
ményünk szerint lakóépületként is értelmezhető, de 
ez nem bizonyítható egyértelműen, mivel pusztulá-
sát nem tűz okozta, így padlója és a felmenő falak 
omladéka nem égett át. A precíz módszerekkel is 
csak nehezen azonosítható/észlelhető épület marad-
ványa egyúttal magyarázatot nyújthat arra az álta-
lános jelenségre is, hogy az elmúlt évtizedek nagy-
felületű megelőző feltárásain miért nem került sor 
nagyobb számú kora- és középső bronzkori lakó-
épület feltárására. Az eredmények mindenestre biz-

4. kép: Magnetométeres felmérés és a középső bronzkori 
leletek szóródása Sóskút 4. lelőhelyen

5. kép: Négyzetekbe zárva – a feltárás kezdete a sóskúti 
2. szelvényben

6. kép: Oszlophelyekkel körülvett bronzkori járószint 
maradványai Sóskúton

7. kép: A település egyik gödrében eltemetett halott Sóskúton 8. kép: Az ásatási csapat néhány tagja
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tató kezdetet jelentenek a további vizsgálatokhoz. A kutatási programot Bia és Tárnok lelőhelyeken kora 
tavasszal folytatjuk (8. kép).

A szondázó ásatást megelőzően műhelybeszélgetésen mutattuk be a munkánkhoz csatlakozó pécsi egye-
temi hallgatóknak és az érdeklődő kutatóknak a program módszertani hátterét és eredményeit. E tréning 
keretében lehetőség nyílt a magnetométeres felmérés gyakorlati kipróbálására is.

Mint minden csapatmunka esetében, itt is számosan segítették munkákat. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Magnus Artursson (Swedish National Heritage Board), Fejér Eszter (ELTE BTK Régészettudo-
mányi Intézet), Melis Eszter (MNM NÖK), Greman István, a Pécsi Tudományegyetem régészet szakirá-
nyos hallgatói, Lakatos Péter, továbbá Vicze Magdolna (Matrica Múzeum, Százhalombatta), a Pest megyei 
Múzeumok Igazgatósága munkatársai és a sóskúti önkormányzat részvételét és támogatását.
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