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BEVEZETŐ
A mai Süttő település melletti löszplató intenzív 
őskori használatára még ma is emlékeztetnek a szán-
tóföldekből kiemelkedő és lassan pusztuló halmok, 
valamint a meredek part tetején magasodó földsánc-
cal és árokkal körülvett, kaszálóként hasznosított 
egykori erődített települések. A környékről a neoli-
tikum, a kora, középső és késő bronzkor, a vaskor és 
a római kor időszakából származó leleteket és emlé-
keket ismerünk. A leglátványosabb, a táj markáns 
átalakításával járó változások a bronzkor és kora 
vaskor időszakához köthetőek: a Nagysánctető nevű 
részen valószínűleg már a bronzkorban kialakított 
erődített magaslati települést utóbb a kora vaskor-
ban is használták, és ebben az időszakban emelték 
a plató szomszédságában a részben ma is látható 
halomsírokat is (1. kép).

A lelőhelykomplexum – köszönhetően részben az épített vaskori tájelemeknek – az 1930-as évek óta 
ismert és kutatott (Czajlik et al., 2015). A 20. század második felében Patek Erzsébet és Mozsolics Amália 
vezetett kisebb ásatást itt, majd Horváth István és Torma István topográfiai kutatásai adtak teljesebb képet 
a plató és környezetének őskoráról. A legfontosabb eredmények Vékony Gábor és Vadász Éva 1978 és 
1990 közötti feltárásaihoz kötődnek. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeként vált ismertté, hogy a 
kora vaskori Hallstatt-kultúra népessége a Kr.e.750–600 közötti időszakban a platón két magaslati telepet 
(Nagysánctető, Nagysánc) használt, illetve hogy halottaikat ezek közelében egy sík- és egy halomsíros 
temetőben helyezték el (HorvátH et al., 1979, 311–313; vadász, 1983; vadász, 1986; kováCs, 1988).

A 2010-es években új lendületet kapott a lelőhely kutatása, és így a 2017-ben induló európai Interreg 
Danube Transnational Programme Vaskor-Duna projektjének egyik fontos témájává vált. Az Európai Unió 
Duna Transznacionális Programja – amely öt ország különböző intézményeinek bevonásával a Közép-
Duna-medence kora vaskori monumentális tájelemeinek tanulmányozását tűzte ki célul – a Magyar Állam 
társfinanszírozásával működött 2017 és 2019 között. Az átfogó topográfiai kutatások mellett a projekt kilenc 
kulcslelőhelyet vizsgált (Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Magyarország területéről), amelyek közé 
Süttő is bekerült. A különböző interdiszciplináris vizsgálatok az egyes lelőhelykomplexumok és az őket 
körülvevő mikrorégiók feltérképezésére irányultak (Czajlik et al., 2018; Czajlik et al., 2019). A régészeti 
kutatások mellett a program nagy hangsúlyt fektetett a megszerzett ismeretek társadalmi hasznosítására, az 
adatok elérhetővé tételére szakmabeliek és az érdeklődő nagyközönség számára, különös tekintettel arra, 
hogy az egyes lelőhelyek a kulturális turizmus vérkeringésébe is bekapcsolódhassanak.

KULTURÁLIS TURIZMUS, REVITALIZÁCIÓ – VASKOR-DUNA PROJEKT
A kulturális és régészeti örökség hasznosítása a turizmus keretében a 21. században egyre fontosabb szere-
pet kap (Harrison, 2013; jászberényi, 2014). A Vaskor-Duna projekt a 21. századra szóló Európai Örökség 
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1. kép. Légi felvétel a süttői kora vaskori 
lelőhelykomplexumról, háttérben a Gerecse. 2018. június 25. 

(fotó: Czajlik Zoltán)
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Stratégia pontjai között megfogalmazott elvekre építve feladatául tűzte ki, hogy a kutatott mikrorégiókban 
tervek és lépések szülessenek az őskori kulturális táj revitalizációjára.

Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Magyarország területéről eredetileg kilenc Hallstatt-kori lelőhe-
lyet érintett ez a feladat (Ausztiában Großklein és Strettweg, Szlovéniában Poštela és Dolenjske Toplice, 
Horvátországban Kaptol és Jalžabet, valamint Magyarországon Százhalombatta, Sopron és Süttő). Ezeknél 
a lelőhelyeknél mind más-más kihívásokkal kellett megküzdeni a revitalizációs terv elkészítésekor, hiszen 
egyes helyszíneken már léteztek régészeti parkok, javasolt tanösvények (pl. Százhalombatta, jerem et al., 
2010), máshol azonban még múzeum vagy bemutatóhely sem állt készen.

A projekt minden esetben virtuális és helyszíni megoldásokat is elvárt, ugyanakkor a lelőhelyek védel-
mét szem előtt tartva a legkevésbé roncsoló megoldásokat részesítette előnyben.

A süttői lelőhely nem csak a szakirodalomban ismert, a helyi közösség is tudott a település őskori emlé-
keinek egy részéről, azonban a környéken nincs a régészeti örökséget szemléltető helyi múzeum, vagy 
kisebb bemutatóhely.

A tervezet megvalósításának legfontosabb lépései közé tartozott a tudományos kutatáson kívül a helyi 
adottságok feltérképezése, kapcsolatépítés a földtulajdonossal, az önkormányzattal és kulturális egyesü-
letekkel, rajtuk keresztül magukkal a süttőiekkel. A javaslatok megfogalmazásakor elsődleges szempont 
volt a régészeti örökség látható és nem látható elemeinek bemutatása, a hozzáférhető és megbízható tudás 
biztosítása, a kulturális örökség védelme és a táj arculatát nem befolyásoló változtatások kezdeményezése.

A revitalizációs tervet az ELTE-BTK Régészettudományi Intézetének munkatársai a Magyar Nemzeti 
Múzeum Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóságának kutatóival együttműködve dolgozták ki.

SÜTTŐ ADOTTSÁGAI A TURIZMUSBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁSHOZ
Vannak olyan tényezők és adottságok egy-egy lelőhely esetében, amelyek nemcsak az örökségturizmus, de 
a turizmus minden fajtája szempontjából kulcsfontosságúak. Süttő település az Észak-Dunántúlon, Komá-
rom-Esztergom megyében a Duna partján található. A megkapó természeti környezetben, a Gerecse lankái 
és a Duna között fekvő község nagyjából 2000 lakost számlál. A statisztikai adatok alapján a község és 
maga a Közép-Dunántúl régió nem tartozik a legnépszerűbb turisztikai látványosságok közé sem a külföldi, 
sem a belföldi közönség számára,1 ráadásul Süttőt a régió városai könnyen megelőzik hírnév és látogatott-
ság tekintetében (pl. Komárom, Esztergom vagy Tata). Ennek ellenére vannak olyan lehetőségek a telepü-
lésen és közvetlen környékén is, amelyeket egymáshoz kapcsolva vonzó turisztikai célpontként lehet Süttőt 
látni és láttatni.

A turisztikai potenciálhoz nélkülözhetetlen a jó infrastruktúra. A mai település legkönnyebben autóval 
közelíthető meg, a 10-es főút keresztülszeli Süttő Duna-parti részét. A vasútforgalom sajnos nem jelentős, 
naponta két vonat áll meg az itteni megállóhelye-
ken, esetleges alternatívát még a helyközi buszjára-
tok biztosítanak, amelyek a környező településekkel 
jelentenek összeköttetést. Látogatók szempontjából 
ezeken túl még biciklis forgalomra lehet számítani, 
ha elkészül az Európát az Atlanti-óceántól a Fekete-
tengerig összekötő EuroVelo6 kerékpárútnak a 
Pozsony és Esztergom között a Duna jobb partján 
futó szakasza.

A kora vaskori lelőhely a település nyugati, 
Neszméllyel határos oldalán található löszplató 
tetején – részben Neszmély határába is átnyúlva 
– helyezkedik el, mezőgazdaságilag hasznosított 
magánterületeken. Jelenleg biztonságosan csak egy 

1 Vö. KSH adatok: https://turizmus.com/html/data/cikk/116/5169/cikk_1165169/ksh_2018.pdf (letöltve 2020. február 6.)

2. kép. A Duna Süttő mellett (fotó: Novinszki Tamás)

https://turizmus.com/html/data/cikk/116/5169/cikk_1165169/ksh_2018.pdf
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földúton közelíthető meg, amely jó időjárási viszo-
nyok esetén gyalog, személyautóval és kerékpárral 
is járhatónak tűnik, bár a földművelés miatt legin-
kább nehéz gépjárművek veszik igénybe.

Süttőt délről a Gerecse lejtői, északról pedig 
a Duna és rajta több sziget határolja. A Duna és 
ártere kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, míg 
a magaspart a Gerecse  – Natura 2000-es – külön-
leges madárvédelmi területe, amelyek különleges 
élővilággal rendelkeznek. A természetkedvelők szá-
mára ezért Süttő és környéke jó helyszínt kínálhat 
különféle szabadtéri tevékenységekhez (kirándulás, 
kempingezés, evezés), habár jelzett turistaútvonal a 
községet és a vaskori lelőhely környékét nem, csak 
a szomszédos településeket érinti. Emellett az sem 
elhanyagolható, hogy a mikrorégió a bor- és vadász-
turizmus célpontja is (2. kép).

A település ezen túl néhány szebb vagy érdeke-
sebb történelmi emlékkel is büszkélkedhet: a 18. 
századi Szent Lipót templom (3. kép) és Szent Ilona 
kápolna látogatható, a központban szinte kikerül-
hetetlen a megközelítőleg 400–450 éves Rákóczi-
hársfa és a Kisvasúttörténeti Emlékhely, ez utóbbi a 
környező erdőket egykor összekötő, hazánk valaha 
volt egyik legjelentősebb kisvasútjára emlékezik. A 
külterületeken pedig két (magánkézben levő) impo-
záns kúria (a 18. századi Reviczky-kúria és a 20. 
századi Serédi-kastély) is áll. 

A KORA VASKORI EMLÉKEK REVITALIZÁCIÓJÁNAK TERVE
A környék feltérképezése és a tudományos kutatás mellett igyekeztünk aktív kapcsolatot építeni a helyiek 
és a lelőhely között, illetve kidolgozni egy, a környék turisztikai elemeit magába foglaló tervet.

A területtulajdonossal és a helyi önkormányzattal 
a többéves kutatás során már sikerült szoros kapcso-
latba kerülni, 2018–2019-ben pedig arra törekedtünk, 
hogy a terepi régészeti tevékenységeket összekössük 
helyi közösségi eseményekkel. Ennek része volt, 
hogy mindkét évben a süttői és környékbeli (Nesz-
mély, Lábatlan) iskolák tanárait és diákjait, valamint 
az érdeklődő felnőtteket és a sajtó képviselőit meg-
hívtuk a lelőhelyre, ahol több alkalommal nyílt napot 
rendeztünk. Az ásatáson a látogatók nemcsak a nyi-
tott szelvényeket és az ott folyó munkát tekinthették 
meg, hanem régészek vezetésével az egész lelőhely-
komplexumot bejárhatták. Az eseményt mindkét 
évben nagy érdeklődés kísérte (4. kép).

A projekt céljai közt szerepelt egy régészeti tan-
ösvény tervének elkészítése is, amellyel kapcsolat-

3. kép. A Szent Lipót templom tornya (fotó: Czajlik Zoltán)

4. kép. Érdeklődők egy süttői nyílt napon (2018) 
(fotó: Fejér Eszter)
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ban a legnagyobb gondot az okozta, hogy az erődített telepek és temetők teljes területe magántulajdonban 
van és művelés alatt áll. Ez nemcsak a bejárható útvonalat, de az információs anyag, táblák elhelyezési 
lehetőségeit is leszűkítette. A terület tulajdonosával folytatott együttműködésnek köszönhetően végül a  
kulturális tanösvény egyes szakaszai  a művelt táblákat körüljárva vezetnek. A löszplatóra kijelölt öt állo-
más a kora vaskori megtelepedés emlékeit és a kutatás részleteit mutatná be. Képekkel gazdagon illusztrált 
magyar és angol nyelvű táblaterveket készítettünk, ezeken többek között a kora vaskori magaslati települé-
sek képei, az ott folyt ásatások eredményei, a feltárt síktemető anyaga, a halomsírok felépítése, az elvégzett 
tájrégészeti kutatások és nem roncsoló lelőhely-felderítési módszerek bemutatása szerepel (5. kép). A ter-
vezett táblákat azonban több ok miatt sem lehetett valóban kihelyezni. Egyrészt a projekt nem finanszírozta 
a tanösvény tényleges kiépítését, másrészt mi sem szerettünk volna épített elemeket elhelyezni a tájban. 
Ezen a ponton tudtuk segítségül hívni a Vaskor-Duna projekt egy másik elemét, amely egy mobiltelefonra 
kifejlesztett applikáció. Az Iron-Age-Danube GUIDE@HAND alkalmazásba (Pálinkás et al., 2019) az 
eltervezett sétaútvonal összes adatát (GPS-pontok, trackek, szöveges, képi, 3D információk) felvittük. Az 
ingyen letölthető, online és offline egyaránt használható mobiltelefonos vezető alkalmazás lehetővé teszi, 
hogy a kézzel fogható, de a környezettől idegen táblák nélkül is át tudjuk adni a tudást az érdeklődőknek a 
helyszínen.

Ezt a tanösvényt egészíti ki, illetve vezeti be az a két információs tábla, amelyeket Süttő központjában 
2019 novemberében állítottunk fel (novinszki-Groma, 2019). Ezek általános információkat tartalmaznak 
Süttő régészeti és kulturális emlékeiről, illetve elhelyeztünk rajtuk egy QR-kódot is, amely az említett app-
likációhoz vezeti a nagyjából 6–7 km hosszú kirándulásra indulókat.

A felvázolt süttői revitalizációs lépések egy hosszú távú, többlépcsős folyamat kezdetét jelentik. A terv 
megvalósításának sikerességéhez elengedhetetlen infrastrukturális fejlesztések túlmutatnak egy régészeti 
projekt keretein, de az eddigi eredmények is jól jelzik, hogy van igény a régészeti örökség megismerésére, 
a kulturális turizmusra az adott környéken is.

5. kép. A régészeti tanösvényhez tervezett egyik tábla (Fejér Eszter – Novinszki-Groma Katalin)
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