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Projektünk elsődleges célja, hogy megvizsgálja, milyen társadalmi-gazdasági berendezkedés rejtőzhet a 
megfigyelt – látszólag hierarchikus – késő bronzkori településhálózat mögött az Alföld déli területén. Ter-
vünk a késő bronzkori települések szisztematikus kutatására kidolgozott módszertan alapján Csanádpa-
lota–Földvár és Medgyesegyháza–Lagzi-dűlő  erődített települések egyes részeinek feltárása, valamint az 
előkerült leletanyag régészeti és természettudományos módszerekkel történő vizsgálata és összehasonlítása 
Makó–Rákos, Császárvár és Csanádalberti–Fekete-halom késő bronzkori lelőhelyek intenzív kutatásaiból 
nyert leletanyagával. A kapott adatok komparatív elemzésével átfogó képet alkotunk az időszak és a vizsgált 
települések gazdasági és társadalmi jellegzetességeiről és egymáshoz való viszonyukról. A projekt további 
célja az elmúlt években Hajdú-Bihar megye déli részén felfedezett, hasonló korú erődített települések 
(Kokad, Pocsaj) roncsolásmentes kutatásának megkezdése, és a mikrorégió előkészítése további kompara-
tív elemzésekhez. Multidiszciplináris, természettudományos elemzések segítségével próbáljuk megérteni a 
korszak életének egyes gazdasági aspektusait: a munkaerő feletti kontrollt, a kézművesspecializációt és az 
élelemtermelés szervezettségét.

Kulcsszavak: késő bronzkor, településszerkezet, erődített települések, gazdaság

BEVEZETÉS
A Kárpát-medence bronzkora számos komoly társadalmi-politikai változásnak volt tanúja majdnem 2000 
éves története során, kb. Kr. e. 2600 és 800 között. Az egyik ilyen fontos átalakulást a magyarországi késő 
bronzkor középső fázisának kezdetén figyelhetjük meg. A változások egyik fő bizonyítéka egy sor erődített 
település megjelenése Kr. e. 1400 és 1300 között az Alföld déli részén, egy jól körülhatárolható területen: 
Magyarországon a Marostól északra, a Békés-csanádi löszhátságon (Lichtenstein & Rózsa 2008; MiLo et 
al. 2009; Rózsa 2010; PRiskin et al. 2013; czukoR et al. 2017; szeveRényi et al. 2017; szeveRényi et al. in 
press), Romániában a Bánság síksági részén, a Maros, a Tisza és a Temes folyók által határolt területen 
(GoGâLtan & sava 2010, 52–71), és Szerbiában a Vajdaság kelet részén, főként a Tisza mentén (MoLLoy et 
al. 2017; 2020) (1–2. kép).

A legtöbb települést légifotók és műholdas felvételek alapján sikerült azonosítani, szisztematikus terep-
bejárást és ásatást egyelőre csak kevés lelőhelyen végeztek. Az eddig talált leletek alapján az erődítéseket 
(magyarországi terminológia szerint) a késő bronzkor középső fázisába, az ún. Pre-Gáva/Cruceni-Belegiš 
II horizontba lehet datálni (kb. Kr. e. 1350–1100).

Az erődített települések mérete igen változó: a legtöbbjük néhány hektár nagyságú, azonban legalább 
öt lelőhely (Corneşti/Zsadány–Iarcuri, Csanádpalota–Földvár, Sântana/Újszentanna–Cetatea Veche, Idjoš/
Tiszahegyes-Gradište és Orosháza–Nagytatársánc) mérete meghaladja a 100 hektárt. A zsadányi település 
mind közül kiemelkedik a több mint 1700 hektáros kiterjedésével. A méretük mellett a települések külön-
böznek egymástól a sáncok és árkok struktúrájában is (egyszeres ill. többszörös árokrendszerek).

A különböző méretű és struktúrájú települések egy hierarchikus településhálózatot alkotnak: az össze-
tett védműrendszerrel rendelkező „mega-erődök” lehettek a korszak elsődleges központjai, talán az adott 
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mikorégióban élő közösség elitjének lakhelyéül szolgálhattak. Őket kisebb és egyszerűbb másodlagos köz-
pontok (kisebb méretű erődített telepek) veszik körül, mint pl. Makó–Rákos–Császárvár vagy Végegy-
háza–Zsibrik-domb. Ezek a helyi elit lakhelyei lehettek, melyeket  kisebb, nem erődített falvak vagy tanya-
szerű települések vették körül. Ilyeneket nagy számban sikerült azonosítani Magyarországon a régészeti 
topográfiai munkálatok során, főként Csongrád megyében, de néhányat Románia területén is.

Bizonyos szempontból a településhálózat ilyen hierarchikus felépítése meggyőzőnek tűnik, azonban 
számos felmerülő probléma megkérdőjelezi a nagy erődített telepek elitek lakhelyeként történő azonosítá-
sát. Ez a megközelítés azt feltételezi például, hogy a sáncok és árkok védelmi céllal épültek – ez azonban 
korántsem biztos. A „mega-erődök” esetében a külső „védművek” annyira hosszúak, hogy egy támadás 
esetén gyakorlatilag védhetetlenek lennének, még akkor is, ha az árkokat sáncok is kísérik. Ezt a funkciót 
csak a legbelső területeknél feltételezhetjük, amelyet Csanádpalota esetén egy sánc és egy kettős árokrend-
szer vesz körül. A körbevett terület másik feltételezett funkciója az állatok benntartását célozhatná. Ezt a 
célt azonban sokkal kisebb, sokkal kevesebb időt és energiát igénylő árkokkal is meg lehetett volna oldani. 
Egyes esetekben a terepbejárásokból származó leletanyag meglepően kis mennyisége, a házak hiánya a 
feltárt területeken, valamint a különleges gödrökben feltárt strukturált deponátumok jelenléte arra enged 
következtetni, hogy a lelőhelyek talán olyan ceremoniális központok lehettek, amelyeket nem laktak folya-
matosan, hanem csak az év egy-egy szakaszában kerestek fel. Ezek a „funkciók” egyébként nem zárják ki 
egymást szükségszerűen, azonban egyértelműen további kutatásokra van szükség minden egyes lelőhe-
lyen, hogy karakterüket jobban meg tudjuk határozni. Azt azonban feltételezhetjük, hogy az árokrendszerek 
funkciója legalább annyira szimbolikus volt, mint amennyire praktikus, és kapcsolódhatott az ott lakók 
identitásához.

1. kép. A projekt során vizsgált késő bronzkori települések: Csongrád-Csanád és Békés megye: 1. Csanádalberti–Fekete-halom, 
2. Csanádpalota–Földvár, 3. Makó Rákos–Császárvár, 4. Medgyesegyháza–Lagzi-dűlő; 

Hajdú-Bihar megye: 5. Kokad–Akol-dűlő, 6. Pocsaj–Temető, 7. Biharkeresztes–Fekete-tanya
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Amennyiben elfogadjuk, hogy ezek az erődített 
települések az egykori politikai egységek központ-
jai, a társadalmi-politikai elit lakhelyei, és/vagy 
rituális-ceremoniális központok lehettek, akkor 
megjelenésük beleilleszkedik egy hosszútávú 
trendbe, amelyet a települési hálózatok – és való-
színűleg az általuk tükrözött társadalmi-politikai 
berendezkedések – ciklikus változásai jellemez-
nek. A kora bronzkor végén és a középső bronzkor 
során a társadalmi-politikai elit lakhelye feltehe-
tően a telleken és erődített telepeken volt. Ezeket a 
késő bronzkor kezdetére (kb. Kr. e. 1450) elhagyták 
vagy lerombolták, és helyükben alakult ki a halom-
síros korszak szórt településrendszere. Kr. e. 1350 
környékén egy új település nukleációs folyamat 
indult meg, amely során az itt tárgyalt erődített tele-
pülések kialakultak.

A projektünk fő célja, hogy jobban megért-
sük ezen késő bronzkori dél-alföldi közösségek 
társadalmi-gazdasági berendezkedését az erődí-
tett és nem erődített települések régészeti anyagá-
nak összehasonlító, mikroregionális, többszintű és 
interdiszciplináris elemzésén keresztül. A megkö-
zelítésünk mikroregionális, hiszen a késő bronz-
kori települések egymáshoz való viszonyát vizsgál-
juk a békés-csanádi hátságon; többszintű, mivel a 
késő bronzkori maradványokat az egyedi régészeti 
objektumok és háztartások szintjétől a teljes régió 
szintjéig vizsgáljuk tájrégészeti megközelítésben; 
és interdiszciplináris, mivel régészeti és többféle 
természettudományos módszert használunk, hogy 
minél több információt gyűjtsünk a bronzkori élettel 
kapcsolatban.

Korábbi munkáink során nagyfelületű meg-
előző feltárást és kisfelületű tervásatást végeztünk 
Csanádpalota monumentális erődített településén, 
valamint kisméretű tervásatásokat és egyéb terepi 
munkákat Makó–Rákos–Császárvár erődített és 
Csanádalberti–Fekete-halom nem erődített telepü-
léseken. A lelőhelyeken az extenzív és a szisztema-
tikus, intenzív, négyzethálós terepbejárások mellett 

térképező talajtani fúrással mértük fel az árkok szerkezetét és a megtelepedés jellegét, és magnetométe-
res felmérés segítségével határoztuk meg a feltárandó területeket. Eddig minden egyes lelőhelyen ugyan-
azt a roncsolásmentes „csomagot” használtuk, hogy az adataink összehasonlíthatók legyenek. 2017–19-
ben ásatásokat végeztünk Csanádalberti–Fekete-halom lelőhelyen, ahol egy késő bronzkori, alapárkos 
ház részletét sikerült feltárnunk (3. kép). „Kontrollcsoportként” bevontunk a kutatásba két Hajdú-Bihar 
megyei késő bronzkori erődített települést is, ahol szintén megkezdtük a roncsolásmentes kutatásokat 
(4–5. kép).

2. kép. Késő bronzkori erődített települések a Dél-Alföldön. 
Piros kör: ásatás: 1. Corneşti–Iarcuri, 2. Csanádpalota–

Földvár, 3. Makó–Rákos–Császárvár, 4. Orosháza–
Nagytatársánc, 5. Sântana–Cetatea Veche, 6. Végegyháza–

Zsibrik-domb. Sárga kör: terepbejárás: 7. Beba Veche, 
8. Békéssámson–Szőlősi-Határ-dűlő, 9. Biled–Câmpia Arsă, 

10. Cenei, 11. Friteaz–Ţârvenca, 12. Lovrin, 
13. Medgyesegyháza–Lagzi-dűlő, 14. Mezőkovácsháza–Kis-

Ádáz-dűlő, 15. Munar–Wolfsberg, 16. Pecica–Şanţu Mic, 
17. Sânnicolaul Mare, 18. Semlac–Livada lui Onea, 
19. Semlac–Pusta lui Cucu, 20. Topolovăţu Mare, 

21. Tótkomlós–Szőlősi-határ-dűlő, 22. Turnu–La Prioran, 
23. Újkígyós–Örök-dűlő, 24. Variaşu Mare, 25. Vinga. Kék 

kör: bizonytalan korú: 26. Battonya–Tompapuszta, 
27. Battonya–Vörös-dűlő, 28. Kisdombegyháza–Szederjes-

dűlő. Új vajdasági lelőhelyek: 29. Idjoš–Gradište, 
30. Bordjoš, 31. Crepaja, 32. Kovačica, 33. Bašaid 

(készítette: Czukor Péter)
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CÉLOK ÉS MÓDSZEREK
A fő kérdésünk az, hogy milyen gazdasági-társadalmi berendezkedést tükröznek az Alföld déli részén meg-
figyelt késő bronzkori településhálózati mintázatok? Vajon a lelőhelyek mérete alapján felállított rang-
sor funkcionálisan elkülönülő, eltérő szerepet betöltő településeket jelent a település hierarchia különböző 
szintjein? Vagy inkább egy egymást kiegészítő, heterarchikus elrendeződés azonosítható? A kutatásunk fő 
iránya ezen közösségek gazdasági életének a vizsgálata.

Az elsődleges adatgyűjtési módszerünk a kisfelületű, célzott ásatás két lelőhelyen: Csanádpalota–Föld-
váron és Medgyesegyháza–Lagzi-dűlőn. Célunk az, hogy mindkét lelőhely központi részén azonosítsunk 
és feltárjunk egy házat vagy egy háztartási egység objektumait. Medgyesegyházán az ásatást szisztemati-
kus terepbejárás, magnetométeres felmérés és talajtani fúrás fogja megelőzni.

4. kép. Kokad–Akol-dűlő késő bronzkori erődített települése 
(Google Earth)

5. kép. Pocsaj–Temető késő bronzkori erődített települése 
(Google Earth)

361

359414

473

486

3. kép. Késő bronzkori alapárkos ház Csanádalberti–Fekete-tanyán
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A három korábban vizsgált lelőhely (Csanádpalota–Földvár, Makó–Rákos–Császárvár és Csanádalberti–
Fekete-halom) leletanyagai szolgálnak összehasonlítási alapul a további multidiszciplináris elemzésekhez. 
Ezek három fő témát érintenek: építési munkák (az erődítések és házak, háztartási egységek megépítése), 
kézműves specializáció és szerveződés (kerámia készítés, kőeszköz készítés és használat), valamint az éle-
lemtermelés (zoológia, botanika, kerámiaedények funkcionális vizsgálata, makrolit kőeszközök elemzése, 
ételmaradványok vizsgálata).

ELSŐ EREDMÉNYEK
Új projektünk 2020 szeptemberében indult el, és egy rövid jelentésben foglaljuk össze az új eredményein-
ket. Első lépésként a medgyesegyházi roncsolásmentes vizsgálatokat folytattuk terepbejárással és magne-
tométeres felméréssel. A felszínen talált nagymennyiségű késő bronzkori kerámia intenzív megtelepedésre 
utal az egész lelőhelyen. A magnetométeres mérés képe világosan mutatja az árokrendszer felépítését, a 
nagyobb objektumok helyét, és a keleti részen néhány nagyobb épületet is jelez (6. kép). A következő két 
évben ezek lesznek ásatásaink fő célpontjai.

Csanádpalota–Földváron, ahol a terepbejárás és magnetométeres felmérés már megtörtént a korábbi 
években, a projektet egy kisfelületű, célzott tervásatással kezdtük egy olyan területen, ahol a magnetométe-
res kép téglalap alakba rendeződött anomáliákat mutatott (7. kép). Egy 10×10 m-es szelvényt nyitottunk a 
késő bronzkori háznak gondolt anomáliacsoport területén, azonban az ásatás nem erősítette meg a magneto-
méteres kép korábbi értelmezését. Bár épületmaradványt vagy egyértelmű régészeti objektumot nem talál-
tunk, feltártunk egy követhető réteget, amelyet nagy mennyiségű késő bronzkori kerámiatöredék, illetve 
helyben összeroppant vagy összetört edények in situ maradványai borítottak (8. kép). Bár egyelőre még 
nem egyértelmű ennek a leletanyagnak az értelmezése, az azonban biztos, hogy a felszíni leletek ritkasága 
ellenére nagyobb mennyiségű leletanyagra számíthatunk a lelőhely belső részén is. Bár a leletek egyelőre 
még nem segítenek a megtelepedés jellegének, illetve az itteni tevékenységek azonosításában (pl. lakoma 
maradványai?), de ígéretesnek tűnnek, és egyértelműen további kutatást kívánnak a lelőhelyen.

6. kép. Medgyesegyháza–Lagzi-dűlő magnetométeres felmérése
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A projektünk további ásatásokkal folytatódik Csanádpalota és Medgyesegyháza lelőhelyeken a követ-
kező években, melynek eredményei remélhetőleg komoly tudományos jelentőséggel bírnak majd. Regio-
nális szinten hozzájárulnak majd a Nagyalföld déli 
részén a késő bronzkori „erődített táj” és „mega-erő-
dök” (haRdinG 2017, 12–13) kialakulásának megér-
téséhez, de reményeink szerint fontos új adatokkal 
szolgálnak majd a bronzkori társadalmak jellegéről 
és a feltételezett „elit” és „főnökök” a kor gazda-
sági és társadalmi életében játszott szerepéről folyó 
nemzetközi vitához is. Általában véve azt remél-
jük, hogy a projektünk hozzájárul ahhoz, hogy az 
antropológiai elméleteket jobban tudjuk integrálni 
a többszintű régészeti kutatásokba, és növeljük a 
magyarországi kutatások használhatóságát a hosszú 
távú társadalmi változások antropológiai megköze-
lítésű vizsgálataiban.

8. kép. Összeroppant edényekkel és edénytöredékekkel 
borított réteg Csanádpalota–Földváron

7. kép. 1. Csanádpalota–Földvár központi részének magnetométeres felmérése, 2. téglalap alakú anomália

1.

2.
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