
Címlapsztori

A  nomadizmus ko-
rai korszakában 
az egész eurázsiai 

steppén viszonylag egy-
színű műveltséget hozott 
létre az azonos típusú gaz-
dálkodás. Hasonlóak voltak 
a fegyverek, a temetkezések 
formái, azonos arculatú volt 
a művészet, amelynek leg-
fontosabb ismérve az úgy-
nevezett állatstílus volt, s 
szinte teljesen azonos volt 
a lószerszámzat, s annak dí-
szei. Különösképp jellemző 
erre a pusztai műveltségre 
az  állatstílusú művészet, 
amelynek fontos voná-
sa néhány állatfaj (pl. 
a szarvas és a párduc) 
alakjának gyakori 
ismétlése, s az álla-
tok viaskodásának 
megjelenítése. Mi-
vel a  pásztornépek 
művészete kollektív 
jellegű volt, s a jelenetek, 
motívumok mögött az egy-
kori társadalom hiedelmei, 
a való és a túlvilágról alko-
tott gondolatai lappangtak, 
joggal feltételezhetjük, hogy 
az említett óriási területen 
a különböző pásztornépek 
hiedelmei és mentalitása is 
hasonló lehetett. Az  állat-
küzdelmi jelenetek mögött 
alighanem a harc és harcos, 
a haditettek jelentőségének 
a  mindennapokban való 
megnövekedése húzódha-
tott meg. Ekkoriban kelet-
kezhettek a pusztai népek 
körében a szájhagyomány 
útján terjedő első hősepo-
szok, amelyek a belső-ázsiai 
pásztorok körében szinte 
napjainkig éltek. 

műveltség három legjel-
lemzőbb ismérve: a fegy-
verzet, a  lószerszámzat 
és az  állatstílus. Ezt már 
a  19. század végén ész-
lelte a kutatás. Azt azon-
ban nem, hogy hol jele-
nik meg először e három 
jellegzetesség, azaz: hol 
teljesedik ki legkorábban 
a nomád életforma. A ku-
tatók hosszú ideig úgy 
vélték, hogy e pompá-
zatos világ megteremtői 
a  kelet-európai szkíták 
voltak, akikről oly szem-

léletes leírást hagyott 
ránk a  nagy görög 

történetíró, a „törté-
netírás atyja”, a Kr. 
e. 5. században élt 
Hérodotosz. Hosz-
szú ideig mást sem 
ismert a  kutatás, 

csak az európai szkí-
tákat, a múlt század 

húszas éveiben még 
az is nagy feltűnést kel-

tett, hogy hasonló jellegű 
és korú leletek kerültek elő 
a  Volga és a  Dél-Urál vi-
déki steppéken. A helyzet 
azonban alaposan meg-
változott azóta. 

A nagy szibériai folyó, 
a Jenyiszej forrásvidékén, 
a Nyugati-Szaján hegység-
ben lévő Tuvában 1971 és 
1974 között a kiváló szent-
pétervári régész, M. P. 
Grjáz nov óriási, 120 méter 
átmérőjű, faszerkezetes sírt 
tárt fel a szkíta korból, ame-
lyet – mint szinte minden 
gazdag ilyenfajta temet-
kezést – még az ókorban 
kiraboltak. A  fejedelmi 

Ebben az időszakban egyes nemzetségek óriási állat-
vagyonra tettek szert, amelynek egy részét (és korántsem 
csekély részét) luxuscikkekre, azaz arany és ezüst presz-
tízstárgyakra cserélték. A vagyon és hatalom szemmel 
láthatóan nyilvánult meg a hiedelmekben, nevezetesen 
a túlvilági élettel kapcsolatos cselekményekben is. A nagy-
hatalmú nemzetségfők, törzsfők és királyok ugyanis nem 
csak az e világi életben kívánták reprezentálni mindenek 
fölötti hatalmukat, hanem azt is tudtára adták alattva-
lóiknak, hogy a világi élethez hasonlóan a túlvilágon is 
kivételezett helyzetben lesznek. Ezért vitték magukkal 
a másvilágra e világi presztízstárgyaikat, ezért jelezték 
piramis alakú sírépítményeikkel, hogy majd ott is ők áll-
nak a hatalmi piramis csúcsán. Az eurázsiai steppén te-
hát elterjed a régészeti leletek közt a szkíta típusú anyagi 
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Szkíta aranypárduc
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Az eurázsiai szkíta műveltség
rangú egykori főembert 160 hátasló – harci 
mén – kísérte a  halálba. A  megmaradt 
leletek állatstílusban készültek, szkíta 
típusúak a lószerszámok is. A sírt 
ter m és ze t tu dományos 
módszerekkel nagyjából 
a Kr. e. 9–8. század fordu-
lójára keltezték a kutatók. 
Ez eddig az eurázsiai step-
péken a  legkorábbi szkíta 
típusú temetkezés. 

Jóval  korábban,  még 
1960-ban tárták fel Kazahsz-
tán délkeleti részén a  Kr. e. 8. 
századra tehető csilikti halom-
sírt, amelyet más néven Aranykur-

gánnak is neveznek. Mivel a kelet-európai nagy szkíta 
halomsírok a Kr. e. 7. században jelennek meg, e le-
letek után nem lehet vitás, hogy a szkíta típusú mű-
veltség, a steppei nomád birodalmak kialakulásának 
bölcsője nem Kelet-Európában, hanem Belső-Ázsiában 
ringott. Bizonyosan hibás tehát az a régi nézet, amely 
a szkíta nomád kultúra elterjedésének kiindulópontját 
az európai szkíták földjén vélte. 

Joggal vethető fel a kérdés: a kora vaskori steppei 
szkíta jellegű műveltség népességének (pontosabban: 
népességeinek) kialakulását valóban megelőzték-e olyan 
gigantikus népmozgások, mint amelyeket a kutatás ré-

gebben feltételezett? Valóban hitelt érdemlő 
értesülésekre támaszkodott-e Hérodotosz, 

amikor azt írta, hogy az európai step-
pékre a szkíták a Volga (Araxész) 

felől telepedtek be, miután el-
űzték onnét a kimmereket? 

Ha a nehezen értelmez-
hető írott kútfők vallomá-

sán kívül fi gyelembe vesszük 
a régészeti emlékanyagból le-

vonható történeti tanulságokat, 
alighanem közelebb juthatunk 

a válaszhoz. A Volga–Don–Dnye-
per-vidéki steppéken a késői bronz-

korban (a Kr. e. 2. évezred utolsó 
századaiban) két nagy régészeti mű-

veltséget találunk: keletebbre az úgynevezett gerendasí-
rost, nyugatabbra az úgynevezett katakombasírost. Mind-
kettőben megjelennek ekkor a későbbi nomád állattartás 
elemei, növekszik a lótartás és a lovaglás szerepe. A Kr. e. 
9–8. századra alakul ki ezen a területen is a nomád állattar-
tás, s a keletről nyugat felé nyomuló gerendasíros népes-
ség fokozatosan kiszorítja innen a katakombasírosokat. 
Mindez talán feljogosít bennünket arra a következtetésre, 
hogy az utóbbi műveltség lakosságában az ugyancsak 
Hérodotosz által emlegetett kimméreket, a hódítókban 
pedig a korai szkítákat lássuk, akik a Volga felől vagy a Vol-
gán túlról hatoltak be a kelet-európai pusztákra. A Kr. e. 
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8. század végére megjelennek az előkelő, harcos férfi -
ak lovastemetkezései, amelyek már félreérthetetlenül 
szkíta jellegzetességeket mutatnak. Aligha lehet vitás, 
hogy mindkét, az írott forrásokban szereplő nép elődei 
a helyi bronzkori lakosságban kereshetők. A vándorlások 
elsősorban a hatalom átren-
deződését szemlélte-
tik, melynek során 
a nagyobb katonai 
erőt felvonultató 
keleti nomádok 
törzsszövetsége 
szerzett hatal-
mat a  térség 
népcsoportjai 
fölött.  

Az eurázsi-
ai szkíta típusú 
műveltségek és 
n é p c s o p o r t o k 
közül messzeme-
nően a  legjobban 
a kelet-európai szkítákat ismerjük. 
Főképpen azért, mert róluk írt nagy-
szerű korabeli tudósítást a Kr. e. 
5. században Héro dotosz. 
E nevezetes tör-
téneti művé-
nek adatait 
t ö b b n y i r e 
maga gyűj-
tötte, amikor 
a Kr. e. 450 körül a Fe-
kete-tenger északi partján lévő 
görög városban, Olbiában járt. E 
város lakói állandó kapcsolatban 
álltak a szomszédos területeken 
élő szkítákkal, velük és az  ő 
földjeiken túl élő népekkel élénk 
kereskedelmet folytattak, egészen 
az Urál hegységig.

A Fekete-tenger (a Pontusz) északi partvidékén a Kr. e. 
7. században jelentek meg a görög telepesek, akik egymás 
után alapították itt görög mintára felépített városaikat. E 
városok a kézműipar és a kereskedelem fontos központjai 
lettek. Igen lényeges, hogy kialakulásuk nagyjából 
ugyanarra az  időre tehető, amikor a Fekete-tengertől 

északra elterülő pusztákon és ligetes steppei területeken 
a szkíták rendezkednek be, s szilárdítják meg uralmukat 
az alávetett népek fölött. Az írott kútfők és a régészeti 
leletek is egyértelműen igazolják, hogy a két új jövevény 
népesség (a görögök és a szkíták) között rövid idő alatt 
nem csupán szoros kapcsolatok, hanem igen gyümölcsöző 

együttműködés alakul ki. S ennek rendkívül nagy hatá-
sa volt a szkíta műveltség arculatának kialakulására 

s látványos felvirágzására. A nomád és megtele-
pült népek történelmében nem ismerünk hason-

ló mértékű és színvonalú 
kölcsönhatást. 

E b b e n 
döntő sze -
r e p e  v o l t 
a  kereske -
d e l e m n e k . 
A   n o m á d 

szkíták azon-
ban nem csu-

pán állati termé-
keket szállítottak 

szomszédaik piacára, hanem egyéb 
mezőgazdasági terményeket is, 

mindenekelőtt bú-
zát. Ez utób-

bit a  hajók 
(valószínű-
leg görög 

hajók) elvit-
ték az  athéni 
piacra is, ahol 
a  szkíta búza 

egyeduralmát 
majd csak a Kr. e. 

3. század végén töri 
meg az olcsó egyiptomi 

gabona. A  szkíták birodal-
mában ugyanis nem minden nép-

csoport volt nomád, főképpen a pe-
remvidékeken élő hódolt népek nem. 

Ők elsősorban szántó-vető földművelők voltak, akiket 
a nagy görög történetíró földművelő szkítáknak nevez, 
szemben a „királyi szkítákkal”, akikhez az uralkodó nomád 
elit is tartozott. Az élelmiszerért cserébe a görögök bort, 
fűszereket, kézműves árukat adtak. Zömmel a pontuszi 
görög városok kézműveseinek műhelyeiben készültek 

Állatküzdelmi jelenet szkíta arany övcsaton

Vadkan alakú szkíta aranyveret

Az eurázsiai szkíta műveltség
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a szkíta főemberek számára a mai múzeumok 
kincstáraiban megcsodálható ötvösművek. 
Nem véletlen hát, hogy a szkíta művészet 
remekein gyakran egymásba fonód-
nak a görög és szkíta ízlésben fo-
gant elemek, s gyakorta annak 
megállapítása is nagy nehézsé-
gekbe ütközik: szkíta vagy pon-
tuszi görög mester keze alól 
került-e ki egy-egy műalkotás. 

Nemcsak a szakemberek, 
hanem az érdeklődő olvasók 
körében is rég köztudomású, 
hogy a szkíta arisztokrácia mi-
lyen pazarul gondoskodott el-
hunytjai túlvilági dicsőségéről. 
A sokszor még ma is 20 méter 
magasságot elérő óriási földhal-
mok jelzik sírjaik helyét az ukrajnai, 
délorosz steppéken, s a Kubán-vi-
déken. Ezek rejtik az egykori szkíta 
gazdaság „profi tját”, a mérhetetlen 
mennyiségű, nemesfémből készült 
műkincset, a  nagyhatalmú előkelők 
mellett itt alussza örök álmát a  leölt 
szolgák és ágyasok egész serege, a fel-
szerszámozott harci mének tucat-
jai, százai. Ezek a  messziről 
szembetűnő sírhalmok 
természetesen nem 
kerülték el a későb-
bi lakosság fi gyel-
mét sem. Arra is 
hamar rájöttek, 
h o g y  é r d e -
mes vesződni 
a z   i rdat lan 
f ö l d t ö m e g 
feltúrásával, 
mert a  zsák-
mány minden 
képzeletet fe-
lülmúlt .  Nem 
véletlen hát, hogy 
még a  régiségben 
minden szkíta kurgánt 
kiraboltak. A  kifosztás 

azonban nem mindig sikerült tökéletesen. 
Elkerülte gyakran figyelmüket egy-egy 

gazdag mellékletű melléksírkamra, vagy 
– éppen a későbbi sírrablásra gondolva 

– kizárólag a mellékletek elrejtésé-
re megépített üreg. Vannak aztán 
olyan esetek is, amikor a mai ré-
gész szemtanúja lehet, hogyan 
jártak néha pórul a zsákmányra 
éhes „vakond-emberek”: csont-
vázuk ma is ott kuporog a rájuk 
ömlött föld alatt. 

A szkíták halottas szokásairól oly 
hű képet ad Hérodotosz leírása, hogy 

igazát sok esetben megerősítik a régésze-
ti leletek. Az előkelők, főként a „királyok” 
temetési szertartása hatalmas tömegeket 
megmozgató gyászünnep volt, amelynek 

halvány emlékét őrizték csak meg a ké-
sői, újkori nomádok szokásai. E színes 
szertartások némelyikének maradtak 
régészeti nyomai – a halotti torok és 
emlékünnepek maradványai meg ma-

guk a monumentális sírépítmények –, 
a halottak temetésre való előkészítésé-
nek, a megrendezett lovas viadaloknak 

s az egybegyűlt sokaság ezernyi más 
megnyilvánulásának azonban 

csak a korabeli feljegyzé-
sek és a néprajzi meg-

fi gyelések őrzik hal-
vány emlékét.  

A gazdag ha-
lomsírok mel-
lett még ma-
guk a kutatók 
is alig fordí-
tanak figyel-
met a  szkíta 
köze mb e re k 

– pász torok , 
f ö l d m ű v e l ő k , 

egyszerű harco-
sok – temetkezé-

seire. Pedig ezek sok 
esetben nem mások, 

mint a  földpiramisok sze-
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8. század végére megjelennek az előkelő, harcos férfi -
ak lovastemetkezései, amelyek már félreérthetetlenül 
szkíta jellegzetességeket mutatnak. Aligha lehet vitás, 
hogy mindkét, az írott forrásokban szereplő nép elődei 
a helyi bronzkori lakosságban kereshetők. A vándorlások 
elsősorban a hatalom átren-
deződését szemlélte-
tik, melynek során 
a nagyobb katonai 
erőt felvonultató 
keleti nomádok 
törzsszövetsége 
szerzett hatal-
mat a  térség 
népcsoportjai 
fölött.  

Az eurázsi-
ai szkíta típusú 
műveltségek és 
n é p c s o p o r t o k 
közül messzeme-
nően a  legjobban 
a kelet-európai szkítákat ismerjük. 
Főképpen azért, mert róluk írt nagy-
szerű korabeli tudósítást a Kr. e. 
5. században Héro dotosz. 
E nevezetes tör-
téneti művé-
nek adatait 
t ö b b n y i r e 
maga gyűj-
tötte, amikor 
a Kr. e. 450 körül a Fe-
kete-tenger északi partján lévő 
görög városban, Olbiában járt. E 
város lakói állandó kapcsolatban 
álltak a szomszédos területeken 
élő szkítákkal, velük és az  ő 
földjeiken túl élő népekkel élénk 
kereskedelmet folytattak, egészen 
az Urál hegységig.

A Fekete-tenger (a Pontusz) északi partvidékén a Kr. e. 
7. században jelentek meg a görög telepesek, akik egymás 
után alapították itt görög mintára felépített városaikat. E 
városok a kézműipar és a kereskedelem fontos központjai 
lettek. Igen lényeges, hogy kialakulásuk nagyjából 
ugyanarra az  időre tehető, amikor a Fekete-tengertől 

északra elterülő pusztákon és ligetes steppei területeken 
a szkíták rendezkednek be, s szilárdítják meg uralmukat 
az alávetett népek fölött. Az írott kútfők és a régészeti 
leletek is egyértelműen igazolják, hogy a két új jövevény 
népesség (a görögök és a szkíták) között rövid idő alatt 
nem csupán szoros kapcsolatok, hanem igen gyümölcsöző 

együttműködés alakul ki. S ennek rendkívül nagy hatá-
sa volt a szkíta műveltség arculatának kialakulására 

s látványos felvirágzására. A nomád és megtele-
pült népek történelmében nem ismerünk hason-

ló mértékű és színvonalú 
kölcsönhatást. 

E b b e n 
döntő sze -
r e p e  v o l t 
a  kereske -
d e l e m n e k . 
A   n o m á d 

szkíták azon-
ban nem csu-

pán állati termé-
keket szállítottak 

szomszédaik piacára, hanem egyéb 
mezőgazdasági terményeket is, 

mindenekelőtt bú-
zát. Ez utób-

bit a  hajók 
(valószínű-
leg görög 

hajók) elvit-
ték az  athéni 
piacra is, ahol 
a  szkíta búza 

egyeduralmát 
majd csak a Kr. e. 

3. század végén töri 
meg az olcsó egyiptomi 

gabona. A  szkíták birodal-
mában ugyanis nem minden nép-

csoport volt nomád, főképpen a pe-
remvidékeken élő hódolt népek nem. 

Ők elsősorban szántó-vető földművelők voltak, akiket 
a nagy görög történetíró földművelő szkítáknak nevez, 
szemben a „királyi szkítákkal”, akikhez az uralkodó nomád 
elit is tartozott. Az élelmiszerért cserébe a görögök bort, 
fűszereket, kézműves árukat adtak. Zömmel a pontuszi 
görög városok kézműveseinek műhelyeiben készültek 
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a szkíta főemberek számára a mai múzeumok 
kincstáraiban megcsodálható ötvösművek. 
Nem véletlen hát, hogy a szkíta művészet 
remekein gyakran egymásba fonód-
nak a görög és szkíta ízlésben fo-
gant elemek, s gyakorta annak 
megállapítása is nagy nehézsé-
gekbe ütközik: szkíta vagy pon-
tuszi görög mester keze alól 
került-e ki egy-egy műalkotás. 

Nemcsak a szakemberek, 
hanem az érdeklődő olvasók 
körében is rég köztudomású, 
hogy a szkíta arisztokrácia mi-
lyen pazarul gondoskodott el-
hunytjai túlvilági dicsőségéről. 
A sokszor még ma is 20 méter 
magasságot elérő óriási földhal-
mok jelzik sírjaik helyét az ukrajnai, 
délorosz steppéken, s a Kubán-vi-
déken. Ezek rejtik az egykori szkíta 
gazdaság „profi tját”, a mérhetetlen 
mennyiségű, nemesfémből készült 
műkincset, a  nagyhatalmú előkelők 
mellett itt alussza örök álmát a  leölt 
szolgák és ágyasok egész serege, a fel-
szerszámozott harci mének tucat-
jai, százai. Ezek a  messziről 
szembetűnő sírhalmok 
természetesen nem 
kerülték el a későb-
bi lakosság fi gyel-
mét sem. Arra is 
hamar rájöttek, 
h o g y  é r d e -
mes vesződni 
a z   i rdat lan 
f ö l d t ö m e g 
feltúrásával, 
mert a  zsák-
mány minden 
képzeletet fe-
lülmúlt .  Nem 
véletlen hát, hogy 
még a  régiségben 
minden szkíta kurgánt 
kiraboltak. A  kifosztás 

azonban nem mindig sikerült tökéletesen. 
Elkerülte gyakran figyelmüket egy-egy 

gazdag mellékletű melléksírkamra, vagy 
– éppen a későbbi sírrablásra gondolva 

– kizárólag a mellékletek elrejtésé-
re megépített üreg. Vannak aztán 
olyan esetek is, amikor a mai ré-
gész szemtanúja lehet, hogyan 
jártak néha pórul a zsákmányra 
éhes „vakond-emberek”: csont-
vázuk ma is ott kuporog a rájuk 
ömlött föld alatt. 

A szkíták halottas szokásairól oly 
hű képet ad Hérodotosz leírása, hogy 

igazát sok esetben megerősítik a régésze-
ti leletek. Az előkelők, főként a „királyok” 
temetési szertartása hatalmas tömegeket 
megmozgató gyászünnep volt, amelynek 

halvány emlékét őrizték csak meg a ké-
sői, újkori nomádok szokásai. E színes 
szertartások némelyikének maradtak 
régészeti nyomai – a halotti torok és 
emlékünnepek maradványai meg ma-

guk a monumentális sírépítmények –, 
a halottak temetésre való előkészítésé-
nek, a megrendezett lovas viadaloknak 

s az egybegyűlt sokaság ezernyi más 
megnyilvánulásának azonban 

csak a korabeli feljegyzé-
sek és a néprajzi meg-

fi gyelések őrzik hal-
vány emlékét.  

A gazdag ha-
lomsírok mel-
lett még ma-
guk a kutatók 
is alig fordí-
tanak figyel-
met a  szkíta 
köze m b e re k 

– pász torok , 
f ö l d m ű v e l ő k , 

egyszerű harco-
sok – temetkezé-

seire. Pedig ezek sok 
esetben nem mások, 

mint a  földpiramisok sze-
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gényes kicsinyített másai, ami arra 
fi gyelmeztet bennünket, hogy 
a sok szálból szövődött szkí-
táknak sok szempontból 
hasonló volt a  hitvilága, 
legalábbis a  halál utáni 
túlvilágról való hiedelme. 

Még kevesebben tudnak 
arról, hogy a szkítáknak erő-
dített településeik, valóságos 
városaik is voltak, amelyeket 
földsáncokkal és árkokkal vet-
tek körül, s egyáltalában nem gö-
rög mintára építették azokat. Közülük 
a Dnyeper tölcsértorkolatának partján, 
Kamenka falu mellett lévő, úgyneve-
zett Kemenszkoje gorodiscse a leg-
nagyobb, területe nagyjából 12 km2. 
A települést kettős földsánc és árok 
övezi. Délnyugati sarkában elkülönül 
egy 30 hektárnyi, külön megerősí-
tett földvár, amely bizonyára a te-
lepülés fölött uralmat gyakorló fő-
embernek, fegyveres kíséretének 
és szolgáinak volt a  lakóhelye. 
A Kr. e. 5. század végén létesült 
település régészeti feltárása alap-
vetően új eredményeket hozott 
a szkíták gazdálkodásának és társa-
dalmának kutatásában. 

Először is arra derült fény, hogy a  nomád szkí-
ták jelentős része még e steppei tájon sem volt mind 
nomád, hanem közülük sokan megtelepült földművelő 
gazdálkodást folytattak vagy kézműiparral foglalkoztak. 
Erről tanúskodnak a feltárt kovács- és ötvösműhelyek, 
edényégető fazekas kemencék, meg a  lakóházak is. 
Akadnak ugyan itt is olyan kerek alaprajzú, felszíni, de már 
a földhöz rögzített jurtaszerű építmények, mint a többi 
szkíta szálláshelyen, itt azonban a házak többnyire fából, 
paticsból, sőt kőből épültek, s igen sok többhelyiséges is 
előfordul köztük. Ezek nyilvánvalóan nemcsak a foglal-
kozásbéli különbségeket szemléltetik, hanem a lakosok 
eltérő szociális helyzetét is. (A pusztákon legeltető pász-
toroknál azonban más volt a helyzet. Ott a gazdagságot 
a díszes, nemezzel borított szekerek, a pompás szőnye-
gekkel berendezett sátrak jelölték. E sátrak még nem 
a későbbről ismert rácsos favázú jurták voltak, hanem 

piramis alakúak, amint azt az egyik sír-
kamra faliképén láthatjuk). A kutatók 

jelentős része azt feltételezi, hogy 
itt lehetett a szkíták fővárosa. Ez 

igencsak valószínű elgondolás, 
hiszen szinte a szomszédban 
volt a görög Olbia, a Dnyeper 
torkolatából indulhattak a ha-
jók Görögország felé, s onnan 
ide érkeztek vissza, megrakod-

va az áhított görög árucikkekkel. 

Láttuk, mennyire változatos 
volt a szkíták gazdálkodása. Ha tár-

sadalmukat vesszük szemügyre, ugyan-
ezt tapasztaljuk. A szkíta társadalom 
rendkívül tagolt volt, amiről koránt-
sem csak a régészeti leletek tanús-

kodnak, hanem az  írott források is. 
Minden bizonnyal joggal feltételez-
hetjük, hogy a Hérodotosz által „kirá-
lyoknak” nevezett főemberek valóban 
nagyhatalmú uralkodók voltak. Sajnos, 
pontosan nem tudjuk, milyen volt ha-
talmi struktúrájuk, s a korai szkíta no-
mád állam szervezete. Annyit mégis 
sejthetünk, hogy a korai időszakban 
nem egy, hanem bizonyára három 

uralkodó gyakorolta a  hatalmat. Ez 
azt sejteti, hogy valamiféle egyensúlyi 

helyzet alakult ki három törzs vagy törzs-
szö vetség között, ami meglehetősen hosszú 

időn át fennmaradt. Ez a helyzet csak a Kr. e. 4. században 
változott meg, amikor Atéasz egyeduralkodó lett. A régé-
szeti leletanyag azt sugallja, hogy éppen ez az évszázad 
volt Szkítia legnagyobb felvirágzásának a kora. Ez azt je-
lenti, hogy ebből a korból ismerjük a legtöbb gazdag te-
metkezést, a legtöbb pompás ötvösművet. Lehet azonban, 
hogy a régészeti megítélés csalóka. A pompa, az elképesztő 
gazdagság csupán az egyeduralom szilárdságának a jele 
is lehet. Nem kizárt, hogy a szkíta gazdaság éppen ekkor 
indult meg lefelé a lejtőn, hogy jó száz év múlva országuk 
a harcias szarmaták martalékává váljon. 

Nagyjából ugyanebben az időben az eurázsiai steppe 
„szkíta típusú” műveltségének más területein is hasonló 
társadalmi berendezkedés, egyeduralmi birodalom jeleit 
találjuk. Az Altaj hegységben zömmel ugyancsak a Kr. e. 
4. századra keltezhetjük az úgynevezett ,,fagyos kurgáno-

Szkíta arany nyakék 
(Tolsztaja mogila)

Az eurázsiai szkíta műveltség

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

kat”. A magasan fekvő téli szállásokon a kövekből 
és földből rakott, gazdag temetkezéseket rejtő 
halomsírokat még ugyancsak a régiségben 
kirabolták. A nyitva hagyott rablójáratokon 
át a  tavaszi olvadáskor a  fából készült sír-
kamrákba befolyt a megolvadt hólé, amely 
a következő télen megfagyott. A következő 
nyáron a hűvös hegyi levegőben nem olvadt 
meg a mélyen lévő jégréteg, amely konzer-
válta a  sírkamrákban maradt – egyébként 
is mumifi kált – testeket és minden szerves 
anyagot. Amikor tehát 1929 és 1953 között 
az altaji Pazirikban és környékén feltárták 
e temetkezéseket, olyasmire bukkan-
tak a  régészek, amire nagyon ritkán: 
épségben maradt emberi és állati 
tetemekre, nemezszőnyegekre, 
fafaragványokra. Az  1990-es 
években hasonlóan megőrző-
dött sírkamrákat tártak fel az Al-
taj hegység Ukok-fennsíkján és 
a kazakisztáni Berelben. E pom-
pás sírkamrák szintén fejedelmi 
rangú személyek temetkező 
helyei lehettek, de az ő társa-
dalmukról sokkal kevesebbet 
tudunk, mint a  szkítákéról, 
nem lévén róluk korabeli írott 
híradás. A közép-ázsiai szakák 
területén is egy pompázatos 
halomsír jelzi, hogy bizonyá-
ra itt is kialakult a nomád bi-
rodalom, élén a mindenható 
uralkodóval. Az  Isszik-kurgán 
„aranyembere” – aki pompázatos 
aranydíszekkel ékes ruhájáról kap-
ta nevét – ugyancsak nagyhatalmú 
egyeduralkodó lehetett. 

Az eurázsiai steppesávban tehát 
mindenütt létrejöttek a korai nomád 
birodalmak, de ezekről – írott kútfők 
hiányában – nagyon keveset tu-
dunk, eddig még csak régészeti 
nyomaikat ismerjük. E birodal-
mak egyáltalában nem etnikai 
alapon jöttek létre, mindegyik-
ben számos népcsoport élt. Így 

volt ez a legjobban ismert európai szkítáknál is. Hér-
odotosz fel is jegyzi, hogy csak a királyi szkíták a va-
lódi szkíták, s meg is nevezi alávetett szomszédaikat, 
például a szüginnákat, agathürszoszokat, vagy a tá-

voli jürkákat. Nyilvánvaló azonban, hogy e népek 
egy része is a szkíta kultúra vonzáskörzetébe tar-
tozott, még akkor is, ha nem uraik szkíta nyelvén 
beszéltek. Ilyenek lehettek a mi Alföldünkön élő 
szkíták is, akiknek temetkezési szokásai többsé-
gükben a korábbi bronzkori hagyományokat 
követik, ám életmódjuk és anyagi műveltségük 
számos új, keleti elemet tartalmaz. Ez a jelen-
ség nyilván azzal függ össze, hogy az Alföldön 
– amelynek életföldrajzi adottságai hasonlóak 

a kelet-európai ligetes steppéhez – a Kr. e. 7. szá-
zadban szintén létrejött a nomád életforma. 

Az is valószínű, hogy az itteni népesség 
fölött szintén megszerezték a keleti hó-
dítók az uralmat, s kisebb csoportjaik 
be is költöztek a Kárpát-medencébe. 
(Talán erre utalnak a tápiószentmár-
toni és a zöldhalompusztai sírban 

lelt aranyszarvasok is.). 

A szkíták nevezetes birodal-
ma végül erejét vesztette, s a Kr. 
e. 3. században már végórá-
it élte. Földjét és alattvalóit 
a  szarmaták vetették ma-
guk alá, a  szkítáknál ekkor 
már erősebb és harciasabb 
nomád nép. A  birodalom 
népességének – főként 
uralkodó népességének – 

maradványai pedig a Krím-fél-
szigetre húzódtak vissza, ahol 

még közel hat évszázadig fenn tudták 
magukat tartani, amíg a 3. századi gót 
invázió az ő uralmuknak is véget nem 
vetett. Végleg eltűnt tehát a szkíták ki-
rálysága, de kulturális örökségük nem 

enyészett el nyomtalanul, hanem tovább 
élt, főként a hozzájuk hasonló életmó-

dú nomád népek körében.
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gényes kicsinyített másai, ami arra 
fi gyelmeztet bennünket, hogy 
a sok szálból szövődött szkí-
táknak sok szempontból 
hasonló volt a  hitvilága, 
legalábbis a  halál utáni 
túlvilágról való hiedelme. 

Még kevesebben tudnak 
arról, hogy a szkítáknak erő-
dített településeik, valóságos 
városaik is voltak, amelyeket 
földsáncokkal és árkokkal vet-
tek körül, s egyáltalában nem gö-
rög mintára építették azokat. Közülük 
a Dnyeper tölcsértorkolatának partján, 
Kamenka falu mellett lévő, úgyneve-
zett Kemenszkoje gorodiscse a leg-
nagyobb, területe nagyjából 12 km2. 
A települést kettős földsánc és árok 
övezi. Délnyugati sarkában elkülönül 
egy 30 hektárnyi, külön megerősí-
tett földvár, amely bizonyára a te-
lepülés fölött uralmat gyakorló fő-
embernek, fegyveres kíséretének 
és szolgáinak volt a  lakóhelye. 
A Kr. e. 5. század végén létesült 
település régészeti feltárása alap-
vetően új eredményeket hozott 
a szkíták gazdálkodásának és társa-
dalmának kutatásában. 

Először is arra derült fény, hogy a  nomád szkí-
ták jelentős része még e steppei tájon sem volt mind 
nomád, hanem közülük sokan megtelepült földművelő 
gazdálkodást folytattak vagy kézműiparral foglalkoztak. 
Erről tanúskodnak a feltárt kovács- és ötvösműhelyek, 
edényégető fazekas kemencék, meg a  lakóházak is. 
Akadnak ugyan itt is olyan kerek alaprajzú, felszíni, de már 
a földhöz rögzített jurtaszerű építmények, mint a többi 
szkíta szálláshelyen, itt azonban a házak többnyire fából, 
paticsból, sőt kőből épültek, s igen sok többhelyiséges is 
előfordul köztük. Ezek nyilvánvalóan nemcsak a foglal-
kozásbéli különbségeket szemléltetik, hanem a lakosok 
eltérő szociális helyzetét is. (A pusztákon legeltető pász-
toroknál azonban más volt a helyzet. Ott a gazdagságot 
a díszes, nemezzel borított szekerek, a pompás szőnye-
gekkel berendezett sátrak jelölték. E sátrak még nem 
a későbbről ismert rácsos favázú jurták voltak, hanem 

piramis alakúak, amint azt az egyik sír-
kamra faliképén láthatjuk). A kutatók 

jelentős része azt feltételezi, hogy 
itt lehetett a szkíták fővárosa. Ez 

igencsak valószínű elgondolás, 
hiszen szinte a szomszédban 
volt a görög Olbia, a Dnyeper 
torkolatából indulhattak a ha-
jók Görögország felé, s onnan 
ide érkeztek vissza, megrakod-

va az áhított görög árucikkekkel. 

Láttuk, mennyire változatos 
volt a szkíták gazdálkodása. Ha tár-

sadalmukat vesszük szemügyre, ugyan-
ezt tapasztaljuk. A szkíta társadalom 
rendkívül tagolt volt, amiről koránt-
sem csak a régészeti leletek tanús-

kodnak, hanem az  írott források is. 
Minden bizonnyal joggal feltételez-
hetjük, hogy a Hérodotosz által „kirá-
lyoknak” nevezett főemberek valóban 
nagyhatalmú uralkodók voltak. Sajnos, 
pontosan nem tudjuk, milyen volt ha-
talmi struktúrájuk, s a korai szkíta no-
mád állam szervezete. Annyit mégis 
sejthetünk, hogy a korai időszakban 
nem egy, hanem bizonyára három 

uralkodó gyakorolta a  hatalmat. Ez 
azt sejteti, hogy valamiféle egyensúlyi 

helyzet alakult ki három törzs vagy törzs-
szö vetség között, ami meglehetősen hosszú 

időn át fennmaradt. Ez a helyzet csak a Kr. e. 4. században 
változott meg, amikor Atéasz egyeduralkodó lett. A régé-
szeti leletanyag azt sugallja, hogy éppen ez az évszázad 
volt Szkítia legnagyobb felvirágzásának a kora. Ez azt je-
lenti, hogy ebből a korból ismerjük a legtöbb gazdag te-
metkezést, a legtöbb pompás ötvösművet. Lehet azonban, 
hogy a régészeti megítélés csalóka. A pompa, az elképesztő 
gazdagság csupán az egyeduralom szilárdságának a jele 
is lehet. Nem kizárt, hogy a szkíta gazdaság éppen ekkor 
indult meg lefelé a lejtőn, hogy jó száz év múlva országuk 
a harcias szarmaták martalékává váljon. 

Nagyjából ugyanebben az időben az eurázsiai steppe 
„szkíta típusú” műveltségének más területein is hasonló 
társadalmi berendezkedés, egyeduralmi birodalom jeleit 
találjuk. Az Altaj hegységben zömmel ugyancsak a Kr. e. 
4. századra keltezhetjük az úgynevezett ,,fagyos kurgáno-
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kat”. A magasan fekvő téli szállásokon a kövekből 
és földből rakott, gazdag temetkezéseket rejtő 
halomsírokat még ugyancsak a régiségben 
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az altaji Pazirikban és környékén feltárták 
e temetkezéseket, olyasmire bukkan-
tak a  régészek, amire nagyon ritkán: 
épségben maradt emberi és állati 
tetemekre, nemezszőnyegekre, 
fafaragványokra. Az  1990-es 
években hasonlóan megőrző-
dött sírkamrákat tártak fel az Al-
taj hegység Ukok-fennsíkján és 
a kazakisztáni Berelben. E pom-
pás sírkamrák szintén fejedelmi 
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helyei lehettek, de az ő társa-
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tudunk, mint a  szkítákéról, 
nem lévén róluk korabeli írott 
híradás. A közép-ázsiai szakák 
területén is egy pompázatos 
halomsír jelzi, hogy bizonyá-
ra itt is kialakult a nomád bi-
rodalom, élén a mindenható 
uralkodóval. Az  Isszik-kurgán 
„aranyembere” – aki pompázatos 
aranydíszekkel ékes ruhájáról kap-
ta nevét – ugyancsak nagyhatalmú 
egyeduralkodó lehetett. 

Az eurázsiai steppesávban tehát 
mindenütt létrejöttek a korai nomád 
birodalmak, de ezekről – írott kútfők 
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volt ez a legjobban ismert európai szkítáknál is. Hér-
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voli jürkákat. Nyilvánvaló azonban, hogy e népek 
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– amelynek életföldrajzi adottságai hasonlóak 

a kelet-európai ligetes steppéhez – a Kr. e. 7. szá-
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