
Címlapsztori

Konklúziójával egy olyan vitát indított el, amely máig nem 
jutott nyugvópontra – nem csak a szóban forgó leletegyüt-
tes, de általában a Közép-Európa keleti felében megjelenő 
szkíta (tudományos korrektséggel inkább szkíta jellegű 
vagy „szkíta”) leletek megítélését illetően. A kutatás korán 
felismerte ugyanis, hogy egyes, a régió kora vaskori lelő-
helyein feltűnő tárgyak meglehetősen „helyidegenek”, és 
analógiáik a sztyeppi, erdős sztyeppi szkíta emlékek 
körében keresendők. E tárgycsoport kétségkí-
vül legfeltűnőbb és legtöbb vitára alkalmat 
adó képviselői azok a két-, gyakrab-
ban azonban háromszárnyas, 
esetenként háromélű bronz 
nyílhegyek, melyek 
az eurázsiai pusztán 
alakultak ki a Kr. e. 
1. évezred első har-
madában, később 
azonban, tág földrajzi 
környezetben, törzs-
területükön kívül is fel-
tűnnek. Megtalálhatóak 
az elő-ázsiai magaskultú-
rák területén egészen Gö-
rögországig és Egyiptomig, 
ami a  kimmerek és szkíták 
térségbe vezetett hadjáratairól 

szóló antik források fényében csöppet sem meglepő. Azt 
sem szabad elfelejtenünk, hogy e vidék harcmodorának 
alapelemei közé tartozott az íjászat, így a helyi harcosok is 
átvehették e hatékony nyílhegytípusokat.

A Szlovéniától a Kárpát-medencén át az Odera-vidékig 
terjedő térségben is relatíve nagy számban kerülnek elő, 
ahol feltűnésük – bár pontosan nehéz meghatározni, mivel 

általában hosszú életű, nehezen keltezhető típusokról 
van szó, és döntő többségük szórvány – nagyjá-

ból egybeesik azzal az  időszakkal, amikor 
az úgynevezett keleti Hallstatt-kultúra 

és az úgynevezett Lausitzi-kultúra 
területén jelentős változások 

fi gyelhetők meg.

A Kr. e. 7. század 
folyamán a  szóban 

forgó területen jelen-
tős, nem ritkán komoly 

erődítéssel rendelkező 
magaslati telepek lán-

colata rajzolódik ki, ahol 
a  leletek tanúbizonysága 

szerint intenzív ipari és ke-
reskedelmi tevékenység folyt. 

A helyi elit nagy méretű halom-
sírok alá temetkezett, melyek 

1882-
ben Vet-

tersfelde mellett 
(akkoriban a Német Császár-

ság területe, Niederlausitz régió; ma 
Witaszkowo, Lengyelország) egy edényben hal 

formájú aranyveret (talán íjtegez verete), egy „négylevelű 
falera”, akinakész (azaz rövid kard) markolata és hüvelyének arany-
veretei, a hozzátartozó fenőkő, arany nyak- és karperec, láncok és 

függők, egyéb aranytárgyak kerültek elő. A tárgyak nagy része 18 
karátos arany-ezüst ötvözetből készült, valószínűleg ugyanazon 

műhelyben, valahol a Pontusz-vidéken [a Fekete-tenger északi 
partvidékén – a szerk.], vagy legalábbis az ott honos úgyne-

vezett graeco–szkíta [azaz kevert görög–szkíta – a szerk.] 
stílusban. Legvalószínűbb keltezése Kr. e. késő 6. – korai 

5. század. Tartották már sírmellékletnek, rituális depó-
nak, szkítáktól származó diplomáciai ajándéknak, 

hadizsákmánynak, de továbbra is kérdéses, ho-
gyan és miért került a Lausitz vidékére.

A szkíták Közép-Európában

Kalandozások és megtelepedés a vaskorban

Mol n á r At t il a

„Csakis egy skytha használhatta e dolgokat és bizonyosan nem a kereskedelem útján kerültek 
cseretárgyként, és a megszerzendő nyereség okán a Lausitz lápos erdeinek egyszerű lakosaihoz”– 
hangzanak, ma már, különösen magyar fordításban, kissé döcögősen Adolf Furtwängler 
szavai 1883-ból, a híres vettersfeldei leletek ismertetése kapcsán. 
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gazdag leletei Itáliáig, 
Görögországig kiterjedő 
kapcsolatrendszerekről 
árulkodnak. Valamikor 
a Kr. e. 7–6. század for-
dulója táján ez az ereje 
teljében lévő kultúra 
hirtelen összeroppanni 
látszik, a monumentális 
halmok eltűnnek, a sán-
cokon belül megszűnik 
az élet vagy csak erősen 
korlátozott formában 
folytatódik tovább, de 
még az  úgynevezett 
köznépi temetőkben is 
megszűnik a temetkezés. 
A  lakosság újonnan 
alapított síktelepeken él 

Joggal vetődik fel, 
hogy ez a kulturális-tár-
sadalmi-gazdasági, de 
megkockáztathatjuk 
politikai összeomlás 
szkíta csoportok nem 
éppen békés szándé-
kú feltűnésével hoz-
ható összefüggésbe. 
Az  ok-okozati viszo-
nyok feltérképezése 
pusztán a  régészeti 
leletek segítségével, 
írott források nélkül 
persze nem egyszerű. 
Számos kutató vélte 
úgy, hogy nem járható 
út szkíta támadások-
kal magyarázni a  fent 
említett változásokat. 

A leletek nem zárt összefüggésből származnak, nehe-
zen keltezhetők, a helyi népesség átvehette a különfé-
le tárgytípusokat vagy épp kereskedelmi úton kerültek 
hozzájuk. Az  ellentábor ugyanakkor jogosan utalt rá, 
hogy a nyílhegyek nagy része erődökből és barlangok 
előteréből, azaz refugiumokból kerül elő; e tárgyak nagy 
része erősen kultúrspecifi kus, és nincs nyoma annak sem, 

hogy a helyi népesség átvenné őket; ők az íjat amúgy 
is inkább csak vadászatra használták; a szkíták 

elő-ázsiai betörései pedig írott forrásokból 
jól ismertek, így miért is ne lenne ez 

elképzelhető a közép-európai tér-
ségben is? S egyáltalán: mit is 
kellene találnunk, hogy hason-

ló zsákmányszerző hadjáratok 
kimutathatóak legyenek?

A Kis-Kárpátok keleti pere-
mén, a  Szomolány (ma Smoleni-

ce, Szlovákia) felett fekvő erődített 
telepen pusztulásnyomok, leégett 

házak teljes háztartással, egész edé-
nyekkel, nagy mennyiségű szenült 

gabona tanúskodnak a magaslati telep 

Szá-
mos vitá-

ra adtak alkalmat a 
Nyugat-Európában előkerült 

háromszárnyas nyílhegyek. Felmerült 
a közvetlenül a sztyeppvidékről akár Franciaor-
szág térségét elérő szkíta hadjáratok lehetősége 

is, ám az itteni nyílhegyek Rhône-völgyi és 
Massilia [a mai Marseille – a szerk.] környéki 

sűrűsödése inkább arra utal, hogy a görög 
kereskedelem térségbeli kibontakozásá-

hoz, ad absurdum a kereskedők áruját 
kísérő „szkíta” őrző-védőkhöz köt-

hető itteni megjelenésük.

L ausi t z 
egy történeti régió a mai Né-

metország keleti, Lengyelország 
nyugati határvidékén, a nyugati szláv 

szorbok hazája. Erről a vidékről kapta ne-
vét a késő bronzkori lausitzi kultúra, amely 

azonban ennél jóval tágabb térséget foglalt 
el az Elba és Visztula vidéke között, virágkorá-

ban délre egészen a Szlovák-érchegységig elter-
jedt. Késői, vaskori fázisát a Közép-Elba 

és Odera között nevezik bil-
lendorfi kultúrá-

nak is.

tovább, egyes területek pedig 
majdhogynem elnéptelenedni 
látszanak. A délkelet-alpi vidék-
kel, Itáliával eddig virágzó kap-
csolatoknak egy jó darabig nincs 
nyoma. 

A vettersfeldei 
kincslelet
(forrás: Nachbil-
dung, Georg-Au-
gust-Universität 
Göttingen, Stephan 
Eckardt 2011)
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hirtelen pusztulásá-
ról. Egy tucat emberi 
csontváz is előkerült, 
tisztességes elteme-
tésükre, úgy tűnik, 
nem kerülhetett sor. 
A közel 400 db szkíta 
típusú nyílhegy szó-
ródása is támadásra 
utal: többségük a két 
kapu és a délnyugati 

s a r o k b á s t y a 
környékén koncentrá-
lódik, 6 db a fal fugái közt 
került elő. A  nyílhegyek 
párhuzamai keresése során 
Anja Hellmuth arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a tá-
madók részben Erdély, részben 
a kelet-európai sztyepp – erdős 
sztyepp különböző területeiről 
származhattak. 

A szomolányihoz hasonló tí-
pusok kerültek elő a Sághegyen is: 
a  bazaltbányászathoz kapcsolódó 

földmunkák során 
Lázár Jenő gyűjtött 
itt össze harminc kül-
ső tokos nyílhegyet. 
Néhány szórványos 
darab a velemi Szent 
Vid-hegyről is ismert. 
Távoli, sztyeppi kap-
csolatokra utal egy 
harci csákány a Som-
lóról, amely állítólag 
egy lovas sírja mellett 
került elő – ez eset-

ben azonban nem feltétlenül ellenséges kapcsolatokra 
utaló leletről van szó. Szkíta támadás nyomait sikerült el-
lenben dokumentálni a Bükkben, a Dédestapolcsány mel-
letti Verebce-tetőn is (vö. V. Szabó Gábor: Nyílzáporban. 
Határtalan Régészet 2018, 1. szám). Hasonló eseményekre 

utalnak a Lausitzi-kultúra szlovákiai telepein szórványo-
san előkerülő korai szkíta nyílhegyek, de a sztyeppi cso-

portok délnyugatra a Dráva-völgyig is eljutottak (vö. 
a Vindija-barlang bronz és a jalžabeti halom vas nyíl-

hegyei Horvátországban). Morvaországból kima-
gaslóan nagyszámú szkíta nyílhegy ismert, 

legutóbb a Provodov melletti Rysovról 
került félszáz darab közlésre, de to-

vábbi másfél tucat magaslati 
telepről és barlangból 

ismertek kifeje-
zetten korai 

nyílhegyek 
(pl. Horákov, 

K ř e n o v i c e , 
Býčí skála-bar-

lang, Čertová 
díra-barlang).

A mai Len-
gyelország nyuga-

ti részein is számos 
lelőhely ismert, ahol 

szkíta támadásokkal 
számolhatunk. Kami-

A Keleti-Alpok peremvidékéről, ide ért-
ve Stájerországot, a Bécsi-medencét, de a 

Nyugat-Dunántúlt is, nem ismerünk kifejezet-
ten sok korai típusú szkíta nyílhegyet, holott a 

magaslati telepek megszűnése, a halomsírtemetők 
felhagyása e vidéket is érintette. Még a nagyobb ása-

tásokkal érintett lelőhelyeken, mint a Kleinklein melletti 
Burgstallkogel vagy a bécsi Leopoldsberg, sem kerültek 

elő szkíta támadásra utaló nyomok. Mindez arra utal, hogy 
a kelet-európai sztyeppről érkező szkíták zsákmányszerző 

hadjáratai egy rövid, bár komoly változásokat elindító epizódot 
jelentettek a kelet-alpi régió történetében. A keleti Halls-

tatt-kultúra összeomlásához nem is közvetlenül a 
támadások, hanem az ezek okozta drasz-

tikus gazdasági, társadalmi, po-
litikai változások ve-

zethettek.

Nyu-
g a t-S t á -

jerorsz ágban,  a 
Sulm-völgyben található a 

Hallstatt-kultúra egyik legfontosabb 
lelőhelykomplexuma. Több száz feltárt halomsír 

bizonyítja, hogy nagyjából egy időben, a fi atal Hallstatt-kor-
ral e temetők használata véget ér és az utolsó „fejedelmi” halom is 

ez időre keltezhető. A jelentős magaslati telepen, a Burgstallkogelen is 
csak szórványos lakottság fi gyelhető meg ezt követően. Ezzel szem-

ben Karintiában, bár néhány erődöt és temetőt szintén felhagynak, 
új központok létesülnek, és épp e késői periódusból ismertek 

monumentális halomsírok. Néhány kutató eljátszott a gon-
dolattal, hogy a Sulm-völgyi „dinasztia” épp a szkíta táma-

dások miatt tette át székhelyét a Dráva felső folyásának 
vidékére. Korábban egy másik „fejedelmi központ”, a 

felső-stájerországi Strettweg is az elhagyott területek 
közé számított, mígnem néhány évvel ezelőtt egy 

új, késő Hallstatt-kori „fejedelmi” halom ennek 
ellenkezőjét nem bizonyította.
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eniec erődjében a  leégett 
kapu maradványai között 
találtak szkíta nyílhegyeket. 
Strzegomnál majd fél száz pél-
dány került elő a pusztulási réte-
gekben. Wicina magaslati telepén 
a nyílhegyek mellett égési rétegek 
és részben megégett emberi csont-
vázak tanúskodnak a háborús pusz-
tításról. Az erőszakos eseményekhez 
közvetlenül köthető leletek alapján ugyanakkor ennek 
az erődnek a pusztulása valamivel későbbre keltezhető, 
mint a kelet-alpi telepeké. Arra gondolhatunk, hogy 
a Kárpátok ívétől északra eső területeket jóval tovább 
érték közvetlen sztyeppi támadások, mint régiónkat. 

A szkíta „kalandozásokkal” párhuzamosan a keleti cso-
portok egy része ugyanis megtelepszik a Kárpát-medence 
keleti felében, és a helyi és új elemek összeolvadásával 
kialakul egy új kulturális egység, a  Vekerzug-kultúra. 
A nyugati zsákmányszerző hadjáratok egy darabig még 
innen is folytatódhattak – nyílhegyek előkerültek a karin-
tiai Gracarcán, a Dráva-völgyben is –, ám lassanként más 
jellegű, szorosabb és békésebb kapcsolatok alakulnak ki 
a helyi lakosság és az új kultúra népessége között. E kap-
csolatok mibenléte ugyanakkor nem világos, létrejöhettek 

közös érdekek mentén, mint 
az  a  szlovéniai területekkel 

folytatott kereskedelem kap-
csán feltételezhető – lásd a szi-

günnák lovai, melyek a venéteken 
át Görögországig jutottak –, de le-

hetett akár hódító/alávetett viszony 
is. A Vekerzug-törzsterületen kívül, 

különösen az Északnyugat-Dunántú-
lon és Morvaországban mindenesetre 

egyre nagyobb számban tűnnek fel a Vekerzug-kultúrá-
hoz kapcsolható tárgyak a Hallstatt-telepeken, azok a késő 
Hallstatt-időszak anyagi kultúrájának szerves részét képe-
zik. De a kapcsolatok nyomai kimutathatók a Cseh-me-
dencéig és szórványosan az ausztriai Traisen-völgyig, 
Hallstattig és Salzburg térségéig. 

A szkíta kalandozások korát tehát a megtelepedés 
időszaka követi. A keleti Hallstatt-kultúra ellenben soha 
nem talált magára, területe vélhetőleg a Vekerzug-kultúra 
befolyási övezetévé válik és marad egészen addig, amíg 
az újabb hódítók, a kelták nyugat felől érkezve meg nem 
szállják a térséget.
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rábbi elképzelé-
sekkel ellentétben a szkíta 

invázió az Odera-vidék, Szilézia, Lau-
sitz, Wielkopolska térségét nem a Kárpát-me-

dencéből kiindulva, a Morva-kapun át érte el, ha-
nem közvetlenül az erdős sztyepp zónájából, 

a Kárpátoktól északra. A keltezhető leletösz-
szefüggések alapján a mai Lengyelország 

területe, úgy tűnik, jóval tovább ki volt 
téve a keleti lovas nomádok zsák-

mányszerző hadjáratainak, mint 
a keleti Hallstatt-kultúra vidéke.
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