
Címlapsztori

A kutatástörténet úgy 
tartja számon, hogy 
a Kárpát-meden-
cében megte-
lepült szkíták 
és a nyugat fe-
lől a Duna men-
tén érkező kelták 
közötti kapcsolat 
valahol a mai Nyu-
gat-Magyarország 
és Délnyugat-Szlo-
vákia területén, a  Kr. 
e. 5. század elején kez-
dődött. Ekkorra ugyanis 
a Dunántúlon, a régészet 
által Hallstatt-kultúrának 
nevezett népesség koráb-
ban virágzó, impozáns kora vaskori földvárai 
elpusztultak, halomsíros temetőibe tovább 
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nem temetkeztek. Ebbe 
a  szituációba léptek 

be nyugat felől 
a  Duna men-
t é n  k e l e t r e 

e lőrenyomuló 
kelta fegyveres 

csoportok. A  két 
népcsoport legko-

rábbi kapcsolatát 
a  Délnyugat-Szlová-

kia területén Bucsány 
(szlovákul Bučany) mel-

lett feltárt Kr. e. 5. szá-
zadi temető bizonyítja. 

Itt a  késő Hallstatt szkíta 
jellegű sírkerámiákat, éksze-

reket és fegyvereket tartalma-
zó sírok, valamint a kelta harcosok temetkezé-
sei egy nekropoliszon belül helyezkednek el. 

Kelet és nyugat
határán

Szkíták és kelt
ák

 a
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edencében

B á r 
a pontos 

történelmi tényeket 
nem ismerjük, mégis arra kö-

vetkeztetünk, hogy a Hallstatt-kultúrát 
ért krízis mögött a szkíta jellegű Alföld-csoport 

népessége áll. A Dunántúlon előkerült nagyszámú szkíta 
nyílhegy arra enged következtetni, hogy a Hallstatt-kultúra a Kr. e. 5. 

század legelején egy elhúzódó fegyveres konfl iktusban elveszítette poli-
tikai hatalmát, miközben a szkíták hadműveletei a mai Morvaország és 

Szlovénia fejedelmi központjait is elérték. A fegyveres összecsapások 
lezárulását követően az Alpoktól keletre eső térségben erőteljes 

szkíta kulturális hatás érvényesült, ami valószínűleg a keleti 
nomád előkelők politikai hatalmának a Dunántúlra és a mai 

Délnyugat-Szlovákiára való kiterjesztésével társult. Erre a 
régészeti leletanyagból következtetünk, amely a Kr. e. 5. 

század elején, a Kárpát-medence nyugati részén, a helyi 
Hallstatt-tradíciók hanyatlása mellett olyan új kerá-

miaformák és viseleti elemek megjelenését tükrözi, 
amelyek a szkítákkal hozhatók kapcsolatba.

Kelta harci kocsi érem
képen ábrázolva

Szkíta lovasíjász ezüstérm
én
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Kelet és nyugat határán – Szkíták és kelták a Kárpát-medencében

Ez pedig arra utal, hogy a két 
nép között nem alakult ki 
fegyveres konfliktus, 
sőt inkább valami-
féle együttműködés, 
egymás mellett élés 
jöhetett létre. Ugyanak-
kor a katonai és politikai 
dominancia jeleként kelta 
fegyveres csoportok létesí-
tettek településeket és teme-
tőket a Duna menti stratégiai 
pontokon: a  Rába és az  Ipoly 
torkolatánál, a  Csepel-sziget 
északi csúcsánál és Paks mellett. 

A stratégiai pontok elfoglalását követően 
a Kr. e. 4. század elején viszonylag gyorsan le-
zajlott a  Dunántúl kelta megszállása. Ebben 
az időben az Alföldön a szkíta jellegű népesség 
korábbi sztyeppei életmódja már valószínűleg 
átalakulóban volt. A régészeti leletek tanúsága 
szerint az addig nomád állattartó közösség – 
a Kárpát-medence kedvező adottságait kihasz-
nálva – egyre inkább letelepült és földművelő 
életmódra tért át. Erre utalnak azok a közel-

múltban feltárt szkíta jellegű 
települések, ahol földbe 

ásott gödörházakat és 
kemencéket tártak fel 

a régészek. Az ilyen jel-
legű épületek már nem 

a  nomád állattartásra, 
hanem tartós egy helyben 

való életre utalnak. Ezt csak 
megerősíteni látszanak a Sal-

gótarján határában talált szkí-
ta kori vasolvasztásra utaló le-

letek is, amelyek falusi kovácsok 
jelenlétére utalnak.  

Miközben a  szkíta jellegű népesség egyre 
inkább letelepült életmódra tért át, aközben 
a nyugtról érkező újabb és újabb csoportok ex-
panziója tovább folytatódott. A kelta harcosok 
azonban nem álltak meg a Dunánál. Fegyveres 
csoportjaik tovább nyomultak előre az Alföld 
északi peremén, a Partium és Erdély irányába. 
Mindezt tiszta kelta, valamint kelta és szkíta ke-
vert leletanyagú régészeti lelőhelyek sora jelzi 
ezen a területen. Egyes kelta csoportok a Kár-
pátokon túl a Fekete-tenger vidékéig is elju-

A 
szkíta 

harcosok fegy-
verzete íj és nyíl, rövid 

vastőr, az úgynevezett akinakész, 
illetve vasból készült fokos volt. A szkíták el-

sősorban a lovas nomád népekre jellemző könnyűlovas 
hadviselést alkalmaztak. Történetükről és életmód-

jukról jórészt a görög Hérodotosz részletes leírása-
iból értesülhetünk. Kelet-európai sztyeppei nép, 

amely meghatározó szereplője volt a térségnek, 
és gyakran fegyveres konfl iktusba keveredett 

vagy éppen szövetségre lépett a környező 
hatalmakkal. A Kárpát-medencét több 

hullámban a Kr. e. 7. századtól kezdő-
dően szállták meg.

Szkíta lovasíjász ezüstérm
én
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tottak. Fegyveres konfliktusnak 
azonban ebből az időszakból 
régészeti nyoma nincs, sőt 
a régészeti leletanyag-
ból inkább kulturális 
keveredés tükrö-
ződik. Különösen 
szembetűnő ez 
a  kerámialele -
tekben, amelyek 
vizsgálata során 
némely szkíta jel-
legű agyagedény 
formáját tekintve 
a kelta kerámiákkal 
mutat hasonlóságot. 
Az  általánosan elfoga-
dott tudományos nézet 
szerint a  kelták nem űzték el 
a szkíta hagyományok szerint élő la-
kosságot, hanem velük összekeveredtek. Ennek 
kézzelfogható bizonyítéka, hogy az  Alföldön 
több olyan szkíta kori temető ismert (például 
Békéscsaba-Fényes vagy Szentes-Vekerzug), 
amelynek története belenyúlt a  kelta korba. 
Más szóval, ezeken a  lelőhelyeken olyan kelta 
sírok kerültek elő, amelyek topográfiai helyze-

tüknél fogva nyilvánvalóan a kora 
vaskori nekropolisz szer-

ves folytatását képezik. 
Mindebből arra kö-

vetkeztetünk, hogy 
a valószínűleg ro-

konsági alapokon 
használt szkíta 
temetők rendjé-
ben a nyugatról 
érkező kelták 
sírjainak meg-

jelenése olyan 
szoros egymás 

mellett élés kézzel-
fogható bizonyítéka, 

amely a  családi kap-
csolatok kialakulásának 

a lehetőségét is felveti. Elkép-
zelhetetlen ugyanis, hogy konfliktus 

esetén két egymással szemben álló népcsoport 
egyazon temetkezési helyet használt volna. 
A vaskorban ugyanis olyan különös jelentőséget 
tulajdonítottak a túlvilági létnek, amely össze-
egyeztethetetlen lett volna egy ellenséges nép 
tagja mellé való temetkezéssel. A pontos helyze-
tértékelést ugyanakkor nehezíti, hogy az esetek 
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nagy többségében a szkíta kori 
temetők teljes feltárására nem 
került sor, illetőleg jelentős 
ásatások (például Oroshá-
za-Gyopáros és Csanyte-
lek-Újhalastó) tudományos 
feldolgozása még várat 
magára. 

A régészeti meg-
f igyelések végered-
ményben arra enged-
nek következtetni, hogy 
a kelta megtelepedés az Alföl-
dön a már kialakult szkíta kori tele-
pülésstruktúrához igazodott, miközben 
nagyjából egy évszázad leforgása alatt béké-
sen asszimilálta az őslakosságot. A szkíták 
azonban nem tűntek el nyomtalanul, 
hagyományaik, anyagi kultúrájuk 
és művészetük egyes elemei 
a  késő vaskori „keltizá-
lódást” követően 
is tovább él-
tek. Erre utal-
hat az  is, hogy 
az  ókori görög 
feljegyzések több 
helyen említenek 
egy kelto-szkíta né-
pet, bár ki kell emel-

nünk, hogy a  fogalom pontos 
etnikai tartalmát nem ismerjük. 
Ugyanakkor a  kelták balkáni 

hadjáratai idején, a  Kr. e. 3. 
században, a hellenisztikus 

világ információi szerint 
Makedóniától északra már 
kelták, és semmiképpen 

sem szkíták éltek. Mai 
ismereteink szerint ezt 
úgy értelmezhetjük, 

hogy a  Kr.  e.  3. századra 
bekövetkezett kelta terjesz-

kedés azt eredményezte, hogy 
a szkíták már nem képviseltek hatalmi 

tényezőt a Balkánon és a Kárpát-medencé-
ben. Mindazonáltal bármilyen megállapítást 

csak általánosságban és kellő óvatos-
sággal lehet tenni, mivel a  késő 

vaskor történeti eseményei 
jobbára a múlt homályá-

ba vesztek, azokra 
csupán a  régé-
szeti leletekből, 
és gyakran csak 

áttételesen követ-
keztethetünk.

C C C

A magyarországi vaskorkutatás a 
kelta–szkíta kapcsolatok kérdéskörét 

a művészet szemszögéből is vizsgálta. 
A lábatlani urna egy igazán egyedülálló 

lelet, amelynek a vállára bekarcolt állatküz-
delem-jelenet képi ábrázolása egyértelműen 

sztyeppei, vagyis szkíta eredetű. Ugyanakkor ez a 
képtípus a Közép-Duna-vidéken jellemző geomet-

rikus stílusú megfogalmazásban jelenik meg. Ebben 
az esetben tehát nem beszélhetünk kelta–szkíta keve-

rékstílusról, hanem sokkal inkább egy olyan kelta 
művészeti alkotásról van szó, amely szkí-

ta előkép alapján egy sztyep-
pei témát feldolgoz-

va készült.

A 
k e l t a 

harcosok fegy-
verzete egyenes vaskard-

ból, lándzsából, vasalással erősített 
ovális fapajzsból, esetleg bőrpáncélból és vas-

sisakból állt. A kelták többnyire gyalogosan harcoltak, 
de volt lovasságuk, és kétkerekű harci kocsit is használtak. Az ókori 

világ szemében félelmetes barbárok voltak, akik legyőzték az itáliai ha-
dakat, majd Kr. e. 386 táján elfoglalták és megsarcolták Rómát. Az antik 

szerzők a keltáknak tulajdonítják az ókori világ legnagyobb szen-
télyének, a görögországi Delphoinak a kifosztását, de a kincsek 

elrablása valószínűleg csak mítosz. Tény ugyanakkor, hogy a 
militáns kelta közösségek Európa jelentős részét elfoglalták, 
és több évszázadon keresztül uralmuk alatt tartották. A 

kelta zsoldosok pedig számos ókori fegyveres konfl iktus 
aktív szereplői voltak, akik fegyveres vállalkozásaik ré-

vén a mai Dániától az egyiptomi sivatagig, a Brit-szi-
getektől a Fekete-tenger vidékéig eljutottak. 

Uralmuknak Róma felemelkedése vetett véget.

Kelet és nyugat határán – Szkíták és kelták a Kárpát-medencében

Kelta módon ábrázolt szkíta eredetű állatjelenet 
a lábatlani edény oldalán
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ves folytatását képezik. 
Mindebből arra kö-

vetkeztetünk, hogy 
a valószínűleg ro-

konsági alapokon 
használt szkíta 
temetők rendjé-
ben a nyugatról 
érkező kelták 
sírjainak meg-

jelenése olyan 
szoros egymás 

mellett élés kézzel-
fogható bizonyítéka, 

amely a  családi kap-
csolatok kialakulásának 

a lehetőségét is felveti. Elkép-
zelhetetlen ugyanis, hogy konfliktus 

esetén két egymással szemben álló népcsoport 
egyazon temetkezési helyet használt volna. 
A vaskorban ugyanis olyan különös jelentőséget 
tulajdonítottak a túlvilági létnek, amely össze-
egyeztethetetlen lett volna egy ellenséges nép 
tagja mellé való temetkezéssel. A pontos helyze-
tértékelést ugyanakkor nehezíti, hogy az esetek 
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nagy többségében a szkíta kori 
temetők teljes feltárására nem 
került sor, illetőleg jelentős 
ásatások (például Oroshá-
za-Gyopáros és Csanyte-
lek-Újhalastó) tudományos 
feldolgozása még várat 
magára. 

A régészeti meg-
f igyelések végered-
ményben arra enged-
nek következtetni, hogy 
a kelta megtelepedés az Alföl-
dön a már kialakult szkíta kori tele-
pülésstruktúrához igazodott, miközben 
nagyjából egy évszázad leforgása alatt béké-
sen asszimilálta az őslakosságot. A szkíták 
azonban nem tűntek el nyomtalanul, 
hagyományaik, anyagi kultúrájuk 
és művészetük egyes elemei 
a  késő vaskori „keltizá-
lódást” követően 
is tovább él-
tek. Erre utal-
hat az  is, hogy 
az  ókori görög 
feljegyzések több 
helyen említenek 
egy kelto-szkíta né-
pet, bár ki kell emel-

nünk, hogy a  fogalom pontos 
etnikai tartalmát nem ismerjük. 
Ugyanakkor a  kelták balkáni 

hadjáratai idején, a  Kr. e. 3. 
században, a hellenisztikus 

világ információi szerint 
Makedóniától északra már 
kelták, és semmiképpen 

sem szkíták éltek. Mai 
ismereteink szerint ezt 
úgy értelmezhetjük, 

hogy a  Kr.  e.  3. századra 
bekövetkezett kelta terjesz-

kedés azt eredményezte, hogy 
a szkíták már nem képviseltek hatalmi 

tényezőt a Balkánon és a Kárpát-medencé-
ben. Mindazonáltal bármilyen megállapítást 

csak általánosságban és kellő óvatos-
sággal lehet tenni, mivel a  késő 

vaskor történeti eseményei 
jobbára a múlt homályá-

ba vesztek, azokra 
csupán a  régé-
szeti leletekből, 
és gyakran csak 

áttételesen követ-
keztethetünk.

C C C

A magyarországi vaskorkutatás a 
kelta–szkíta kapcsolatok kérdéskörét 

a művészet szemszögéből is vizsgálta. 
A lábatlani urna egy igazán egyedülálló 

lelet, amelynek a vállára bekarcolt állatküz-
delem-jelenet képi ábrázolása egyértelműen 

sztyeppei, vagyis szkíta eredetű. Ugyanakkor ez a 
képtípus a Közép-Duna-vidéken jellemző geomet-

rikus stílusú megfogalmazásban jelenik meg. Ebben 
az esetben tehát nem beszélhetünk kelta–szkíta keve-

rékstílusról, hanem sokkal inkább egy olyan kelta 
művészeti alkotásról van szó, amely szkí-

ta előkép alapján egy sztyep-
pei témát feldolgoz-

va készült.

A 
k e l t a 

harcosok fegy-
verzete egyenes vaskard-

ból, lándzsából, vasalással erősített 
ovális fapajzsból, esetleg bőrpáncélból és vas-

sisakból állt. A kelták többnyire gyalogosan harcoltak, 
de volt lovasságuk, és kétkerekű harci kocsit is használtak. Az ókori 

világ szemében félelmetes barbárok voltak, akik legyőzték az itáliai ha-
dakat, majd Kr. e. 386 táján elfoglalták és megsarcolták Rómát. Az antik 

szerzők a keltáknak tulajdonítják az ókori világ legnagyobb szen-
télyének, a görögországi Delphoinak a kifosztását, de a kincsek 

elrablása valószínűleg csak mítosz. Tény ugyanakkor, hogy a 
militáns kelta közösségek Európa jelentős részét elfoglalták, 
és több évszázadon keresztül uralmuk alatt tartották. A 

kelta zsoldosok pedig számos ókori fegyveres konfl iktus 
aktív szereplői voltak, akik fegyveres vállalkozásaik ré-

vén a mai Dániától az egyiptomi sivatagig, a Brit-szi-
getektől a Fekete-tenger vidékéig eljutottak. 

Uralmuknak Róma felemelkedése vetett véget.
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Kelta módon ábrázolt szkíta eredetű állatjelenet 
a lábatlani edény oldalán
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