
Kontextus

Az írásbeliség megjelenése előtti idők népeinek táplálkozási szokásait a tárgyi emlékek mellett az ásatásokon 
fennmaradt növényi maradványokon keresztül is megismerhetjük. A szkíta kultúrkör esetében egy további 
fogódzónk is van, az ókori történetíró, Hérodotosz, aki arról értekezik, hogy a szkíták „[   ] a gabonát nemcsak 
vetik, hanem meg is eszik, valamint vöröshagymát, fokhagymát, lencsét és kölest is”. Megemlíti, hogy vannak 
olyan „[   ] skytha földművesek, akik nem használat végett vetik a gabonát, hanem eladás céljából”.

Szkíta kori növényismeret a Kárpát-medencében

N ö v é n y t e r m e s z t é s ,  t á p l á l k oz á s ,  g y ó g y í t á s

Az eurázsiai sztyeppeöv időszámításunk előtti első évez-
redének kutatását folyamatosan formálják a térségben 
előkerülő és a szkíta kultúrkörhöz köthető lelőhelyek ré-
gészeti növénytani vizsgálatai. Az elmúlt évek kutatásaiból 
kirajzolódó kép alapján a sztyeppei népek a fejlett nagyál-
lattartás mellett magas színvonalú agrotechnikai művelt-
séggel is rendelkeztek, amely hatással volt a társadalmi 
berendezkedés komplexitására, szakmai specializációhoz 

és a kereskedelmi viszonyok fellendüléséhez vezetett. Ezek 
a folyamatok pedig magukban hordozták a demográfi ai 
fejlődés és expanzió lehetőségét, amelynek eredménye-
képpen a szkíták elérték a Kárpát-medence területét is.

A szkíta kultúrkör ételei a pelyvás gabonák, az árpa 
és a  köles őrleményéből készültek. Fejlett növényter-
mesztési ismereteik egyik bizonyítéka a szőlőművelés, 
de vannak áttételes adatok az öntözéses mezőgazdálko-
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Szkíta kori növényismeret a Kárpát-medencében
dásra vonatkozóan is. 
A kultúrkör magterü-
letén jelenlévő tudás 
a szkíta népcsoportok 
vándorlásával eljutott 
a  Kárpát-medencé-
be is, amelyet a hazai 
ásatások növénytani 
leletei alapján ismer-
hetünk meg.

Az első Kárpát-me-
dencei szkíta kori nö-
vénylelet 1996-ban, 
az  Endrődi Anna 
vezette M0–Rákos-
keresz túr- Újmajor 
lelőhelyen került nap-
világra. A megvizsgált 
kilenc talajmintában 
14 növényfaj közel ezer 
makromaradványát találtuk meg. A gödrökből, házakból és 
tüzelőhelyekből származó magvak és termések kivétel nélkül 
szenült állapotban kerültek elő.

A második szkíta kori növénylelet Ebes-Zsong-völgy 
lelőhely 2003. évi, a Dani János vezette feltárásából szár-
mazik. A harminc fl otált talajmintában [a fl otálás fi zikai-ké-
miai szétválasztási eljárás – a szerk.] már jóval több: 65 
növényfaj több mint tizenháromezer többnyire szenült 
maradványa került elő. A minták fele kutakból, a többi 
gödrökből és házakból származott. 

A harmadik szkíta kori növénylelet-együttes a Hajdú 
Melinda vezette 2012. évi Miskolc-Hejő melletti 3. lelőhely 
feltárásából származik. Radiokarbonos kormeghatározás 

Miskolc-Hejő 3. szkíta lelőhely egykori környezetére utaló növénylele-
tek. 1. közönséges bojtorján, 2. mezei katáng, 3. foltos bürök, 4. mocsári 
csetkáka, 5. bolondító beléndek, 6. vízi peszérce, 7. fekete csucsor, 8. nagy 
csalán. A mércék számai mm-t jelölnek.

adatai szerint a telepü-
lés a 490–440 és 420–
390 cal BC időpontok-
ra, azaz a  Kr. e. 5–4. 
századra keltezhető. 
A késő szkíta kori kút 
aljáról, mintegy 3 mé-
ter mélyről vett három 
iszapmintában 49 
növényfaj több mint 
nyolcszáz magját/
termését találtuk 
meg. A  gabonafélék 
szenült állapotától 
eltekintve a magok és 
termések a folyamato-
san nedves, reduktív 
közegnek köszönhe-
tően igen jó állapot-
ban maradtak meg.

Természetesen a kimutatott növényfajok és azok da-
rabszáma nagymértékben függ a régészeti objektumok 
típusától, az abból származó minták tömegétől és egyál-
talán a vizsgálni kívánt minták számától. Mégis mindhá-
rom lelőhelyen nagyrészt kultúrnövények maradványai 
kerültek elő, a hozzájuk tartozó gyomfl órával és az egykori 
természeti környezetből származó növényfajokkal.

A szemtermések aránya alapján a szkíták legfontosabb 
gabonaféléje az árpa volt. Sorban ezután a köles követ-
kezett. Az egykor itt élt lakosság a búzaféléket is ismerte, 
és azt valamiféle ősi keverékgabona módjára termesz-
tette. Elsősorban az ősibb típusú pelyvásakat részesí-
tették előnyben. A mintákban a legnagyobb számban 
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az  alakor fordult elő, 
feleannyi a  tönke, de 
még a tönköly is meg-
található, sőt néhány 
csupaszbúza is (tör-
pebúza, kenyérbúza, 
közönséges/durum 
búza). Néhány aprócs-
ka rozsszem bizony-
ság arra nézve, hogy 
ezt a  gabonafélét is 
ismerték. Az itt megta-
lált abrakzab csupasz 
szemtermései ennek 
a gabonafélének a leg-
korábbi előfordulása 
a  Kárpát-medencé-
ben! Itteni előfordulása 
a haszonnövény keleti 
származásának bizonyítéka lehet. Hüvelyes növényeik 
a kismagvú lencse és a borsó voltak. Ételeiket is gabonaőr-
leményből készítették. Az előkerült szenült ételmaradvá-
nyok gabonakására és húsos/zsíros kására különíthetők el.

Az árpa és a köles túlsúlya a gyors mozgású, állattar-
tó népek egyik fő jellegzetessége. Azonban a búzater-
mesztés, különösen pedig a konyhakerti hüvelyesek gon-
dozása csak letelepült életmód mellett lehetséges, így 
mindebből letelepült, növénytermesztéssel is foglalkozó 
közösségekre következtetünk.

A lenmagok ugyancsak nagy jelentőségűek. Bár eldön-
teni nem tudjuk, hogy olajkészítésre vagy rostnövényként, 
esetleg mindkettő formában használták, jelenlétük még-
is fontos jelzés arra nézve, hogy az itt letelepült lakosok 

a gabonatermesztésen 
(és a konyhakerti hüve-
lyeseken) kívül más nö-
vények termesztésével 
is foglalkoztak.

Valamennyi fent em-
lített kultúrnövény közül 
a  legnagyobb jelentő-
séggel mégis a hejői kút 
alján talált két szőlőmag 
bír: az egyik rövid csőrű 
vad- vagy ligeti szőlőtől, 
a másik pedig hosszabb 
csőrű kerti vagy borter-
mő szőlőtől származott. 
Ez az egyik legkorábbi 
hazai borszőlő magle-
letünk, az ország keleti 
részéből pedig mind 

ez ideáig az egyetlen. Morfometriai vizsgálataink szerint 
a kerti szőlő magja leginkább az ezerjó és a sárgamus-
kotály fajtához hasonlíthatott, de egyértelműen ezekkel 
sem volt teljes mértékben azonos. Mivel az  ezerjó és 
a sárgamuskotály is a pontuszi [Fekete-tenger környéki – 
a szerk.] változatcsoportba tartozik, így valószínűsíthető, 
hogy a megtalált borszőlőmag is a Fekete-tenger vidéké-
ről származó szőlőfajtától való.

Hiába reméltük, mégsem találtuk meg a feltehetőleg 
a szkíták által Európába behozott, és sokoldalúan (rost-
ként, illetve drogként is) használt kender maradványait. 
Hérodotosz is említi a szkíta fejedelmek temetési szertar-
tásával kapcsolatban: „Ezen a vidéken olyan kender terem, 
mely igen hasonlít a lenhez, csakhogy sokkal vastagabb és 

Miskolc-Hejő 3. szkíta lelőhelyről származó termesztett és gyűjtögetett 
növényfajok. 1. köles, 2. rozs, 3. közönséges búza, 4. szőlő, 5. házi len, 6. 
hamvas szeder, 7. málna, 8. fekete bodza. A mércék számai mm-t jelölnek.

Szkíta kori növényismeret a Kárpát-medencében

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

magasabb [   ]  Vadon megművelve is terem [   ]  Ennek a ken-
dernek a magját úgy is használják a skythák, hogy takarók 
alá bújnak, s azután tűztől izzó kövekre dobják a magot, 
mely odavetve füstölög és olyan nagy gőzt szolgáltat, hogy 
egy görög gőzfürdő sem mulhatná fölül; a skythák pedig 
a gőzfürdőt élvezve ujjonganak.”

Általános felfogás szerint a  kender közép-euró-
pai elterjedését a  késő vaskorra teszik és a  keltákhoz
(a La Tène-kultúrához) kötik. A  kender azonban kö-
zép-ázsiai kultúrnövény, és bizonyosan az onnan érkező 
vaskori szkíták, nem pedig a kelták terjesztették el. A ken-
der eddig ismert legkorábbi hazai lelete a kora vaskorból 
(az úgynevezett Hallstatt-kultúrától) származik. A ken-
dermakkok legkorábbi hazai előfordulása egyben annak 
kultikus felhasználását mutatja: rontás elleni védelemre, 
gyógynövényként, drogként is használták. 

A szkíta kori gyomfajok alacsony egyedszáma arra 
utal, hogy a termesztett gabona már átesett a tisztítá-
son, amikor megégett. Minthogy ezek többnyire magas 
növésűek, jelenlétükből arra következtetünk, hogy a szal-
maszár kb. kétharmad magasságában arattak, azaz nem 
sokkal a kalászok alatt, ami valószínűleg sarlóval történt. 
A gyomfajok nemcsak erre, hanem arra is 
utalnak, hogy a gabonákat főként 
ősszel vetették.

Igen sok települési 
gyomot is találunk 
a  szkíta archaeo-
botanikai lelet-
anyagban. Ezek 
olyan emberi 
behatásnak ki-

tett területeken fordultak elő, ahol folyamatos volt a ta-
posás (árkok, utak, épületek környékén, töltésoldalakon, 
mezsgyéken), ott, ahol a talaj nitrogénben gazdag, eset-
leg (véletlenszerűen) trágyázott volt. Közülük legnagyobb 
mennyiségben a fehér libatop magja került elő.

A szkíták körében gyógynövényismerettel is számol-
nunk kell. A kimutatott növényfajok egy része mérgező/
hallucinogén/drog növényként is ismert: konkoly és len-
vadóc, más néven szédítő vagy konkolyperje. 

Vitaminigényüket pedig gyűjtögetett vadon termő bo-
gyókkal elégíthették ki: vadrózsa, hamvas szeder, vadszeder, 
málna. Ezek egyaránt származhattak nyers fogyasztásból 
vagy feldolgozott termékekből (szörp, liktárium [sűrű szirup-
pá főzött gyümölcsíz, a mai lekvár őse– a szerk.], bor stb.). 

Mindhárom szkíta kori lelőhelyen tehát igen sok, 
az egykori természeti környezetből származó növényfajt 
találtunk. Ezek bizonysága szerint lakóhelyül olyan vízjárta, 
mocsaras, lápos, de síkvidéki részeket választottak, ahol 
még ligeterdő is volt. A rét/legelő, kaszálórét is fontos sze-
rephez jutott az itt élők életében. Itt legeltették állataikat, 
és innen gyűjthettek takarmányt télire.

C C C
A kutatás és a kézirat a Bolyai János Kutatási 

Ösztöndíj támogatásával, valamint az NKFIH 
által támogatott PD 124607 sz  poszt-

doktori projekt keretében készült 
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közösségekre következtetünk.

A lenmagok ugyancsak nagy jelentőségűek. Bár eldön-
teni nem tudjuk, hogy olajkészítésre vagy rostnövényként, 
esetleg mindkettő formában használták, jelenlétük még-
is fontos jelzés arra nézve, hogy az itt letelepült lakosok 

a gabonatermesztésen 
(és a konyhakerti hüve-
lyeseken) kívül más nö-
vények termesztésével 
is foglalkoztak.

Valamennyi fent em-
lített kultúrnövény közül 
a  legnagyobb jelentő-
séggel mégis a hejői kút 
alján talált két szőlőmag 
bír: az egyik rövid csőrű 
vad- vagy ligeti szőlőtől, 
a másik pedig hosszabb 
csőrű kerti vagy borter-
mő szőlőtől származott. 
Ez az egyik legkorábbi 
hazai borszőlő magle-
letünk, az ország keleti 
részéből pedig mind 

ez ideáig az egyetlen. Morfometriai vizsgálataink szerint 
a kerti szőlő magja leginkább az ezerjó és a sárgamus-
kotály fajtához hasonlíthatott, de egyértelműen ezekkel 
sem volt teljes mértékben azonos. Mivel az  ezerjó és 
a sárgamuskotály is a pontuszi [Fekete-tenger környéki – 
a szerk.] változatcsoportba tartozik, így valószínűsíthető, 
hogy a megtalált borszőlőmag is a Fekete-tenger vidéké-
ről származó szőlőfajtától való.

Hiába reméltük, mégsem találtuk meg a feltehetőleg 
a szkíták által Európába behozott, és sokoldalúan (rost-
ként, illetve drogként is) használt kender maradványait. 
Hérodotosz is említi a szkíta fejedelmek temetési szertar-
tásával kapcsolatban: „Ezen a vidéken olyan kender terem, 
mely igen hasonlít a lenhez, csakhogy sokkal vastagabb és 

Miskolc-Hejő 3. szkíta lelőhelyről származó termesztett és gyűjtögetett 
növényfajok. 1. köles, 2. rozs, 3. közönséges búza, 4. szőlő, 5. házi len, 6. 
hamvas szeder, 7. málna, 8. fekete bodza. A mércék számai mm-t jelölnek.
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magasabb [   ]  Vadon megművelve is terem [   ]  Ennek a ken-
dernek a magját úgy is használják a skythák, hogy takarók 
alá bújnak, s azután tűztől izzó kövekre dobják a magot, 
mely odavetve füstölög és olyan nagy gőzt szolgáltat, hogy 
egy görög gőzfürdő sem mulhatná fölül; a skythák pedig 
a gőzfürdőt élvezve ujjonganak.”

Általános felfogás szerint a  kender közép-euró-
pai elterjedését a  késő vaskorra teszik és a  keltákhoz
(a La Tène-kultúrához) kötik. A  kender azonban kö-
zép-ázsiai kultúrnövény, és bizonyosan az onnan érkező 
vaskori szkíták, nem pedig a kelták terjesztették el. A ken-
der eddig ismert legkorábbi hazai lelete a kora vaskorból 
(az úgynevezett Hallstatt-kultúrától) származik. A ken-
dermakkok legkorábbi hazai előfordulása egyben annak 
kultikus felhasználását mutatja: rontás elleni védelemre, 
gyógynövényként, drogként is használták. 

A szkíta kori gyomfajok alacsony egyedszáma arra 
utal, hogy a termesztett gabona már átesett a tisztítá-
son, amikor megégett. Minthogy ezek többnyire magas 
növésűek, jelenlétükből arra következtetünk, hogy a szal-
maszár kb. kétharmad magasságában arattak, azaz nem 
sokkal a kalászok alatt, ami valószínűleg sarlóval történt. 
A gyomfajok nemcsak erre, hanem arra is 
utalnak, hogy a gabonákat főként 
ősszel vetették.

Igen sok települési 
gyomot is találunk 
a  szkíta archaeo-
botanikai lelet-
anyagban. Ezek 
olyan emberi 
behatásnak ki-

tett területeken fordultak elő, ahol folyamatos volt a ta-
posás (árkok, utak, épületek környékén, töltésoldalakon, 
mezsgyéken), ott, ahol a talaj nitrogénben gazdag, eset-
leg (véletlenszerűen) trágyázott volt. Közülük legnagyobb 
mennyiségben a fehér libatop magja került elő.

A szkíták körében gyógynövényismerettel is számol-
nunk kell. A kimutatott növényfajok egy része mérgező/
hallucinogén/drog növényként is ismert: konkoly és len-
vadóc, más néven szédítő vagy konkolyperje. 

Vitaminigényüket pedig gyűjtögetett vadon termő bo-
gyókkal elégíthették ki: vadrózsa, hamvas szeder, vadszeder, 
málna. Ezek egyaránt származhattak nyers fogyasztásból 
vagy feldolgozott termékekből (szörp, liktárium [sűrű szirup-
pá főzött gyümölcsíz, a mai lekvár őse– a szerk.], bor stb.). 

Mindhárom szkíta kori lelőhelyen tehát igen sok, 
az egykori természeti környezetből származó növényfajt 
találtunk. Ezek bizonysága szerint lakóhelyül olyan vízjárta, 
mocsaras, lápos, de síkvidéki részeket választottak, ahol 
még ligeterdő is volt. A rét/legelő, kaszálórét is fontos sze-
rephez jutott az itt élők életében. Itt legeltették állataikat, 
és innen gyűjthettek takarmányt télire.

C C C
A kutatás és a kézirat a Bolyai János Kutatási 
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