
Lelő-hely

A  mintegy ezer éven át az eurázsiai steppét uraló 
szkíta kultúrájú népcsoportok a Kr. e. 7–4. század 
között – a középső vaskorban – a Tisza vidékének 

alföldi és hegyvidéki részein, a Dunántúlon, Erdélyben és 
a Felvidéken telepedtek le. Az új jövevényekről a görög 
történetíró Hérodotosz (Kr. e. 484–425) részletesen írt, 
így tőle tudjuk azt is, hogy az Alföldön megtelepedő szi-
günnák [a szkíták egyik csoportja – a szerk.] a Fekete-ten-
ger északi partvidékéről érkeztek ide. A több hullámban 
bevándorló szkíta kori csoportok a helyben talált lakos-
ságot nem pusztították el, hanem együtt éltek tovább 
vele. Központjuk az Alföldön volt, ezért a szakirodalom 
Alföld-csoportként vagy egyik legfontosabb lelőhelyük 
nyomán Vekerzug-kultúraként tartja őket számon. 

Egy szkíta kori település a Hernád völgyében

GALLINA ZSOLT–GULYÁS GYÖNGYI

Vaskori
a p r ó j ó s z á g
madártávlatból…

Drónfelvétel a félig földbe m
ély

íte
tt 

ép
ül

ete
kr

ől
 (f

ot
ó:

 K
ol

on
its

 L
.)

Halmaj környezete

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A hérodotoszi világ térképe

Drónfelvétel a félig földbe m
ély

íte
tt 

ép
ül

ete
kr

ől
 (f

ot
ó:

 K
ol

on
its

 L
.)

Légi felvétel a 
lelőhely középső 

részéről – pirossal 
jelölve a szkíta kori 
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Vaskori aprójószág madártávlatból…

Az antik történetírók a szkítákat többnyire nomád, vándorló 
népként írták le, azonban a régészeti feltárásoknak köszönhe-
tően egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az Alföld-csoport lete-
lepedett, földművelő életmódot folytatott, kiterjedt állattar-
tással, továbbá fejlett fém- és csontművességgel rendelkezett. 
Mindezek mellett a szkítáknak tulajdonítjuk a fazekaskorong 
feltalálását és a széles körű vasmegmunkálás, fémművesség 
elterjesztését is.

Az utóbbi évtizedek régészeti feltárásainak köszönhető-
en számos bizonyítékot találtunk arra vonatkozóan, hogy az 
Alföld-csoport népessége elsősorban a vízparti magasparto-
kon telepedett meg, főként a közlekedési útvonalak mentén, 
és ott igen változatos életet élt. 

A tavalyi és az idei évben e középső vaskori kultúra igen 
nagy kiterjedésű településének részletét tártuk fel az M30-
as autóút nyomvonalába eső Halmaj település határában. 
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A Hernád völgyéből kiemelkedő dombon és annak 
keleti lejtőjén, mintegy 4 hektárnyi területen elnyúló, 
több mint 1000 jelenségből álló, falusias jellegű, de 
igen változatos szerkezetű települést tártunk fel. 

A lelőhelyrészen különböző típusú és csoportokba 
szerveződő, száznál több szkíta kori földbe mélyülő 
struktúra, oszlopos szerkezetű épület, alapozó árok, 
kerekded és szögletes alaprajzú gödör- és veremépü-
let került elő.

A lelőhely északi, magasabb és erősen lepusztult 
térszínén kirajzolódó több száz cölöphely közel öttu-
catnyi, az egykori felszín fölé emelkedő építményhez 
tartozhatott. Ezek mellett olyan, cölöpökkel tagolt ala-
pozó árkokat is feltártunk, melyek vagy önállóan, vagy 
felszín feletti építmények részeként is értelmezhetők. 
Ehhez hasonló negatív struktúrák korabeli mongóliai 
és szibériai sziklarajzokon kecskekarámokként szere-
pelnek, de nagyon hasonlítanak a néprajzból ismert 
hortobágyi „vasalóhoz”, azaz állattartó karámokhoz is. 

A fenti építmények mellett több mint 50 félig 
földbe mélyített, csoportokban elhelyezkedő épület 
is előkerült. Tüzelésnyomot – kemencét vagy tűzhely 
nyomát – egyetlen esetben sem tudtunk megfi gyel-

„Vasaló” vagy szárnyék 3D rekonstrukciója 
(Bárth J. nyomán)

Szkíta épület rekonstrukciója (Istvánovits E. nyomán)

Vaskori aprójószág madártávlatból…

 Kecskekarámok szibériai sziklarajzokon 
(Kubarev–Tseveendorj–Jacobson nyomán)
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ni. Változatos formájúak, kerekded, szabályos vagy 
szabálytalan négyszögletes alaprajzúak voltak. Faluk 
agyaggal lehetett kitapasztva, tetőzetüket pedig 
a házak aljába mélyített oszlopokkal támasztották 
alá. A kisebb méretű és a jellemzően mélyebb gödör- 
vagy veremépületekben az alapgödör fala mellett, 
a belső oldalon különböző szélességű sekély padka 
húzódott, mely mintegy állandó „bútorként”, talán 
ülőalkalmatosságként határozható meg.

A negatív struktúrák mellett feltűnő, hogy a felszí-
ni épületek, jurták nyomai nem kerültek elő itt sem 
(mint ahogyan másutt sem mindeddig a Kárpát-me-
dencében). A korabeli mongóliai, szibériai és kauká-
zusi sziklarajzok alapján feltételezhetjük, hogy a szkíta 
kor embereinek voltak felszíni boronafalas lakóházaik 
és jurtáik is, de ezek – szinte törvényszerűen – teljes 
egészében megsemmisülhettek, legalábbis egyelőre 
nem találtuk ezek nyomait. 

A történetírók állítására, miszerint nomadizáló éle-
tet éltek a szkíta kori népek, némi közvetett bizonyíté-
kot azért Halmajon is találtunk! A nomadizmus lénye-
ge a téli és nyári szállások közötti, mozgó életmódban 
rejlik, mely során nyáron a legelőkben és ivóvízben 
gazdag területeken, feltételezhetően sátrakban, té-
len pedig állandó szállásokon éltek. A téli szálláso-
kon az állatok számára ólakat, karámokat, saját maguk 
számára pedig veremépületeket építettek. A nomád 
életmód velejárója tehát a több száz kilométeres ván-
dorlás a két említett szálláshely között, mely az erre 
az életmódra alkalmas állatállományt is meghatározza. 
Ugyanis hosszú távú utak megtételére a legalkalmasabb 
állatok a lovak és a juhok voltak. A halmaji településen 
elsősorban kiskérődző- (juh/kecske), sertés-, szarvas-
marha-, valamint ló- és kutyacsontokat találtunk. A vi-
szonylag kevés szarvasagancs-töredék alapján pedig jól 
érzékelhető, hogy vadászattal is foglalkoztak az itt élők.

Az objektumok rendszere, a tüzelőberendezések 
(látszólagos) hiánya, valamint az épületekben talált le-
letanyag e lelőhelyen talán segít közelebb vinni bennün-
ket az épületek funkcióinak és a település szerkezetének, 
ezáltal pedig a középső vaskor folyamán itt élt népesség 
életmódjának megismeréséhez.

A gödör- és veremépületek alapvetően gazdasági 
rendeltetésűek lehettek a bennük talált leletanyag (or-
sógombok, agyagnehezékek, őrlő- és fenőkövek stb.) 
alapján. Ezen épületek egy részében történhetett a helyi 

Félig 
földbe mélyí-
tett épületek 

Halmajról

Félig földbe mélyített épületek 
Halmajról
(fotó: Gulyás Gy.)

Vaskori aprójószág madártávlatból…

(fotó: Gulyás Gy.)
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nyersanyag (gyapjú, csont stb.) feldolgozása, a szövés-fonás, 
a terménytárolás és a gabonaőrlés is. 

Néhány gödörben vágott szarvasagancs-darabokat is 
leltünk, ez helyi csontművességre enged következtetni, 
amit az egyik gödörből előkerült szarvasagancs kalapács 
is bizonyíthat. 

A néprajzi analógiák alapján a sekély, kerek alaprajzú 
gödörépületek talán csősz- vagy pásztorkunyhók lehettek. 
Az állattartás kevésbé nomád formájára utalnak azonban 
a magas számban előkerült kiskérődzőkhöz és sertésekhez 
tartozó csontok. A fent idézett párhuzamok alapján az alapo-
zó árkok és az azokhoz kapcsolódó, nem (teljesen) közbezárt 
cölöpstruktúrák karámok, szárnyékok voltak. 

A feltárásaink alapján kijelenthetjük, hogy Halmajon 
a komplex gazdálkodás keretein belül dominált az állattartás, 
de annak inkább a kötöttebb formája, sem mint nomád vari-
ánsa. Bizonyos jelek alapján az itteni szkíta kori közösség tagjai 
azonban földet is műveltek, a helyi nyersanyagot pedig hely-
ben is dolgozták fel (csontművesség, szövés-fonás, gabonaőr-
lés). Kérdéses persze, hogy az adott település volt-e alapvetően 
„komplex” gazdálkodású, avagy a téli–nyári szállások még nem 
elkülönített rendszerében kell látnunk a változatosság okait,  

A kora vaskori Tagar-kultúra (Minuszinszki-medence) sátoros lakóhelyeinek ábrázolása (Gardner–Burentogtokh nyomán)

Vaskori aprójószág madártávlatból…

A kora vaskori Tagar-kultúra (Minuszinszki-medence) állandó lakhelyeinek ábrázolása egy hsziongnu kori királyi sírban talált nyírfa-
kérgen (Gardner–Burentogtokh nyomán)

Szarvasagancsból készített, díszített kapa 
(fotó: Gulyás Gy.)

Fémdetektoros 
vizsgálat során 

előkerült nyílhegyek és csüngő
(fotó: Gulyás Gy.)
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azaz, hogy voltak esetleg egymástól független, kifejezetten 
vándorló állattartó, illetve földműves csoportok is.

A Hernád völgyében, a folyó közelében, szkíta te-
lepülések 10–20 kilométerenként ismétlődő láncolata 
fi gyelhető meg. Talán ennek déli–délnyugati kijárati ré-
szét, már az Alföldön uralhatta a Kárpát-medence egyik 
leghíresebb szkíta kori leletének, a szarvas alakot formá-
ló mezőkeresztes-zöldhalompusztai hatalmi jelvénynek 
a tulajdonosa. 

C C C

A szárnyékok olyan nádból 
vagy vesszőből font falazatok, 

melyek szélárnyékot nyújtottak 
a legelőn tartózkodó állatoknak. 

A karámok hasonlóan készültek, mint 
a szárnyékok, azonban ezek kör, sza-

bálytalan vagy négyszögletes alaprajzú 
területeket zártak körül, ahová az állatokat 
behajtották. Mindkét építménytípus fedet-

len volt. A zárt cölöpszerkezetek 
lábas ólak, terménytá-

rolók is lehet-
tek.

Vaskori aprójószág madártávlatból…

Szkíta kori 
orsógomb
a bükkábrányi 
bányából
(fotó: Gulyás Gy.)

Szkíta vagy hun kori (?) 
falu ábrázolása egy szibériai sziklarajzon

Szkíta lelőhelyek
a Hernád-völgyében 

(készítette: Honti Sz.) 
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a terménytárolás és a gabonaőrlés is. 

Néhány gödörben vágott szarvasagancs-darabokat is 
leltünk, ez helyi csontművességre enged következtetni, 
amit az egyik gödörből előkerült szarvasagancs kalapács 
is bizonyíthat. 

A néprajzi analógiák alapján a sekély, kerek alaprajzú 
gödörépületek talán csősz- vagy pásztorkunyhók lehettek. 
Az állattartás kevésbé nomád formájára utalnak azonban 
a magas számban előkerült kiskérődzőkhöz és sertésekhez 
tartozó csontok. A fent idézett párhuzamok alapján az alapo-
zó árkok és az azokhoz kapcsolódó, nem (teljesen) közbezárt 
cölöpstruktúrák karámok, szárnyékok voltak. 

A feltárásaink alapján kijelenthetjük, hogy Halmajon 
a komplex gazdálkodás keretein belül dominált az állattartás, 
de annak inkább a kötöttebb formája, sem mint nomád vari-
ánsa. Bizonyos jelek alapján az itteni szkíta kori közösség tagjai 
azonban földet is műveltek, a helyi nyersanyagot pedig hely-
ben is dolgozták fel (csontművesség, szövés-fonás, gabonaőr-
lés). Kérdéses persze, hogy az adott település volt-e alapvetően 
„komplex” gazdálkodású, avagy a téli–nyári szállások még nem 
elkülönített rendszerében kell látnunk a változatosság okait,  

A kora vaskori Tagar-kultúra (Minuszinszki-medence) sátoros lakóhelyeinek ábrázolása (Gardner–Burentogtokh nyomán)

Vaskori aprójószág madártávlatból…

A kora vaskori Tagar-kultúra (Minuszinszki-medence) állandó lakhelyeinek ábrázolása egy hsziongnu kori királyi sírban talált nyírfa-
kérgen (Gardner–Burentogtokh nyomán)

Szarvasagancsból készített, díszített kapa 
(fotó: Gulyás Gy.)

Fémdetektoros 
vizsgálat során 

előkerült nyílhegyek és csüngő
(fotó: Gulyás Gy.)
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azaz, hogy voltak esetleg egymástól független, kifejezetten 
vándorló állattartó, illetve földműves csoportok is.

A Hernád völgyében, a folyó közelében, szkíta te-
lepülések 10–20 kilométerenként ismétlődő láncolata 
fi gyelhető meg. Talán ennek déli–délnyugati kijárati ré-
szét, már az Alföldön uralhatta a Kárpát-medence egyik 
leghíresebb szkíta kori leletének, a szarvas alakot formá-
ló mezőkeresztes-zöldhalompusztai hatalmi jelvénynek 
a tulajdonosa. 

C C C

A szárnyékok olyan nádból 
vagy vesszőből font falazatok, 

melyek szélárnyékot nyújtottak 
a legelőn tartózkodó állatoknak. 

A karámok hasonlóan készültek, mint 
a szárnyékok, azonban ezek kör, sza-

bálytalan vagy négyszögletes alaprajzú 
területeket zártak körül, ahová az állatokat 
behajtották. Mindkét építménytípus fedet-

len volt. A zárt cölöpszerkezetek 
lábas ólak, terménytá-

rolók is lehet-
tek.

Vaskori aprójószág madártávlatból…

Szkíta kori 
orsógomb
a bükkábrányi 
bányából
(fotó: Gulyás Gy.)
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falu ábrázolása egy szibériai sziklarajzon
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