
Scholtz Róbert (1979) régész-tör-
ténész, a nyíregyházi Jósa András
Múzeum munkatársa. Kutatási te-
rülete a késõ bronzkori és a vas-
kori „Barbaricum”.

Szkíta kori leletek a börtön alatt

Régészeti kutatások Tiszalökön

Scholtz Róbert

Bebörtönzött szkíta elõkelõrõl elõször a II. Artaxerxész (Kr. e. 404–359) óper-
zsa uralkodó udvarában tevékenykedõ orvos, Knidoszi Ktésziasz tett említést
Perszika címû mûvében. A szöveg így szól: Darius meghagyta Ariaramnak,

Cappadócia helytartójának, a scythák ellen indulni, férfiakat és nõket foglyokká tenni.
Õ tehát harmincz ötvenevezõs hajóval átkelvén, foglyokká tette s elfogta a scythák ki-
rályának fivérét is, Marsagétot, bebörtönöztetve találván õt saját fivére által valami-
lyen bûntett miatt. (XXIX. 16, fordította Télfy János).1 Ktésziasz halálát követõen két
és félezer évnek kellett eltelnie, hogy újra „bebörtönzött” szkítákra bukkanjunk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága 2006 tavaszán a
KÉSZ Kft. megbízásából megelõzõ régészeti feltárást végzett Tiszalök határában a
Keleti Büntetés-végrehajtási Intézet területén.2 A téglalap alakú telek a Tiszalököt
Szorgalmatossal összekötõ út keleti oldalán fekszik. Területén három, egymással pár-
huzamos, nagyjából észak–dél irányban futó homokhát figyelhetõ meg. Az õskor em-
berei itt, ezeken a környezõ, vízjárta, mocsaras területekbõl kiemelkedõ homokháta-
kon „telepedtek le” és nyitották temetõjüket.

A kivitelezõ cég nagy teljesítményû földmunkagépekkel termeltette le a humuszt.
Nyomukban öt, egymástól igen távol esõ felszínen dolgoztunk. A február közepén
megkezdett, több mint három hónapig tartó munka során 23 235 m²-en 417 objektu-
mot (házat, gödröt, sírt) hoztunk napvilágra. A leletek a nyíregyházi Jósa András Mú-
zeumba kerültek. Restaurálásuk, feldolgozásuk folyamatban van.

A területen elõször a bronzkor korai és késõi szakaszában telepedtek meg ki-
sebb-nagyobb népcsoportok. A bronzkort követõ vaskor évszázadai alatt elõbb a szkí-
ták, majd a Kr. e. 3. század második felében kelta csoportok szállták meg a vidéket. Az
objektumok többségét a szkíta korra keltezzük.

A Kárpát-medencébe a Kr. e. 7. század második felétõl kezdve több hullámban ván-
doroltak be steppei eredetû, iráni nyelvet beszélõ népcsoportok. Nagyállattartó nomád
csoportjaik a Felsõ-Tisza vidéken a késõ bronzkori Gáva-kultúra virágzó földmûves
telepeit találták, népes lakossággal. Az újonnan érkezettek vélhetõen nem irtották ki
(gyökerestül) a helyi lakosságot, hanem a kedvezõ földrajzi viszonyokat kihasználva
letelepedtek (áttértek a földmûvelésre), majd kapcsolatokat építettek ki „szomszédaik-

kal”. Lelõhelyeik anyagában rendre megtalálható késõ bronzkori
edényformák, illetve edénykészítési technikák mind e kapcsolatok
bizonyítékai.3 Régészeti szakirodalmunk e keleti eredetû emlékeket
hátrahagyó csoportot „szkíta kori Alföld-csoportnak” nevezi, mivel
központi területük a mai magyar Alföldön feküdt. Jellegzetes tárgyi
emlékanyagukat – korongolt kerámia, keleti típusú bronz-, vas ló-
szerszámok és fegyverek, állatstílusban megfogalmazott tárgyak –
térképre vetítve a csoport lehetséges elterjedési területét a Tisza völ-
gyén és a Tiszántúlon kívül Szlovákia déli területére, Heténytõl
(Chotin) Kassáig (Košice) lokalizáljuk. A Balaton vonalától északra
fekvõ vidékeken erõteljes szkíta befolyással, esetleg településekkel
számolunk. Az Alföld-csoport önállóságát a Kr. e. 4. század fo-
lyamán meginduló kelta terjeszkedés számolta fel.4
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A szkíta kori Alföld-csoport népességének kevés települését
ismerjük. Ezt a kutatás évtizedeken keresztül – elsõsorban a
fennmaradt írásos emlékekre alapozva – e nép nomadizmusá-
val magyarázta. Az utóbbi évtizedek nagyberuházásainak, fõ-
ként az autópálya-építkezéseknek köszönhetõen azonban szá-
muk jelentõsen megnõtt. Jelenleg több mint 70 új lelõhellyel
számolhatunk. E lelõhelylistát a tiszalöki „falurészlettel” egé-
szíthetjük ki, melynek különösen fontos szerepét abban látjuk,
hogy ebbõl a mikrorégióból ez az egyetlen hitelesen feltárt,
nagy kiterjedésû, kora vaskori település.

A 2600 éves település szerkezetét a terület természetföldrajzi
adottságai határozták meg. Az objektumok az ásatási terület
délkeleti szélén húzódó homokgerincen és annak nyugati, víz-
parti oldalán elszórtan helyezkedtek el. Összesen öt félig földbe
mélyített, egyhelyiséges lakóházat tártunk fel. Formájuk a Ma-
gyarországon található nagyobb szkíta településekkel ellentét-
ben kevésbé volt változatos. Mindössze két háztípus fordult
elõ: ovális és lekerekített sarkú, téglalap alakú. A korszakban
általános ágasfás-szelemenes tetõszerkezetû házra utaló nyom
nem került elõ. Két objektumban a tetõszerkezetet tartó cölöp a
ház közepén volt a padlóba ásva (1. kép). Falaik egykori szer-
kezetére a betöltésükbõl vagy a közelükben található szemetes-
gödrökbõl napvilágra került, áglenyomatos paticsdarabok
alapján következtethettünk. A félig földbe mélyített házak mel-
lett néhány tapasztott padlójú, kör alaprajzú, földfelszínre épí-
tett (feltehetõen lakó)épületet is találtunk. Fûtõberendezést
egyik épületfajtánál sem figyeltünk meg. A házak közelében
nagyméretû kör vagy ovális alaprajzú gödröket tártunk fel.
Ezek feltehetõen mûhelyek, gazdasági épületek, raktárak, eset-
leg munkagödrök maradványai. Néhányuk vas-, bronzfeldol-
gozásra, illetve csontmegmunkálásra utaló leleteket tartalma-
zott. Az ásatás során két alkalommal bukkantunk emberi ma-
radványokat rejtõ (kultikus?) gödrökre. Az elsõ gödörben egy
csöves csont és a koponya töredékei – a szájpadlás, fogakkal –,
a második gödörben egy bal oldalán zsugorított helyzetben fek-
võ csontváz feküdt (2. és 4. kép).

Leletanyagot a településen feltárt objektumok több mint
70%-a tartalmazott. A nagy mennyiségû konyhai hulladékon
kívül a leletanyag döntõ többségét a kerámia alkotta. Durva ki-
dolgozású, hétköznapi használatra gyártott tálak, fazekak mel-

lett a korszakban – elõször a szkítákkal – megjelenõ
gyorskorongon készített füles bögrék, korsók és tálak kerültek
napvilágra. A korong nélkül készített edényeket zúzott kerámi-
ával soványították, felületüket eldolgozták, olykor simították.
Gyakoriak a plasztikus díszített fazekak, a rátett, benyomott
bordásak, bütyökfogósak. Elõfordultak még kisebb bögrék és
behúzott peremû tálak, parázsborítók is. A településen kevés
fémlelet került napvilágra: néhány megolvadt bronzrög és töre-
dékes vasdarab mellett egy bronzgyûrû és egy nyílhegy. Utóbbi
a szkíta típusú bronz nyílhegyek háromélû, köpûs, a Kr. e. 7.
század második felében megjelenõ fajtájába tartozik.5

A lakosság állattartással és földmûveléssel foglalkozott.
A fennmaradt csontanyag alapján szarvasmarhát, lovat, bá-
rányt és kecskét tartottak. Étrendjüket a halászat és vadászat
„gyümölcseivel” tették változatosabbá. Elõbbire a nagyszámú
kagyló és halpikkely, utóbbira egy gímszarvas agancstöredék
alapján következtethettünk. A település közelében minden bi-
zonnyal földmûveléssel is foglalkoztak. A megtermelt gabonát
õrlõköveken õrölték meg és a településen nagy számban feltárt
méhkas alakú vermekben tárolták. A házak között hat,
hosszabb-rövidebb ideig használt szabadtéri tüzelõhely üze-
melt. Az egyik „kenyérsütõ” kemence agyaggal tapasztott sü-
tõfelülete alá – a jobb hõháztartás miatt – kerámiatöredékeket
terítettek. Hasonló típusú szkíta kori kemencét a Nyíregyháza
melletti Mandabokor településen találtak.6

A sütés-fõzés mellett a nõk mindennapos tevékenységéhez
tartozott a fonás, s minden bizonnyal a szövés is. A mindennapi
életben használt tárgyakat – orsógombok, õrlõkövek – a halott
mellett, a sírgödörben is elhelyezték (3. kép). A szkíta kori tele-
pülést kelet, nyugat és észak irányokban sikerült lehatárolnunk.
Dél felé azonban minden bizonnyal túlnyúlik az ásatási terüle-
ten. A szántásból itt szkíta kori kerámiát gyûjtöttünk. A leletek
feldolgozásának jelenlegi fázisában úgy véljük, hogy a Kr. e. 6.
század közepén már létezõ „falu” északi végét találtuk meg.
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A település hat sírból álló temetõjét a házaktól északra, egy kis
homokdomb déli nyúlványán találtuk meg. Az északi irányban
még lehatárolatlan temetõben a korszakra jellemzõ csontvázas
és hamvasztásos temetkezési típusok szinte teljes skálája megfi-
gyelhetõ volt. A 173. objektumban háton fekvõ nyújtott helyzetû
csontvázat (3. kép), a 176. objektumban bal oldalán zsugorított
helyzetben fekvõ csontvázat találtunk (4. kép). A hamvasztásos
sírok közül mind a négy szórthamvas volt. Az elhunytat felöltöz-
tetve, felékszerezve helyezték a máglyára, majd hamvait a sír
földjére szórták. Sajnos a börtönfal határolta feltárási területen
nem sikerült e hamvasztási hely nyomára bukkannunk.

A holtak túlvilági útjára szánt mellékletek köznépi jellegû te-
metõre utalnak. A sírokban – a településhez hasonlóan – a leg-
gyakoribb melléklet a kerámia; korong nélkül és korongon ké-
szített behúzott peremû tálak, korsók, perem felé húzott fülû
bögrék. Az edények mellett kevés ékszert – gyöngyök, vas kar-
perec, átfúrt szarvasfog – és több ismeretlen rendeltetésû, töre-
dékes vasdarabot leltünk. A szkíta kori temetkezésekre jellemzõ
lapos õrlõkövet egy esetben figyeltünk meg. Az õrlõkõ a háton
fekvõ, nyújtott testhelyzetû nõi csontváz jobb lábánál feküdt.

Fegyvereket csupán egy sír tartalmazott (5. kép). A nagymé-
retû, lekerekített sarkú négyzet alakú sírgödörben nyugvó „har-

cos” hamvai körül 7 db bronz nyílhegyet, 3 db vaskést és egy
töredékes vas fokosbaltát találtunk. Az ásatás legkiemelkedõbb
lelete, az állatalakos csont tegezdísz a hamvaktól északra, két,
bekarcolt geometrikus vonalmintákkal díszített csontlemez kö-
zött feküdt. Az alig több mint 8 cm hosszú tárgyon egy fejét
hátrahajtó, behajlított lábú nõstényszarvast mintázott meg a
korabeli mester (6. kép).

Elõlapjának felszínét 36 db pont-kör minta díszíti. Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében ez az elsõ szkíta kori tegez-
dísz. A Kárpát-medencében is csupán három csontból faragott
példányt ismerünk (Kassa, Szendrõ, Törökszentmiklós). A
szkíta kori tegezveretekkel legutóbb foglalkozó Kemenczei Ti-

bor e tárgyak Kárpát-medencei megjelenését a Kr. e. 6. század
közepére vagy második felére helyezte.7 A tiszalöki sírt e sze-
rencsés leletnek köszönhetõen a Kr. e. 6. század második
felére, esetleg az 5. század elejére keltezzük.

Tiszalök igen gazdag kora vaskori lelõhelyekben. Jelenleg
legalább fél tucat lelõhelyrõl õriz a nyíregyházi Jósa András
Múzeum különbözõ leleteket. Köszönhetõ ez a múlt században
vezetett régészeti feltárásoknak és a helybéli lakosok adomá-
nyozásának.8 A 2006. évi feltárás eredményei tovább bõvítet-
ték ismereteinket e korszakról. A leletanyag teljes feldolgozása
pedig vélhetõen fontos adatokkal járul majd hozzá mind Tisza-
lök, mind a Felsõ-Tisza-vidék szkíta kora régészeti és történeti
problémáinak megoldásához.
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