Fodor István

Nőuralom a steppén?
(A szarmata fegyveres női sírokról)

Az amerikai Archaeology c. folyóirat 1997-es évfolyamának első számában látott
napvilágot Jeannine Davis-Kimball „Női harcosok az eurázsiai steppéken" című dolgozata,
amelyben az orosz és amerikai régészek kazahsztáni ásatásainak egyik figyelemre méltó
eredményéről számol be.1 Kazahsztán északnyugati határa közelében, Orenburgtól délre, az
Ilek folyó bal partján fekvő Pokrovka határában az elmúlt években több szarmata kurgántemetőt térképeztek és részben tártak fel a kazah-amerikai kutatási program keretében. Az
ún. pokrovkai második temetőben több olyan női sírra bukkantak, amelyben fegyvert is
találtak: leggyakrabban nyílcsúcsokat, de olyan is akadt, ahol az elhunyt nő mellé nyílvesszőkkel tele tegezt és rövid kardot vagy tőrt is tettek a sírba.2 E sírok a prohorovkai
korszakra, azaz a Kr. e. IV-II. századra keltezhetőek. E jelenséggel kapcsolatban a szerző
utal az ókori irodalomban gyakorta feltűnő, amazonokról szóló történetekre, s megjegyzi,
hogy a szóban forgó temetkezések bizonysága szerint e híradások nem tekinthetők egyszerű
legendának vagy irodalmi toposznak, a szarmaták női harcosai valóban különleges helyet
foglaltak el az egykori társadalomban.
A Berkeley-i régésznő dolgozata nagy figyelmet keltett hazánkban: hírlapi cikkek
és rádióműsorok tárgyalták az „új tudományos felfedezést". Pedig valójában sem
újdonságról, sem felfedezésről nincs szó. A fegyveres nőkről szóló antik irodalmi
hagyományt már M. Rosztovcev is többnek tartotta egyszerű mesés legendánál, s úgy vélte,
a szarmatáknál valóban különleges társadalmi szerepe lehetett a háborúkban részt vállaló női
harcosok rétegének.3
Az amazonokkal kapcsolatos irodalmi hagyomány4 legfontosabb láncszeme a
történetírás atyjának, Hérodotosznak a leírása, aki nevezetes munkájában a szóban forgó
1
J. Davis-Kimball: Warrior woman of the Eurasian steppe. (New evidence suggests that tales of Amazon
warriors may be more than mere legend.) Archaeology, January-February 1997,45-48.
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A korábban feltárt nyolcadik pokrovkai temetőben is kerültek elő — szintén a prohorovkai korra keltezhető
— fegyveres női sírok. (1. kurgán 6. sír, 5. kurgán 2. sír.) Ld. J. Davis-Kimball — L. T. Yablonsky: Excavations
at Pokrovka 1990-1992. Berkeley 1995. 55, 81-82. — A pokrovkai első és második temető 1993-as feltárásáról
Id. L. T. Jablonskij—T. N. Trunajeva—J. F. Vedder—J. Davis-Kimball—V. L. Jegorov: Raskopi kurgannyh
mogil'nikov Pokrovka 1 i Pokrovka 2 v 1993 godu. In: Kurgany levobereínogo Deka, vyp. 2. Red. L. T.
Jablonskij. Moszkva 1994,4—60.
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M. Roslowzew: Skythen und der Bosporus, I. Berlin 1931.100-104.
4
A kérdéskör legújabb áttekintése: T. Skripnik: Amazonki v antiénoj tradicii. Izvestija Rostovskogo muzeja
krajevedenija, vyp. 5. Rostov-na Donu 1988,29-39.
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legendát a Dontól keletre lakó szauromaták származásával kapcsolja egybe. Eszerint a
Fekete-tenger északi partvidékére hajózó amazonok az őket megfigyelő szkíta ¡Íjakkal keltek
egybe, majd együttesen a Donon túlra költöztek, s az ő utódaik a rontott szkíta nyelven
beszélő szauromaták. (IV. könyv, 10-17.) Amint írja, „ezért őrizték meg a szauromaták
asszonyai a mai napig is ősi szokásaikat. Lovon vadásznak a férjükkel, vagy akár férjük
nélkül is, részt vesznek a háborúkban, és ugyanolyan ruhákban járnak, akár a férfiak." (IV,

16.)5

Az irodalmi hagyományt és a régészeti bizonyságokat B. N. Grakov szembesítette
1947-ben napvilágot látott nevezetes dolgozatában, amelyben máig ható érvénnyel
korszakolta a szarmaták régészeti emlékanyagát.6 A Dél-Urál- és Volga-vidéki szarmata
temetők azon női sírjait elemezte, amelyekben fegyver-melléklet fordult elő. (Leggyakrabban
nyílcsúcsok, de esetenként nyilakkal teli tegezek, rövid kardok, vagy tőrök és lándzsák.) E
gazdag, fegyverrel ellátott női temetkezések megfigyelése szerint gyakorta a több sírt
tartalmazó kurgánok legrangosabb nyugvóhelyei, így feltehetően az egykori családfők
maradványait sejthetjük bennük. Mivel e sírok gyakori mellékletei a hordozható agyag- vagy
kőoltárkák, feltehető, hogy e családfők egykor c közösségek „papnői" is lehettek. Grakov
szerint tehát a szarmatáknál anyajogú családok lehettek. Azt is hangsúlyozta, hogy e
fegyveres női sírok a legkorábbi, szauromata,7 vagy blumenfeldi korban (Kr. e. VI-IV. sz.)
jelennek meg, különösen gyakoriak a prohorovkai időszakban (Kr. e. IV-II. sz.), csupán két
ilyen esettel találkozunk a középszarmata, vagy szuszli fázisban (Kr. e. II - Kr. u. II. sz.), a
későszarmata (alán) korban pedig egyetlen ilyen példa sem akad, viszont ekkor már gyakran
találkozunk az apai jogú, patriarchális családszerkezet nyomaival.
A szarmaták ,patriarchátusáról" vallott felfogás a későbbiekben széles körben
elterjedt a szovjetföldi kutatók körében, s nem csupán Grakov tudományos tekintélyének és
iskolateremtő munkásságának következtében, hanem azért is, mert a későbbi feltárások
alkalmával a szarmata fegyveres női sírok száma jelentősen gyarapodott.8 Igaz, akadtak e
felfogásnak ellenzői is.9
A Grakov cikkének megjelenése óta végzett régészeti feltárások egyik fontos
tanulsága, hogy a Kr. e. VI. századra és az V. század elejére keltezhető szarmata sírok közt
3

Muraközy Gyula fordítása, ld. Hérodotosz: A görög-perzsa háború. Bp, 1989.
B. N. Grakov: GYNAIKOKRATOYMENOI. (Pereíitki matriarhata u sarmatov.) Vestnik drevnej islorii
1947/3.100-121. — Némileg rövidített és jegyzetek nélküli új kiadása: Antologija sovjetskoj arheologii, III. Red.
N. Ja. Merpert et al. Moszkva, 1996,111 -125.
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E korszak — amelynek kezdetét ma már a Kr. e. VB. századia teszik — elnevezésével kapcsolatban az
utóbbi években indokolt aggályok merültek fel, mivel nem igazolható, hogy ebben az időben a Hérodotosz által
említett szauromaták tartották uralmuk alatt a szkíta szállásterülettől keletre eső egész steppevidéket. Vö. M.
A. OÓr-Gorjajeva: Savromatskaja probléma v skifo-sarmatskoj arheologii. Rossijskaja arheologija, 1992/2. 3240. — A Grakov-féle időrend későbbi módosításairól ld. M. G. Moskova—K. F. Smirnov: Problemy sarmatskoj
arheologii v rabotah B. N. Grakova. In: B. N. Grakov: Rannij ieleznyj vek. Moszkva 1977, 226—227.; A. S.
Skripkin: Aziatskaja Sarmatija. Szaratov 1990,165—179.
* K. F. Smirnov: Savromaty. Moszkva 1964,201 -208. A szerző — Grakov egyik legkiválóbb tanítványa —
a fegyveres és lószerszámos szauromata női sírok arányát az összes hasonló temetkezések 20 %-ra becsülte.
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Vö. M. G. Moskova: Istorija izuéenija savromato-sarmatskih plemjon. In: Arheologija SSSR. Stepi
jevropejskoj éasti SSSR v skifo-sarmatskoje vremja. Red. A. I. Meljukova. Moszkva 1989, 161.; M. G.
MoSkava—K. F. Smirnov: i. m. 228—229.
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nincsenek fegyveres női temetkezések.10 Úgy tűnik tehát, hogy e temetkezési szokás nem a
szarmata kor legelején alakult ki, s nincsenek korábbra visszanyúló számottevő előzményei
sem. Az is világosan kirajzolódik, hogy bár a Dél-Urál vidékén több ilyen temetkezés van,
előfordulnak a Volga- és Don-vidéken is. Például a Volga bal partján, Volgográdtól északra,
a kalinovkai temető 3. kurgánjának 22. sírjában nyugvó fiatal nőt karddal és nyilakkal teli
tegezzel bocsátották túlvilági útjára. (Kora: Kr. e. IV-II. sz.)" A Don mellékén, a Rosztov
környéki Szladkovszkij hutor nevű lelőhelyen részben kirabolt sírkamrát tártak fel, amelynek
bejárati folyosójában felszerszámozott ló csontváza feküdt, a kamrában egy női váz mellett
két lándzsahegyet (az egyiket a földbe szúrva), kardot, és nyilakkal teli tegez maradványait
lelték. Körülötte feltehetőleg másik hat temetkezés maradványait figyelték meg, köztük
fegyveres férfiakét. (Kora: Kr. e. IV. sz.)12
Grakov megállapítása a fegyveres női sírok számának csökkenéséről a szarmata kor
vége felé nagyjából ma is helytállónak ítélhető. A legtöbb ilyen temetkezést a prohorovkai
korszakból ismerjük (Kr. e. IV-II. sz.), s későbben számuk csökken, de nem enyészik el
teljesen ez a szokás. Példa erre a már említett kalinovkai temető 34. kurgánjának II. századra
keltezhető 1. sírja, ahol a torzított koponyájú női váz mellett kardot és az egykor 60
nyílvesszőt tartalmazó tegez maradványait találták.13
T. V. MiroSina joggal vetette fel, hogy a Grakov által közölt női sírok csontvázait
nem vizsgálta meg antropológus, az eltemetettek nemét zömmel az egyéb mellékletek alapján
határozták meg, ami számos esetben vezethetett téves következtetésre.14 Arra is többen
rámutattak, hogy gazdag női fegyveres és lószerszámos sírok nem kis számban előfordulnak
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T. V. Mirosina: Amazonki u sarmatov i probléma matriarhata. In: Problemy skifo-sarmatskoj arheologü.
Red. A. I. Meljukova Moszkva 1990,168.
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K. F. Smirnov: „Amazonka" IV v. do n. é. na Donu. Sovjetskaja arheologija 1982/1. 120-131.; Uő.
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is megfigyelték. Ld. K. F. Smirnov: Sarmaty na Deke. Moszkva 1975,136—143. (A sír a Kr. e. IV. századra
keltezhető.)
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V. P. Silov: i. m. 390. Vő. A. M. Hazanov: Materinskij rod u sarmatov. Vestnik drevnej istorii 1970/2.
142.
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T. V. Mirosina: i. m. 168. — A mellékletek alapján végzett nem-meghatározásokban azért nagy a tévedés
lehetősége, mert a férfiak igen gyakran hordtak női ékítményeket, pl. fülbevalókat. (Vő. E. E. Fialko:
Pogrebenija 2enSéin s oruíiem u skifov. In: Kurgany v stepnoj Skifii. Red. Ju. V. Boltik — E. P. Bunjatjan. Kijev
1991,11.) Igaz, a férfiak általában csak egy fülbevalót viseltek (ld. R. Rolle: Amazonen in der archäologischen
Realität. Kleist Jahrbuch 1986,46), csakhogy a gyakran rablott vagy bolygatott szkíta sírok minden mellékletét
nem ismerjük. Figyelembe kell továbbá vennünk, hogy nyílcsúcsok amulettként is előfordulnak női sírokban,
ezért ahol csak egy-két nyílcsúcs van az elhunyt mellett, aligha sorolható a fegyveres női temetkezések sorába.
(£. E. Fialko: i. m. 11, további irodalommal.) Emellett azt sem feledhetjük, hogy a nyílvesszők, és magukban
a nyílcsúcsok értékmérőként is szolgáltak a szkítáknál. (Vő. B. N. Grakov: Sify. Moszkva 1971, 59.)
Kétségkívül fegyvermellékletként értékelhetők azonban a tegezmaradványokkal előkerülő nyílcsúcsok, kardok
és lándzsák. (/?. Rolle: i. m. 43—49.)
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a szkítáknál és a közép-ázsiai szakáknál is.15 Sőt, ilyen temetkezésekre a későbbi korokban
is van példa a steppei nomádoknál egészen a késő középkorig.16 Mindennek ellenére azonban
vitathatatlan tény marad, hogy a legtöbb ilyen temetkezéssel a szarmatáknál találkozunk.17
Legalaposabban A. M. Hazanov kísérelte meg annak a kérdésnek a tisztázását, hogy
valóban lehetett-e matriarchátus a szarmatáknál.18 Helyesen hívta fel a figyelmet, hogy
dolgozatában még Grakov sem tisztázta egyértelműen, mit is értett matriarchátus alatt, hiszen
szövegéből kiderül: elsősorban matrilineáris családszerkezetre gondolt. Maga Hazanov is
arra a következtetésre jut, hogy a rokonságot női ágon számontartó családszerkezetről lehet
csupán szó az egykori szarmatáknál, matriarchátusről, azaz nőuralomról semmiképpen,
hiszen ez ellene szólna az etnológia azon felismerésének, hogy „nőuralom" sohasem létezett,
még az emberi történelem hajnalán sem. E megállapítás valóban nem vitatható, s a látszólagos ellentmondás is könnyen feloldható Grakov cikkének címe és tartalma között.
Dolgozatának készülése idején ugyanis a szovjet etnológusok körében nagy népszerűségnek
örvendett a matriarchátus elmélete, amelynek politikai háttere is kézzel fogható. Az akkori
szovjet politikusok ugyanis a női egyenjogúság élharcosainak szerepében is tetszelegtek, amit
a történettudományban is érvényesíttetni akartak. (Még ha ez az „egyenjogúság" a
gyakorlatban nem is jelentett egyebet, mint a nők alkalmazását az egészségre ártalmas, nehéz
fizikai munkában is.) Grakov szóhasználatára tehát csupán a kor szelleme hatott, elemzésében azonban más úton járt.
Föltehető tehát, hogy a szarmatáknál valóban jelentős szerepe lehetett a matrilineáris
családoknak, még akkor is, ha a Grakov és Hazanov által néprajzi párhuzamként említett
szaharai tuaregok és egyes amerikai indián törzsek példája nem egészen meggyőző.19 Azt is
valószínűnek vélem — az elutasító vélemény ellenére is20 — , hogy Hérodotosznak a
szauromaták történetéről előadott elbeszélésében (amikor a szkíta ifjak az amazonokhoz
költöztek) a matrilokális házasság emlékét láthatjuk. Az említett régészeti jelenségek valós
magyarázatára azonban aligha deríthetünk fényt a görög irodalmi hagyomány segítségével.
A szarmaták matriarchátusáról folytatott vita során véleményem szerint A. P.
Szmirnov hozott fel igazán perdöntő ellenérvet, aki társadalom- és gazdaságtörténeti
15

Uo. 169-170.; A. P. Smirnov: Skiiy. Moszkva 1966, 86.; A. M. Hazanov: i. m. 141. — A szkíta fegyveres
női sírok döntő többsége a Kr. e. V. századra és a IV. sz. első felére keltezhető, ezt követően csak elvétve
fordulnak elő. Ld. E. E. Fialko: i. m. 4—18. A szkíta fegyveres sírok közt a női temetkezések aránya e korban
mintegy 25 %-ra becsülhető: E. P. Bunjatjan: Metodika social'nyh rekonstrukcij v arheologii. Kijev 1985,184.
Figyelemre méltő azonban, hogy ezekben a sírokban zömmel csak nyílcsúcsok fordulnak elő. Ld. még: R. Rolle:
i. m. 38—62.; Uő.: Totenkult der Skyten. Teil I. Das Steppegebiet. Berlin—New York 1979,16—17,25, 30,
121. — A legnyugatabbi szkíta fegyveres női sír Moldáviában került elő: G. F. Óebotarenko: Skifskie kurgany
u s. Balabany. In: Arheologiéeskie issledovanija v Moldavii v 1970—1971 gg. Kisinyov 1973,113—129.
16
V. P. Silov: i. m. 430, 432. — A steppétől északra élő finnugor temetőkben is nyomára akadunk kis
számban fegyveres női síroknak, mint a B—UI. századi ősmordvin kosibejevői vagy a BI—V. századi Vjátkamelléki azelinói műveltség két temetőjében: N. V. Trubnikova: ¿enskie pogrebenija s oruíiem iz KoSibeevskogo
mogil'nika. In: Drevnosti Vostoénoj Evropy. Red. L. A. Jevtjuhova. Moszkva 1969, 234—242.; V. F. Gening:
Azelinskaja kuitura III—V w . Izsevszk 1963, 65.
17
A. M. Hazanov: i. m. 141.
" U o . 133-148.
19
Uo. 142.; B. N. Grakov: i. m. 101. Vö. T. V. Mirosina: i. m. 166.
20
T. V. Mirosina i. m. 165.
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magyarázatát adta a kora vaskori nomád temetőkben talált fegyveres női temetkezéseknek.
Arra hívta fel ugyanis a figyelmet, hogy a korai vaskorban (Kr. e. VIII-VII. sz.) kialakuló
lovasnomád társadalmakban a gyakori hadjáratok idején az állatállomány védelme jórészt a
nőkre maradt, akik tehát kényszerűen váltak fegyverforgatókká.21
A vaskor kezdetén az eurázsiai steppe és ligetes steppe óriási területein mintegy két
évszázad alatt vált uralkodóvá a vándorló-legeitető nomád állattartás, amely igen lényeges
változásokat hozott az itteni népcsoportok társadalmi szerkezetében, hitvilágában és
művészetében. A szóban forgó kérdés szempontjából ezek közül talán az a leglényegesebb,
hogy a nomád közösségek vagyona, létalapja az állatállomány lett, hiszen a földművelés
szerepe — különösen a nyílt steppén — szinte jelentéktelenné zsugorodott. A szokatlanul
zord időjárás, vagy szerencsétlenül végződött ellenséges támadás e létalapjától foszthatta
meg őket máról-holnapra. Ezért volt elemi érdeke minden nomád népcsoportnak, hogy
állatállományát veszély esetén minden erővel megoltalmazza, s a közösség minden
hadrafogható tagját csatasorba állítsa. Méghozzá nem csupán a férfiakat, hanem a fiatal nőket
is (Más kérdés, hogy e „véderőt" alkalmas időpontban támadó, zsákmányoló hadjáratokra
is alkalmazták.)
A nomád társadalmaknak ez a jellemvonása nyilvánvalóan a nomád életforma
kialakulásának már kezdetei szakaszán létrejött. Hérodotosz fentebb idézett sorai mellett
erről tanúskodik Pseudo-Hippokratész traktátusa is, amelyben arról tudósít, hogy a
szauromatáknál a nők férjhczmenetelükig lovagolnak, nyilaznak és dárdát vernek, részt
vesznek a harcokban. Addig non is mehetnek férjhez, amíg három ellenséget meg nem öltek.
(24. fej.)22 A nők hadrendbe állításának kora vaskori kialakulását kétségbevonhatatlanul
igazolja, hogy a korábbi időszakban (a bronzkorban) szinte nyomát sem találjuk a fegyveres
női síroknak a steppén.
A nomád nők azonban nem csupán e korai időszakban hordtak fegyvert, s száíltak
hadba szükség esetén. A szerzetes Piano Carpini, aki 1245-1247-ben tette meg hosszú útját
a tatárok fővárosába, az alábbiakat írja róluk: ,A lányok és asszonyok is lovagolnak és
lóháton sebesen száguldoznak, akárcsak a férfiak. Láttuk hogy tegezt és íjat is hordanak.
Mind a férfiak, mind a nők nagy távolságra tudnak lovagolni."23 (Gy. Ruitz Izabella
fordítása.) A nomád társadalmakra tehát általában jellemző volt, hogy a fiatal nők ügyes
fegyverforgatók voltak, s veszély esetén részt is vettek a szállásterület és az állatállomány
védelmében.
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A. P. Smirnov: i. ni. 85-86.; Uő. K voprosu o matriarhate u sarmatov. In: Problemy skifskoj arheologii.
MIA, 177. Red. P. D. Liberov—V. 1. Guljajev. Moszkva, 197Í, 188-190. — Hasonló álláspontra helyezkedett
e kérdésben később V. B. Kovalevszkaja (P. B. Kovalevskaja: Kon' i vsadnik. Moszkva 1977, 74) és Renale
Rolle is (Amazonén... 58—59), aki mellesleg tévesen álh'totta, hogy A. P. Szmirnov az említett szarmata
matriarchátus elméletének híve lett volna (uo. 56).
22
V. V. Latysev: Izveslija drevnih pisatelej greéeskih i latinskih o Skifii i Kavkaze. Vyp. 1—2. Szentpétervár
1992,111—112. Vő. B. N. Grakov: Pereiitki... 100.; Rozsály Ferenc: A hippokratesi népismeret szempontjai.
Bp. 1942, 26.
23
A Napkelet felfedezése. Kiad. Györffy György. Bp. 1965. 68-69.; Julianus barát és Napkelet fölfedezése.
Kiad. Györffy György. Bp. 1986,112.
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Az elmondottak értelmében azonban joggal várhatnánk, hogy minden nomád
temetőben általánosak legyenek a fegyveres női temetkezések, s ne elsősorban csak a korai
szarmatáknál akadjunk nyomukra. Hogy ez mégsem így van, annak magyarázatát bizonyára
abban kereshetjük, hogy a nomád közösségek állandó haderejét, a nemzetségi arisztokrácia
katonai kíséretét kizárólag férfiak alkották, s ők voltak azok, akik — hitük szerint — majd
a halál utáni árnyékvilágban is a fegyveres gárda tagjaiként szolgálják uruk szellemlelkét.
Nékik dukált tehát a sírba tett kard, lándzsa, íj és tegez. Csak a nomadizmus korai szakaszán,
s akkor is csupán főként a szarmatáknál terjedhetett el az a halottas szokás, hogy az előkelő
nők is magukkal vitték a sírba és a képzeletbeli túlvilágra fegyvereiket. A korai vaskort
követően már csak elvétve akadnak ilyen nomád női temetkezések. Nem ítélhetők ugyanis
fegyveres női síroknak azok, ahol csupán egy-egy nyílcsúcsot találunk (mint például honfoglalóinknál), ezeknek ugyanis más hitvilági magyarázata lehet. Különösképp nem ilyenek
a lovas, vagy lószerszámos gazdag női temetkezések.
Ebből a szempontból másodlagos jelentőségű, hogy az említett szarmata nők milyen
hitvilági szerepet töltöttek be a társadalomban, tehát valóban „papnők" voltak-e, amit azt
többen vélik. Nem kizárt, hiszen a néprajzi megfigyelésekből jól tudjuk, hogy a sámánok
közt nők is voltak. (Igaz, az iráni népeknél nem igazolható a sámánizmus.) A sírokban lelt
hordozható „oltárok" azonban nem szolgáltatnak erre egyértelmű bizonyítékot, mivel e
tárgyak rendeltetése még nem tisztázott.24
A címben feltett kérdésre tehát bizonyára egyértelműen válaszolhatjuk, hogy
„nőuralom", vagy matriarchátus semmiképpen nem lehettet a szarmatáknál, sem más
népeknél. A nők fegyverviselése magából a nomád életformából fakadt. Feltehető ugyan a
rokonság anyai ágon való számontartása (matrilinearitás), e társadalmakra azonban éppen
az apai jogú családforma a jellemező. Az előkelők lányai és asszonyai azonban természetszerűen különös tiszteletnek örvendtek a közösségben, haláluk után temetésüknél is
különös gonddal jártak el: gazdagon díszített öltözékben, gyakran kedvenc hátasukkal
helyezték őket örök nyugovóra. Ezek a temetkezések azonban egyetlen társadalomban sem
utalnak az anyai jogú társadalomszerkezetre, különösen nem a matriarchátusra.

24
T. V. Mirosina: i m. 172. — Már csak kéziratom lezárása után ismerhettem meg T. B. Mirosina újabb
dolgozatát (Amazonki i savromaty. In: Pamjatniki Evrazii skifo-sarmatskoj épohi. Red. V. A. Mogil'nikov.
Moszkva 1995,4—10), amelyben arra a következtetésre jut, hogy az ókori szerzők amazonokkal kapcsolatos
híradásai a szauromaták Azov-vidéki csoportjára vonatkoznak, akikhez a Kis-Ázsiából visszatért kimmerek
csatlakoztak. A fegyveres nőkből álló katonai egységek a kimmerek seregében harcoltak. Véleményem szerint
e magyarázat nem illeszthető össze a fentebb említett régészeti adatokkal.
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