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Szabó Miklós (1940) régész, 
egyetemi tanár, az MTA rendes 
tagja, a Filozófiai és Történettu-
dományok Osztály elnöke. Kuta-
tási területe a klasszika-archaeo-
logia és a kelták régészete.

Legutóbbi írása az Ókorban:
Kelta arisztokrata sírok Poveglia-
nóban (Verona) (2008/3).

Civilizáltak és barbárok

Szabó Miklós

A fő kérdés, amelyre a következőkben választ keresünk: mennyiben befolyásol-
ta a „civilizáltaknak” a „barbárokkal” kapcsolatos szemlélete az ókori kelta 
civilizáció kutatását? Rögtön le kell szögezni, hogy a közelmúlt publikációi 

ezen a téren látványos előrelépésről tanúskodnak, hála mindenekelőtt a régészet ered-
ményeit hasznosító történeti analízisnek.1 Az elmúlt két évtized kritikai mérlege első-
sorban kétféle megközelítés sikerét jelzi, az egyik antropológiai, a másik historiog-
ráfi ai ihletésű. Ezeknek köszönhetően a barbárokat tárgyaló ókori szövegek radikális 
újraértelmezése is napirendre került.

Az új helyzetet azonban a „szakítás a Quellenforschunggal” 
túlságosan kategorikusan határozná meg. Az antik szerzőknek 
a keltákról szóló történeti, etnográfi ai és geográfi ai természetű 
adatai ugyanis pótolhatatlanok. Következésképpen ezek vizs-
gálatáról lemondani nem lehet, a hagyományosnak mondható 
történeti interpretációnak azonban a kelta civilizációval foglal-
kozó többi diszciplina eredményeire is támaszkodnia kell.

Az újabb kutatások kiemelik a „civilizáltak” barbár-képé-
nek állandó elemeit. Az antik világ idevágó „tudatlanságának” 
problémája meglehetősen összetett. Képzeljük el például, hogy 
mit tudnánk a szkítákról, ha Hérodotos történeti munkája elve-
szett volna. Márpedig a keltáknak szentelt legfontosabb opus-
ból, Poseidónios leírásaiból, mindössze fragmentumok marad-
tak ránk Diodórosnál, Strabónnál és másoknál.2

Az ókori szövegek a keltákat mint barbárokat olyan er-
kölcsi sajátságok és jellemvonások alapján azonosítják, mint 
például a harci erények, a részegeskedés, a homoszexualitás, 
amelyek a „civilizáltak” normáival nem egyeztethetőek össze. 
Ezek nyilvánvalóan olyan toposok, amelyeket az ókorban kü-
lönböző barbár népekre megkülönböztetés nélkül alkalmaztak. 
A kép tehát felszínes, zavaros és bizonytalan.

A görög és római szerzőknek a keltákra és az általuk lakott 
területre vonatkozó ismeretei pontatlanok, könnyen félreérthe-
tőek. Az etnikai elnevezések (kelta, gall, galata) jól tükrözik 
ezt a helyzetet, minthogy minden geográfi ai logikának ellen-
állnak. Az ókori kategorizálás problémái a modern értelmezé-
seket nagymértékben befolyásolják. Ugyanakkor azonban az 
ismeretek gyarapodásával az eredeti felfogás változhatott. Erre 
jó példa a „kelto-szkíta” fogalom, amelynek megjelenése – fel-
tehetően Poseidónios előtt – a kelták balkáni inváziója után ki-
alakult új etnikai szituációt tükrözi. Nevezetesen, ettől kezdve 
Makedóniától északra, a Balkánon kelták, egész pontosan a 
scordiscusok éltek. Ennek megfelelően a hellénisztikus tudo-
mány észlelte a Keltiké területi növekedését a Skythiké rová-

1. kép. L. Hostilius Saserna Kr. e. 48-ban kibocsátott ezüstdenárja 
korábbi ikonográfi ai témákhoz nyúlt vissza. A gallok harckocsit

már régóta nem használtak, s bajuszt sem viseltek, amit négy
kelta pénz ábrázolása is bizonyít
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sára, vagyis a lakott világ Ephoros-féle felosztása immár nem 
felelt meg a Kr. e. 3. században szerzett ismereteknek.3

A „civilizáltak” által alkotott kép második sajátsága annak 
időbeli eltérése a valóságtól. A régészeti felfedezések egyre 
gyakrabban bizonyítják, hogy az antik leírások valójában egy 
megelőző korszakra vonatkoznak. Legyen itt elég a kelta ba-
juszviselet vagy a harcikocsi-használat problémájára utalni.

Végül a harmadik konstans a Polybios, illetve Poseidónios, 
vagyis Róma szolgálatában álló görögök által konstruált kép 
statikus és sztereotip jellege.

A gallok ikonográfi ájának megszületése hagyományosan a 
pergamoni művészethez kapcsolódik. Az Attalidák emlékmű-
veihez tartozó szobrok sikeréhez még a római korban sem fér-
hetett kétség. A legújabb kutatások azonban kiemelik az etruszk 
Itália szerepét a kelták fi zikai képmásának megalkotásában. 
A híres felsinai sztélén a kelta harcos jellemzésére nemcsak 
a meztelenség, hanem a fegyverzet, mindenekelőtt a hosszú 
pajzs szolgál, ahogy az etruszk és a faliscus vörösalakos vázá-
kon is. Mindezek korábbiak, mint a pergamoni alkotások. De 
ne feledkezzünk meg az itáliai éremképekről, az apuliai kis-
művészet gall ábrázolásairól, vagy a civitalbai (Marche) terra-
kotta frízről, amely a Kr. e. 2. század gall-ellenes légkörének 
dokumentuma.4

Más jellegű probléma a kelta hagyomány nyomainak meg-
léte az ókori történeti hagyományban. Az idevágó kutatások-
nak impulzust adott a plasztikus madáralakkal (holló vagy 
varjú) díszített kelta sisak felfedezése Ciumeştiben (Nyu-
gat-Románia). R. Bloch és C. Peyre elemzései a Titus Livius 
által elbeszélt (VII. 26) M. Valerius Corvus-epizódról és az ez-

zel kapcsolatba hozható etruszk és kelta 
régészeti leletek valószínűsítik, hogy a 
kelta mitológiából átkerülhettek elemek 
a római annalisztikába.5

A következőkben az akkulturáció re-
habilitációjáról lesz szó. Ezt a fogalmat 
a kulturális antropológia vezette be és 
igyekezett tartalommal megtölteni, el-
sősorban az Egyesült Államokban a 19. 
század végétől M. J. Herskovits és má-
sok 1936-os klasszikus defi níciójáig. Ez 
a szkhéma, amelyet gyakran vádoltak 
kulturalizmussal és pszichologizmussal, 
elsősorban a nagy-britanniai és francia-
országi szociológiai és szociális antro-
pológiai kutatások jóvoltából újult meg. 
Vagyis az akkulturáció ezek után nem-
csak a kulturális változásokra vonatkoz-
tatható, hanem a kulturális jelenségek 
és az intézmények, valamint a társadal-
mi szervezet viszonyára is. A régészet 
szempontjából a konklúzió a következő: 
az archaeológus munkája során hármas 
komplexitással szembesül. Azzal, amely 
a társadalom és a kultúra belső mozgásá-
ból adódik (belső okság), azzal, amely a 
szomszédos kultúrákkal és társadalmak-
kal való lokális viszonyból következik, 
végül azzal, amely a „távoli” kulturális 
központokkal való kontaktusból keletke-
zik (külső okság).

A hellénizáció fogalmát használták, 
hogy megmagyarázzák Dél-Galliában a 
görög kultúra bennszülött közösségek 
általi befogadását, vagy éppen utánzását, 
mint a civilizáltak és a barbárok közöt-
ti kapcsolat legfontosabb eredményét. 

2. kép. Kr. e. 3. századi kelta sisak Ciumeştiből. – Etruszk urna
Città delle Pieve-ből: harcos szemét kivájó madár.

(Az urna főoldalán keltomachia látható.) A jelenet utalás a csata
menetébe madár alakjában beavatkozó kelta istennőre

3. kép. Görög típusú lándzsapapucsok (saurotér) La Tène-kelta leletegyüttesekből (balra)
és eredeti példányok Olympiából (jobbra). Elterjedésük Kelet-Franciaország

(1-es pont: Bucy-le-Long) és a Duna-kanyar (9-es pont: Kosd) között a kelta zsoldosok
számlájára írandó
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E felfogás sikerét tükrözték az 1960-as és 1970-es években F. 
Benoit munkái, s az irányzat lényegében W. Kimmig kutatá-
saival zárult le. Amikor azonban a szakirodalom a bennszülöt-
tekkel szemben csak a görögökben látja a dinamikus tényezőt, 
gyakorlatilag ugyanezt a korábbi elképzelést tartja életben. Az 
1970-es és 1980-as évektől a hellénizációval szemben az ak-
kulturáció, s ezzel együtt új vizsgálati módszerek kerültek elő-
térbe. Michel Bats kimutatta, hogy egy település kerámiaanyaga 
alapján a lakók kulturális identitása, azaz etnikai hovatartozása a 
görög-bennszülött ellentét jegyében határozható meg.

M. Dietlert a történeti antropológia fogyasztási modelljei, 
valamint a törzsi társadalmakban az alkohol társadalmi szere-
pét vizsgáló etnológiai kutatások inspirálták, hogy kidolgozza 
a nyugat-európai borfogyasztási modellt, szembeállítva a Hall-
statt-régió és Dél-Gallia szisztémáit. Dietler hangsúlyozza  a benn-
szülöttek szelektív viszonyulását a mediterrán importhoz, s egy-
úttal annak a szándéknak a hiányát, hogy a görögöket utánozzák.

Ezek a röviden áttekintett kutatások heterogén kultúrák kö-
zötti kapcsolatok újszerű megközelítéséről tanúskodnak. Vé-
gül utalni kell a kelta zsoldosszolgálat gyakorlatára, amelynek 
a jelentőségét, illetve hatását a régészet tükrében egyelőre ne-
héz megítélni.6

A kelta kultúra elterjedésének magyarázatául született in-
vázionista teóriák népszerűsége nem meglepő, ha fi gyelembe 
vesszük az erre vonatkozó antik történeti hagyomány gazdag-
ságát, amelynek legújabb összefoglalását Kurt Tomaschitznak7 

köszönhetjük. Ugyanakkor azonban a régészeti kutatások a 
leletek földrajzi szóródásának vizsgálata alapján a kelta ván-
dorlásokról szóló ókori adatok hitelessége mellett és ellen egy-
aránt hoznak fel érveket. Külön fi gyelmet érdemel a keltizá-
ció-fogalom kétértelműségének bizonyítása, amelynek semmi 
köze sincs a La Tène-kultúra diffúziójához a mai Spanyolor-
szág belső területein, a lombardiai síkságon vagy Dél-Galliá-
ban: az ottani kelticitás bizonyítása nyelvészeti adatokon és az 
ókori szövegek információin alapul.8 

Konklúzióként szögezzük le, hogy a régészeknek, akik sok-
kal gyakrabban foglalkoznak tárgyakkal, mint magával az em-
berrel, nem szabad megfeledkezniük az anyagi kultúra és egy-
általán, a kulturális szisztémák vizsgálatának határairól:

1. egy tárgy befogadása az adott kultúrába nem jelenti a 
tárgy kultúrájának befogadását is;

2. az anyagi kultúra alapján kimutatható folytonossághiány 
nem értelmezhető minden további nélkül politikai fordulat bi-
zonyítékának;

3. nincs szükségszerű megfelelés egy tárgytípus készítése és 
elterjedése, valamint egy politikai vagy területi egység között.

Ezen túlmenően a régészetben az etnikumra koncentráló fel-
fogás komoly veszélyt hordoz magában. Ugyanis a kelticitás 
és a keltizáció jeleként értelmezett kulturális vonások azt su-
gallják, mintha automatikusan megfeleltethető volna az anyagi 
kultúra és az etnikum.

A regionális kutatások nem jelentéktelen része a különböző 
csoportok közötti kapcsolatokat, a „hódító” és a helyi kultúra 
közötti kölcsönhatások működését, a szinkrétisztikus kultúra 
kialakulását, továbbá a kelticitás defi nícióját, valamint az ak-
kulturáció és az etnikai identitás problémáit vizsgálja. Ezenkí-
vül elemzik a „civilizáltak” által alkotott képet, összevetve a 
régészeti dokumentációval.9

A római történetírásban a kelták mint észak felől betörő 
barbárok jelennek meg, akik zsákmányra éhes, vad és meg-
törhetetlen ellenségek. Az ókori szerzők leírásai azt sugall-
ják, hogy itáliai megtelepedésük után a félsziget különböző 
vidékein zárt blokkokat alkottak. Ez a hagyományos felfogás 
ma már meghaladottnak tekinthető: amíg a legújabb historio-
gráfi ai kutatások feltárják a kelták történeti szerepét Itáliában, 
addig a régészet kimutatja integrálódásukat a bennszülött né-
pek mozaikjába. Thierry Lejars az archaeologiai felfedezések 
tükrében tárgyalta ezt a problémakört. Az írott források „bal-
jós” látásmódjával szemben a régészet és az epigráfi a sokkal 
összetettebb képet rekonstruál azáltal, hogy a kelták és az ita-
lo-etruszk népesség kapcsolatainak és kölcsönhatásának gaz-
dag és változatos formáit tárja fel. A Golasecca-kultúra lakos-
sága kelta nyelvűségének felfedezése a témakör vizsgálatában 
új helyzetet teremtett. Ez azt jelenti, hogy az itáliai autochton 
keltáktól meg kell különböztetni a Kr. e. 4. században beván-
dorlókat, továbbá a gaesatit, akiknek a különböző megállapo-
dásokat, szerződéseket követő itáliai megjelenése időbelileg 
korlátozott volt.

4. kép. A Golasecca-kultúra szállásterülete (balra), illetve a Kr. e. 4. század elején Itáliába bevándorolt kelta törzsek elhelyezkedése (jobbra)
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A historiográfi a M. Sordi, L. Braccesi és C. Peyre nevével 
fémjelzett irányzata kimutatta a kelták szerepét a syrakusai 
tyrannis politikájában, amely az Ancona hátországában letele-
pedett senonokat használta fel céljai eléréséhez. Azok a for-
rásadatok, amelyek az utóbbiakat a hyperboreusok és a ligu-

rok leszármazottjaiként tüntetik fel, a szövetség legitimitását 
igyekeztek ideológiailag alátámasztani. Mindennek a régészeti 
tükröződése meglehetősen szegényes: a rendkívül mozgékony, 
de csekély számú kelta csapatok, amelyek ráadásul szinte min-
dennapos kapcsolatban voltak a nyugati görögséggel és a déli 
bennszülött lakossággal, alig-alig hagytak hátra Apuliában és 
Szicíliában a La Tène-kultúrára jellemző leletanyagot. Érde-
mes megemlíteni, hogy még magát a híres canosai kelta sisakot 
is a helyi ízléshez igazították. A szerény régészeti dosszié leg-
inkább a kis-ázsiai galatákéra emlékeztet…

A kelta kutatás fellendülését Olaszországban 1978-tól szá-
mítjuk, amikor bemutatták Rómában az I Galli e l’Italia ki-
állítást. Azóta a fejlődés töretlen, amit ásatások, publikációk, 
nagy kiállítások és tudományos konferenciák bizonyítanak. 
Különösen látványos a régészeti dokumentáció gazdagodása. 
Ez azonban a senonokra nem vonatkozik: szállásterületükön 
olyan kevés a La Tène-leletanyag, hogy M. Zuffa kétségbe 
vonta bármiféle kelta népesség tartós megtelepedését Pice-
numban. A feltevést ugyan C. Peyre megcáfolta, ami azonban 
nem változtat azon a tényen, hogy Itália bizonyos területein a 
kelta etnikai komponens azonosítása aktuális kutatási feladat-
nak számít. Ugyanakkor a senonok és a helyi lakosság (picenu-
sok, illetve umberek) kapcsolatainak vizsgálata érdekes ered-

5. kép. Késő Hallstatt-kori fi bulák elterjedése Észak-Itáliában

6. kép. La Tène-kori kelta kardok elterjedése Itáliában.
A. Kr. e. 5. század; B. Kr. e. 4. század; C. Kr. e. 3. század; D. Kr. e. 2. század

Okor_2009_1.indd   18Okor_2009_1.indd   18 2009.05.20.   14:27:062009.05.20.   14:27:06



  Civilizáltak és barbárok

19

ményeket hozott. Az a tény, hogy a picenusok a sírmellékletek 
tanúsága szerint La Tène-kelta kardot viseltek, világosan jelzi, 
hogy a régészeti leleteknek nincs „etnikai identitásuk”. Ehhez 
hasonló helyzetekben az etnikai meghatározás támpontjai óko-
ri szerzők leírásai és/vagy epigráfi ai adatok lehetnek.

A Kr. e. 4. század elejét megelőző időszakban Itáliába irá-
nyuló kelta vándorlások feltevése jelenleg minden alapot nél-
külöz. Ez azonban nem zárja ki, hogy a Pó-síkságon észak-
ról érkező egyének letelepedhettek. A cisalpinai sírleletekben 
szórványosan előfordulnak a közép-európai Hallstatt-kultúra 
produktumai: fegyverek, fi bulák, karperecek, stb.

Ennél a jelenségnél azonban lényegesen fontosabb a La 
Tène-kardok itáliai karrierje a Kr. e. 4. században és a 3. szá-
zad elején. Az elterjedési térképek tanúsága szerint a kérdé-
ses fegyverek nem korlátozódnak a hagyományosan keltáknak 
ítélt területekre, hanem megtalálhatók a Tiberis völgyében és 
Samniumban is. Ennek alapján olyan arisztokráciával kell szá-
molni, amely harcosként határozta meg magát. Monte Bibele 
és Monterenzio Vecchio boius temetőiben a fegyveres sírok 
aránytalanul nagy számának kitűnő párhuzama van a közeli 
Montericco (Imola) umber tumulusaiban. Ez a jelenség a Kr. 
e. 4. század utolsó harmadától kezdve fi gyelhető meg. Emel-
lett a sisakviselet többé nem tekinthető a „főnökök” privilé-
giumának. Tehát a fegyverzet, amelynek komponensei a La 
Tène-kard, a pilum és a sisak, a Kr. e. 4. század végén és a 
3. század elején Itáliában Kelet-Liguriától a Marchéig húzó-
dó hatalmas térségben fordul elő. Az etruszko-itáliai divatokra 
és a hellénisztikus hagyományra (lakoma, atlétikus ideál) való 
nyitottság ugyancsak jellemző a korszak sírleleteire, amint ezt 
Monte Bibele és Monterenzio Vecchio már említett temetői jól 
mutatják. Végeredményben az Appenninek nekropoliszaiban 
nyugvó harcosok fegyverzetük révén gallként, a lakomázás és 
az atlétikai játékok tekintetében etruszkként vagy görögként, 
míg bizonyos temetkezési rítusok alapján umberként határoz-
ták meg magukat. Az etruszk „dimenzió” fontosságáról Monte 
Bibelében és Bolognában feliratok tanúskodnak, s egyúttal fel-
fedik az etruszk jelenlétet a boius társadalom kebelén belül.

A kelták történeti vándorlásainak értékelése a kutatás fon-
tos feladata. A Golasecca-zónán kívül ugyanis a kelta nép-
mozgalmak multietnikus közösségek kialakulásához vezettek. 
A folyamat egyik következménye, hogy a fegyverviselés nem 
nevezhető az új, kelta eredetű arisztokrácia kiváltságának.

Mindennek alapján az a következtetés vonható le, hogy a 
kelták Itáliában nem alkottak zárt települési tömböket, hanem 
a helyi lakosság nem mindig határozott körvonalú mozaikjá-
ba illeszkedtek be. A szövetségi és a vendégbaráti kapcsolatok 
kozmopolita, elitista miliőt hoztak létre.

A tárgyalt témakör kétségtelenül leggyakrabban vizsgált 
fejezete a mérsékeltövi Európa és a mediterrán világ kapcso-
latrendszere. Ennek vaskori története három szakaszra osztha-
tó fel. Az első a La Tène-kor kezdetét jellemző gazdasági és 
társadalmi változások ellenére a Hallstatt-kor végét is magába 
foglalja. A következő időszakban egyfelől a kapcsolatok lassu-
lása, másfelől azok új típusainak kialakulása fi gyelhető meg. 
Az utóbbiak közé sorolható a senonok, a boiusok és más tör-
zsek megtelepedése Itáliában, a balkáni expanzió és a kelta 
zsoldosok tömeges megjelenése a hellénisztikus hadseregek-
ben. A kereskedelmi kapcsolatok fokozatos kiépülése a Kr. e. 
2. századtól kezdve a harmadik szakaszt jelzi.

Kiindulási pontunk az elterjedési térképekkel kapcsolatos 
problémakör, minthogy legalábbis az 1980-as évek elejéig 
ezek alapján elemezték az elsősorban a borfogyasztással kap-
csolatban lévő presztizs-készítmények dél és észak közötti for-
galmát.

Az elterjedési térképet abszolút, mondhatni szent doku-
mentumként kezelték. Holott a különböző tárgytípusok terü-
leti eloszlására épülő interpretáció szükségszerűen teoretikus 
és absztrakt. Hogyan lehet például térképre vinni a nyersanya-
gokat, a mezőgazdasági termékeket vagy az „emberanyagot”, 
azaz a rabszolgákat, illetve a zsoldosokat?

Az elterjedési térkép megkérdőjelezése az angolszász és a 
skandináv kutatás érdeme, amely egyebek között ráirányította 
a fi gyelmet a „fehér foltok” értelmezésének fontosságára.10 An-
na-Marie Adam utal arra, hogy ezek a dokumentumok nem egy-
szer inkább a véletlenszerűséget, mintsem a törvényszerűséget 
tükrözik. Jó példa erre a mediterrán termékek forgalmának két 
fő hálózatáról a leletszóródás alapján alkotott elmélet, amely 
szerint a görögök, elsősorban a masszalióták által szervezett 
Rhône-völgyi kereskedelem a Kr. e. 5. század elején átengedte 
a teret az Alpok hágóin át működő etruszk áruforgalomnak. 
A legújabb régészeti felfedezések Lyonban, Bragny-sur-Saô-
ne-ban és másutt azt jelzik, hogy a helyzet valójában sokkal 
bonyolultabb volt annál, mint amit az előbbi, meglehetősen 
széles körben elterjedt modell alapján feltételeztek.

A legújabb kutatások eredményei egyúttal új utak keresé-
sét tükrözik. A földrajzi keretek bővülését jelzi a közép-adriai 
térség, a Golasecca-, illetve az Este-kultúra jelentőségének fel-
ismerése az észak felé irányuló kereskedelemben. Másrészt a 
tárgyak „helyváltoztatására” épülő absztrakt elképzelést egyre 
inkább háttérbe szorítja az egyének közötti kapcsolatok vizsgá-
lata. A Bagnolo San Vito-i (Mantova) ásatások eredményeinek, 
továbbá az észak-itáliai kultúrák produktumai elterjedésének 
köszönhetően az etruszkok és a görögök szerepe relativizáló-
dik. Ezt támasztják alá olyan kivételes leletek, mint például 
a Numanában (Picenum) kiásott keleti görög kliné, amelynek 
legjobb párhuzamai Dél-Németországban (Römerhügel, Gra-
fenbühl) kerültek napvilágra. Egyébként Picenum és a picenu-
mi termékek kereskedelemben játszott szerepének felismerése 
a legújabb kutatások érdeme.

7. kép. Bronz applikációval díszített La Tène-kori kelta
vassisakok Itáliában
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Az egyéni kapcsolatok felderítése ambiciózus kutatási prog-
ram, amelytől azonban joggal várható a Keltiké és a mediterrán 
világ közti kontaktusok természetének pontosabb értelmezése. 
Természetesen az egyéni motivációk nagyon különbözőek le-
hettek. A helvét Helico anekdotája azonban nem több, mint a 
jéghegy csúcsa, annál is inkább, mert az etruszk feliratok nem 
lebecsülendő kelta jelenlétről tanúskodnak Itáliában a gallok 
Kr. e. 4. századi történeti bevándorlása előtt.11

Ha a művészeteket és a mesterségeket vizsgáljuk, az érintett 
területekbe éppúgy beletartozik az építészet (Heuneburg na-
pon szárított téglából emelt erődítménye), mint a fémműves-
ség (heuneburgi öntőforma, etruszk és görög tárgyak javítása, 
hibrid alkotások, stb.).

De nem szabad megfeledkezni a kereskedők és a zsoldo-
sok mobilitásáról, a vendégbarátság intézményéről és a családi 
kapcsolatokról sem, melyek bizonyítékai egyre gyarapodnak. 
A házassági „stratégia” egyébként a kereskedelmi kapcsola-
tokat is előnyösen befolyásolhatta. Vagyis ez a kutatási irány 

kétségtelenül ígéretes, de igényli az in-
terdiszciplináris módszereknek az eddi-
ginél sokkal következetesebb bevonását 
a vizsgálatokba. Nem árt ugyanis arra 
emlékeztetni, hogy egy távoli területről 
származó tárgy jelenléte nem jár együtt 
mindazoknak a képzeteknek a befoga-
dásával, amelyek a tárgyhoz készülési 
helyén tapadtak.

Friss eredmény az írásbeliség megje-
lenésének azonosítása a Hallstatt-kultú-
ra területén. Ez ráadásul az Alpokon túli 
térséggel való kapcsolatok szociológiai 
hátterére is felhívta a fi gyelmet, tekintet-
tel arra, hogy az idevágó dokumentáció a 
„fejedelmi” szisztéma marginális zóná-
jából (Kelet-Franciaország) származik. 
A házassági kapcsolatokra utaló régé-
szeti bizonyítékok részint hasonló szi-
tuációra utalnak: az idegen eredetű asz-
szonyok nem voltak mind „hercegnők”.

Magától értetődően az e kérdéskörbe 
tartozó témák rendkívül nagyszámúak. 

Újabban ígéretes eredményeket mutat fel a zsoldossággal fog-
lalkozó régészeti kutatás.12 Megemlíthetjük továbbá a kelta 
kézművesek által kedvelt korall eredetével kapcsolatos vizs-
gálatokat,13 vagy a hochdorfi  „fejedelmi” sírból származó szö-
vetmaradványokra vonatkozó alapvető megfi gyeléseket. Az 
utóbbiak egyébként az egyének közötti kapcsolatok dokumen-
tációját, valamint a késő Hallstatt-kor textiliparának szerveze-
tére vonatkozó ismereteinket is gazdagították.14

A kelta művészettel foglalkozó kutatások manapság gyak-
ran a glaubergi nagy síremlékből indulnak ki. Ez a rendkívüli 
lelet azonban aligha kapna ekkora fi gyelmet, ha felfedezésének 
évtizedében nem került volna sor a kelta civilizációnak szentelt 
kiállítások egész sorára. A jelenlegi vizsgálatokat általában há-
rom fő szempont orientálja.

Az első a kelta művészet regionális pluralizmusának prob-
lémája. E tekintetben Glauberg legmeglepőbb hozadéka két-
ségtelenül a fi gurális, nevezetesen az antropomorf ábrázolások 
gazdagsága: a hét dokumentum közül négy a kőszobrászat 

8. kép. Kr. e. 5. századi kelta lelőhelyek Európában (új felfedezések: Bourges, Lyon, Bragny)

9. kép. Közép-Galliából (lásd a térképet) származó Hallstatt-kori bronzékszerek
a szicíliai Gela Bitalemi szentélyéből
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körébe tartozik. Ennek következtében hagyományos felfogá-
sunkat az emberalak alapvetően korlátozott jelentőségéről a 
kelta művészetben módosítani kell. Az idevágó emlékanyag a 
La Tène-kultúra keleti zónájából és a szomszédos területek-
ről – beleértve Glauberget – került napvilágra. Ezzel szemben 
a Rajnától nyugatra, ahonnan a Korai stílus legtöbb alkotása 
származik, jelenlegi ismereteink szerint az antropomorf motí-
vum recepciójával nem számolhatunk. A művészeti kifejezés 
regionális sajátságai egyre világosabban kirajzolódnak: növé-
nyi ornamentika a Marne-vidéken, stilizált emberfejek a Rajna 
középső zónájában, narratív karakterű ábrázolások a keleti kel-
ta világban. A periférián és a nagy művészeti központok körül 
regionális jelenségek genezise fi gyelhető meg.

Glauberg jelentősen ösztönzi a kelta művészet és a szom-
szédos kultúrák közötti kölcsönhatás vizsgálatát. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy a glaubergi harcosszobrok hirschlandeni „tár-
sukkal” együtt sokat köszönhetnek az etruszko-italikus világ-
nak, amelynek kisugárzása gyorsan elérte Picenumot és Istriát. 
Az itáliai kapcsolatokon túl a kutatás, talán kicsit elhamarko-
dottan, egy másik kapcsolódó zónát is kijelölt. Nevezetesen 
Dél-Franciaországot, méghozzá oly módon, hogy az ottani kő-
plasztika kezdeteit a hagyományos felfogásnál lényegesen ko-
rábbra, a Kr. e. 6-5. századra tette. Kelta koiné feltevése Glau-
berg és Roquepertuse között azonban több mint problematikus. 
Egyrészt alapvető kulturális azonosság kimutatása Provence 
és Hessen között egyelőre meglehetősen megalapozatlannak 
tűnik.15 Másrészt mai ismereteink szerint a Kr. e. 5. század a 
roquepertuse-i település életében szegényes, jelentéktelen idő-
szaknak minősíthető.16 Vagyis e kérdésben a kutatás a „végső 
szót” még egyáltalán nem mondta ki.

A harmadik terület, ahol az új leletek átértékelést indokol-
nak, a képi ábrázolások értelmezése. A Paul Jacobsthal ál-
tal kidolgozott modell olyan képzeletbeli világnak felel meg, 
amelyet mesebeli lények népesítenek be, s ezek támpontokat 
nyújtanak a kelták vallásos és mitikus elképzeléseinek re-
konstruálásához. Az antropomorf anyag fényében módosíta-
ni szükséges a kelta fi gurális ábrázolások ideológiai hátterét. 
Otto-Hermann Frey 2004-ben a glaubergi oinochoét díszítő 
„állatok ura” képtípusból kiindulva felvetette azt a lehetősé-
get, hogy a La Tène-kor elején a kelta istenfelfogás antropo-
morf volt. Ez a feltevés egyúttal azzal számol, hogy a kelták 

istenképzete a nonfi guratív hagyománytól az ikonikus szem-
lélet irányába fejlődött.

A kelta művészet szimmetrikus díszítőmotívumai, a lyra, 
a vízimadarak és a bárka, továbbá a griffek vagy sárkányok, 
amelyek az „állatok ura” motívumhoz kapcsolódhatnak, azt 
a feltevést támaszthatják alá, hogy a Hallstatt-hagyományra 
visszavezethető díszítmények és a mediterrán eredetű elemek 
között nem csupán formális, hanem ideológiai összefüggések 
is lehettek. Ebből az következik, hogy a kelták tudatosan adop-
tálták az „állatok ura” képtípust, minthogy az utóbbi könnyen 
beilleszthető volt vallási képzeletvilágukba. A befogadás során 
azonban nem másolták a déli modelleket, hanem olyan auto-
nóm művészeti nyelvet teremtettek, amely vallásos gondolko-
dásuknak megfelelt.

Hogy érzékeltessük a helyzet komplikált voltát, utalni kell 
arra, hogy a Kr. e. 4. század elején lényegében eltűnt a kelta 
antropomorf művészet, meglepő módon abban az időszakban, 
amikor a történeti kelta vándorlások következményeként in-
tenzív kapcsolatok jöttek létre a kelták és a mediterrán világ 
között. Paul Jacobsthalnak köszönhetjük a Waldalgesheim-stí-
lus azonosítását, amely a Korai stílust követte. A névadó leletet 
1869-ben Rhein-Pfalzban fedezték fel: a Kr. e. 4. században rit-
ka fejedelmi sír került napvilágra. A kocsisírban nő nyugodott. 

10. kép. A Golfe du Lionból származó koráll használatának kezdete a Kr. e. 7–6. században (balra)
és kereskedelmének kibontakozása a Kr. e. 5. században (jobbra)

11. kép. A teljes emberalak ábrázolásának földrajzi elterjedése
a korai La Tène-korszakban
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Az aranyékszereken (torques, két karperec), a kocsi bronzve-
retein, valamint a lószerszámon növényi indákra épülő díszítés 
látható. Az ivókészlet része egy bronz situla (vödör), amely 

itáliai görög vagy makedón műhelyben készült. Egy feltevés 
szerint az edény fülei alatti ornamentika inspirálta az új stílus 
„feltalálóját”, a Waldalgesheim-mestert. A hipotézist azonban 
különböző okokból el kellett vetni. Főként azért, mert a leg-
újabb vizsgálatok e kivételes együttes keltezését jelentősen le-
szállították: eszerint az nem korábbi a Kr. e. 4. század utolsó 
negyedének elejénél. Következésképpen a waldalgesheimi sír 
nem hozható kapcsolatba a lelőhelyről elnevezett stílus szüle-
tésével, az elsőbbség ugyanis Itáliát illeti meg.

A probléma szempontjából mérlegelendő italo-kelta anyag 
a Kr. e. 4. század második negyedére megy vissza. Az új stí-
lus egyik legkorábbi alkotása a növényi díszítésű aranytorques 
Filottranóból (Marche), valamint az ugyanebből a senon teme-
tőből származó kardhüvely, bronz előlapján domborított pal-
metta-füzérrel. Egy ismeretlen lelőhelyű aranytorques a British 
Museumban nagyon közel áll az előbbi nyakperechez. A Mos-
cano di Fabrianóban (Marche) és a Casalecchio di Renóban 
(prov. Bologna) feltárt díszített kardhüvelyek ugyancsak ko-
rábbiak, mint a waldalgesheimi sír mellékletei. Ezek után in-
dokoltnak tűnhet a „folyamatos növényi stílus” megjelölés be-
vezetése a Waldalgesheim-stílus helyett.17 A vita azonban nem 
zárult le, és újra napirendre került a Kr. e. 4. századi észak–déli 
kapcsolatok felülvizsgálata.18

A legújabb historiográfi ai és protohistorikus kutatások szük-
ségszerűen rendkívül szelektív áttekintésének a konklúziója 
leginkább az lehet, hogy az eredmények tükrében elfogadha-
tatlannak tűnik a vaskori mediterrán és kontinentális kultúrák 
közötti kapcsolatokat civilizáltak és barbárok közötti kapcso-
latoknak minősíteni.

Gyakran mondják, hogy a Mediterráneum és a mérsékelt 
övi Európa két külön világ, ami a priori vitathatatlan. Ebben a 
konkrét esetben azonban a legújabb kutatások a különbséget és 
a távolságot kétségtelenül csökkentették. Ha ehhez személye-
sen is hozzájárulhattam, ez legnagyobbrészt a Szépművészeti 
Múzeum Antik Gyűjteményében Szilágyi János György mel-
lett eltöltött negyedszázadnak köszönhető.

12. kép. Zoomorf lyra-motívumok („sárkánypár”)
a Kr. e. 5–4. században. 1 – Samnis bronzöv díszítménye; 2 – kelta 

kocsi áttört bronz díszítménye Dürkheimből (Németország);
3 – vas kardhüvely St. Jean-sur-Tourbe-ból (Franciaország)
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