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Alessandro Naso

A

z itáliai területek és Közép-Európa közötti kereskedelmi kapcsolatok a kora
vaskortól (Kr. e. 9–8. század) kezdve már bizonyosan kimutathatók. Ebben
az időszakban mind a közép-itáliai, mind a közép-európai közösségek vezető
tagjai körében ugyanazok a luxuscikkek (elsősorban bronztárgyak) örvendtek nagy
népszerűségnek. A kereskedelem nemcsak délről észak felé folyt, hanem az ellenkező
irányba is. Erre sok évvel ezelőtt G. von Merhart mutatott rá, megcáfolva ezzel az ún.
italische Faszination (itáliai bűvölet) elméletét.1 Legutóbb Fr.-W. von Hase egészítette ki új leletekkel a Közép-Európában talált etruszk és itáliai importtárgyak listáját, és
foglalkozott az ehhez kapcsolódó kérdésekkel.2 Egy Gevelinghausenből (Észak-Rajna–Vesztfália, Németország) származó bronz amphora legjobb párhuzama egy Veiiben előkerült edény, amely feltehetőleg egy Észak- vagy Közép-Európából származó mester munkája.3 M. Martelli további olyan, Vetuloniában előkerült importárukat
közölt, amelyek – kutatásai szerint – megtalálhatók a Hallstatt-kultúra több vidékén
(például Dél-Németországban): a Circolo degli Acquastrini zónájában például a Kr.
e. 7. század elejére keltezhető bronz lószerszámok kerültek elő – hasonló darabok
Észak-Itáliából (Este, Bologna és Verucchio) és Dél-Etruriából (Tarquinia) ismertek.
Ezek a tárgyak feltehetően a Borostyánkőúton jutottak el Itáliába.4 Ezt támasztják alá
a verucchiói bronzleletek is, hiszen a temetőben előkerült számos különleges borostyánékszer arra utal, hogy az Északkelet-Európából származó borostyánt elsősorban
itt, Verucchióban dolgozták fel.5 Ha a borostyánkő volt a legfőbb kereskedelmi cikk,
feltételezhető, hogy más használati tárgyak (pl. lószerszámok) is bekerültek a Hallstatt-kultúra és az etruszk elit közötti áruforgalomba.
Néhány etruszk közösség (pl. Vetulonia) kiemelt szerepét jól mutatják azok a Kr. e.
7. század elejére keltezhető bronzból készült etruszk bordázott tálak, amelyek franciaországi és németországi fejedelemi sírokból kerültek elő (1. kép). Ezek az edények
borfogyasztásra szolgáló, közel-keleti eredetű ivócsészék voltak. Legutóbb F. Sciaccának sikerült egyrészt az etruriai leleteken belül szétválasztania a keleti importot a
helyi utánzatoktól, másrészt azonosítania Vetuloniában a Hallstatt-területekre exportált tárgyak műhelyét.6 Vetulonia kiemelkedő szerepe minden
bizonnyal összefügg az itt folytatott magas szintű fémfeldolgozással, amelyhez talán a Hallstatt-kultúrából származó mesterek is hozzájárultak.7 Következésképpen a két terület közötti
kapcsolat nemcsak az – elsősorban etruszk eredetű – árucikkek
kereskedelmére szorítkozott, hanem kiterjedt a – feltehetően
hallstatti eredetű – fémolvasztás és -megmunkálás technológiai ismereteire is.
A következő századokban az Alpoktól északra lévő területeken megnőtt a borfogyasztáshoz használt etruszk bronzedények száma. Ezek az edények hosszú időn keresztül az itt élő
népek és az etruszkok közötti kapcsolat egy jellegzetes vonását
mutatják: ti. az etruszk bor igen kedvelt volt a kelták körében.
1. kép. Bronz bordás tál Frankfurtból, Eichlehen 1. számú sír
A természetes útvonalként szolgáló két folyóvölgyben, a Raj-
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csak görög, hanem itáliai (etruszk) komponenst is kimutattak a kelta kultúrában.
A kb. 4 méter magas vályogfal mészkőalapozásra épült. Legjobb párhuzama a
szicíliai Gelában található görög kolónia
fala.13 A heuneburgi ásatásokon egy Silénos-fejet ábrázoló agyag öntőminta is előkerült, amelyet – Fr.-W. von Hase kutatásai
alapján – bronzedények díszítőelemének
készítéséhez használtak. Legközelebbi
párhuzama a Teramóhoz közeli Campovalanóban előkerült (etruszk vagy helyi
készítésű) bronz csőrös kancsó fülcsatlakozásánál látható Silénos-fej.14 A heuneburgi
lelet alapján egy Közép-Itáliából származó
mester jelenléte feltételezhető a telepen.
Heuneburg nem elszigetelt jelenség ebből a
szempontból: a Bopﬁngen melletti Ipf (Baden-Württemberg) magaslati telepén egy
athéni vörösalakos csésze, valamint egy
feltehetőleg Dél-Itáliából származó borosamphora töredékei kerültek elő.15
Fontosak továbbá azok a sírok is, ame2. kép. „Rhodosi” oinochoé
lyeknek mellékletei alapján jól látszik,
a Duna melletti Sigmaringenből,
milyen kedveltek voltak az etruszk bronzinzigkofen-vilsingeni sírlelet
edények a helyi vezetőréteg körében, különösen a Kr. e. 6. század második felében.
Nem véletlen, hogy az etruszk bronzedények tipológiájára és fejlődésére vonatkozó legrészletesebb kutatásokat német
régészek végezték el, az Alpoktól északra
előkerült leletanyag alapján. A Kr. e. 6. és
5. századból a már tárgyalt „rhodosi” oinochoék mellett meg kell még említeni a
dudoros peremű tálakat is.16 Az említett sírokba a helyi elit tagjait temették, akiket
manapság sokszor fejedelmekként említenek. A fejedelmi sírok legjobb példái a
baden-württembergi Hochdorf és Hirschlanden mellett feltárt halomsírok. Az előbbiből sok mediterráneumi luxustárgy került elő,17 míg az utóbbi híres lelete az a
kőből készült harcosszobor, amely eredetileg sírjelzőként funkcionált.18
A további lelőhelyek közül a valamivel
későbbi Bad Dürkheim-i (Rheinland-Pfalz)
fejedelmi sírt kell még megemlíteni. A sír
4. kép. Etruszk tripus
1864-ben került elő a vasútvonal építése
Bad Dürkheimból
(Speyer, Történeti Múzeum)
során. A leletek nagy része a speyeri múzeumba került, itt őrzik őket ma is. A sírmellékletek közül különösen fontosak az itáliai bronz importáruk: egy Etruriából származó tripus (háromlábú edénytartó)
(4–6. kép) és egy stamnos (7–8. kép), valamint egy csőrös kancsó, feltehetőleg Picenumból (9. kép). A tripus két darabját és a
stamnos fülének egy részét egy vasutastiszt, Kukaczkay Fridolin vásárolta meg, aki 1866-ban a budapesti Magyar Nemzeti
Múzeumnak ajándékozta a tárgyakat. Szilágyi János György
tájékoztatása szerint a darabokat 1886-ban egy norvég régész,
3. kép. Görög bronzmérleg karja Hochdorfból
I. M. Undset publikálta először.19

na és a Duna mellett, egymástól távol, három különböző fejedelmi sírból került elő
legalább három, ún. „rhodosi” típusú bronz
oinochoé. Ezek Etruriában (talán Vulciban)
készültek a Kr. e. 6. század első felében
(2. kép).8
Az etruszkok a Kr. e. 7. századtól már
kiterjedt kereskedelmi kapcsolatokat ápoltak a mai Dél-Franciaország területével is
(a mai Languedoc és Provence régiókkal),
illetve Katalóniával, és az utóbbi időben
előkerült leletek és feliratok alapján erős
hatást gyakoroltak ezen területek kultúráira
is.9 Ugyanitt természetesen egy másik idegen kultúra is jelen volt: a görög kolóniák,
élükön a Kr. e. 600 körül alapított Massaliával (ma: Marseille), melyet talán az Etruria és a francia partok közötti kereskedelem
miatt hoztak létre; ebben a gyarmatváros
hamar vezető szerephez jutott. A massaliai
amphorákat ma már jól lehet azonosítani:
Elba szigetétől Pisáig és Tarquinia–Caere
vidékén egyaránt előfordulnak. Ugyanakkor a görög kerámia is jelentősen elterjedt a
Rhône völgyében egészen Európa szívéig, a
mai Németországig.10
A földből előkerült leletek összességében
nagyon hasonlók a Ligur-tengerben és az
Oroszlán-öbölben elsüllyedt hajók rakományainak összetételéhez. Ez segítséget nyújthat annak megítéléséhez, hogy milyen lehetett a görög és etruszk kultúra befogadásának
helyi kontextusa a szárazföldön. F. Fischer
nevezetes megállapítása szerint az Alpoktól északra eljutott görög és etruszk importárukat keiméliának (kincs) tekinthetjük.11
További kutatások kimutatták, hogy Közép-Európában feltehetőleg a Mediterráneumból származó mester is tevékenykedtek.
A hochdorﬁ településen folytatott ásatások
során egy kis bronz mérlegkar került elő,
amely egy Kr. e. 550 körülre keltezhető görög mérleghez tartozott (3. kép). Egy ilyen
precíziós eszköz bizonyítékul szolgálhat
egy feltehetően görög származású aranyműves jelenlétére és a görög súlyrendszer
átvételére.12
W. Kimmig ásatásai a heuneburgi (Baden-Württemberg) magaslati telepen nem-
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5., 6. kép. A Bad Dürkheim-i tripus két részlete
(Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjtemény)

A Bad Dürkheim-i síregyüttesben, amely egységes leletcsoportként mindmáig kiadatlan, kelta ékszerek is voltak (pl.
nyaklánc, karperec). A legújabb keltezés szerint a sír a Kr. e. 5.
század első felére tehető.20 A minden bizonnyal Vulciból származó etruszk bronzedények az Etruria és az északi területek
közötti kereskedelem új korszakának kezdetét jelzik: ezek voltak a legkorábbi importáruk, amelyeket a következő években
további darabok követtek. Ez mindenképp igaz a stamnosra,
amint azt B. B. Shefton bebizonyította (10. kép).21 A tripus viszont eddig az egyetlen ismert darab ebből a csoportból Közép-Európában. Igaz, a Bad Dürkheim-i lelet mellett csupán
két további tripus ismert Etrurián kívül: egy az Akropolisról,
amely talán a csoport legszebb darabja,22 egy másik pedig Marseille mellett a tengerből került elő – ez talán zsákmányként
került be egy későbbi leletegyüttesbe.23 Legutóbb P. J. Riis
kapcsolta a Bad Dürkheim-i sírban parázstartóként szolgáló
tripust egy Vulci-beli műhelyhez, és a darabot Kr. e. 500-425
körülre keltezte.24 M. Guggisberg szerint a tripus és a stamnos már legalább egy generáció óta a tulajdonos birtokában

7. kép: Etruszk stamnos
Bad Dürkheimból
(Speyer, Történeti Múzeum)

lehetett, amikor a földbe került – ahogy az gyakran
előfordul a hosszan használt presztízstárgyak esetében.
A harmadik itáliai bronzedény, amelyet a Bad
Dürkheim-i fejedelmi sírban találtak, egy csőrös
kancsó. Az edény ahhoz a Kr. e. 6. század második
felében, Vulciban kifejlesztett típushoz tartozik,
amelyet tömegesen exportálták az Alpoktól északra
fekvő területekre legalább Kr. e. 450-ig.25 Ahogyan
az más bronzedények esetében is történt, mint pl.
a „rhodosi” oinochoéknál vagy a dudoros peremű
tálaknál,26 az etruszk csőrös kancsókat is utánozni kezdték Etrurián kívül, méghozzá közép-itáliai
műhelyekben, feltehetően Picenumban. O.-H. Frey
felvetése, miszerint a Bad Dürkheim-i csőrös kancsó egy picenumi műhelyhez köthető, megalapozottnak tűnik.27 Egy picenumi edény felbukkanása
az Alpoktól északra nem meglepő, hiszen a két
terület között jól működő kapcsolat állt fenn. Ezt
olyan fontos leletek is alátámasztják, mint a capestranói harcos szobra (L’Aquila megye), amely
a hirschlandeni harcos előképe,28 illetve a B. B. Shefton által
nemrégiben tárgyalt bronz hydriák,29 valamint a dél-ióniai elefántcsont és borostyánkő berakásos fa klinék (kerevet) megjelenése mindkét területen.30
Az etruszk csőrös kancsókat mindig a borfogyasztás jeleként
értelmezték a keltáknál, de a glaubergi 1. és 2. számú sírból
előkerült két kancsóban talált (és eddig az egyetlen bevizsgált)
szerves maradványok szerint az edényekben méz volt.31 Így
a többi etruszk bronzedény, mint például az Alpoktól északra igen gyakori különleges formájú ivócsészék rendeltetésének
tisztázása a jövő feladata.32
A Bad Dürkheim-i csőrös kancsó (esetleges) picenumi eredete fontos lenne abból a szempontból is, hogy így a korai kelta

8. kép: A Bad Dürkheim-i stamnos
részlete (Szépművészeti Múzeum,
Antik Gyűjtemény)

9. kép: Csőrös kancsó töredéke
Bad Dürkheimból
(Speyer, Történeti Múzeum)
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lelőkörülményei, így lehetetlen megállapítanunk, hogy vajon egy campaniai
dinos egyetlen megmaradt darabjáról
van-e szó, vagy a szobor különálló
tárgyként került ide. Az első esetben
az egyetlen lehetséges magyarázat egy
campaniai arisztokrata letelepedése
lenne a késő archaikus korban a mai
Bajorország területén; a második esetben az importot nem lehetne egy adott
időszakhoz kötni. Az ehringeni leleten
kívül csupán egy dinos ismert Campanián kívül, ez Perugiából származik.35
Ennek a városnak a Capuához fűződő kapcsolatai csak az utóbbi időben
körvonalazódtak.36
Az Alpoktól északra talált importáruk egy része tehát Közép-Itáliából
származik, de nemcsak Dél-Etruriából,
hanem Picenumból és talán Campaniából is. Még mindig kérdéses viszont
10. kép: Etruszk bronzedények Közép-Európában (Shefton 1995, ﬁg. 5. alapján)
néhány etruszk díszedény műhelyének
kultúrát ért itáliai hatások összképe egy újabb elemmel gazda- pontos azonosítása. Ilyenek például azok a bronz amphogodna. Ugyanehhez a kérdéskörhöz tartozik egy már ismert, rák, amelyeknél a fül csatlakozását egy pánsípon játszó vagy
Ehringenből (Wallerstein, Bajorország) származó bronzszob- kantharosból ivó szatír díszíti. Ebből a csoportból két épségrocska új értelmezése is, amelyet M. Guggisberg legutóbb egy ben megmaradt amphora ismert: az egyik a ma Berlinben őrÉszak-Campaniából származó dinos darabjaként tárgyalt.33 zött schwarzenbachi darab, a másik pedig egy Dél-Etruriából
A dinosokat a késő archaikus korban a helyi elit tagjai az (Vulciból?) származó lelet a Vatikáni Múzeumban.37
ún. tomba a cubókban (kockaformára faragott kőládasír) a
A Közép-Európára vonatkozó kutatások mellett a jövő felhamvasztás utáni maradványok tárolóedényeként használ- adatai közé tartozik az Itália népei és Kelet-Európa kultúrái
ták. Fedelüket emberi alakok díszítették,34 melyek témájuk- közötti kapcsolatok feltérképezése, amely igen érdekes, még
ban szorosan kapcsolódtak az arisztokrácia világához (sport, kevéssé kutatott téma.38
tánc stb.). Sajnos az ehringeni szobrocskának nem ismertek a
Harsányi Eszter fordítása
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