
A történelem és a régészet 
szembesítése
A kelta korszak az európai történelem közös fejezetei közé tartozik, tekin-

tettel arra, hogy a kelta törzsek Írországtól a Fekete-tenger vidékéig, Né-

metországtól és Dél-Lengyelországtól Észak-Olaszországig, illetve Make-

dóniáig meghatározó szerepet játszottak a késô vaskor gazdasági és kulturá-

lis fejlôdésében. Ez a folyamat, amint a kelta vándorlások értelmezése mu-

tatja, elsôsorban nem hódításokon, hanem az expanziót követô megtelepü-

lés során a helyi lakossággal való békés együttélésen, továbbá az etnikai és

kulturális keveredés mechanizmusán alapult. 

Az elôadás egy esettanulmányt mutat be: a Kárpát-medencét, ezen belül

a mai Magyarország területét érintô i. e. 4–3. századi kelta népmozgalma-

kat, s ezen keresztül szemlélteti a történettudomány és a régészet viszonyát,

kapcsolatrendszerét.
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Pályáját a Magyar Nemzeti
Múzeum régészeti osztályán
kezdte, majd a Szépmûvészeti
Múzeum antik osztályán foly-
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BTK Ókori Régészeti tanszékén,
1989-tôl tanszékvezetô egyete-
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nyi Bizottság, a Régészeti Bizott-
ság korábbi elnöke; 2005-tôl az
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Fô kutatási területe: az ókori
görög és kelta régészet.

SZABÓ MIKLÓS

Egy népvándorlás 
anatómiája 
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A történeti és régészeti megközelítés
különbözôsége
Az orosz évkönyvek legrégibb, úgynevezett Nesztor-krónikának nevezett

változatában a 898. év eseményei között a következôt találjuk: 

„Vonultak a magyarok Kiev mellett a hegyen keresztül, amelyet ma magyar-
nak nevezünk. Megérkezvén a Dnyeperhez, megállottak sátraikkal… Megjö-
vén kelet felôl a hegyeken keresztül…, hadakozni kezdtek az ott élô frankokkal
és szlávokkal.” 

A napkelettôl napnyugatig vándorló nomád törzsekrôl elsôsorban a fa-

laik mögé húzódó, megtelepült népek feljegyzései alapján, az ô szemszö-

gükbôl alkothatunk képet, amely általában történetietlen perspektívába

helyezve, fôként a sérelmes mozzanatokat, illetôleg a szembetûnô külsôsé-

geket örökítette meg.

Ezzel szemben a régészet napvilágra hozza a különbözô etnikai csopor-

tok vándorlása révén elterjedô tárgytípusokat, ha úgy tetszik, az anyagi kul-

túrát. Az utóbbi felismerésnek az ôstörténetbe való visszavetítése vezetett a

diffúzió-elv elôtérbe kerüléséhez, amely szerint az írásbeliség megjelenése

elôtti történeti folyamatok fôszereplôi a független etnikai csoportokhoz

köthetô kultúrák voltak, amelyek terjedése leginkább népelemek vándorlá-

sának volt a következménye. Ezt a felfogást a radiokarbon forradalom,
azaz a régészeti kapcsolatrendszertôl független datálási módszer megjelené-

se alapjaiban rendítette meg. Az objektív kronológia azonban csak azt árul-

ja el, hogy a múltban mikor történt valami, de arra a kérdésre, hogy volta-

képpen mi történt, nem nyújt magyarázatot.

Ebben az új helyzetben felmerülô problémák értelmezése szempontjából

különösen tanulságos az úgynevezett protohistorikus idôszak, amikor az
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európai ôstörténet addig névtelen szereplôi az írott történelem látókörébe

kerültek. A következôkben a keltákra vonatkozó ókori írásos forrásokat

szembesítjük a régészeti emlékekkel.

A kelták az ókori írásos forrásokban

A kelták által lakott területet, a Keltikét Massalia (Marseille) északi szom-

szédságában, továbbá a Nyrax nevû kelta várost elsôként a milétoszi

Hekataiosz említi, aki valószínûleg i. e. 548 és 475 között élt. Hérodotosz,

a „történetírás atyja” i. e. 430 táján úgy tudta, hogy a Duna forrásvidékén

kelták laktak. Alig egy fél évszázaddal késôbb, i. e. 386 körül a gallok Ró-

mát ostromolták, s ezzel a Mediterráneum történetének aktív szereplôi let-

tek. Az eseményrôl – s ez rendkívüli jelentôségére utal – három görög szer-

zô, köztük Arisztotelész, a filozófus is megemlékezett. (Zárójelben említsük

meg, hogy a kelta, a gall és a galata eredetileg szinonimák voltak.)

A kelták itáliai betörése

Róma elfoglalása az úgynevezett történeti kelta vándorlás epizódjai közé tar-

tozott. A jelzô arra utal, hogy errôl a népmozgalomról antik, elsôsorban római

források tájékoztatnak, vagyis nem egy, a régészet által rekonstruált invázió-

ról van szó. A dél-galliai vocontius, tehát kelta származású Pompeius Trogus

Augustus korában alkotta meg világkrónikáját, amelyet Justinus kivonata ré-

vén ismerünk. Ebben elmondja, hogy háromszázezer gallus indult útnak,

hogy új hazát keressen. Ezek egy része, amely elfoglalta és felgyújtotta Rómát,

Itáliában telepedett le, míg másik részük Pannoniában állapodott meg. 
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„A gallusoknak ugyanis nagy volt a sokaságuk, és szülôföldjük nem tudta be-
fogadni ôket, ezért háromszázezer emberüket új haza keresésére küldték, afféle
»szent tavasz« ünnepséget rendezve. Ezek egy része Itáliában telepedett le,
amely elfoglalta és felgyújtotta Rómát is; másik részük madaraktól vezetve
(mert a gallusok mindenkinél jobban értettek a jósláshoz), a barbárok legyilko-
lása után behatolt az Illír-öbölbe, és Pannoniában állapodott meg.” (Justinus

kivonata Pompeius Trogus Világkrónikájából, XXIV. könyv, IV. kaput, Hor-

váth János fordítása.) 

A kelta vándorlások elérik a Kárpát-medencét,
majd a Balkánt és Kis-Ázsiát

Az i. e. 4. század elején a kelta néphullámok egyidejûleg érték el Itáliát és 

a Kárpát-medencét. Titus Livius, az Augustus-kor hivatalos történetírója,

V. könyvének sokat elemzett 34. fejezetében egy, a Troguséval lényegében

egyezô hagyományt is megôrzött, amikor arról ír, hogy Galliából két kelta

csoport egyidejûleg indult útra Itália és a Hercyniai-erdô irányába. 

„A gallusok Itáliába érkezésérôl a következôket tudjuk: Tarquinius Priscus
uralkodása idején a biturixok tartották uralmuk alatt a Gallia egyharmadát
lakó keltákat, ôk adták a királyukat is, Ambigatust, akinek kiválósága és sze-
rencséje a népet is hatalmassá tette. Uralma alatt Gallia annyira bôvében volt
terménynek és embernek, hogy a túlszaporodott lakosság kormányzása alig lát-
szott lehetségesnek. S minthogy maga is élemedett korú volt, és le akarta venni
országáról a tömeggé duzzadt lakosság ellátásának gondját, kijelentette, hogy
nôvére fiait, Bellovesust és Segovesust, e két vállalkozó szellemû ifjút elküldi va-
lamely országba, amelyet az istenek madárjóslattal letelepülésre kijelöltek. Any-
nyi embert vihetnek magukkal, amennyit akarnak, hogy egyetlen nép se állhassa
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útjukat. Sorsot húztak és Segovesusnak a Hercyniai rengeteg jutott; Bellovesust
az istenek sokkal kellemesebb helyre küldték: Itáliába.” (Titus Livius: A római

nép története a város alapításától, V. könyv, 34. kaput, Muraközy Gyula

fordítása.)

A Hercyniai erdô földrajzi név a Rajna alsó folyása és a mai Kelet-Szlo-

vákia között elterülô erdôs, hegyes zónára vonatkoztatható. Vagyis a fo-

galom ugyan meglehetôsen pontatlan, de az adott szövegösszefüggésben 

a délivel egyidejû keleti irányú migrációra utal. Igaz, Livius ezt az i. e. 4.

század elejénél több mint két évszázaddal korábbra teszi, ami – minden
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valószínûség szerint – két különbözô történeti hagyomány összeolvasztá-

sával magyarázható. Amíg Titus Livius figyelmét a gallok itáliai fellépésé-

re koncentrálta, Trogustól megtudjuk, hogy a pannonok leigázása után,

seregeiket felosztva, a kelták egy része Görögországba, a másik Makedó-

niába ment. 

„Itt leigázták a pannonokat, és sok éven át viseltek váltakozó szerencsével há-
borúkat a szomszédaikkal. Azután sikereik növelésére, felosztva seregüket, egye-
sek Görögországba, mások Makedóniába mentek, és fegyvereikkel mindent le-
gázoltak. Oly félelmetes lett a gallus név, hogy azok a királyok is, akiket nem
bántottak, önszántukból hatalmas pénzösszeggel vásárolták meg tôlük a békét.”
(Justinus kivonata, uo.)

Az egyik, Belgiosz vezérletével, megsemmisítette a makedón trónbitor-

ló, Ptolemaiosz Keraunosz seregét, a másik, Brennosszal az élén, Apollón

delphoi szentélyét szándékozott kifosztani. A 280–279-es esztendôk ese-

ménytörténetérôl görög szerzôk, így Diodórosz, Pauszaniasz is tudósítanak,

és számos forrásból tudunk a delphoi invázió kudarcát követô visszavonu-

lás epizódjairól: a kelták trákiai királyságáról, a scordiscus törzs megtelepe-

désérôl a Száva és a Dráva közötti területen, a Brennosz seregébôl kivált kel-

ták – akikhez késôbb a galata népnév kapcsolódott – Kis-Ázsiába való átke-

lésérôl. 

Óír hagyomány és antik közhelyek

Ezekrôl a röviden felidézett vándorlásokról szárazföldi kelta hagyomány

nem maradt fenn. Valójában eldönthetetlen, hogy a vocontius Pompeius

Trogus származása révén birtokában lehetett-e ilyen eredetû informá-

cióknak – ami elvben nem zárható ki. Érdemes utalni az óír hagyomány-

ra, amely egy klasszikus megfogalmazás szerint „ablakot nyit az európai

vaskorra”. A mitológiai ciklus egyik alkotása, a Hódítások könyve (Lebor

Gabála), az Írországot elözönlô hét inváziót beszéli el, amelyek közül a

legutolsóval érkeztek meg „Mil fiai”, azaz az írek ôsei. Ez a forrás a fen-

tebb tárgyalt népmozgalmak szemszögébôl ugyan konkrét hozadékkal

nem jár, de közvetett érv a vándorlásokra vonatkozó kelta hagyomány lé-

tezése mellett.

A felhasználható írott források a görög-római világ nézôpontját tükrö-

zik, ahogy a bevezetôben fogalmaztunk, a falak mögött lévôkét. A dél felé

vándorló kelták a mediterrán világ államalakulataival találták szembe ma-

gukat. Az ebbôl következô, elkerülhetetlen ütközések véres konfliktuso-

kat szültek, amelyek nyomán az ókori irodalomban a keltákról a rablás

vágyától hajtott, halálfélelmet nem ismerô, kegyetlen barbárok képe ala-

kult ki. Nyilvánvaló, hogy egyfajta közhely, görögül toposz született,

amely alapján azonban jól érthetô az ókori népek félelemkomplexusa,

amely a rómaiak esetében a tumultus Gallicusban, azaz a gallok által ki-

váltott pánikban (timor multus) nyilvánult meg. Más kérdés, hogy az

erôs félelem „technikai” következménye a háborúra való mozgósítás volt,

vagyis a metus Gallicus politikai eszközként is felhasználhatónak bizo-

nyult.260
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Timor multus:
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Metus Gallicus:
a gallok által kiváltott pánik 

a rómaiak körében.

Vae victis! (19. századi metszet)
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Vae victis!

De visszatérve az inváziókra, az antik forrásokban az okok között nagy

hangsúllyal jelenik meg a kincsvágy. Sokan emlékeznek a Livius által dra-

matizált eseménysorozat egyik csúcspontjára, amikor Rómában az ezer-

fontnyi arany váltságdíj mérlegelésekor a gallusok hamis súlyokat hoznak,

és Brennosz kardját is a serpenyôbe dobja „Vae victis” (Jaj a legyôzöttnek!)

felkiáltással. De idézhetjük a delphoi kincsek elrablásának Trogusnál is ol-

vasható mítoszát: a tectosages törzset Tolosába való visszatérte után halálos

dögvész szállta meg, amely csak azután szûnt meg, amikor a szentségtörô

módon szerzett aranyukat a tolosai tóba süllyesztették. Ez a történet, amely

Trogusnál a „kapzsi nép” (gens avida) toposzának egyik alappillére, valójá-

ban minden alapot nélkülöz. Az i. e. 3. századi görög feliratok bizonyítják,

hogy Delphoi sértetlenül vészelte át Brennosz kommandójának támadását.

A másik tényezô az iszákosság, amely bôséges helyet kapott a görög és la-

tin szerzôknél. Livius szerint egyenesen az itáliai bor zamata csábította arra

a gallusokat, hogy az Alpokon átkeljenek.

A szentélyeket fosztogató kelták ábrázolása feltûnik a hellenisztikus

etruszko-itáliai mûvészet alkotásain. A leghíresebb a Civita Alba-i terrakot-

tafríz, amely a Marchéban, Anconától mintegy negyven kilométerre került

elô. Az anconai Museo Nazionale delle Marchéban ôrzött dombormûve-

ken a zsákmánnyal megrakott gallusokat Artemisz és Apollón megfutamít-

ja. A hasonló jeleneteket megörökítô etruszk urnák vagy a campaniai Cales-

ban készült reliefdíszû agyagcsészék hátterében éppen úgy az i. e. 2. század

gallellenes római propagandája áll, mint ahogy a delphoi eredetû tolosai

aranyak legendájának megszületése is erre vezethetô vissza.

Ilyen elôzmények után nem meglepô, hogy a 19. század végén a törté-

netírás az ókori szerzôkével sok szempontból egyezô képet alakított ki a kel-

ta vándorlásról: kegyetlen barbár hordák, amelyek a kincsszerzés vágyától 261
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sarkallva törtek be a civilizált népek földjére, Itáliába, Makedóniába vagy

éppen Hellász területére. Ez a felfogás az ókortörténetben napjainkig kí-

sért. Említsük meg, hogy nemrég egy kutató kiszámolta a delphoi szentély-

bôl a kelták által elhurcolt arany mennyiségét. Ez annyira reális program,

mintha valaki a Hésziodosz-féle aranykor-mítosz fényes aranyból készült

embereinek súlyát akarná kikalkulálni.

A kincsvágy és a mértéktelen italozás – az ókori etnográfusok szerint –

szinte kivétel nélkül jellemzi a barbár népeket. Ezek alapján a kelta nép-

mozgalmak valódi indítékai nyilvánvalóan nem értelmezhetôk. Mint

ahogy természetesen olyan módon sem, ahogy az ókori hagyomány né-

melykor hajlamos volt a gallokat a végzet eszközeiként kezelni, akik ebben

a minôségükben büntették meg az i. e. 4. század elején morális válságot

megélô Rómát, vagy jó száz évvel késôbb az esküszegô gyilkos Ptolemaiosz

Keraunoszt. A sebesült makedón király foglyul ejtése, majd lefejezése Tro-

gus szerint a pánikkeltést célozta. Valójában ez az epizód a kelta vallásos el-

képzelések, nevezetesen az úgynevezett koponyakultusz ismeretében értel-

mezhetô helyesen. Eszerint a koponya az isteni eredetû szent erô gyûjtôedé-

nye, s a „levágott fej” a gyôztest megvédi a veszedelemtôl, egészséget, gaz-

dagságot biztosít számára. Titus Livius szerint L. Postumius Albinus fejét

216-ban a boiusok gyôzelmük után levágták, majd koponyáját aranyba

foglalva szentélyükben helyezték el. A dél-franciaországi kelta kultuszhe-

lyek feltárása Livius adatának hitelességét régészetileg igazolta. Ez a kitérô

azt példázza, hogy az ókori szerzôk számára mennyire ismeretlenek voltak 

a kelták szokásai és vallásos elképzelései, s a különbözô forrásokból merített

információkat saját felfogásuknak megfelelôen magyarázták.

Mi volt a vándorlások mozgatórugója?

Felvetôdik az a lehetôség, hogy az i. e. 4–3. század nagy vándorlását a hel-
vétek Caesar által leírt i. e. 58-as migrációja alapján értelmezzük. Ekkor a

törzs teljes népessége útra kelt. Elôzôleg azonban tizenkét városukat, négy-

száz falujukat és számos tanyájukat felégették, hogy a hazatérésnek a remé-

nyétôl is megfosszák a kivándorlókat. Caesar szerint a helvétek egész Galliát

akarták hatalmukba keríteni, mivel kevesellték a birtokukban lévô földte-

rületet. Valójában azonban ez az esemény egész más helyzetben zajlott le,

mint a 4. század elején az úgynevezett történeti vándorlás. A helvétek szá-

mára ugyanis súlyos fenyegetést jelentett észak felôl a germán terjeszkedés,

délen pedig, ahogy Caesar írja, a „mi provinciánk” határolta Helvetiát.

Ezen túl, az i. e. 1. század közepe körül a kelta világot belsô konfliktusok

osztották meg, egymással is szembeállítva a törzseket, sôt a törzsön belül a

Róma-barát, illetôleg a Róma-ellenes érzelmû arisztokratákat. 

Ezzel szemben az i. e. 5. század végén a keltaság elsô virágkorát élte. Ér-

demes felidézni, hogy Liviusnál, Pompeius Trogusnál vagy Plutarkhosznál

is megtalálható a túlnépesedésre mint az elvándorlást kiváltó tényezôre való

utalás. Lehetséges, hogy ez az ókori hagyomány hiteles eleme volt. Livius

szerint a galliai biturixok királya, Ambigatus küldte el nôvére fiait,

Bellovesust és Segovesust, hogy letelepülésre alkalmas új területeket szerez-262
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Hésziodosz-féle aranykor-
mítosz:
a görög mitológiai gondolko-

dás szerint arra az idôszakra 

vonatkozik, amikor Kronosz

uralma alatt az emberiség

boldog és gondtalan állapotban

élt. Hésziodosznál, Ovidiusnál

az aranykort az ezüst-, a réz- és

a vaskor követte.

Boiusok:
kelta törzs. Egy részük i. e. 400

körül Észak-Itáliába vándorolt,

ahol kétszáz évvel késôbb, i. e.

193-ban végleges vereséget

szenvedett a rómaiaktól, és

Pannonia északnyugati részébe

költözött. Utóbbiak egy cso-

portja a helvétekkel visszajutott

Galliába. Nevük Bohemia

(Csehország) nevében maradt

fenn.

Helvétek:
kelta törzs, amelynek hazája 

a svájci felföldön, az Alpok és

Jura hegység között volt; i. e.

58-ban, germán támadásoktól

fenyegetve, Galliába vonultak,

Caesar azonban legyôzte és

visszatelepítette ôket eredeti

lakhelyükre. Nevük Svájc latin

nevében (Helvetia) maradt

fenn.

A roquepertuse-i szentély
porticusa
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ve országáról a tömeggé duzzadt lakosság ellátásának a gondját levegye.

Trogus szerint a háromszázezer gall azért indult útnak, mert szülôföldjük

már nem tudta eltartani ôket.

A kelta vándorlások a régészet 
tükrében

Régészeti bizonyítékok a túlnépesedésre

Ezen a ponton kapcsolódik be a régészet a probléma vizsgálatába. A 20.

század elején a német Paul Reinecke nevével fémjelzett irányzat a késô

vaskor úgynevezett La Tène-kultúrájának megszületését az i. e. 5. század

elsô felében a Mediterráneummal kialakult békés kapcsolatok számlájára

írta. Ez a felismerés a kutatás számára új távlatokat nyitott, ennek ellenére

azonban a 4. századi, úgynevezett történeti vándorlás értelmezése eleinte

nem módosult.

Sôt sokan úgy vélték, hogy a görög és etruszk kapcsolatok kimutatása azt

az ókori historiográfiai modellt hitelesíti, amely szerint a kelta inváziót ép-

pen a mediterrán civilizáció javainak megismerése és azok megszerzésének

vágya váltotta ki. Emellett olykor elôtérbe került a 19. századi történetírás-

nak az ókorra is kivetített nemzetmítosza, mintha az etnikai különbözôség

önmagában magyarázná a konfliktusok létrejöttét.

Az 1970-es évektôl intenzívvé váló régészeti kutatások mutatták ki, hogy

a kelta világ egyes régióiban az i. e. 5. század második felében a túlnépese-

dés egyértelmû jelei mutatkoztak. E tekintetben elsôsorban Champagne-t

és Csehországot kell megemlíteni, ahol egymástól mindössze két–öt kilo-

méterre fekvô települések hálózata vált ismertté. Sôt a Marne-vidéken arra

is fény derült, hogy az i. e. 5. század végén, illetve a 4. század elején számos

temetô használatával felhagytak. A jelenségre magyarázatot keresô kutatá-

sok fontos bizonyítékokat találtak arra, hogy a lakosság egy része elvándo-

rolt, s hogy Itáliába való megérkezésüket az ottani kelta leletek alapján való-

színûsíteni lehet. Hasonló érvek Csehország és a bolognai térség viszonyla-

tában is felvetôdtek.

Békés kolonizáció, „letárgyalt” vándorlások

Mindezek után érthetô, hogy fokozatosan elôtérbe került az úgynevezett

történeti kelta vándorlások új értelmezése. Eszerint az elsôdleges kiváltó ok

az ókori szerzôk által említett túlnépesedés, divatos kifejezéssel demográfiai

robbanás lehetett. Az elvándorlás új települési területek szerzése érdekében

szervezôdött a népfeleslegbôl. Emellett egyre több lelet utal arra, hogy a

kelták expanziója alapjában véve békés szándékú kolonizációnak tekinthe-

tô, amely a mérsékelt övi Európa legtermékenyebb és egyben legsûrûbben

betelepült vidékeirôl indult ki, ahol a föld a lakosságot már nem tudta el- 263
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Szeggel átvert koponya Dél-
Franciaországból

Paul Reinecke (1872–1958):
német ôsrégész. Nevéhez fûzô-

dik a bronzkor és a vaskor alap-

vetô, és módosított formában

ma is használt periodizációjá-

nak kialakítása.

La Tène-kultúra:
az i. e. 5. században kialakult és

a kontinentális európai terüle-

tek rómaiak által történô elfog-

lalásáig létezô, késô vaskori

kultúra, amely a kelták tárgyi

hagyatékát jelöli. A névadó le-

lôhely Svájcban, a Neuchâteli-

tó partján van.
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tartani. A régészeti anyag egyúttal arra is utal, hogy a keltáknak már a be-

vándorlást megelôzôen voltak kapcsolataik az adott területtel, ami úgy is

értelmezhetô, hogy konkrét ismeretek alapján határoztak a migráció útvo-

naláról és végcéljáról.

Erre utal az idôsebb Plinius története az i. e. 5. században Rómában dol-

gozó helvét kovácsról, Helicóról, aki az itáliai terményekkel (bor, olaj, füge)

vette rá honfitársait az invázióra. Tegyük ehhez hozzá, hogy ma egyre több

kelta személynevet ismerünk az i. e. 4. századnál korábbi etruszk feliratok-

ról. Ebben az összefüggésben áttörést jelentett a Bologna közelében lévô

Monte Bibelében feltárt település és temetô, amelyek leletanyaga a helyi et-

ruszk lakosság és a kelták békés keveredését tükrözi. 

Az utóbbi évek történeti kutatásainak fontos eredménye volt a dél felé

irányuló kelta vándorlások ókori, ha úgy tetszik, „nemzetközi” összefüggé-

sekbe való beillesztése. A szakirodalomban megjelent a „letárgyalt vándor-

lás” terminus technicusa, ami azt jelenti, hogy a vándorló keltákat bizonyos

feltételek mellett az adott térségbe behívták. Meggyôzôen bizonyítható,

hogy a kelták itáliai akcióinak hátterében az i. e. 4. század elsô felében az 

I. Szürakuszai Dionüsziosszal kötött etruszk- és Róma-ellenes szövetség

állt. Ezzel összhangban került sor a senonok letelepítésére Picenumban, a

szicíliai türannosz támaszpontja, Ancona környékén. A galaták pedig köz-

tudottan I. Bithüniai Nikomédész hívására keltek át i. e. 278–277-ben

Anatóliába, hogy azután – bonyodalmas eseményeket követôen – Ankara

térségében állapodjanak meg.

A Kárpát-medencébe irányuló 
kelta vándorlások

Áttérve a Kárpát-medencébe irányuló kelta vándorlás kérdésére, legelôször

is le kell szögezni, hogy Itáliától és Hellásztól eltérôen a kelták ebben a tér-

ségben nem konfrontálódtak államalakulatokkal, hanem hozzájuk hason-

lóan törzsi szervezetben élô népekre bukkantak. Trogus szerint a letelepe-

dés nem ment könnyen, minthogy le kellett igázni a pannonokat és hosszú

háborúkat kellett vívni a szomszédokkal. A szöveg elemzése azonban kimu-

tatta, hogy a történetírónak nem volt konkrét információja a vándorlás út-

vonaláról. Vagyis az általa említett konfliktusok hitelességét is fenntartással

kell kezelni. Ezért célszerû a régészethez fordulni, hiszen a mediterrán tér-

ségtôl eltérôen az idevágó írott források amúgy is rendkívül ritkák, szûksza-

vúak és nemegyszer nehezen értelmezhetôk. 

Az 1940-es évek óta az archeológia a Kárpát-medence északnyugati ré-

szén az i. e. 4. századi temetôket tekintette a Pompeius Trogus által emlí-

tett keleti vándorlás, s egyúttal a kelták legkorábbi megjelenése bizonyíté-

kainak. A keltizációnak ezzel a modelljével szemben az 1970-es évektôl

merültek fel kétségek. Ez azoknak az ásatásoknak volt a következménye,

amelyek Kelet-Ausztriában (Franzhausen, Ossarn), Délnyugat-Szlovákiá-264
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Senonok:
kelta törzs, amelynek egy része

elvándorolt Galliából az i. e. 5.

század végén és az Adria itáliai

partvidékén telepedett meg. Az

i. e. 1. századból, a mai Yonne

megye (Nyugat-Burgundia) te-

rületérôl ismertek; nevük Sens

városának elnevezésében ma-

radt fenn.

A Slovensko Pravno-i kelta fibula,
i. e. 5. század második fele

5_13 SzabóM_new 255_274  10/11/06  5:58 PM  Page 264



ban (Bučany–Bucsány) és a Dunántúl északi felében (Sopron–Krautacker,

Pilismarót–Basaharc) egyre több i. e. 5. századi leletet hoztak napvilágra.

Ezek alapján az a következtetés fogalmazódott meg, hogy a 4. század elejére

keltezhetô kelta történeti vándorlást megelôzte a késô vaskori La Tène-

kultúra hordozóinak néhány évtizeddel korábbi megjelenése, akik joggal

tekinthetôk a nagy népmozgalom elôfutárainak. 

A történeti kelta vándorlás keleti ága

Ez a fontos felfedezés azonban nem módosítja a fentebb említett felisme-

rést, amely szerint az i. e. 4. század elsô felében Csehországot, Morvaorszá-

got és a Kárpát-medence északnyugati részét nagy népvándorlás érte el,

amely a történeti kelta vándorlás keleti ágával azonosítható. Az útvonal a

leletek elterjedésébôl leolvasható: a migráció résztvevôi a Duna-völgyét kö-

vetve, a Bécsi-medence irányából jutottak el Magyarország területére. Fel-

tûnô a temetôk koncentrációja Burgenlandban, a Kisalföldön. Számos fon-

tos lelôhelyet idézhetünk: például Au am Leithagebirge, Mannersdorf,

Sopron–Bécsidomb, Ménfôcsanak. Minden jel szerint a kelta csoportok

több hullámban érkeztek: Kelet-Ausztria és Nyugat-Magyarország után a

Dunántúl déli felén és Délnyugat-Szlovákiában temetôik a század harma-

dik negyedében, míg a Nagyalföld északi peremén, a szomszédos Nyugat-

Romániát is beleértve, a 4. század utolsó évtizedeiben tûntek fel. Az utóbbi-

val egyidejûleg megfigyelhetô a kelta népesség elôrenyomulása a Duna

mentén Újvidék és Észak-Szerbia irányába.

Érdekes problémát jelent az 5. századi népesség sorsa a 4. századi „törté-

neti” keltizálódás korszakában. A bučanyi temetô használata például az 

5. század legvégén megszûnt, a kelta nekropoliszok a 4. század második fe-

lében olyan lelôhelyeken találhatók (Kamenin–Kéménd, Chotin–Hetény, 265

szabó miklós ❯ Egy népvándorlás anatómiája

Hatvan
Pilismarót

Stomfa
Bucsány

Ossarn
Franzhausen

Sopron

pannonokautariaták triballokdardánok

venétek s i g y n n á kD
una

Duna

Dnyeszter  

             

Tisza

Kelták a Kárpát-medencében, 
i. e. 5–4. század

Kelta urnatemetô Sopron mellett
(részlet)

5_13 SzabóM_new 255_274  10/11/06  5:58 PM  Page 265



Maňa–Nagymánya), ahol korábban a La Tène-kultúra nem mutatható ki.

Ezzel szemben Sopron–Krautackeren az élet folytatódott, s az itteni lako-

sokkal békés szomszédi viszonyban éltek a 4. században érkezô kelták, akik

Sopron–Bécsidombon temetkeztek. Pilismaróton pedig a korábbi népesség

a bevándorlók egy csoportját magába olvasztotta.

Az új hazát keresôk származása

A Közép-Duna vidék i. e. 3. századi La Tène-anyaga eklektikusnak mond-

ható, ami a tárgytípusok és a viseleti szokások elemzése alapján a lakosság

heterogén összetételét tükrözi. A ménfôcsanaki közösség magja minden va-

lószínûség szerint a svájci felföldrôl származik, és hasonló mondható el a

Szlovákia területén az i. e. 4. század vége felé letelepült csoportok némelyi-

kérôl. Számolni kell továbbá Marne-vidéki, Rajna-vidéki és csehországi jö-

vevényekkel is. 

A temetôelemzésbôl levont következtetések lényegében megfelelnek az

ókori szerzôk arra vonatkozó adatainak, hogy a kelta vándorlás különbözô

hullámai törzsi szempontból nem voltak homogének. Itália esetében na-

gyobb egységbôl kiszakadt frakciók (például a senonoké vagy a boiusoké)

vittek magukkal különbözô eredetû csoportokat. A keleti vándorlás részt-

vevôi esetében az antik források egyáltalán nem említenek törzsneveket,

csak általában beszélnek keltákról, gallokról vagy galatákról. Polübiosz az

itáliai keltákkal kapcsolatban a hetaireiákat említi, amelyek átmeneti jelle-

gû, elsôsorban fegyveres „testületek” voltak. Indokolt tehát az a feltevés,

hogy a vándorló csoportok valamiféle törzsön felüli vagy kívüli szervezetet

alkottak. Az óír hagyomány is ismer hasonló struktúrát, a fianát, amely

harcosok törzsön kívüli, idôszakos csoportosulását jelenti.266
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Az elôbbi feltevéssel egybevág a fantasztikus állatpárral („sárkánypár”)

díszített kardhüvelyek törzsi szervezettôl független elterjedése Európa-szer-

te, az i. e. 4. és 3. században, Angliától Romániáig, Dél-Lengyelországtól a

Pó-vidékéig. Ez az „inter-kelta” motívum feltehetôen a hetaireiák emblé-

mája volt.

Új törzsi egységek: tectosages, scordisci

Másfelôl viszont a vándorlások során új törzsi egységek kovácsolódtak

össze, amelyek azután tovább osztódhattak. Ez volt a helyzet a tectosagesszel.

A név jelentése: a nép, amely tetôt keres. Trogus a törzset – eredetét tekint-

ve – Tolosa környékére lokalizálta, míg Caesar szerint ôshazája a nevezetes

Hercyniai erdô volt. A kutatás mai állása szerint Trogus adatát semmi nem

támasztja alá: a törzs a Hellász elleni invázió idején formálódott, s annak

kudarca után egyik csoportja Anatóliában, egy másik Galliában tûnt fel,

míg egy harmadik töredék talán Pannoniában telepedett le.

Még egyértelmûbb a helyzet a scordiscusokkal. A történeti és a régészeti

források egyaránt arra utalnak, hogy az etnogenezis színhelye az i. e. 4–3.

század fordulóján az észak-balkáni térség volt. Maga a törzsnév a helyszínen

felvett elnevezés: a Szkardon orosz (Scardus mons) hegynév alapján földrajzi

névre lehet visszavezetni. Az is kimutatható, hogy a Makedónia elleni invá-

zió elôestéjén kialakuló törzs nem kelta (illír, pannon) elemeket olvasztott

magába. S itt ismét az archeológiáé a szó, amely a felvázolt folyamat számos

bizonyítékát szolgáltatta.

Végeredményben a ma ismert leletanyag elemzése alapján kézenfekvô az

a következtetés, hogy a Kárpát-medence a Makedónia és Hellász felé elván-

dorolni készülô keltáknak volt gyülekezôhelye, vagyis az expanzió hátorszá-

gaként mûködött. Feltûnô a lelôhelyek nagy koncentrációja Délnyugat- 267
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A kelta sárkánypár-kardok
elterjedése, i. e. 4–3. század

Sárkánypárral díszített kardhüvely
(Kosd, i. e. 3. század)
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Szlovákiában az i. e. 4. század utolsó negyedétôl, ahol különbözô eredetû

kelta csoportok fokozatos összeolvadása mutatható ki. De hasonló jelensé-

gek a Kárpát-medencében másutt is megfigyelhetôk, például Északkelet-

Magyarországon. Minden valószínûség szerint ezekbôl a térségekbôl szár-

maztak azok a kelták, akiknek sírjait az egykori Jugoszlávia területén ásták

ki, mindenekelôtt a szlavóniai Osijeknél (ma: Eszék), továbbá Belgrád–

Karaburma és Pećine lelôhelyeken Észak-Szerbiában. Az utóbbi sírmezô a

késôbbi római város, Viminacium territoriumán került elô, s olyan telepü-

léshez tartozott, amely a 4. század vége felé jött létre, a 3. század elsô harma-

dában élte virágkorát, s a század közepe körül megszûnt. Vagyis Pećine a

280–279-es nagy expedíció egyik gyülekezôhelye lehetett az Al-Dunánál,

közel a Morava torkolatához, ahonnan – a folyó völgyén keresztül – Make-

dónia felé vezet az út. 

A pećinei nekropolisz negyvenhárom sírjából harmincnégyben nyugod-

tak kelták, kilencben pedig bennszülött illírek, akiket fegyvereikkel együtt

hantoltak el. Hasonló keveredés mutatható ki Karaburmában is, egyúttal

egyes sírmelléklet-kombinációk (például kelta fibula és egy pár illír fülbeva-

ló egy nôi sírban) a kelta La Tène-kultúra és a helyi illír vagy illír–pannon

hagyományok összeolvadását tanúsítják. Maguk a kelta eredetû tárgyak

ugyanazt az eklektikus képet mutatják, mely Délnyugat-Szlovákiában vagy

Magyarország területén figyelhetô meg.

Az észak-balkáni La Tène-temetôk vizsgálata fontos érvekkel támasztja

alá azt a felfogást, amely a kelta vándorlás kolonizációs jellegét állítja, vagyis

azt, hogy ezek a népmozgalmak a túlnépesedés problémájának megoldását

célozták településre alkalmas új területek megszerzésével. S ami külön

hangsúlyt érdemel, az a Karaburma és Pećine temetôiben tetten érhetô

békés folyamat, a bevándorló kelták és a helyi lakosság együttélésének és

kulturális keveredésének nyilvánvaló szimptómája.

A kelták az Alföldön

Hasonlóan értékes információkkal rendelkezünk az Alföld területét érintô

folyamatokról. Már említettük, hogy az i. e. 4. század vége felé a kelta cso-

portok keleti irányú terjeszkedése e terület északi peremét követte, tartós

megtelepedésre azonban csak a balkáni invázió idôszakában került sor. A 3.

század elsô felében Kelet-Magyarországon La Tène-temetôk egész sora jele-

nik meg: például Jászberény–Cserôhalom, Gyoma–Egei-halom, Kôrös-

szegapáti, Békéssámson–Erdôháti-halom stb. Ugyanakkor a kora vaskori,

úgynevezett szkíta temetôk némelyike a század közepe körül La Tène-

sírokkal zárult. Muhi–Kocsmadomb lelôhelyen viszont a kelta temetkezé-

sek egy korábbi szkíta nekropolisz sírcsoportjai köré illeszkedtek be, másutt

pedig (Békéssámson, Gyoma, Kistokaj) a régészet „kelto–szkíta” keverék

sírmellékleteket regisztrál. Vagyis az Észak-Balkánhoz hasonlóan a kelta be-

vándorlók és az úgynevezett szkíta ôslakosság békés együttélésére és kevere-

désére következtethetünk, ami újabb érv a kelták terjeszkedésének békés

kolonizációs folyamatként való értelmezése mellett. 

A magyarországi kelta régészet történetének fontos mérföldköve az autó-268
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Szkíták:
iráni eredetû nomád nép, ame-

lyet Hérodotosz (i. e. 5. század)

leírásából, továbbá a Pontus vi-

déki sztyeppek régészeti leletei

alapján ismerünk. Régészeti

hagyatékukat a i. e. 6. századtól

figyelhetjük meg a Kárpát-me-

dence keleti felében (például

Zöldhalompuszta, Tápiószent-

márton, Szentes–Vekerzug).

Kelta fibula Maňa-ból, 
i. e. 4. század
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pálya-építést megelôzô feltárásoknak köszönhetô. A temetôelemzésre épülô

fentebb összefoglalt megállapítások a Polgár és Sajópetri határában kiásott

i. e. 3. századi települések alapján megerôsítést nyertek. A La Tène-házak-

ból – kelta leletek mellett – nem jelentéktelen szkíta típusú anyag jött nap-

világra. Ezen túl az is kiderült, hogy a kelta megtelepedés helyszínének ki-

választásában fontos szempont volt az ércekhez (vas és réz) való hozzáférés

és azok helyszíni feldolgozása. 

A keleti kelta kulturális koiné

A kelta világ új hatalmi központja: 
a Kárpát-medence

Ezzel akár be is fejezhetnénk az elôadást, hiszen megfelelô teherbírású, elsô-

sorban a régészet által napvilágra hozott dokumentummal támasztottuk alá

azt az értelmezést, amely szerint az i. e. 4–3. század úgynevezett történeti

kelta vándorlása lényegét tekintve kolonizációs folyamat volt, amelynek el-

sôdleges oka a túlnépesedés, célja pedig megtelepedésre alkalmas területek,

azaz új haza keresése. Ennek békés jellege fôként akkor bontakozott ki,

amikor a kelták az övékéhez hasonló törzsi szervezetben élô népekkel kerül-

tek kapcsolatba.

Ezzel a zárszóval azonban elsiklanánk a Kárpát-medence történetének

késô vaskori szakaszát alapvetôen meghatározó események értékelése felett.

A terület a vándorlások következményeként az i. e. 3. században a kelta vi-

lág új hatalmi központja lett. A nyugati kelta világ civilizációjával való

összehasonlítás eredményeként ma már világosan definiálható a keleti kelta

kulturális koiné fogalma. A regionális vonások kialakulása nem kis mérték-

ben azzal az etnikai és kulturális keveredéssel magyarázható, amelynek do-

kumentumait az észak-szerbiai és a kelet-magyarországi kelta temetôk és te- 269
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Kelta edényégetô kemence
(Sajópetri, i. e. 3. század)

Koiné:
görög eredetû szó, jelentése kö-

zösség. Régészeti értelemben

kulturális és mûvészeti kevere-

dést jelent, amely két- vagy

többgyökerû, adott térségre és

korszakra jellemzô keverékkul-

túrát, illetve -mûvészetet hoz

létre.
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lepülések feltárása hozta napvilágra. A domináns tényezô a déli kapcsolat-

rendszer volt, melynek mûködtetésében a scordiscus törzs kulcsszerepet

töltött be. Nem véletlen tehát, hogy a Közép-Duna vidéket ez idô tájt hatá-

rozott balkáni orientáció jellemezte.

Elsôsorban a La Tène-idôrend megszilárdulása volt a feltétele annak,

hogy a balkáni vándorlásokat követô idôszak kulturális összetevôit ponto-

san meg lehessen határozni.

Hellenisztikus hatások

A Kárpát-medencei La Tène agyagmûvesség egyik típusának, a nyugati kel-

ta környezetben egyébként ismeretlen kantharoszoknak a vizsgálata azt a

fontos eredményt hozta, hogy az edényforma nyúlánk, profilált talpú kép-

viselôi hellenisztikus hatást tükröznek, amely valószínûleg a térségbe elju-

tott görög bronzedényekre (például a szobi kantharosz) vezethetô vissza.

A hellenisztikus hatás kiemelkedô jelentôségû példája a jászberény–cse-

rôhalmi ivókürt, amelynek állat alakú végzôdése a görög tengeri sárkány, a

ketosz típusát követi. A motívumátvétel színhelye azonban minden valószí-

nûség szerint Trákia lehetett. Ezt az eredeztetést támasztják alá a maszkos

üveggyöngyök, amelyek példányai legújabban Polgáron és Sajópetriben ke-

rültek elô. Tágabb értelemben a pun amulettek népes családjába sorolható270
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Kantharosz:
ivóedény, amelyet a perem fölé

magasan felhúzott fülek jelle-

meznek. A hellenisztikus ere-

detû forma egyik legszebb Kár-

pát-medencei példája a szobi

kelta temetôbôl (i. e. 3. század)

feltárt görög bronzkantharosz.

Álkantharosz:
a hellenisztikus fém-

kantharoszok mintájára kiala-

kult kerámiaedény, amely 

a Közép-Duna-medencében 

az i. e. 3. században terjedt el.

Gyakori jellemzôje a perem

fölé felhúzott fülek zoomorf

(állatalakot utánzó) mintá-

zása.

Maszkkal díszített aranygyöngy
(Szárazd–Regöly, i. e. 2. század)
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darabokról van szó, valójában azonban a típus a 4. század vége felé a Fekete-

tenger vidékén készült és nagy népszerûségnek örvendett Trákiában és a

keleti kelták körében. Ez a leletszituáció úgy értelmezhetô, hogy az i. e. 3.

század folyamán a trákiai kelta királyság, Tülisz jóvoltából a Fekete-tenger

hellenizált vidékei és a Kárpát-medence között régészetileg kimutatható

kapcsolat alakult ki.

Mediterrán ihletésû balkáni hatások

A mediterrán ihletésû balkáni hatás fontosságát különösen jól szemlélteti

az úgynevezett álfiligrán díszítésû ékszerek népes csoportja. A filigrán és a

granuláció technikáját, amely a nyugati kelták körében akkoriban ismeret-

len volt, a Kárpát-medence La Tène-mûhelyei a tráko–illír kultúrkör köz-

vetítésével vették át. Ennek leghíresebb példája a Szárazd–Regölyrôl szár-

mazó két kincslelet. Az ebbe tartozó aranyékszer-típusoknak (filigrános

csövek, szegmentált gyöngyök) jó párhuzamai vannak Makedóniából és

Trákiából. Ezzel szemben a kerékamulettek és a maszkos gyöngyök a La

Tène-kultúra jellegzetes produktumai, talán az i. e. 3. század végérôl, vagy

inkább a 2. századból. A filigrán- és a granulációtechnika hatására az i. e. 3.

század elsô felében az Észak-Balkán és a Morvaország közötti térségben ala-

kult ki az a sajátos díszítôstílus, amelynek lényege, hogy a két említett eljá-

rást öntött bronz ékszereken utánozták. Az utóbbiak között vannak fibulák

és más ékszerek, s nem ritkák a valódi mestermûvek. Közülük is kiemelke-

dik egy harcos sírjából származó áttört indadíszítésû karperec, melyet a lu-

dasi temetôben tártak fel 2000-ben.

A keleti kelta mûvészeti koiné különleges alkotásai közé tartoznak a bal-

káni inspirációra visszavezethetô álkantharoszok, melyek füle gyakran ál-

lat alakú. Ennek a sorozatnak is Ludasról való a legjelentôsebb képviselôje:

a két fül teljes alakú vaddisznót formáz. A keleti kelta mûvészet szinkretiz-
musát mi sem szemlélteti jobban, mint az a tény, hogy a zoomorf fülmotí-

271
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Áttört díszítésû bronz karperec
(Ludas, i. e. 3. század)

Agyagkantharosz rekonstrukciós
rajza (Ludas, i. e. 3. század)
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vum a szkíta eredetû kancsók latenizált változatain is megjelenik, vagy

hogy a lábatlani, tipikusan kelta urnát olyan bekarcolt állatküzdelem-jele-

net díszíti, amely a sztyeppei mûvészet ikonográfiai repertóriumából vezet-

hetô le. 

Ez a szinte páratlanul gazdag panoráma nyilvánvalóan annak a békés ko-

lonizációs folyamatnak a tükrözôdése, amely a kelta vándorlások legfonto-

sabb Közép-Duna vidéki hozadéka volt.

Aktuális tanulságok 

Végül, konklúzió helyett egy aktuális gondolat. Az európai egység ideája

immár a realitás tartományába került át. Ennek jól érthetô kísérôjelensége

az az igény, hogy kutatni kell a közös történeti gyökereket. Aligha véletlen,

hogy e tekintetben szinte paradigmatikus jelentôségû lett az ókori keltaság,

amely Írországtól – ha nem is az Urálig, de legalábbis – a Fekete-tenger vi-

dékéig húzódó hatalmas területeket érintô, közös kulturális örökséget

mondhatott magáénak. Az úgynevezett történeti kelta vándorlás új értel-

mezése elôtérbe állítja az asszimilációs képesség, az eltérô kulturális hagyo-

mányokra, a külsô hatásokra való nyitottság alapvetô fontosságát azokban 

a folyamatokban, amelyek az európai térség szereplôit konstruktív közös-

séggé kovácsolhatják össze.

272
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Európa kelták által lakott területei
i. e. 200 körül

kelták

keltiberek

Szinkretizmus:
különbözô kulturális vagy mû-

vészeti törekvések, jelenségek

keveredése, ötvözôdése.

Latenizálódás:
az a folyamat, amelynek során

a nem kelta eredetû népek át-

veszik a kelta kultúra tárgyi és

mûvészeti elemeit, a kelták

anyagi mûveltségét.
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