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Bevezetés 

Az őskori Európa régészetének állandóan visszatérő kérdése, hogy a kontinens belsejében 

élő népcsoportok, kultúrák milyen utakon, módokon és milyen intenzitással érintkeztek a 

mediterrán világgal. A kontinentális vaskorral párhuzamosan a Földközi-tenger partvidékén 

már ókorról beszélhetünk, olyan történelemformáló népekről és államalakulatokról, mint a 

görög, föníciai, etruszk, perzsa, római és a makedón. A Kárpát-medence vaskori lakosságával 

kapcsolatban is régóta kérdéses a tudomány számára, hogy mennyire ismerhették ezeket 

a magaskultúrákat, hogyan tarthatták velük a kapcsolatot, ha tartották.42 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő leletek megerősíthetik azt a feltevést, hogy a kapcso-

latok léteztek a Kárpát-medence és a mediterrán vidékek között. Természetesen ebben 

a dolgozatban nem törekedhetek a téma igazán részletes és átfogó bemutatására, inkább 

csak egy általános összegzést kívánok nyújtani, melynek fókuszpontjában a Kárpát-me-

dence nyugati területei, tehát a Dunántúl áll. 

Mielőtt a távolsági kereskedelem kérdéseire rátérnék, röviden be kell mutatnom a Kár-

pát-medencei vaskor jellemzőit. Ahogy korábbi korszakokban, és a Római Birodalom 

idején is, a Kárpát-medencén két kulturálisan különálló, de egymással természetesen kap-

csolatban álló egység osztozik. Ezeket az egységeket még nem feltétlenül tudjuk történeti 

népekkel azonosítani, ezért általában helyesebb, ha a „kultúra” vagy „kultúrkör” megne-

vezést használjuk rájuk. 

A vaskor kezdete az i.e. IX-VIII. század környékére tehető a Kárpát-medencében – keleti 

területein, az Alföldön és Erdélyben ekkor jelenik meg nagyobb számban az ún. Mezőcsát 

kultúrához köthető népesség. Ez a kultúra az ukrán-orosz sztyeppéről származó, talán 

iráni eredetű lovas népcsoporthoz köthető, akiket helyenként preszkíta vagy agathyrsos 

elnevezéssel is illetnek. 

A Kárpát-medence nyugati felében, mely tehát további vizsgálódásaim tárgyát képezi eb-

ben a tanulmányban, a mai Ausztria területéről származó Hallstatt kultúra fejti ki hatását 

az i.e. VIII. századtól kezdve. Emellett a mai Horvátország, illetve Bosznia irányából komoly 

déli behatások is érik a területet a korszakban. A nyugat-balkáni régészeti kultúrák hor-

dozó népességét a horvát, bosnyák, macedón, albán kutatók általában a történeti illyrek-

kel azonosítják.43 

 
42 Ld. például Wosinszky Mór, Gallus Sándor vagy Márton Lajos munkásságát. 
43 Habár az illyr népnév csak az i.e. V – IV. században jelenik meg írásban, így ez a korai azonosítás némileg kérdéses. 
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A vaskor késői szakaszában, az i.e. IV-III. századtól kezdve a Kárpát-medence nyugati és 

keleti területein is a La Tène kultúra dominál. Ezt a késő vaskori kultúrkört a történeti 

kelták vándorlásához kötik, így a Kárpát-medencében is kelta népcsoportok megtelepe-

désével számolhatunk. A nyugatról érkező kelta törzsek nem alkottak egységes államot, 

és sosem vonták fennhatóságuk alá a Kárpát-medence egészét, jelenlétük mégis rendkívül 

nagy hatással volt a terület más lakóira, kapcsolataira és fejlődésére. 

A kárpát-medencei vaskort végül a római hódítás zárja le az időszámításunk kezdete 

körüli évtizedekben. Az i.e. II. század folyamán a terület perifériáján megjelenő római 

kereskedők és hadseregek tevékenysége az időszámításunk kezdete körüli években már 

nagyjából hozzákapcsolta a Balkán és a Kárpát-medence belsőbb területeit is a Birodalom 

gazdasági érdekszférájához. 

Az őskori kereskedelem kérdései 

A régészeti kutatások kezdetén a szakemberek hajlamosak voltak az őskori áruforgalmat 

elhanyagolható tényezőként kezelni, és kereskedelem helyett cseréről beszélni. Ez ter-

mészetesen részben az evolucionista szemléletnek is köszönhető, mely felfogás szerint 

az őskor „primitívebb” időszak volt, mint az ókor, így a komplex távolsági kereskedelem-

hez hasonló „fejlett” struktúrák megléte kérdésesnek számított. 

Ennek megfelelően az őskori áruforgalom kapcsán gyakrabban használják a csere kifeje-

zést. Ez esetben a termékek értékét másik termékekéhez képest állapították meg. 

A „valódi” kereskedelem előfeltételeként a mértékegység-rendszert, a pénzgazdálkodás 

meglétét és a kereskedői réteg kialakulását szokták fölsorolni. Ezek meglétére nézve rend-

kívül csekély bizonyítékokkal rendelkezünk. Az első kárpát-medencei érmeket az i.e. II. 

században kelta törzsek verték, de ez nem jelenti azt, hogy a megelőző évszázadokban 

más értékes árucikkeket ne használhattak volna a „pénz” funkciójában. 

A csere és a kereskedelem mellett még a javak áramlásának fontos módszere lehet az 

ajándékozás is. Ezek azonban mind olyan fogalmak, melyeknek vaskori értelmezését vizs-

gálni nagyon nehéz – egyáltalán nem biztos, hogy akkoriban ilyen különbségeket tettek 

közöttük. 

Sajnos nehezíti a kutatást, hogy a legtöbb szerves alapanyagból készült kereskedelmi cikk 

nem marad fönn, vagy csak nagyon ritkán. Bár feltételezzük a fa, bőr, textil, különféle 

ehető termékek, mint a méz vagy a só áruforgalmát, kézzelfogható bizonyítékunk nem 

nagyon akad rá. 

 Kikkel? 

A Kárpát-medence vaskori lakosságáról tudjuk, hogy több irányban is kiterjesztették ke-

reskedelmi kapcsolataikat Európában. Észak felé a Baltikum és a mai Lengyelország, Né-

metország területén élő korai germán népekkel állhattak kapcsolatban – tőlük érkezett 

az értékes borostyán, mely a neolitikum óta fontos nyersanyagként áramlott szét Európa 

területén. 
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Keleti irányban az ukrán-orosz sztyepp preszkíta/szkíta népeivel és a Fekete-tenger kör-

nyékének görög gyarmatvárosaival tarthattak fenn kapcsolatot. 

A Hallstatt és a La Tène kultúrák idején a nyugati területek lakosságától érkeztek meg-

honosodó technikai újítások. Ebben az irányban a kapcsolatok fenntartását elősegíthette, 

hogy hasonló kulturális közegű, hasonló vagy akár azonos nyelvet beszélő népcsoporto-

kat is feltételezhetünk a Kárpát-medence és a mai Ausztria, Dél-Németország területén. 

Éppen emiatt érdekes kérdés az is, hogy például a déli irányban, a mediterrán térségek 

etruszk vagy ógörög területeivel feltételezett kapcsolatokban mennyire játszhatott sze-

repet az, hogy a Hallstatt kultúra hordozóiként a balkáni kutatás az illír népet tartja szá-

mon. Ha ugyanis a mai Szlavónia területe ugyanúgy illír népcsoportok kezében volt, mint 

a Földközi-tenger partján felépülő görög városok háttérterületei a mai Albániában, Mon-

tenegróban, Boszniában és Horvátországban, akkor nyilvánvalóan jóval egyszerűbb lehe-

tett a kereskedők feladata – a közös kulturális háttér, a közös vagy rendkívül hasonló 

nyelv segítségével a földrajzi határok is könnyebben átléphetőek lehettek. 

Mindenképpen érdemes néhány szót ejteni az elit társadalmi rétegek szerepéről a keres-

kedelem előmozdításában. A presztízs már a távolsági kereskedelem neolitikumi hajnala 

óta rendkívül fontos tényező az emberi csoportok kapcsolataiban. A nehezen beszerez-

hető vagy vallási-társadalmi szempontból különös jelentőséggel felruházott tárgyak bir-

toklása számottevő plusz motivációként szolgálhatott az elit rétegek számára, hogy  

a távoli tájakkal-népekkel folytatott kapcsolatokat elősegítsék, bátorítsák. Ugyanígy a lu-

xustárgyak beszerzése is az elit társadalmi rétegek érdekében állott, hogy befolyásukat és 

gazdagságukat érzékeltethessék. 

Nagyon fontos a kereskedelem kapcsán megemlékeznünk az ókori mediterrán világban 

elterjedt vendégbarátság (görögül xenia, latinul hospitia) intézményéről. Erről a jelenségről 

már Homérosz is megemlékezik eposzaiban, így valószínűsíthetjük, hogy legalább  

a bronzkortól létező gyakorlatról van szó. A vendégbaráti rendszer velejárójaként ismert 

a vendégajándék, mely rendszerint valamilyen nagy értékű, különleges tárgy vagy tárgy-

együttes volt – a különleges, egyedi „import” darabok tehát, melyek a Kárpát-medencé-

ből előkerültek, akár ilyen ajándékok is lehettek annak idején. 

 Milyen úton? 

Már a bronzkor óta biztosan létező kereskedelmi útvonala volt Európának az észak-déli 

irányú Borostyánút, melynek egy szakasza a Kárpát-medence nyugati területein haladt 

keresztül. Ezen kívül biztosan létezhetett egy kelet-nyugati kereskedelmi útvonal Európá-

ban, melyen mindkét irányban zajlott az áruforgalom. Ennek bizonyítékai, hogy Észak-

Itália, a Caput Adriae és a Fekete-tenger vidékének termékei is eljutottak a Kárpát-me-

dence területére.44 

Ezek az őskorban természetesen nem voltak igazi épített utak, vagy akár konkrét bejára-

tott útvonalak. Valójában arról sincsenek konkrét információink, hogy egy-egy termék 

 
44 Ezt időnként Héraklész Útjaként is említik. 
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egyben tette-e meg a sokszor több száz kilométeres távot, vagy pedig több kézen meg-

fordult, mire a Kárpát-medencébe ért. 

A mediterrán világ és Közép-Európa között több kereskedelmi közvetítő központ meg-

létét feltételezik a kutatók. Ezeket elsősorban a lelőhelyeken talált nagyszámú importtárgy 

és gazdag temetkezés alapján próbálják azonosítani, illetve természetesen közrejátszanak 

a természetföldrajzi körülményeik is, például folyók átkelőihez való közelségük, melyek 

feltétlenül számottevő tényezők lehettek a csomóponttá válásukban. 

A Dél-Balkánon ilyen közvetítő csomópontoknak tekintik az Ohrid-tó környéki „hercegi” 

lelőhelyeket: Novi Pazar, Atenica stb. Északabbra a Száva folyó partján fekvő Glasinac 

fennsík és a mai Sremska Mitrovica környéke tölthetett be hasonló szerepet, többek 

között a folyó átkelőinek közelsége miatt. A Száva és Dráva folyók közötti területen a 

Papuk-hegységben fekvő Kaptol „hercegei” tarthatták kezükben a kereskedelem irányítá-

sát, ahogy azt importtárgyakkal teli sírjaik tanúsítják. A Soča/Isonzo folyó vidékén a mai 

Szlovéniában a Magdalenska gora környékének lelőhelyei közvetíthették mind keleti, mind 

nyugati irányba a különböző árukat. 

Tekintettel arra, hogy Észak-Európa területéről is számos termék érkezett a mediterrán 

területekre, biztosak lehetünk benne, hogy a Kárpát-medence is kivette a részét a köz-

vetítő-kereskedelemből. Sajnos azonban kevés bizonyítékunk van arra nézve, hogy a mai 

Dunántúl területén hol létezhetett a fentiekhez hasonló közvetítő központ. A Pécs fölötti 

Jakab-hegy, illetve a Tolna megyei Regöly gazdag, importokat tartalmazó temetkezései 

miatt kerültek szóba ilyen vonatkozásban. A terület nyugati szélén Velem-Szentvid pedig 

a Borostyánút menti településként, szintén importban gazdag lelőhelyként jöhet számí-

tásba, mint közvetítő központ, melyet előnyös elhelyezkedése is indokol. 

A kereskedelem fellendülését elősegíthették az Adria és a Fekete-tenger partján alapított 

görög kereskedővárosok és lerakatok. Abban a kutatók egyetértenek, hogy az i.e. VIII. 

századtól kezdődő görög gyarmatosítás okai között a gazdasági érdekek rendkívül fon-

tosak lehettek. Az északi irányba indított kereskedelmi célú tapogatódzás az i.e. I. századi 

római hódítást is megelőzte. Mielőtt megérkeztek a légiók, a római kereskedők már be-

járták a távoli tájakat és földerítették a gazdasági lehetőségeket. 

Mindkét kultúrkör északi irányú terjeszkedése elősegítette a kereskedelmi kapcsolatok 

kibontakozását, a távolságok áthidalását. 
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81. ábra – Klasszikus kori görög gyarmatvárosok az 

Adria partvidékén. [Campbell et al. 2018] 

 

82. ábra – Kauri csigák egy Tolna megyei kora  

vaskori lelőhelyről. [GAÁL 2001 nyomán] 

Mivel? 

Mindig kérdéses, hogy mik lehettek a termékek, melyekkel különböző ősi népcsoportok 

kereskedtek, mivel írásos feljegyzések ezekről csak a legritkább és legszerencsésebb ese-

tekben maradtak fönn. A lehetőségek számbavételénél feltétlenül szét kell választanunk 

a fizikai és szellemi javakat – mindkét típus rendkívül fontos, és mindkettő éppolyan ne-

hezen nyomon követhető. Viszont, ahogy az alábbiakban látni fogjuk, természetesen ösz-

sze is függenek egymással. 

Keveset tudunk arról, hogy milyen konkrét termékek származtak a vaskori Kárpát-me-

dencéből. Valószínűsíthetjük, hogy a terület erdőgazdálkodásának és mezőgazdaságának 

fölös termékei eladásra kerülhettek. Gondolhatunk itt gabonára, fára, mézre, élőállatra 

és olyan feldolgozott állati termékekre, mint a prém, csont, agancs vagy tartósított hús-

készítmények. 

Szórványos ókori híradások és némi archeozoológiai bizonyítékunk van arra nézve, hogy 

a területen tenyésztett lovak keresettek voltak a nyugati szomszédoknál, sőt esetleg 

Spártáig is eljuthattak.45 A római hódítást megelőző időkben pedig a jövendő Pannonia 

területe erdeiről és gyógynövényeiről volt ismert a feljegyzések szerint. 

A tárgyi javak mellett az emberi erőforrások felhasználására is gondolnunk kell – a terület 

illír és kelta lakossága zsoldosként számos konfliktusban részt vehetett. Ezek némelyikéről 

történeti forrásaink is megemlékeznek.46 Valószínű, hogy az idegen földön megfordult 

harcosok az ott töltött idő alatt megismerték a távoli tájak termékeit, melyeket a haza-

térésük után is megpróbálhattak beszerezni. Akár erővel, akár pedig lehetőségeikhez 

mérten kereskedelmi úton. 

A kereskedelem természetesen nem egyirányú volt, sőt ami azt illeti sokkal jobb bizonyí-

tékaink vannak arra nézve, hogy távoli tájakról árucikkek érkeztek a Kárpát-medencébe, 

mint az innen „exportra” kerülő termékeket illetően. 

 
45 MAJNARIČ-PANDŽIČ 2000, 30 és HARMATTA 1967. 
46 Nagy Sándor például kelta és illyr zsoldosokat is alkalmazott. 
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A területre érkező javak jelentős része egyértelműen a luxustárgy kategóriába tartozik. 

Vagy az alapanyag, vagy a beszerzés nehézségei miatt nagy értékű termékekről van szó. 

Természetesen a nemesfém ékszerek és viseleti tárgyak, magas minőségű fegyverek, tel-

jes egészében fémből készült edények az alapanyag drágasága miatt lehettek luxustermé-

kek. Olyan tárgyak, melyek messzi tájakról származnak, mint a kauri-csiga, ami legközelebb 

a Vörös-tengerben található meg, pedig egyszerűen a távolság miatt számíthattak luxus-

tárgynak. 

Néhány dolog az elkészítésük bonyolult technikája miatt is csak az elit számára lehetett 

megfizethető. Ilyenek lehettek például a görögöknél népszerű viaszveszejtéses technikával 

készült, viselőjük izmaihoz igazított bronz lábvértek, melyek például a szlavóniai Kaptol 

egyik sírjából kerültek elő.47 Ezek a hoplita fegyverzet részei voltak, és egyértelműen gö-

rög eredetűek. A szintén Kaptolból, valamint Regölyről és Sziszekről előkerült görög si-

sakok is az előkelők számára lehettek könnyebben elérhetőek. Ezeknél feltétlenül 

fölmerül a vendégbarátság kérdése, hiszen pontosan olyan értékes és személyre szabott 

tárgyakról van szó, mellyel egy előkelő vendéget megajándékoznának. 

Szintén az előkelőkhöz kapcsolódik az ékszereknél jelentkező filigrán és granuláció tech-

nikája. Ezek az általánosan elfogadott nézet szerint a hellén ötvösművészetből származ-

nak, letagadhatatlan föníciai előképekkel.48 A hellenizált területeken az i.e. VI. századtól 

érték el e technikák legmagasabb szintjét, melyhez komoly szaktudás és megfelelő minő-

ségű alapanyag szükségeltetett. A Kárpát-medence nyugati területein, elsősorban Szlavó-

nia területéről ismert, granulációval és filigránnal díszített, nemesfém alapanyagból 

készített csónak alakú fülbevalók tehát luxustárgynak számíthattak a kora vaskorban.49  

A csónak alakú fülbevalók ráadásul Kis-Ázsia és Hellász hölgyeinek igen kedvelt ékszerei 

voltak, tehát a forma is messziről származik, nem csak készítésének technikája. 

Hasonló a helyzet az úgynevezett Ω-fejű dísztűkkel – ezek többsége nemesfémből ké-

szült luxus viseleti cikk, de a vasból készült (helyben másolt?) változatok formája is görög 

területekre vezethető vissza. 

 
47 VEJVODA–MIRNK 1973. 
48 Bővebben erről a témáról Moritz Hoernes munkásságában. Pl. HOERNES 1915. 
49 Például az Erdut mellett előkerült párról lásd: ŠIMIĆ 2004. 
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83. ábra – Ω-fejű ezüst dísztű Man-

nersdorf lelőhelyéről 

 

84. ábra – Két görög gyarmatváros, Apollónia és Dyrrachium  

érmei a Kárpát-medencében. [Torbágyi 1990 nyomán] 

 

85. ábra – Szajk határából előkerült 

oinokhoé edénykészlet. [fotó: JPM Füzi 

István] 

Valószínűleg a szerves anyagú, fogyasztásra szánt termékek, például olaj, bor, illatszerek 

stb. is csak a rangosabb, jobb gazdasági helyzetben lévő társadalmi rétegek számára voltak 

elérhetőek – habár ezekről rendkívül keveset tudunk, hiszen nem maradtak fönn. 

A mediterrán vidékek kereskedelmi tevékenységének jó bizonyítékai azok a pénzérmék, 

melyek görög gyarmatvárosok, a makedón királyság és a római köztársaság verdéiből 

kerültek ki. Az i.e. IV. század végétől kezdődően a Kárpát-medencébe számos ilyen pénz-

érme jutott el, általában nem egyesével, hanem nagyobb tömegben. Az ilyen érmek ese-

tén a kereskedelemben játszott szerepük mellett számításba kell vennünk azt is, hogy 

pusztán a nemesfém tartalmuk miatt is értékesek lehettek a helyiek számára. 

Érdekesség, hogy a Dunántúl területéről nagyon kevés görög pénzérmét ismerünk, né-

hány szórványt Fejér és Baranya megyéből, valamint egy 45 darabos depóleletet a Pécs 

fölötti Jakab-hegyről – ez különösen érdekes datálás szempontjából, mert három köztár-

saságkori érmet is tartalmazott, melyek segítségével a depó nagyjából az i.e. I. század első 

felére keltezhető. 

Helyi másolatok és mesterek kérdése 

A tanulmány befejezéseként mindenképpen meg kell emlékeznünk az idegen tájakról 

származó tárgyak helyi másolatairól, illetve az azokat elkészítő mesterek kérdéséről. A 

szellemi javak áramlásának sarkalatos pontja a technológia terjedése is. Ezt nehéz fizikai 

tényekkel alátámasztani, de segítségünkre lehet az „idegen” formák és stílusok megjele-

nése a helyi anyagban. 

Népszerű tárgytípusok esetén a kereslet nagyobb lehetett, mint amennyit távolsági  

kereskedelem ki tudott elégíteni, így szükségessé vált ezen tárgyak másolása. Általában 
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nem a luxuscikkeket másolták, valószínűleg a drága alapanyag miatt sem. Illetve, például 

a már emlegetett Ω-fejű dísztűk esetében a másolatok vasból készültek, nem pedig  

nemesfémből. 

Jó példa még a korongolás használata, vagy a mediterrán kultúrkörben általános kerámia 

formák megléte is jól mutathatja a távoli vidékek tárgyainak ismeretét. Ilyenek például a 

Szajk határában előkerült oinokhoé formájú, de szinte biztosan helyben gyártott edények. 

A legjobb bizonyítékai az „idegen” tárgyak helyben történő másolásának azok a ritkán 

előkerülő, de létező öntőminták, melyekben magukat a másolatokat készítették. A 86. 

ábra látható, Regölyről és Sziszekről ismert öntőminták egyaránt azt mutatják, hogy az 

eredetileg más kulturális közegből érkező tárgyakat azok népszerűségének növekedésé-

vel helyben is el kezdték gyártani. A regölyi öntőmintákat etruszk típusú füstölőláncok, 

míg a Sziszekről előkerült példányt észak-itáliai eredetű Certosa-fibulák gyártásához hasz-

nálhatták. 

 
 

86. ábra – Kora vaskori öntőminták. Balról Sziszek, jobbról Regöly lelőhelyéről. [Balen-Letunić 2003 és 

Fekete 1985 nyomán] 

Kérdés marad azonban, hogy szemfüles helyi mesterek másolták-e le az eredeti tárgyakat, 

vagy pedig „idegen” mesterek költöztek át – ahogy föntebb az emberek áramlásával kap-

csolatban megemlítettem – és folytatták korábbi tevékenységüket új lakhelyükön is? 

Ahogy ebből a rövid összefoglalóból is kitűnhet, a vaskori Kárpát-medence mediterrán 

kapcsolatainak vizsgálatában egyelőre jóval több a kérdés, mint a megbízható válasz, de 

éppen ezért is tartom fontosnak, hogy a jövőben több figyelmet szenteljünk a témának. 

A távoli tájakkal létező kapcsolatok megértése mindenképpen fontos, tanulmányozandó 

aspektusa Európa teljes őskorának. 
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Tanulmányomat Füleky György professzor emlékére ajánlom – neki ne legyen az égi táj se 

akadály. 
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