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Torbágyi Melinda Scarbantia és környékének  
római érmei 

„Hány korszaka van hazánk történetének, amelyből alig maradt ránk más adat, mint néhány 
kis pénz s egy-egy érem, s ezen az alapon épül fel ama korszak politikájának és kultúrájának 
története…” Ez a mondat 1901-ben, a Magyar Numizmatikai Társulat megalakulása al-
kalmából hangzott el, amikor az egykori alapítók – ma úgy mondják – küldetésnyilatko-
zatban fogalmazták meg céljaikat.1 Kétségtelenül van némi túlzás az egykori lelkes nu-
mizmatikusok állításában, de az mindenesetre tény, hogy a numizmatikai emlékanyag a 
történettudomány egyik igen hasznos és sokoldalúan kiaknázható forrása. Ezek az apró 
– bár néha nem is olyan apró – tárgyak önmagukban, vagy együttesükben történeti, gaz-
daságtörténeti, technika-technológia történeti – hogy csak a legfontosabbak közül em-
lítsek néhányat –, információkat közvetítenek a régmúlt idők kutatóinak. Sok esetben 
esztétikai élményt is nyújtanak, hisz mint kisplasztikai alkotások, készítési koruk stílusá-
ról, előállítóik művészi képességeiről tanúskodnak, és beszélnek még sok minden más-
ról is, mert a rajtuk lévő ábrák éppúgy feltárják előttünk régen élt emberek arcvonásait, 
mint a szobrok, festmények, avagy a fényképek. Árulkodnak az emberek hétköznapjairól, 
hitvilágukról, ünnepeikről, rég elporladt épületeikről. Sokszor egyfajta ércbe vésett tör-
ténelemnek tekintik az érmeket, és noha olykor valóban lehetséges eseménytörténetet 
illusztrálni velük, azért azzal tisztában kell lennünk, hogy az érem mindig is hordozott 
egyfajta propagandisztikus tartalmat. A pénzek ábrázolásait – még ha nem is mindig tud-
juk mi, mai szemlélők megállapítani – nagyon is tudatosan választották meg az egykori 
kibocsátók, és az esetek többségében pontosan tudták, hogy mit akarnak közvetíteni az 
apró érmék vésetein keresztül.

A pénzérme azonban elsősorban gazdasági eszköz: értéket mér, a cserekapcsolatok 
közvetítője, az elvégzett munka vagy egyéb érdemek díjazására szolgál, és nem utolsósor-
ban maga is felhalmozásra, kincsképzésre szolgáló vagyontárgy, mindenekelőtt a nemes-
fémből készült pénzek. Hogy mindezen funkciók közül melyik volt az elsődleges, amikor 
a vert érme, az érempénz a Kr. e. 7/6. század fordulója táján valahol Kis-Ázsia nyugati 
felében az ott élő görögöknek vagy lydeknek köszönhetően megszületett, talán sosem fog 
kiderülni. Az viszont tény, hogy a praktikus kis eszköz a görögök révén terjedt el az akkor 
ismert világ nagy részén, az Atlanti-óceántól Indiáig.

A rómaiak is a görögöktől – az Itáliában élőktől – vették át a vert pénz használatát 
a Kr. e. 3 században, de igazából csak a második pun háború idején vált uralkodóvá az 
érempénz használata a Római Köztársaságban. Ebben az időben – Kr. e. 210 táján – szüle-
tett meg a rómaiak hosszú évszázadokon át használt pénzcímlete, a denarius (ezüstdénár).  

1   A Magyar Numizmatikai Társulat 1901-es megalakulása alkalmából megjelent nyilatkozatból. Baloghné 
Ábrányi Hedvig – Soós Ferenc: Százéves a Magyar Numizmatikai Társulat. Budapest, 2001, 14.
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A rómaiak aranypénzt Kr. e. 46 előtt, csak ritkán vertek. A köztársaságkori Rómában kez-
detektől használt öntött, majd vert bronzpénzek kibocsátása pedig Sulla korában, Kr. e. 
82 után megszűnt. Ebben az időben váltak viszont gyakoribbá a denarius kisebb egységei, 
az ugyancsak ezüstből készült quinariusok (fél) és sestertiusok (negyed).2

A római köztársaság romjaiból egy rendkívül tehetséges politikusnak, Iulius Caesar 
unokaöccsének és fogadott fiának, Octavianusnak köszönhetően létrejött a principatus, 
amint a császárkor első három évszázadának uralmi rendszerét nevezzük. Octavianus Kr. 
e. 27-ben a szenátustól megkapta az augustus kitüntető jelzőt. Számos intézkedéseinek 
egyike – amellyel az akkor már hatalmas kiterjedésű politikai alakulatból birodalmat 
szervezett – volt a pénzreform. A köztársaság korából átvett dénár mellett bevezette a 
rendszeres aranypénzverést, 1 aureus 25 dénárral volt egyenértékű, továbbá újra veretett 
bronzpénzeket több címletben is. A korábban ezüstből készült sestertius most a legna-
gyobb címletű bronzpénz lett, ennek fele a dupondius, negyede pedig az as. Készült időn-
ként még két kisebb címlet is – bár ezeket jóval ritkábban verték – a semis és a quadrans 
(fél, illetve negyed as). Ez a pénzrendszer – eltekintve kisebb nagyobb értékváltozások-
tól, amelyek a pénzek súlyát és nemesfémtartalmát érintették – lényegében a 3. század 
elejéig változatlanul fennmaradt.

Pannonia megszállása idején ezek a pénzek jutottak el a Borostyánkő-út mentén 
fekvő Scarbantiába és környékére is. Kevés adatunk van jelenleg arra, hogy a környék 
őslakói, így az írott forrásokból ismert boiusok korábban is használták volna a római pén-
zeket. Ismerni bizonnyal ismerték őket, mert a Pozsony területén fekvő központjukban a 
Kr. e. 1. század közepe táján vert „nagyezüst» érméik néhány típusa római dénárok érem-
képeit utánozta.3 Scarbantia területéről mindenesetre ilyen érmek nem kerültek elő ez 
idáig. Néhány kelta pénz – sajnos pontos lelőhely nélkül – található a Soproni Múzeum 
gyűjteményében és lehetséges, hogy a környékről származik, így például egy kroisbachi 
(rákosi/fertőrákosi) típusú 11-12 grammos ezüst tetradrachma (1. kép), amely jelen-
legi ismereteink szerint a Kr. e. 2. század elején készült.4  Nem kizárható, hogy a típus 
Sztrabón görög földrajzi író egyik megállapításán (Geographica V, 1, 6) alapuló feltéte-
lezések szerint a Kr. e. 2. század elején Itáliából kiűzött és a Dunához települő boiusok 
egyik csoportjának verete volt. A típus elnevezését az első,1910-ben Fertőrákoson elő-
került éremkincs lelőhelye után kapta. Az érem hátlapján látható lovas az akkoriban már 
egy jó fél évszázada – ha nem több – a Kárpát-medencében divatos philippeus utánzatok5 
hagyományait követi. Az előlapon ábrázolt szakáll nélküli, ún. Apollón fej viszont új mo-
tívum, melynek eredete vitatott. Az érem egészének stílusa, kivitele valami egészen új 

2   Crawford, Michael: Roman Republican Coinage. Cambridge, 1974.
3   Göbl, Robert: Die Hexadrachmenprägung der Gross-Boier. Wien, 1994.
4   Torbágyi Melinda: A rákosi (kroisbachi) lelet. In: Emlékkönyv Bíró-Sey Katalin és Gedai István 65. 
születésnapjára. Szerk. Bertók K. – Torbágyi M. Budapest, 1999, 61–75.; Torbágyi Melinda: A dunántúli 
kelta pénzverések az enemonzói lelet fényében. In: A VIII. numizmatika és a társtudományok konferencia. 
Szeged 2009. október 7–9. Szerk. Nagy Á. – Ujszászi R. Szeged, 2011, 22.
5   II. Philipposz (Kr. e. 358–336) makedon király ezüst tetradrachmáinak mintájára készült kelta ezüstérmek.
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és sajátos megfogalmazású, egy tehetséges és invenciózus mester megjelenésére utal. Az 
Apollón fejes éremkép nyomán aztán számos más típus született a noricumi tauriscus 
éremverés területén, köztük egy nyugat-dunántúli típus, a velemi is.

A Borostyánkő-úton, melyen a mediterrán vidékek észak felé irányuló kapcsolatai az 
őskor óta bonyolódtak, majd Aquileia megalapítása után ennek elsődleges közvetítőivé 
a római kereskedők váltak, talán már a római hódítást megelőzően is érkezhettek köz-
társasági dénárok Scarbantia környékére, hiszen a soproni gyűjtemények számos ilyen 
példányt őriznek.6 Sajnos, mivel az előkerülésük körülményei nem ismertek, érkezésük 
kora sem bizonyítható, mert a köztársasági ezüstpénzek még jócskán forgalomban voltak 
Augustus uralkodása idején is, sőt tovább, egészen Nero 64-es pénzreformjáig igazolható 
jelenlétük a római pénzforgalomban.7  A reform csökkentette az arany- és ezüstpénzek sú-
lyát, valamint a dénár ezüsttartalmát. Ennek következtében a korábbi időszakok jobb mi-
nőségű pénzérméi eltűntek a forgalomból. A Nero-reform után záródó pannoniai érem-
kincsekben a Iulius–Claudius-dinasztia korábbi nemesfém pénzei már nem szerepelnek.

Scarbantia római éremanyaga különböző forrásokból ismert, egyrészt a municipium 
– főként a forum – és az amphiteatrum ásatásaiból, másrészt a Soproni Múzeum gyűjte-
ményéből. Ez utóbbi anyag esetében sajnos a pontos lelőhelyek nem ismertek, de felte-
hetően jórészt a városban és környékén előkerült érmeket tartalmazza. A Lányi Vera által 
vezetett munkacsoport által eddig feldolgozott érmek a Die Fundmünzen der römischen 

6   Die Fundmünzen der römischen Zeit in Ungarn. Bd. 2: Komitat Győr – Moson – Sopron. Hrsg. Vera 
Lányi. Bonn – Budapest, 1993.
7   Torbágyi Melinda: A Szombathely-herényi római aranyéremlelet. Numizmatikai Közlöny 92–93. (1993–
1994), 27–33. 

1. kép. Rákosi/kroisbachi típusú kelta tetradrachma a fertőrákosi éremleletből.  
MNM Éremtár és a ltsz. Ét 53A.1910.1c.
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Zeit in Ungarn 1993-ban megjelent kötetében vannak közzé téve.8 A kétféle forrásból 
származó éremanyag – tehát a lelőhelyes, illetve a gyűjteményi – elég hasonló képet 
mutat, a 3. századi ezüstök sokasága a gyűjteményi anyagban talán egykor szétszóródott 
éremkincsekből származhat.

Az éremforgalom alakulásának vizsgálata bonyolult és összetett munka, amelynél 
sok szempontot kell figyelembe venni, és még így is csak tendenciákkal számolhatunk. 
Nincsenek ugyanis pontos adataink arra, hogy a különféle kibocsátások, egy-egy uralko-
dó veretei mennyi ideig voltak forgalomban. Elméletileg a római császári veretek – első-
sorban természetesen a saját, belső értékkel is rendelkező nemesfémek – korlátlan ideig 
használhatók voltak. A bronzpénzek forgalmi ideje sem feltétlenül korlátozódott rövid 
időszakokra. Használatuk időtartamát számos tényező befolyásolhatta. Bizonyára nem 
mellékes maguknak a pénzérméknek a minősége sem. A kora császárkori bronzveretek 
nagyok és súlyosak, továbbá rendkívül szép kivitelűek is, ellentétben a 4. századi „kis-
bronzokkal”. A mindenkori pénzforgalom igényei az újonnan kibocsátott aprópénzek 
mennyiségéhez képest szintén befolyásolták a régi kibocsátások továbbélését. Az persze 
már más kérdés, hogy milyen értékben fogadták el őket. 

A korai császárkor, a Iulius–Claudius-dinasztia idejéből számos ellenjegyzett bronz 
pénzérmével találkozunk, köztük olyanokkal is, amelyeken világosan értékváltozásra uta-
ló beütések szerepelnek, például sestertiuson dupondius jellel. Esetükben egyértelműen 
arról van szó, hogy a kopott pénzérmét már csak csekélyebb névértékben fogadták el.  
A korszakra jellemző aprópénzhiány kiküszöbölésének egyik megoldási módja volt tehát, 
hogy a kopott pénzeket újra forgalomba hozták alacsonyabb értékkel.9 A birodalom nyu-
gati részein találkozunk más megoldásokkal is, például nagyobb névértékű pénzek félbe 
vagy negyedbe vágásával, avagy helyi verdékben készült utánzatok kibocsátásával.10  Ezek 
mind bronzpénzek, rájuk nem vonatkoznak a rómaiak szigorú hamisítás elleni törvényei, 
melyek csak a nemesfémekből készített pénzeket érintették.11 

A scarbantiai leletanyagban ilyen darabolt pénzeket nem ismerünk, sőt más ma-
gyarországi lelőhelyekről sem, ami valószínűleg arra utal, hogy ezen a területen a pénz-
használat még alacsony szinten állhatott, amely nem igényelte az aprópénzek nagyfokú 
használatát. A Soproni Múzeum egyetlen quadranst (negyed as) őriz Claudius császártól, 

8   Lásd 5. jegyzet.
9   Kraay, Colin M.: The behaviour of early imperial countermarks. In: Essays in Roman Coinage presented 
to Harold Mattingly, ed. R. A. G. Carson – C. H. V. Sutherland. Oxford, 1956, 113–136.; Chantraine, 
Heinrich: Novaesium VIII. Die antiken Fundmünzen von Neuss. Berlin, 1982, 25–33.; Berger, Frank: Die 
römischen Fundmünzen: Kalkriese I. Mainz, 1996, 47. (Römisch-Germanische Forschungen 55); Werz, U.: 
Gegenstempel auf Reichs- und Provinzialprägungen der römischen Kaiserzeit. Katalog der Sammlung Dr. 
Konrad Bech. Speyer, 2004. (Schriftenreiche der Numismatischen Gesellschaft Speyer 45).
10   Boon, George C.: Counterfeit coins in Roman Britain. In: Coins and the Archaeologist, ed. J. Casey – R. 
Reece. London, 1988, 102–188.; King, Cathy E.: Roman copies. In: Coin finds and coin use in the Roman 
World, ed. C. E. King – D. G. Wigg. Berlin, 1996, 237–263. (Studien zu Fundmünzen der Antike 10.).
11   Grierson, Philip: The Roman Law of Counterfeiting. In: Essays in Roman Coinage presented to Harold 
Mattingly. R. A. G. Carson – C. H. W. Sutherland (eds.) Oxford, 1956, 240–261.
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míg a közeli Carnuntumban száz fölött van az asnál kisebb címletek száma, ez kb. 10 %-a 
a Iulius–Claudius-dinasztia korszakából való összes bronzpénznek, továbbá jónéhány 
darabolt érem is található az előkerült leletanyagban.12 Később viszont már az asnál ki-
sebb címletek kibocsátása vált egyre kisebb mérvűvé, a 2. század közepére lényegében 
meg is szűnt. Ennek hátterében pedig nyilván árfolyamváltozás állhatott, ennek jele le-
het az is, hogy már a 2. század elejétől kezdve egyre inkább a nagyobb bronz címletek, 
sestertiusok és dupondiusok válnak uralkodóvá a korábbi asokkal szemben. Scarbantiában 
a Iulius–Claudius dinasztia kibocsátásai között az asok száma csaknem négyszerese a két 
nagyobb címletnek, a Traianus–Hadrianus korszakban már jóval több a két nagyobb, 
nem nemesfémből készült címlet száma, az Antoninus császárok alatt pedig a sestertiusok 
és dupondiusok mennyisége közel kétszerese az asokénak. 

A pannoniai városi éremforgalom elemzésével évtizedek óta Redő Ferenc foglal-
kozik,13 és tőle származik az itt bemutatott két ábra is, melyek Scarbantia éremforgal-
mának alakulását a pannoniai átlag viszonyában mutatják be. (2. kép: 1–2. grafikonok) 
Scarbantia pénzforgalma a pannoniai átlaghoz viszonyítva feltűnően magasan indul, 
és nagyjából a 170–180-as évekig, lényegében a markomann-szarmata háborúk végéig 
a pannoniai átlag fölött marad, ami elsősorban a Borostyánkő-úton zajló forgalomnak 
köszönhető. A pénzforgalom hanyatlása azonban már a 2. század elejétől észrevehető, 
hasonlóan az ugyancsak a Borostyánkő-út mentén fekvő Sallahoz (Zalalövő).14 Erre az 
időszakra épült ki ugyanis a limes-út. A katonaság a limes mentén sorakozott fel, a had-
sereg ellátása pedig vízi úton történhetett, így a Borostyánkő-út jelentősége csökkent. 
Pedig a város életében a 2. század első fele a település virágkora volt, a forum kiépülése, a 
nagy szentélyek megépülése ekkorra tehető. Városon belüli összehasonlításban az érmek 
száma is jelentékenyen megnövekedett a korábbi időszakhoz képest. A pénzforgalom 
vizsgálatánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az érmek készítési ideje – ami sok 
esetben évre pontosan meghatározható – nem azonos azok használati idejével. Ez utób-
binak megállapítása viszont nem egyszerű feladat, és bár a pénzforgalom ábrázolására 
használt különféle grafikonok rendszerint azonos időintervallumokkal számolnak, a va-
lóságban nem lehet azonos forgalmi idővel számolni különféle címletek, illetve különféle 
korszakok pénzei esetében.

A Severus-korszak jelentős változásokat hozott a birodalom egészének pénzforgal-
mában. Scarbantia esetében is megfigyelhető, hogy az ezüstpénzek mennyisége mind a 

12   Vondrovec, Klaus: Gesamtdarstellung und Auswertung der Antiken Fundmünzen im Museum 
Carnuntinum. In: Numismata Carnuntina. Forschungen und Material, Hgg. M. Alram – F. Schmidt-Dick. 
Bd. 1. Wien, 2007, 97–100.
13   Redő, Ferenc: Frequency analyses of Roman coins. In: Proceedings of the 10th International Congress of 
Numismatics, London, 1986., ed. I. A. Carradice. London, 1989, 239–244.; Redő Ferenc: Az éremmel való 
keltezés problémái és a hegyeshalmi késő-római temető. In: Emlékkönyv Bíró-Sey Katalin és Gedai István 
65. születésnapjára, szerk. Bertók K. – Torbágyi M. Budapest, 1999, 179–190.
14   Redő, Ferenc: Municipium Aelium Salla. In: The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia, ed. M. 
Šašel Kos – P. Scherrer. Ljubljana 2003, 191–235. (Situla 41.).
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2. kép. Scarbantia pénzforgalma Pannoniához viszonyítva (Készítette: Redő Ferenc)
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lelőhelyes, mind a gyűjteményi anyag tekintetében jelentősen megnőtt. Az állami kiadá-
sok – elsősorban a legjobban követhető zsoldfizetések15 – emelkedése miatt a dénár-ki-
bocsátást növelték a nem nemesfémből készült váltópénzekkel szemben. Az ennek követ-
keztében fellépő aprópénzhiányt különböző helyi – félhivatalos – veretekkel pótolhatták, 
avagy a korábban forgalomban lévő bronzpénzeket használták tovább. A növekvő ezüst-
kibocsátás következménye volt továbbá – és ez már 197-től kezdve erősen észlelhető –, 
a dénár ezüsttartalmának jelentékeny, már szabad szemmel is érzékelhető csökkenése, 
50 % alá. A dénár minőségének romlása viszont az inflációt gerjesztette. Az ezüstpénz 
értékállóságának megőrzésére 215-ben Caracalla egy új címletet vezetett be, dupla dénár 
értékben, az antoninianust. A pénzérme előlapján a császár sugárkoronát visel, a császár-
nők mellképe pedig egy félholdon ül. Az új címlet a Severus császárok idején még vi-
szonylag ritka volt, párhuzamosan verték a dénárokkal, sőt Alexander Severus uralkodása 
alatt (222–235), úgy tűnik, nem is bocsátottak ki ilyen érmét. A soproni érmek között is 
mindössze három ilyen korai példány szerepel. III. Gordianus (238–244) korától kezdve 
viszont már egyértelműen kiszorította a dénárt. III. Gordianus és az őt követő Philippus 
Arabs (244–249) idején az antoninianus még viszonylag jó minőségű és igényes kivite-
lű ezüstérem. Bizonyára értékesnek is tartották, mert a scarbantiai leletanyagban eddig 
egyetlen példány sem került elő. A múzeum gyűjteménye viszont több tucatot is őriz 
belőlük, nem kizárt, hogy egykori, szétszóródott kincsleletekben tezaurált példányok-
ból. A 249 utáni egyre romló minőségű ezüst antoninianusok már az ásatási anyagban is 
megtalálhatóak. A korszak bronzpénzei között egyértelműen Colonia Viminacium (ma 
Kostolac, Szerbia) veretei az uralkodóak.16 A 3. század elejétől kezdődően érezhetően 
csökkent a bronzpénzek központi, állami kibocsátása. A Severus-korszakban ennek kö-
vetkezménye lehetett a keleti provinciákban a helyi, városi pénzverések hihetetlen mérvű 
fellendülése. 

Az aprópénzhiány kiküszöbölését célozta a 239-ben Colonia Viminaciumban meg-
indult bronzpénzverés is, amellyel a Közép-Duna-vidéki provinciákban állomásozó ka-
tonai csapatokat fizethették. A pénzérmék előlapján a mindenkori császár portréja, hát-
lapján pedig Moesia Superior provinciát szimbolizáló nőalak áll a tartomány két legioját 
jelképező bika és sas között. Az érmeken az állami veretektől eltérően évjelzés található 
AN I-től AN XVI-ig, amely a verde indulási évétől számítódik. A pénzek ugyan három 
címletben készültek, amelyek valószínűleg az állami veretek címleteinek feleltek meg, 
de jelentős mennyiségben csak a legnagyobb címletet használták. Már a sugárkoronás 

15   Septimius Severus uralkodása alatt, 197-ben 600 dénár/évre, Caracalla alatt, 212-ben 900 dénár/évre 
emelték egy közönséges legionarius pénzben kifizetett zsoldját. Speidel, M. A.: Roman army pay scales. 
Journal of Roman Studies 82. (1992), 87–106.
16   Georg Elmer: Der Münzprägung von Viminacium und die Zeitrechnung der Provinz Obermösien. 
Numismatische Zeitschrift 68. (1935), 35–43.; Martin, Ferenc: Kolonialprägungen aus Moesia Superior und 
Dacia. Budapest – Bonn, 1992.; Găzdac-Alföldy, Ágnes –Găzdac, Cristian: The management of a monetary 
crisis? The „P M S COL VIM” and „PROVINCIA DACIA” coinages in the Roman monetary policy of the 
3rd century AD. Numismatische Zeitschrift 116–117. (2008), 135–171.
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(dupondiusnak megfelelő) címlet is ritka, főként III. Gordianus után, a legkisebb egység 
pedig végképp alig fordul elő a leletanyagban. A viminaciumi pénzek Pannoniában el-
sősorban ugyan limes mentén kerülnek elő óriási mennyiségben, a kereskedelem révén 
azonban a tartomány belsejébe is utat találtak.17 Scarbantiában is a viminaciumi bronzok 
képviselik a korszak váltópénzeit, a néhány Róma városi sestertius és Dacia provincia18 
külalakjában is a viminaciumiakra hasonló veretei mellett.

A 250-es évek végétől kezdődik az antoninianus „mélyrepülése”. Az elméletileg ezüst-
pénznek számító címlet a gyakorlatban egy kis tömegű (alig 2,5 g), jelentéktelen (2–5 %) 
ezüsttartalmú, hitvány kivitelű rézpénz lett. És hivatalosan ennek váltópénzei lettek volna 
a jóval súlyosabb bronzpénzek! Nem véletlen, hogy a provinciák helyi bronzpénzverései, 
köztük a viminaciumi is, sorra megszűntek erre az időre.

A scarbantiai éremanyagban is nagy számban előforduló, rossz minőségű 
antoninianusok az általános infláció jelei. Aurelianus (270–275) pénzreformja az 
antoninianus külalakján ugyan lényegesen javított, de értékét továbbra sem sikerült hely-
reállítani.19 A reform ugyanakkor stabilizálta a kizárólagos értékpénzt jelentő aranyérmék 
súlyát 1/50-d fontban (6,45 g). Az aranyak azonban igen csekély szerepet játszottak a 
mindennapi éremforgalomban. Vagy tezaurálták őket – már aki tehette –, vagy az adó- és 
egyéb fizetések révén visszakerültek az államkincstárba. Scarbantia éremlelet-anyagában 
ezidáig egyetlen aranyérem sincs, sem a lelőhelyes, sem a gyűjteményi anyagot illetően. 
A közeli Carnuntum e korszakból száramzó sokezres éremleletei között is mindössze né-
hány aureus található.

Diocletianus (284–305) újabb nagyszabású pénzreformmal kísérelte meg hely-
reállítani a birodalmi pénzrendszert. Ennek első lépése 294-ben az elértéktelenedett 
antoninianus verésének megszüntetése volt. Bevezetésre került egy új ezüstpénz, az 
argenteus, amelynek minősége megfelelt a Nero-féle pénzreform alapján vert dénárok 
pénzlábának20 és finomságának. Váltópénzként pedig bevezették a manapság rendszerint 
follisnak21 nevezett, kb. 10 g súlyú (1/32-d font), némi ezüstöt is tartalmazó pénzérmét, 
valamint ennek két kisebb egységét. Az argenteusok a pénzforgalomban meglehetősen 
ritkák, nem véletlen, hogy Scarbantiában sem találkozunk velük. A jó minőségű tetrar-
chia kori follisok is csak csekély számban találhatóak a települések éremanyagában általá-
ban mindenhol, pedig ezek a maguk korában nem voltak ritka érmék. 

17   Torbágyi Melinda: A balácai római villagazdaság érmei. Balácai Közlemények 10 (2008), 7–16.
18   Găzdac-Alföldy, Ágnes – Găzdac, Cristian: The coinage „Provincia Dacia” – a coinage for one province 
only? Acta Musei Napocensis 39–40. (2002–2003), 247–258.
19   Estiot, Sylviane: Monnaies de l’Empire romain. XII.1 d’Aurélien à Florien. Paris – Strasbourg, 2004.
20   A kibocsátott pénzek súlyát nem darabonként határozták meg, hanem hogy egy adott mennyiségű fémből 
– a római pénzverés esetében ez a római font (327 g) – hány darabot vertek ki. Az argenteus pénzlába 1/96-d 
font, vagyis 96 db készült egy fontnyi ezüstből.
21   A címletet a korabeli források egyszerűen csak nummia-nak nevezik. A follis érem elnevezésként csak 
308– 309-ből bizonyítható. Jones, A. H. M.: The origin and early history of the follis. Journal of Roman 
Studies 1959, 34. 4. jegyzet.
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Diocletianus reformja a pénzverés szervezetét is érintette. Már a 3. század közepétől 
egyre inkább megfigyelhető a törekvés a pénzverés decentralizációjára. Egyre több ál-
landó birodalmi verdét létesítettek a tartományokban, így például 262 táján a sisciai (ma 
Sisak, Horvátország) verdét Pannoniában.22 Ez a folyamat a tetrarchia idején teljesedett 
ki, és ezzel párhuzamosan megszüntették az utolsó – alexandriai – helyi pénzverést is. 
A verdékben többé-kevésbé mindenhol azonos típusokat vertek egységes központi irá-
nyítás mellett. A pénzeken következetesen kidolgozott szabályok szerint jelölni kellett a 
verde helyét, a verdén belüli officinát (műhelyt) és a kibocsátásokat. Általában egy-egy 
meghatározott verde biztosította egy adott terület pénzellátását, Pannonia esetében ez 
Siscia volt.

A follis értékállóságát azonban nem sikerült megőrizni, már 307-ben redukálták sú-
lyát (1/48-d font), majd 313-ban ismét (1/96-d font). Ettől kezdve újra elszabadult az inf-
láció. Scarbantia esetében is hirtelen a duplájára ugrott a pénzek száma 313–324 között. 
A 4. századi kisbronzok mindenhol óriási mennyiségben fordulnak elő. Scarbantiában a 
pannoniai átlagtól eltérően Nagy Constantinus uralkodása a legkiemelkedőbb időszak.  
A Constantinus-fiak idején már kevesebb az újonnan érkező érmék száma, és még észreve-
hetőbb az éremforgalom csökkenése a Valentinianusok korában. A pannoniai pénzforga-
lom végét, pontosabban a provincia rendszeres pénzellátásának végét a kutatás 375/378 
tájára teszi.23 Ez egyértelműen megfigyelhető Scarbantia esetében is. A 378. évet követő-
en mindössze néhány rézpénz található az éremanyagban: Gratianus, II. Valentinianus 
és I. Theodosius 378–383 közötti sisciai kisbronzai, valamint Arcadius 388–402 között 
veretett aprócska rézpénze.

Jóval későbbi időből származik I. Iustinianus bizánci császár két arany tremissise 
(538–565), amelyek viszont már egy másik korszak pénztörténetéhez tartoznak, amelyet 
hazánkban a nagy népvándorlás korának neveznek. I. Iustinianus császár volt az a bizánci 
uralkodó, aki még egyszer, utoljára megkísérelte az egykori római birodalom helyreállítá-
sát, s a két kis arany pénzecske talán ezen törekvések keretében jutott Scarbantia vidékére.

22   Bíróné Sey Katalin: Pannoniai pénzverés. Budapest, 1985, 33.
23   Lányi Vera: Pénz. In: Pannonia régészeti kézikönyve. Mócsy A. – Fitz J. (szerk.) Budapest. 1990, 214.


