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I. A kutatás előzményei és célja 

 
A Pannonia területén a Kr.u. 1. század elejétől római importként megjelenő, részben 

folyékony áruk (bor, olaj, halmártás, gyümölcskészítmények, timsó, osztriga (?)) távolsági 

szállítására készített edények (amphorák) összegző kutatása az 1970-es években kezdődött. 

Jelen dolgozat előzményei részben regionális gyűjtések, amelyeket dél-Pannoniában Olga 

Brukner, a Borostyánkőút mentén Bezeczky Tamás, a tartomány egészére kiterjedően pedig 

H. Kelemen Márta végeztek, újabban pedig jelen dolgozattal párhuzamosan Nagy Anna 

szombathelyi és Baranya megyei gyűjtése folytatja.  

A bor, olaj, hal-alapú termékek, egzotikus (tartósított) gyümölcsök és az olajbogyó 

szállításának a bronzkortól elterjedt módja ezek amphorákba történő csomagolása a régészet 

és a történettudomány számára lehetővé teszi, hogy széles kereskedelmi hálózatokat, 

gazdasági-politikai eseményeket, kulturális változásokat felvázolhasson, kutathasson. A 

doktori disszertáció elsődleges célja, hogy a Pannoniába érkező amphorák minél szélesebb 

spektrumát bemutassa, ezek kereskedelmi-gazdasági aspektusát elemezze, rámutatva 

alkalmanként a leszűrhető politikai és katonai eseményekre, vagy kulturális áramlatokra, 

amelyeket értelmezve jobban megismerhetővé válik a tartomány szerepe a Római Birodalmon 

belül és lakóinak élete a római kor Kr. u. 1.-4. században. Fontos tehát kiemelni, hogy az 

amphoraleletek nem önmagukért jelentősek a római kori tartományi gazdasági kutatásban, 

hanem elsősorban a bennük szállított áruk kereskedelme jó mutatója a tartományi étkezési 

szokásoknak, gazdasági kapcsolatoknak és birodalmi tendenciák érvényesülésének az adott 

területen. Az időbeli határokat nem lehetett mereven tartani, mivel mind az amphoraformák, 

mind a tartomány története megkövetelte a Kr.e. 1. századi előzmények ismertetését és 

némiképp a Kr.u. 5. századi, vagy ez utáni leletekre is utalni kellett. A Kr.u. 1.-4. századi 

keret azonban jelzi azokat az időbeli határokat, amelyek között, véleményem szerint, valódi 

amphorakereskedelemről beszélhetünk. 

 

II. Az anyaggyűjtés módszere és a disszertáció szerkezete 

 

A dolgozat alapját egy 2000-2013 között folyt anyaggyűjtés képezi, amelynek során a 

pannoniai lelőhelyek már közölt anyagát és a saját gyűjtésből származó amphoraleleteket 

Access-adatbázisban rögzítettem. Ez alapján összesen 49 pannoniai lelőhelyről, 2559 

amphoralelet elemzésére kerül sor a jelen dolgozat keretei között. Ez a leletanyag mennyiség 

az eddig a tartományból publikált amphoraanyag mintegy kétszerese. Ennek megfelelően 

sikerült a felismert típusok számát is megkétszerezni, amely igen fontos és új támpontokat 
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biztosított a tartomány kereskedelmére és az itt állomásozó katonaság ellátására vonatkozóan. 

A doktori disszertációban szereplő leletanyag felgyűjtésében a már szakdolgozati munkánál is 

használt és nemzetközi kutatásban alkalmazott Hamon – Hesnard - féle módszert 

alkalmaztam. Ennek keretében diagnosztikus leleteket tartanak számon, olyan töredékeket, 

amelyeknél nagyobb a valószínűsége a pontos tipológiai besorolásnak (perem-, fül-, tüske- 

vagy aljtöredék); illetve epigráfiai adatot hordoznak (rajtuk felirat, vagy bélyeg található). Az 

anyaggyűjtés során a leletekről fotó- és/vagy rajzdokumentáció készült. Az anyagmintavételt 

követően a mintákat 10x és 20x nagyításban mikroszkóp alatt vizsgáltam. Az anyagmintákról 

fotódokumentáció készült, hogy a későbbi elemzés során összehasonlíthatóak legyenek 

egymással, valamint egyéb adatbázisok anyagával. 

 A tipológiai besorolás dolgozatban alkalmazott sorrendje figyelembe veszi, hogy az 

adott amphoratípust mely birodalomrészben gyárthatták, valamint annak időrendi kereteit. Ez 

alapján a disszertációban a II. fejezetben az alábbi alfejezetekben szerepeltettem a különböző 

amphoratípusokat: 1.) Pánprovinciális amphoratípus: Dressel 2-4, amelynek formavariánsait 

gyakorlatilag a Római Birodalom egész területén gyártották. Itt külön ismertetem a Római 

Birodalom keleti és nyugati felében készült altípusokat, amelyek Pannoniában előfordultak. 

2.) Kelet-mediterráneumi és kis-ázsiai típusok, ezen belül az égeikumi, krétai, a Kis-Ázsia 

nyugati, majd déli partvidékének gyártmányai, a levantei partvidék, majd pedig a késő-római 

kori típusok kerültek ismertetésre. Itt összesen 20 (+1) típus szerepel. 3.) Az Adria 

partvidékén és a Nyugat-Mediterráneumban készült gyártmányok, sorrendben az itáliai, 

isztriai, galliai és hispaniai amphoratípusok követik egymást. Ebben az alfejezetben 23 

amphoraformát mutatok be. 4.) A Fekete-tenger partvidékének gyártmányai  és a 

(feltételezetten) a Duna-vidéken készült amphorák egy egységbe kerülését azok erős 

regionális kapcsolatai indokolták. Itt 4 Fekete-tengeri és 2, valószínűleg a Duna-vidéken 

gyártott típust ismertetek. 5.) A tipológiai beosztásban az észak-afrikai amphoratípusok 

ismertetése következik, amely produkció formai hagyományaiban eltér az eddig 

felsoroltakétól. Egyelőre 7 különböző típushoz, illetve formacsaládhoz tartozó gyártmányt 

lehetett a pannoniai anyagban elkülöníteni. 6.) Sok esetben semmilyen támpontunk nincs 

egyelőre bizonyos, egyébként jól leírt amphoratípusok gyártási helyére vonatkozóan, ebben az 

alfejezetben 2 ilyen típust ismertetek. 7.) Végül az egyelőre nem pontosan meghatározható 

töredékekkel is foglalkozom, mivel a kutatásban nem ismert még a Római Birodalom 

területén gyártott szállítóedények teljes formaspektruma, ezek meghatározása, leírása 

folyamatosan történik. Az itt bemutatott leleteknek közös jellemzője, hogy anyagminőségük 

alapján kizárható pannoniai helyi gyártásuk, formai alapon pedig gyaníthatóan 
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szállítóedényként funkcionáltak. Elképzelhetőnek tartom, hogy ezek a töredékek idővel új 

kutatási irányok fejlődését fogják elősegíteni, ezért tartottam fontosnak szerepeltetni őket a 

disszertációban. 

A leletek tipológiai besorolását az anyag lelőhelyenkénti elemzése követte a III. 

fejezetben. Ennek sorrendje a pannoniai úthálózat meghatározó útvonalai mentén történt, 

figyelembe véve a lelőhelyek egykori funkcióit (tartományi központok; katonai erődök és 

vicusaik; villa-, vagy villaszerű környezet), vagy kísérletet téve annak meghatározására. Jelen 

disszertáció keretei között az amphoraleletek lelőhelykataszterét 8, korábbi publikációkban 

még nem tárgyalt lelőhely bevonásával tudtam bővíteni. 

A dolgozat IV. fejezete olyan háttérkutatásokat tartalmaz, amelyek vitálisak voltak az 

amphorák tartományba érkezésének szempontjából. Így fontos volt megvizsgálni a szállításuk 

rekonstruálásához szükséges módokat (tengeri, folyami és szárazföldi szállítás), valamint itt 

tárgyalom a tartomány tranzitjellegét némiképp megvilágító barbarikumi leleteket is. Ebben a 

fejezetben igyekeztem felgyűjteni az ezeknek a kutatásoknak alapot adó epigráfiai anyagot, 

valamint ókori forrásokat. Hasonlóan a szállítási útvonalakhoz és a szállítás módjaihoz, 

behatóan foglalkozni kellett a szállításban és a kereskedelem egyéb mozzanataiban résztvevő 

személyekkel, a nagykereskedőktől / katonai beszállítóktól kezdve, a kereskedelmi 

szervezeteken keresztül a fogyasztókig. Ezek felismerése is elsősorban a feliratos 

emlékanyagra támaszkodhat, amely azonban nagyon töredékes Pannonia esetében. A fejezet 

utolsó alfejezete foglalkozik azzal a nagyobb gazdasági egységgel, amelybe Pannonia is 

tartozott, nevezetesen a publicum portorii Illyrici vámkörzet működésével, illetve tárgyalom 

az egyelőre biztosan nem megállapítható vám mértékét. 

 A disszertáció V. fejezete tartalmazza az eddigiekből leszűrhető eredményeket 

és periódusokba rendezve összegzi a Pannoniában megfigyelhető kereskedelmi-gazdasági 

tendenciákat. Ezt követi három olyan függelék, amelyek bizonyos részkutatások eredményeit 

összegzik, vagy adott esetben információanyaggal támasztanak alá egy-egy korábban tárgyalt 

kérdéskört. Így az 1. Függelékben közöljük az ELTE TTK Kőzettan-Geokémia tanszékével 

közös petrográfiai kutatások eddig még publikálatlan eredményeit, amelyben Dr. Szakmány 

György és Dr. Józsa Sándor vett részt. Ezek a mikroszkópos vizsgálatok az adott 

amphoratípusok gyártóhelyeinek feltérképezéséhez és gyártási technológiáihoz nyújtanak 

fontos adatokat. A dolgozat készítése során egy másik petrográfiai kutatásra is sor került az 

Aquincumi Múzeum, az Università degli Studi di Pisa és az Università degli Studi di Genova 

DISTAV-tanszékével együttműködésben, amelynek során az aquincumi Meggyfa utcai 

leleteket vizsgáltuk. Ezekre a publikált eredményekre a II. fejezetben utalunk a megfelelő 
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típusoknál. A 2. Függelékben összegeztem a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a 

Pannonia szőlő- és borkultúrájáról való ismereteinket, amelyek fontos információt nyújtanak 

az amphorákban szállított borok importjának megváltozására a Kr.u. 2. század közepétől 

kezdődő időszakban. A 3. Függelékben egy, az amphorakutatást kiegészítő témával, a római 

kori hordóleletekkel foglalkozom, az ezekről összegyűjtött információk is segítenek az 

amphorákban behozott borok mennyiségének megfelelő értelmezésében. 

A disszertáció szövegét a felhasznált irodalom jegyzéke, a leletek katalógusa, az eddig 

részben közöletlen amphoraleletek rajzai és fotói, mikroszkóppal készült anyagmintafotók 

táblái, valamint a fontosabb típusok elterjedési térképei zárják. 

 

III. A disszertáció eredményei 
 
Az amphoraleletek jól érzékelhetően a legkorábbi időszaktól (Tiberius – Claudius-kor) a főbb 

katonai felvonulási útvonalak mentén kerülnek elő, amely ebben az esetben a Száva és 

Dráva–mentén futó utak, valamint a Borostyánkőút. Ezek azok a leletcsoportok, amely már 

nem a helyi kelta arisztokrácia részére érkező, egy-egy darabos ajándékként értelmezendőek. 

Kis mennyiségük alapján föltételezhető, hogy nem a teljes katonaság folyamatos ellátásáról 

van szó, hanem a Mediterráneumból származó tisztek, a vezérkar igényeinek kielégítéséről 

egy olyan vidéken, ahol addig valószínűleg nem volt borkészítés, olajültetvények pedig sosem 

honosodhattak meg; nincs tengere, hogy a klasszikus halszószok in situ elkészíthetőek 

volnának. Fontos hangsúlyozni, hogy idegen tárgyak, idegen árucikkek, és ez által idegen 

étkezési szokások hordozói a későbbi Pannonia területén, a tartomány hódításának korában. 

A késő Claudius-Nero-kortól a Borostyánkőút mellé a Duna-menti lelőhelyek is 

felzárkóznak, a Domitianus-korra pedig már egyenrangúvá válik ez a két fő útvonal. A 

Hadrianus - kora-Antoninus-kor egyértelműen az amphorákban szállított importáruk 

behozatalának fénykora. Összegezve tehát a Tiberius – Hadrianus/Antoninus-kor közötti 

időszakot a pannoniai amphorakereskedelem 1. periódusának tekinthetjük, amelyhez a 

tartományból felgyűjtött anyag 72,6%-a tartozik. A leletek változatos formaspektrumot 

mutatnak, 45 különböző típussal, 43 lelőhelyről. Ennek a periódusnak a kezdeti időszakában 

(1A) a hispaniai és galliai termékek még jelen voltak. Ezeket a Flavius-kortól egyértelműen 

kiszorították az észak-itáliai és isztriai (adriai) termékek, amelyek részesedése a pannoniai 

piacon ekkor 50% körüli, szemben a korai időszak galliai és hispaniai áruéival, amelyek 

részesedése együtt kb. 11%-ra tehető. A keleti és égeikumi behozatal ebben az időszakban 

19,6%. Az 1. periódusban még számolhatunk olyan luxustermékekkel, mint a Camulodunum 
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189-típusban szállított levantei datolya/füge, vagy a Schörgendorfer 558-típusban szállított 

olívabogyó. 

A késő-Antoninus-korra azonban az amphorák száma a Borostyánkőút mentén 

drasztikusan lecsökken/megszűnik, a limes-menti központokban pedig stagnál. A Kr.u. 

150/160-as évek – 260/270-es évek közötti időszakra tehetően 22 típust tudtam elkülöníteni, 

27 pannoniai lelőhelyről. Az erőteljesen hanyatló tendenciát jól mutatja, hogy a pannoniai 

amphoraleleteknek csupán 18,4%-a keltezhető erre a 2. periódusra. Ennek a mennyiségnek 

57,5%-át az Égeikumból érkező borok és olajok, míg 29,5%-át hispaniai olaj teszi ki. A 

markomann háborúk egyértelmű törést jelentettek a behozatal volumenében, ugyanakkor ettől 

kezdve egy újabb ellátási útvonal is feltűnik: megjelennek a Fekete-tenger partvidékén készült 

termékek (elsősorban boros és halszószos edények mutatják ezt), amelyek a piac 6,8%-ából 

részesednek. Pannonia esetében ezeknél felmerülhet, hogy vontatott hajókon, a Dunán is 

érkezhettek jelenleg ismert pannoniai lelőhelyeikre, Aquincumba és onnan Albertfalvára. 

Újdonság az 1. priódussal összevetve az észak-afrikai amphorák jelenléte is, amelyek ennek 

az időszaknak az anyagában c. 2,9%-ot tesznek ki. A. 2. periódusban tapasztalható drasztikus 

csökkenés köszönhető egyrészt a katonai ellátás uniformizálódásának, amelyben már csak 1-2 

amphoratípusban érkeznek a katonák részére termékek, mivel a hangsúly áttevődik a helyi 

beszerzésekre és a gyengébb minőségű ellátásra. Feltételezhető, hogy már a tartományban 

élők igényrendszere sem kívánta meg, illetve nem engedhették meg maguknak az 

amphorákban hozott drága termékek vásárlását. Pannonia bor tekintetében bizonyosan 

önellátóbbá vált és hordókban közelebbi tartományokból is beszerezhető vált ez az áru. 

A pecsétek alapján a Kr.u. 250/270-es évekre keltezhető amphoraanyag tűnik a 

pannoniai katonai ellátmányok utolsó korszakának. Erre az időszakra az amphorabehozatal a 

limes mentén drasztikusan lecsökken, a Borostyánkőúton pedig szinte ilyenről már nem is 

beszélhetünk. A tartomány belső területei mindvégig szinte „lakatlan szigetként” vannak jelen 

a térképen, egy-egy szórványos lelettel. Különösen igaz ez a Balatontól délre, a Dráváig 

húzódó területre, ahol célzott kutatást követően bizonyítottá vált az amphorák szinte teljes 

hiánya a leletanyagaban. Ez nem feltétlenül jelenti az amphorákban behozott termékek 

hiányát is ezeken a területeken, mert kisebb kiszerelésben (korsókban, kisebb urnákban) 

elképzelhető, hogy valamennyi ide is eljutott belőlük. Mindazonáltal ezen termékek hiánya, 

vagy megléte fontos támpontot jelent, hiszen az amphorák nem véletlen-, vagy próbaszerűen 

jelentek meg egy adott fogyasztói piacon, hanem célzottan, egy meghatározott fogyasztói kör 

igényének megfelelően. 
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A pannoniai amphora import utolsó, 3. periódusa tehát a Kr.u. 3. század közepétől – 

harmadik negyedétől indul és véleményem szerint a Kr.u. 4. század végéig körvonalazható. A 

teljes amphoraanyag kb. 1%-a tartozik mindössze ebbe a periódusba, bár ennek a korszaknak 

a típusaihoz tudunk a legkevésbé tartalmat társítani, ezért nehéz megbecsülni az importált áru 

mennyiségét és valódi jelentőségét. Az itt megjelenő késő-római típusok a Mediterráneumban 

mindenhol megfigyelhető, katonai ellátáshoz kapcsolódó spektrumot mutatják. Tartományi 

szinten a kor ízlésének, étkezési kultúrájának változása is meghatározhatta ezt a képet, de egy 

nagyobb folyamat része is volt mindez, amely az egész Római Birodalmat jellemezte ebben 

az időszakban és amelynek hátterében a Római Birodalom gazdasági széttagozódása áll, 

amely a kül- és belpolitikai bizonytalanság következtében alakult ki. 

A pannoniai leletek és a tartományba irányuló szállítási útvonalak (elsősorban az 

adriai tengeri útvonal) mentén feltárt leletanyag-csoportok összetételének vizsgálata azt 

mutatta, hogy helytelen kizárólag az amphorák eredete, gyártási helyszíne alapján minden 

esetben közvetlen kereskedelmi kapcsolatra következtetni Pannonia és Római Birodalom 

többi tartománya között. A kereskedelmi kapcsolatok jellegét inkább a katonaság, a hivatali 

vezetőréteg és az illyricumi vámkörzet kapcsolati rendszerén keresztül tűnt érdemesebbnek 

vizsgálni. A tartományból nem került elő sem olearius-t, sem vinarius-t említő felirat, 

ugyanakkor megkísérelhető volt a negotiatores-t említő feliratok és ismert kereskedőcsaládok 

emlékeinek felgyűjtésével azon társadalmi réteg körvonalazása, akik az amphorákban 

szállított árukkal kereskedtek és fogyasztották is ezeket. Ezeknek a családoknak a 

leszármazottai igen gyakran a tartományi katonai ellátást irányító officium consularis 

bizonyos tisztségeit viselték, illetve a jelentősebb pannoniai települések vezetésében jelentek 

meg. Az amphorákban érkezett termékek rendelői között bizonyosan a tartományi elit és a 

hivatalnokréteg tagjait sejthetjük, . 

A pannoniai amphoraanyag meghatározó részben azonban katonai csapatellátásként 

érkezett, amely kitűnik a leletanyag pannoniai elterjedéséből és mennyiségi megoszlásából is. 

A katonaság, a vámhivatali conductores és a kereskedők kapcsolatai, érdekeinek 

összefonódása (mint ahogy az többek között C. Calcinius Tertianus, vagy T. Iulius Capito 

esetében felmerült), meghatározó lehetett a katonaságnak rendelt szállítmányok beszerzésére 

vonatkozóan is a Kr.u. 1 - 2. században. Az ezt követő időszakban, a Kr.u. 180-as évektől 

mind a vámrendszer, mind a katonai ellátás rendszere, mind pedig az amphoraleletek 

összetétele és mennyisége átalakult és mindez egy öszefüggés-rendszert mutat. 

A pannoniába érkező áruk után fizetendő vám mértékét továbbra sem lehet 

megnyugtató módon meghatározni, de több tényező együttesen is arra mutat, hogy ez 
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magasabb lehetett a galliai, hispaniai, egyiptomi, vagy keleti vámoknál (2-2,5%), de talán 

nem volt azonos a Római Birodalom külső határain a Severus-kortól szedett octava-val 

(12,5%) sem. A viszonylag magas vám részben megmagyarázná, hogy miért váltották fel az 

isztriai és észak-itáliai termékek a korai galliai és hispaniai árukat, bár az ugyanekkor 

forgalomban lévő égeikumi és kelet-mediterráneumi amphoratípusok nem támogatják ezt a 

hipotézist.  

Összefoglalva tehát négy pontban lehet megfogalmazni a pannoniai amphoraanyag 

vizsgálatakor leszűrhető következtetéseket: 

1.) Az amphorákban elsősorban bor, olaj és halalapú termékek érkeztek, amelyek közül a 

két utóbbi természetszerűleg a kereskedelem, az import függvénye volt és maradt is, 

a tartomány fennállásának teljes idejében. 

2.) Ahogyan az amphoraleletek a római csapatok – és kiemelten azok vezérkarának - 

megjelenésével függnek össze Pannonia területén, úgy el is tűnnek azok 

kivonulásakor, a tartományrészek feladásával. A pannoniai amphora-behozatal 

követte az egész Római Birodalomban ható gazdasági tendenciákat, azokkal szerves 

egységben lehet értelmezni a tartományban megfigyelhető jelenségeket is. 

3.) A mediterrán típusú étrend nem gyökerezett mélyen, nem vált az élet természetes 

velejárójává a tartomány egészében. Ennek az étrendnek a fontos elemei mindig a 

kereskedelem függvényei voltak, és az ezt fenntartó társadalmi elemek (mediterrán 

kultúrájú katonaság, tartományi elit) nem maradtak meg a tartományban. 

4.) Fontos szem előtt tartani az amphorákban szállított termékek alkalmankénti 

megjelenésének lehetőségét, amikor egy kiemelkedő alkalom (hivatali beiktatás, 

évforduló, temetés, adott esetben kliensi viszony megpecsételése, vagy akár 

felajánlásként, istenek részére) okot szolgáltathatott különleges megrendelések, 

vásárlások és ajándékozások lebonyolítására. 
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