
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 
 

 

 

 

Doktori disszertáció 

tézisei 

 

 

 

 

Vida István 

A markomann-szarmata háború kronológiája 

Marcus Aurelius Duna-vidéki háborúi a numizmatika tükrében 

 

 

 

 

 

 

Történelemtudományi Doktori Iskola 

Doktori Iskola vezetője: Dr. Endrődy Gábor DSc, tanszékvezető egyetemi tanár 

Régészet Doktori Program 

Doktori Program vezetője: Dr. Borhy László CMHAS, tanszékvezető egyetemi tanár 

 

A Bizottság tagjai: 

A Bizottság elnöke: 

Dr. Raczky Pál CSc, egyetemi tanár 

Bírálók:  

Dr. habil. Bartus Dávid PhD, egyetemi adjunktus 

Dr. Zsidi Paula PhD, címzetes egyetemi docens 

A Bizottság titkára:  

Dr. Szabó Dániel PhD, egyetemi adjunktus 

A Bizottság további tagjai:  

Dr. Facsády Annamária PhD 

Dr. Gabler Dénes DSc, címzetes egyetemi tanár 

Dr. habil. Kalla Gábor PhD, tanszékvezető egyetemi docens 

 

Témavezető: 

Dr. Borhy László CMHAS, tanszékvezető egyetemi tanár 

 

 

 

Budapest, 2017. 



 

A disszertáció címét hosszas mérlegelés után választottam. A háború elnevezése már a 

forrásokban és az epigraphiai emlékeken is nagyon változatos. A különféle elnevezéseket 

összefoglalóan Kovács P. gyűjtötte össze.1 Döntésemet a markomann-szarmata háború 

kifejezés mellett, részben numizmatikai, részben kutatástörténeti okok indokolták. Az 

éremverésben, különösen a háború első szakaszának első nagy római sikerei idején a germánok 

és a szarmaták felett aratott győzelmek jelennek meg. Így talán a germán-szarmata háború lett 

volna a leghelyesebb. A kutatásban azonban annyira elterjedt a markomann háború(k) 

kifejezés,2 hogy egy új terminus használata zavaró lett volna, így a germán jelző helyett 

megtartottam a legjelentősebb ellenség nevére való utalást.3 Ugyanakkor szükségesnek éreztem 

a szarmata jelzőt is, hiszen a szarmaták legyőzése, ha valamivel kevésbé is hangsúlyosan is, 

mint a germánoké, de szintén jelentős részét képviseli az érméken kifejtett propagandának, így 

egy numizmatikai megközelítés esetén mindenképpen ide illőnek tartottam. 

 

 

1. A disszertáció témája és célkitűzései 

 

A Római Birodalom Marcus Aurelius-kori, a germánok és szarmaták ellen váltakozó 

szerencsével folytatott háborúinak története az írott források és az epigráfia oldaláról a korszak 

alaposan feldolgozott területe. Ezen forráscsoportok alapján a korszak eseménytörténetét már 

részletesen rekonstruálták, de máig maradtak még fehér foltok és megválaszolatlan kérdések. 

A továbblépéshez mindenképpen új forráscsoportok bevonására volt szükség. Az egyik ilyen 

forráscsoport a numizmatika, amelynek eredményeit már a korábbi kutatók is részben 

felhasználtak, de átfogó, minden részletre kiterjedő érmészeti összefoglalás ez idáig nem 

született. A numizmatikai emlékek jelentik azt a tárgycsoportot, amely egyedüliként egy időben 

keletkezett magukkal az eseményekkel. 

Numizmatikai szempontból két irányból lehet megközelíteni a kérdést: az egyik a 

háború időszakának pénzverése, a háború eseményeinek bemutatása az érmeken, valamint a 

háború hatása az érmészetre. Természetesen ezt a forráscsoportot is fenntartással kell kezelni, 

hiszen az érmékről sem a valóságot és a teljes igazságot ismerhetjük meg, hanem azt, ahogy a 

kormányzati propaganda az eseményeket láttatni akarta: a sikerek eltúlzottak lehetnek, a 

vereségekről nem esik szó, de a hallgatásból – elhallgatásból – is lehet következtetéseket 

levonni. 

A másik megközelítési mód a markomann-szarmata háború során elrejtett éremkincsek 

összegyűjtése és vizsgálata, amelyekből további következtetéseket lehet levonni a háború 

eseményire vonatkozólag. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy szigorúan csak numizmatikai szempontokat vettem 

figyelembe. Az ezek segítségével kapott adatokat értelmeztem, de nem próbáltam meg ezeket 

mindenáron történelmi eseményekhez kötni, egyes, az írott forrásokban vagy epigráfiai 

emlékeken említett események megtörténtét igazolni vagy cáfolni 

 

 

 
                                                      
1 Kovács P., Marcus Aurelius esőcsodája és a markomann háborúk. (Pécs 2005) 
2 És természetesen idegen nyelvi megfelelői pl. Marcomannic wars, Markomannenkriege. 
3 Császárkori pénzverésben egészen a harmadik század 2. feléig nem jelennek meg germán törzsek nevei, 

bármelyik népet győzte is le a császár a germánok közül, csak Victoria Germanicaként utalnak rá. II. Claudius az 

első uralkodó, aki a germánok egyik törzsét, a gótokat név szerint említi érmein. 



2. A disszertáció felépítése, módszerei 

 

Disszertációmban két forrásanyagot dolgoztam fel, ennek megfelelően két nagy 

egységből épül fel. Az első a kortárs római pénzverés, az éremkibocsátások során át követtem 

a háború eseményeinek bemutatását, illetve hatását az éremverésre. A 167-től 181-ig terjedő 

időszak pénzverését elemzem, mivel ebben az időszakban találhatunk az érmeken a háborúra 

való utalást, ezen belül is a markomann-szarmata háborúval összefüggésbe hozható 

éremtípusokat. Munkám során ebben a fejezetben csak a numizmatikai adatokat igyekeztem 

figyelembe venni, más forrásokat csak akkor vontam be, ha az érmék mondanivalójának 

megértéséhez ez elengedhetetlen volt. 

Az éremverést emissziónként, a lehető legszűkebb időbeni bontásban elemeztem, hogy 

minél pontosabb, részletesebb képet alkothassak a megjelenített események időrendjére. Ehhez 

a W. Szaivert4 által kialakított rendszert vettem át, de egyes érmeket indokolt esetekben 

átsoroltam más emisszióba, illetve kiegészítettem az azóta ismerté vált érmekkel. 

A vizsgált éremtípusok fényképét – vagy ha ezek beszerzése nem volt lehetséges azonos 

éremképű darabokét – minden emisszióhoz mellékelten mutatom be. 

A disszertáció második nagy egységében a markomann-szarmata háborúval kapcsolatba 

hozható, vagy korábban kapcsolatba hozott éremkincseket dolgoztam fel. Katalógust nem 

különítettem el, mert a leletek elemzése a dolgozat szerves részét képezi, hiszen ez alapján 

lehetett csak eldönteni, hogy a lelet valóban kapcsolatba hozható-e a markomann-szarmata 

háborúval, elég információ áll-e rendelkezésre a leletről a történések esetleges keltezésére. Így 

egy különálló katalógus nagymértékű átfedést, sok ismétlést jelentett volna. 

Dolgozatomban elsősorban a közölt leletanyagra támaszkodtam, emellett pedig adattári 

kutatásra, régi leletleírásokra, de ha új, közöletlen leletekről tudomást szereztem – mind a hazai, 

mind a külföldi feldolgozókkal kapcsolatba lépve, egyelőre publikálatlan tudományos 

eredményeiket felhasználva – azokat is igyekeztem beépíteni. 

A régi, elavult hivatkozássokkal közölt vagy közöletlen, de meghatározott leleteket a 

modern szakirodalom segítségével újra határoztam, ezeket az újra feldolgozott leleteket a 

dolgozat függelékében közöltem. Az új meghatározások gyakran módosították a leletek 

elemzett belső megoszlását, sőt nem egyszer záródásukat is. 

Az éremleletek feldolgozása során csak az érmékből és – ha ismertek – a 

lelőkörülményekből származó információkra támaszkodtam, mert a markomann-szarmata 

háború történetének sok évtizedes kutatása során olyan sok bizonytalan elmélet, következtetés 

épült egymásra és vert gyökeret a kutatásban, hogy ezeket egyenként feldolgozni, esetleg 

cáfolni lehetetlen lett volna. 

A birodalom egykori területén talált éremkincseket a könnyebb áttekinthetőség 

érdekében tartományonként dolgoztam fel, a barbaricumi leleteket pedig földrajzi bontásban (a 

Kárpát-medencétől nyugatra, a Kárpát-medencében és a Kárpát-medencétől keletre talált 

éremleleteket). 

A dolgozat függelékében található a térképmelléklet, ahol az éremkincsek lelőhelyeit a 

fent említett bontásban jelöltem. Mivel dolgozatomban nincs külön katalógus, ezért a 

térképekhez kapcsolódóan áttekintő táblázatokban adtam meg az éremkincsek főbb adatait 

                                                      
4 Szaivert, W., Die Münzprägung der Kaiser Marcus Aurelius, Lucius Verus und Commodus (161–192). (Wien 

1986): egy könnyen átlatható és pontos – a RIC-nél részletesebb – kronológiát dolgozott ki az időszak pénzeinek 

keltezésére, amely a numizmatikusok általánosan elfogadott. 



(lelőhely – anyag – eredeti darabszám – leírt / jelenlegi darabszám – záródás – elrejtés módja – 

egyéb tárgyak a leletben). 

A térképmellékletet a diagramok követik. Ahol szükséges volt, és lehetőség volt rá 

átdolgoztam az érmék uralkodók szerinti megoszlását, és a tényleges veretőket tüntettem fel. 

Ez részben egyszerűsítést is jelentett, a császárok családtagjainak vereteit besoroltam a 

mindenkori uralkodó vereti közé. Az időrendi megoszlás bemutatásakor ugyanazokhoz az 

alapdiagramokhoz ragaszkodtam, még ha látszólag feleslegesen sok üres oszlop is szerepel 

rajtuk, mert csak így lehet világosan összehasonlítani a leleteket. 

A függeléket az újrahatározott éremkincsek közlése zárja. A disszertáció elkészítése 

során sok éremkincset áthatároztam, újra feldolgoztam. A mellékletek között ezek közül csak 

azok szerepelnek, amik közöletlenek voltak, vagy a szerkezetük vizsgálatához, záródásuk 

megállapításához, mindenképpen szükséges volt egy új, modernebb katalógusokkal történő 

feldolgozás. 

 

 

3. A disszertáció főbb eredményei 

 

Az éremkincsek feldolgozása során több, a háborúhoz kapcsolt éremkincsről sikerült 

bebizonyítani, hogy elrejtésük nem, vagy nem feltétlenül annak eseményeihez kapcsolódik.  

Több helyen is olvashatunk a markomann-szarmata háború előtti, Antoninus Pius kori 

nyugtalanságról, a biztonságérzet megrendüléséről, amit éremkincsekkel támasztanak alá: 

Poetovio (záródása 152) – a leletben mindössze 11 érem volt, Zalahosszúfalu (záródása 153) – 

valójában a hamisítványok figyelembe vételével legkorábban 159, de mindkettő hiányos lelet, 

Bonyhád (záródása 154) – valójában 158, Szemely (záródása 158) – valójában Marcus Aurelius 

kori, Bara Osatina (záródása 160) – töredékes lelet, a meglévő daraboknak is több mint a fele 

meghatározhatatlan. Így a háború „előszele” numizmatikailag nem kimutatható. 

Szintén több szerzőnél találkozhatunk egy jelentős 168–169-ben záruló leletek alkotta 

horizonttal. Ez három éremkincs esetében (Gummern, Carnuntum, Katafa) helyes is, de a 

witzelbergi „leletben” modern hamisítványok voltak, a mocsoládi lelet 164-ben, a baranyavári 

165-ben zárul. A katafai lelet elrejtése pedig kis darabszáma (18 aureus) és az aranyfelhalmozás 

sajátosságai miatt évekkel később is történhetett. 

A leletek kizárása mellett új leleteket is be sikerült vonni a kutatásba, mint például a 

szigetcsépi és a brigetiói éremleleteket. 

A Pannonia inferiori és a Moesia inferiori éremkincsek alapján a háború kezdetét egy-

másfél évvel előrébb keltezhetjük. 

Az italiai betörés szinte nem kimutatható, egyedül Opitergium/Oderzo Ammianus 

Marcellinus által említett pusztulását jelzi éremkincs, és feltehetően ide sorolható a veronai lelet 

is. Az éremleletek hiánya azt mutatja, hogy a tényleges pusztulásnál sokkal nagyobb volt a 

megrázkódtatás, amit a két és fél évszázad után Italiában újra megjelenő ellenség okozott. 

A 170-es kosztobók betörés numizmatikailag nem kimutatható, egyetlen éremkincs sem 

ismert Moesia inferiorból vagy Thraciából, amik biztosan ekkora lennének keltezhetőek. Ez 

talán összefüggésbe hozható azzal, hogy a leletek legnagyobb részt a háború korai éveiből 

származnak, egyrészt azért, mert a lakosságot felkészületlenül érték az első támadások, 

másrészt pedig a rómaiak fokozatosan kiszorították a barbárokat a birodalom területéről. 

A Barbaricum területén talált éremleletek értelmezésénél sokkal több problémába 

ütközünk, mint a Római Birodalom területén talált leletek esetén. A területen aktív, 



mindennapos pénzhasználattal, pénzforgalommal nem számolhatunk. A leletek záródása 

leginkább nem az elrejtés időpontját adja meg, hanem azt mutatja, hogy a pénzek mikor kerültek 

ki a birodalomból. 

A barbaricumi leletanyag azonban a kutatás jelenlegi állása szerint nem alkalmas arra, 

hogy a markomann-szarmata háború kronológiáját segítségükkel pontosítsuk. A leletek 

koncentrálódása egyes területeken sem egyértelműen magyarázható: jelenthetik a kutatás 

egyenetlenségét, utalhatnak arra, hogy honnan jöttek a támadók, mely területekre jutott a 

zsákmányból, de az is lehet, hogy a római ellencsapások irányát határozzák meg. 

 

 

A markomann-szarmata háború kronológiája a pénzverés és az éremleletek alapján 

 

165 

Az éremkincsek alapján támadás éri Moesia Inferiort és Pannonia Inferiort. A Pannonia elleni 

támadás esetleg kiterjed Pannonia Superior középső területeire. 

166 

A sotini éremkincs alapján támadás éri Pannonia Inferior déli részét. Lehetséges, hogy az év 

végén a barbárok támadást intéznek Raetia ellen. 

167 

Az éremkincsek tanúsága szerint a Duna-menti limes teljes egészén barbár betörések voltak: 

támadás érte Raetiát (vagy már az előző évben), Noricumot, Pannonia Superiort, Daciát és 

Moesia Inferiort. 

A pénzverés alapján, az év végén Marcus Aurelius és Lucius Verus együttesen indul hadjáratra 

a barbárok ellen. A császárok megosztják a feladatokat egymás között, Marcus Aurelius a 

stratéga, a háború irányítója, a csapatok tényleges irányítása Lucius Verus feladata. 

168 

Az év elején, a hadjárat kezdetén a rómaiak sikereket érnek el, A Lucius Verus vezette hadsereg 

győzelmet arat. Az év folyamán a támadás kifullad, nincs átütő erejű győzelem. 

Az éremkincsek alapján támadás éri Moesia Superiort. 

Az év végére a hadjárat teljes kudarc, a rómaiak esetleg vereséget is szenvednek. Marcus 

Aurelius betegeskedésének kezdete. 

169 

Az év elején a császárok visszaindulnak Rómába. Lucius Verus halála. Marcus Aurelius az év 

közepén Rómában tartózkodik. 

A carnuntumi 3. éremkincs alapján támadás éri Pannoniát. A gummerni és az oderzói 

éremkincsek alapján leghamarabb ekkor érheti támadás Italiát. 

Az év végén Marcus Aurelius ismét elhagyja Rómát, hogy hadjáratot vezessen a barbárok ellen. 

170 

A hadjárat tényleges megindítása az év elején történik. A rómaiak kezdeti sikereket aratnak, 

túlértékelhetik a győzelmeiket, a hadjárat gyors befejezésére számítanak. De tavasszal 

katasztrofális vereséget szenvednek. Az év hátralévő részében a rómaiak tehetetlenek a 

barbárokkal szemben. 

171 

A rómaiak továbbra sem érnek el sikereket, melynek következtében tavasszal mozgolódás 

támad a hadseregben. 



Ősszel sikerül csak döntő győzelmet aratni a germánok fölött, megindul az ellenség kiszorítása 

a birodalom területéről. Az év vége újabb hadjárat előkészületeivel telik. 

172 

A római hadsereg Marcus Aurelius vezetésével átkel a Dunán. a háború immár nem a birodalom 

területén, hanem a germánok földjén zajlik. 

A villámcsoda lehetséges időpontja. 

Az év végén Marcus Aurelius visszatér Rómába. 

173 

A háború folytatódik immár a szarmaták ellen, az érmek nem utalnak részletekre. 

174 

A háború tovább folytatódik, részleteket továbbra sem ismerünk. A sikerek hiányára utalhat az 

év második felében a hadseregben meginduló nyugtalankodás. 

175 

Tavasszal az Avidius Cassius lázadása ellenére folytatódó harcok a szarmaták felett aratott 

római győzelmet hoznak. Véget ér a háború első szakasza. 

176 

Ősszel Marcus Aurelius és Commodus triumphusszal ünneplik győzelmüket Rómában. 

177 

A harcok kiújulnak, támadás éri Pannoniát és Daciát. 

A két uralkodó – hasonlóan, mint 167-ben Marcus Aurelius és Lucius Verus – megosztja a 

feladatokat. A csapatok közvetlen irányítása Commodus feladata. 

A első győzelem után a rómaiak súlyos vereséget szenvednek.  

178 

A háború folytatódik, Daciát újabb támadás éri, az érmek nem utalnak a részletekre, ennek 

valószínűleg a római sikerek elmaradása az oka. Ez vezethet az ősszel a hadseregben fellépő 

nyugtalansághoz is. 

179 

Az év tavaszán a rómaiak győzelmet aratnak. A háború tovább folytatódik, az érmek most sem 

utalnak részletekre. 

180 

Az év elején meghal Marcus Aurelius a háború befejezése előtt. Commodus visszatér Rómába, 

a harcok lezárulnak. 

Commodus az év végén tartja triumphusát. 
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