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Fábián-Rigó Attila

A JÁSZSÁGI SZARMATÁK TÖRTÉNETE ÉRMEGYŰJTŐ SZEMMEL

Hetven évvel ezelőtt nagyapámnak és testvéreinek a tanyái, a Bathó tanyák a „Limes Sar-
matiae”1 ‒ a szarmata „Kisárok”, a régi római sánc ‒ a mai Ágói határút mellett sorakoztak. 
Hild Viktornak, a lelkes múzeumbarátnak és műgyűjtőnek ‒ a Jászság római korának leg-
jelentősebb kutatója volt ‒ sok római érméje került ki erről a határrészről.2 Régóta foglal-
koztatja a régészeket és a történészeket a Jászság alföldi viszonylatban gazdagnak számító 
római császárkori numizmatikai leletanyaga3 és sűrű római-szarmata úthálózata. A jászok-
nak, ha nem is bizonyíthatóan az őseik, de rokonaik voltak az Alföld szarmata népei: a jazi-
gok, a roxolánok és az alánok. Itt a Jászságban mindenütt gabonás gödreik, körárkos teme-
tőik felett járunk, azokon a földeken szántunk és vetünk, melyek nekik is teremték a kölest 
a kásájukhoz, az árpát a sörükhöz. Ezt a vizet itták, itt legeltek a Zagyva, Hajta és a Tarna 
partján nyájaik, gulyáik és méneseik. Hazájukként védték ezt a földet, csatornákat ástak, 
erdőt irtottak. Kezük munkája nyomán vált a Jászság először kultúrtájjá. A legtöbb nyelven 
ugyanúgy nevezik a jazigokat, mint a jászokat, a német Jazygen, Jassen, az angol Jazygi-
ans, az olasz iazigo, a francia Iazyges, vagy akár a lengyel Jazygowie neveken mindkét 
népcsoportra vonatkoznak.4 ugyanez a helyzet a Jászság megnevezéseinél. Az olasz pease 
dei Iazighi, a francia le pays iazyge, az angol Jazygia azon kevés terület közé számítja a 
Jászságot, amely megőrizte ókori elnevezését, mint (V)Andalúzia a vandálokét, Türingia a 
Tervingi gótokét, Burgundia a burgundokét. A jászok őseit a régebbi korokban a szarmata 
jazigokban keresték. A XIX. században még azt gondolták, hogy a római császárkorban az 
Alföldön nagy tömegben élt szarmaták az alánok közvetlen utódai. A Jászság címerében 
szereplő római császárkori jazig lovas jelképe volt a területen élt szabad szarmatáknak. 
Egy világbirodalom árnyékában, ellenséges és szövetséges kisnépek gyűrűjében élték meg 
a IV. század kárpát-medencei klímaváltozását, míg végül az ókor végét jelentő migrációs 
folyamatok, a nagy népvándorlás vetett véget uralmuknak. Lengyelországon kívül egyedül 
a Jászságban létezett élő szarmata hagyomány. Emlékezni rájuk jászokként kötelességünk, 
történelmükből okulni feladatunk.

De kik is voltak a szarmaták?5 A Kárpát-medencében a római kor legjelentősebb barbár 
lakossága a szarmata volt. Mai településhálózatunkhoz képest is példátlanul sűrűn lakták 
be az Alföld Duna-Tisza közi, később tiszántúli részét. Az elsőnek érkező jazigokat később 
követték sztyeppei rokonaik, a roxolánok, majd idővel az alánok is. A Kr. utáni I. századtól 
több mint négy évszázadon keresztül birtokolták a területet. 

1 Garam É. – Patay P. – Soproni S.: 1983 Sarmatisches Wallsystem im Karpatenbecken. RégFüz Ser. 2, Nr. 23. Bp.
2 Szolnok megyei éremtani adatok Hild Viktor jegyzeteiből.  H. Vaday Andrea, Szolnok, 1975.
3Fülöp Gyula: Újabb tanulmány a római érmek szarmata kori forgalmáról a mai magyar Alföldön. Archeológiai 
Értesítő 103. évf. (1976). 1976/2. füzet
4 Vaday Andrea: Kik voltak a jászok ősei? (Jászkunság, 17. évf. 3. sz. (1971. szeptember)
5 Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria (2018): „.. aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.”: Egy elfelejtett 
nép, a szarmaták
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MAXIMIANUS HERCULIUS ( 286-305) 
ezüst Argenteus. Ticinum. 

Hátlap: VICTORIA SARMAT. 
A négy császár áldozatot mutat be egy 

hattornyú város kapuja előtt.

MAXIMIANUS HERCULIUS ezüst  
Argenteus,verde: Nicomedia (295-296.)  
Előlap: MAXIMIANVS AVG (lyukas )

MAXIMIANUS HERCULIUS ezüst  
Argenteus,verde: Nicomedia (295-296.)  

Hátlap: VICTORIAE SARMATICAE, 
verdejegy: SMNΓ (lyukas)

MARCUS AURELIUS (177.) bronz 
Szeszterciusz „Marcus Antoninus Augustus 

Germanicus Sarmaticus Tribunicia 
Potestate untricesimum”
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Pontosan kétezer évvel ezelőtt, Kr. 
u. 19‒21 között indult meg a szarma-
ták legnyugatibb törzse (a jazigok) a 
Kárpát-medence síkságának, az eu-
rázsiai sztyeppvidék legnyugatibb te-
rületének meghódítására.6 Történelmi 
idők voltak, egy Jézus nevű fiatalem-
ber ekkor már ácsmesterként dolgo-
zott Názáretben, a Kárpát-medencé-
ben pedig beköszöntött a római klíma 
optimum. Közel ötszáz év nagy idő, 
tanúi és részesei voltak egy világbiro-
dalom virágkorának, hanyatlásának és 
bukásának, 516-ban Anastasius csá-
szár még viseli a „Sarmaticus” (Győz-
tes a szarmaták fölött) címet.

A jászsági kistáj a történelmileg ki-
alakult Jászságnál nagyobb terület, nyu-
gatról a Gödöllői-dombság, északról a 
Mátra, keletről a Tisza által határolva 
délnek Szolnokig terjed. Hild Viktor 
már a XX. század elején hitte és vallot-

ta, hogy az ókori Aquincumot, Pannonia Inferior székhelyét és Porolissumot, Dacia Porolis-
siensis provincia székhelyét a Jászságon mint földrajzi kistájon keresztül húzódó útvonalak 
kötötték össze.7 A térség kiemelt szerepét jelzik az arany érmeleletek. Jászfényszarun Clau-
dius aureusát (Kr. u. 46‒47),8 Jászdózsán Tiberius aranyát (Kr. u. 14‒37),9 Jászkiséren Nero 
aranypénzét10 találták meg. Jászberényben a Kisároktól néhány km-re egy (a II. század eleje‒
IV. század közepe között) virágzó, kiterjedt szarmata települést tártak fel a szolnoki régészek 
2020-ban.11 A korszakhatárok a római importok alapján egyértelműek, mivel Galliában egy 
Hadrianus császár (117‒138) uralkodása alatt készült díszedény indítja a telepet12 és egy Cons-
tans császár (337‒350) által vert pénz zárja le.13 A római császárkorban Dácia Porolissensis a 
Kolozsvártól északra eső területet foglalta magában, központi városa Porolissum, ahol a XIII. 
legio (Gemina), annak eltávozása után pedig az V. legio (Macedonica) állomásozott. Egy légió 
a segélycsapatokkal együtt 13 000 katonából állt ebben az időben. 124-ben, Hadrianus idején 

6 Lavinia  Grumeza:  Sarmatian  Cemeteries  from  Banat  (late  1st ‒  early  5th  Centuries  AD),  Cluj-Napoca,  
Mega  Publishing  House, 2014
7 Stanczik Ilona: Szolnok megyei régészeti adatok Hild Viktor jegyzeteiből. (Szolnok, 1975)
8 Prohászka Péter: Jászfényszaru és környékének története a vaskortól a magyar honfoglalásig. Jászfény-
szaru, 2000
9 Prohászka Péter: A jászdózsai római dénárlelet a Kr. u. I. század közepéről
10 Masek Zsófia (2019): Jászfényszaru és környékének római kori régészeti emlékei. In: A Jászság kapuja, 
Jászfényszaru: Régészeti tanulmányok Jászfényszaruról. Jászfényszaruért Alapítvány, Jászfényszaru, p. 46‒78.
11Tárnoki Judit ‒ Kelemen Angéla: „Jámborok és zenebonák” Jászberényben. Jászberény, Kövér-tanya I. 
lelőhely feltárása
12 Mali Péter: Két és fél hektár története ‒ Feltárások Jászberény, Barna-tanya lelőhelyen
13 Gabler Dénes: utak Pannonia és Dácia között a „Barbaricumon”át

MARCUS AURELIUS 177. bronz Szeszterciusz 
Hátlap: [IMP VIII COS III P P]/ S|C// DE 

SARMATIS.
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a már jókora város a tartomány közigazgatási központja lett, a rómaiak csak 271-ben, Dacia 
feladása, Aurelianus uralkodása alatt hagyták el.

A keleti kereskedelem szempontjából a legfontosabb szerep Aquincumnak jutott, nem 
véletlen, hogy itt szarmata tolmácsok, interprex S(armatarum) is dolgoztak.14 Aquincumból 
Porolissumba eljutni szárazföldön, római területen közel 500 kilométeres kerülő volt a Bar-
baricumon átvezető utakhoz képest.15 Békeidőben a futárposta, a közlekedés és az utánpótlás 
szállítása, valamint a kereskedelem legrövidebb útja az Alföldön keresztül vezetett.  A kétol-
dalt vízelvezető árkokkal ellátott, burkolat nélküli döngölt földutak a római mellékutaknak 
(via rustica) feleltek meg. A Gabler által felvázolt utakkal közel egybeesnek az ún. „Csörsz 
árkok” ‒ a „Limes Sarmatiae” ‒, a „régi római sáncz”-ok helyi szakaszai. Úgy tűnhet, mintha 
ezek az ősi, sokszor kelta, vagy még régebbi alföldi útszakaszok kiegyenesített változatai 
lennének.16 Az útvonalat mindkét oldalon rendkívül sűrű szarmata településhálózat kísérte, 
valószínűleg a korábbi közlekedési útvonalat erősítették meg később és építették át védművé. 
Ezután a késő szarmata leletek szinte csak a sáncokon belülről kerülnek elő.17 A limesnek 
eredetileg hadiút jelentése volt, arra szolgált, hogy a római katonákat eljuttassa az ellenséges 
területre. Felépítése távol állt a statikus védelmi vonaltól, nem elválasztott az ellenséges terü-
lettől, hanem annak belseje felé vezetett. Az árokrendszer egyszerre lehetett védelmi vonal, 
töltéskoronáját útnak használták.18

A jászsági szarmaták története érmegyűjtő szemmel
Az Alföldre beköltözést követő évtizedekben valamiféle szövetségesi viszony állt fenn a ja-
zig-szarmaták és a rómaiak között. A társulás törékenységét jelzi, hogy a 68‒69. év polgár-
háborújában a Vespasianus pártjára állt pannoniai légiók a jazigok fegyveres segítségét nem 
fogadták el, de vezéreiket és kíséretüket túszokként magukkal vitték Itáliába, így biztosítva a 
békét a limes mentén. Vespasianus érméi Jászárokszállás Királyrétjén és a jászalsószentgyör-
gyi Borsa-erdőben kerültek elő.

89-ben Domitianus császár jelenlétében avatták fel Aquincumban a 6000 fős légiótábort, 
a Hajógyári-szigettel szemközti Duna-parton, ettől az időponttól számítjuk a település mega-
lapítását. A császár innen irányította a markomannok, kvádok és szarmaták elleni hadjáratot, 
az „Expeditio Suebica et Sarmatica”-t. A C. Velius Rufus vezette 8 légió vexillatiójából álló 
tekintélyes római csapat ‒ K. Strobel rekonstrukciója szerint ‒Viminaciumból (ma Kostolac, 
Szerbia) indult a Bánság nyugati peremén, illetve Erdély nyugati részén át a Fehér-Körös 
felé, majd a Duna-Tisza köze északi felén, a mai Jászság területén érte el a jazigokat. Az út-
vonal a tiszántúli Csörsz-árkok vonalát követi, majd a Kisárok vonalában törik meg a Jászság 
felé.19 A háború emlékei Brian Jones szerint a 92-ben és 95-ben vert Minerva hátlapos de-
nariusok. Domitianusnak egy-egy érmét a jászágói Farkas-tanyán és Szolnokon találták meg.
14 Vaday Andrea: Kereskedelem és gazdasági kapcsolatok a szarmaták és a rómaiak között
15 Balla L. – Tóth I. 1966–1967 (1968) Adatok Pannonia és Dacia kapcsolatához (Some facts on relations betwe-
en Pannonia and Dacia). DMÉ. p. 119–130.
16 Párducz M.: A Jászberény csegelaposi szarmatakori lelet (Sar- matenzeitlicher Fund von Jászberény- Csegela-
pos). JJÉ 2 (1938‒43)
17 Párducz M. 1931.: A Nagy Magyar Alföld római kori leletei (Römerzeitliche Funde des Grossen ungarischen 
Alföld). DolgSzeg 7. p. 74–186.
18 Farkas Kristóf Vince: A Csörsz-árok rejtélye. Rubicon, 2017/6. Jászok és kunok
19 Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria (2018): „...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent.” : Egy elfelejtett 
nép, a szarmaták
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A háborúskodás vége Nerva rövid, kétéves uralkodására esik, a császár győzelmét hir-
dető „Victoriás” érem 97 októberére és nagyrészt 98-ra keltezhető. 105‒106-ban a jazigok 
kárára újból terjeszkedő dák királyságot másodszor ‒ ezúttal véglegesen ‒ elfoglalták Tra-
ianus légiói. A dákok ellen a jazig-szarmata lovasság Traianus oldalán harcolt. Traianus 
érme került elő Jászberényben a vasúti hídnál. A Decebal által elvett területet Traianus sem 
adta vissza nekik, ami a dák háború befejezése után egy jazig háborúhoz vezetett.  

A háborút az Aquincumi helytartó ‒ a későbbi császár ‒, Hadrianus fejezte be 107-ben. 
A béke nem tartott sokáig, Hadrianusnak mint császárnak egyik első külpolitikai feladatává 
vált a viszony rendezése. 117–119-ben a jazigok már Dacia nyugati határainál voltak, és 
meghódították az egész síkságot a Duna és Erdély között. Az együttes erővel támadó szar-
mata törzsek közül a roxolánokat az évjáradék megemelésével pacifikálták. A jazigok ellen 
elhúzódó háborút Hadrianus Marcius Turbóra bízta, de 118-ban ő maga is eljött a had-
színtérre. Rómába vonulásakor a jazig Sarmatia feletti győzelemnek állítottak emléket a 
pálmával és koronával ábrázolt szárnyas Victoriát megjelenítő, ebben az évben (118–119) 
vert kisezüst quinarok.20 Hadriánus fővadásza egy Masztor nevű jazig férfi volt. A volt ha-
difogoly a császár bizalmasa lett, később őt kérte a súlyos beteg uralkodó, hogy ölje meg, 
vessen véget szenvedéseinek. Masztor inkább megszökött, minthogy teljesítse a parancsot.  
Hadrianus érméi nem számítanak ritkaságnak a Jászságban. Alattyánban a Zagyva par-
ton, Jászfényszarun, Pusztamonostoron, Jászárokszállás Peresi részén, Jászberényben az 
Öregerdőben, a Csege-laposon, Meggyespelén kerültek elő érméi.

A római érmék soha nem voltak csupán egyszerű fizetőeszközök, mivel a birodalom 
minden szegletébe eljutottak, propaganda- és hírközlő szerepet is játszottak. A hátlapok áb-
rái korabeli újságokként a hadi eseményekről is tudósítottak. A pénzeken szereplő győzel-
mi cognomenek (titulusok) is a császári propaganda elemei voltak, leigázott népek nevéből 
képezték őket, jelen esetben a szarmatából „SARMATICVS” lett. Ezt a titulust általában 
csak jelentős, illetve döntő győzelem után kaphatta meg az uralkodó.

A Hild-gyűjteményben szereplő 204 római érme közül a legtöbb Antoninus Pius és 
Marcus Aurelius korából való, szám szerint 41 darab, a főbb lelőhelyek pedig Jászárok-
szállás(11), Jászberény(9), Szolnok(8) és kisebb mértékben Jászalsószentgyörgy(4). Azóta 
sem került elő nagyobb gyakoriságban római pénz az Alföld más részein a nagy fokú me-
zőgazdasági tevékenység ellenére. Ezt a tényt úgy is lehet értelmezni, hogy az adott korban 
a Jászság kiemelt kereskedelmi, katonai szerepkörrel bírt.  Vaday a Markomann háborúk 
lezárásáig a Jászságba teszi a jazigok központját.21 Elhelyezkedése nem túl közel, se nem 
túl távol esett Aquincumtól. A főútvonalak mellett a római aranyak, drága fegyverek, im-
portcikkek jelenléte bizonyítja, befolyásos és gazdag szarmata közösség élt a területen.

Marcus Aurelius már hatéves korában – Hadrianus ajánlásával, szokatlanul fiatalon 
az Ordo equester ‒ a lovagrend tagja lett. A császár halála után Antoninus Pius az elhunyt 
uralkodó kívánságát teljesítve örökbe fogadta, és 145-ben hozzáadta lányát, Faustinát. An-
toninus Pius (138–161) csendes, egyhangú kormányzása mindenkinek nyugalmat, jólétet 
biztosított. Alattvalói szerették, az idegenek tisztelték. Mivel Pius és az idősebb Faustina 
érméit találhatjuk legnagyobb számban a szarmata Barbaricumban, az alighanem a béke 
ára, az évenként kifizetett stipendium volt. 

20 Római éremkibocsátás és a szarmata szövetségesek (68–175) Fernando López Sánchez
21 Vaday Andrea: Szolnok megye római kori érmeforgalma. Jászkunság. 16. évf. 3. sz. (1970. szeptember)
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A jó minőségű denariusok még sokáig forgalomban voltak a területen. Antonius Pius 
császár uralkodása alatt alakult ki az Alföldet nyugat-keleti irányban átszelő kereskedel-
mi és hadiút, amely biztonságos csatornájává vált a nyugat felé irányuló nemesfém- és 
nyersanyagszállításnak is.

Marcus Aurelius és Lucius Verus folytatni próbálták a Pius-i gyakorlatot, ennek ellené-
re már 162-ben elkezdődtek a barbárok betörései a határokon. A háború utolsó szakaszában 
már csak a szarmaták álltak szemben Rómával. Banadaspes királyuk korábban megkísérelt 
békét kérni, a háborús párt azonban felülkerekedett, és az ellenállás 175-ig tartott, amikor 
Marcus Aurelius hadvezérei végképp megtörték őket. ugyanolyan feltételek mellett kaptak 
békét, mint szvéb szomszédaik. 76 stadionra kellett visszahúzódniuk a Duna bal partján, 
8000 lovast állítottak a császár szolgálatába, és ‒ ha a források nem túloznak ‒ százezer 
római hadifogolynak adták vissza a szabadságot. A 8000 lovasból 5000 Britanniába került 
Hadrianus falának védelmére. Egyes kutatók hozzájuk kötik az Arthur legenda gyökereit, 
a kard a kőben és a Szent Grál motívumokat. A 174‒175-ös offenzívát a császár maga 
irányította Aquincumból, és valószínűleg érintette a Jászság területén fekvő központot és 
falvakat. A háborús veszteségek, a katonák kiállítása végzetesen meggyengítette a terület 
jazig arisztokráciájának befolyását. 

A császárok közül elsőként Marcus Aurelius nyilvánította magát Sarmaticusnak a Bel-
lum Sarmaticum után, ezekben az években jelenik meg a köriratokban a GERMSARM 
(GermanicusSarmaticus) felirat. 176 őszére és 177-re tehető DE SARM (De Sarmatiis) 
feliratú, halomba rakott szarmata fegyvereket és pikkelypáncélt ábrázoló kétféle aureus, 
kétféle seszterciusz, egy ezüst denarius kibocsátása, valamint egy tropaiont és mellette két 
oldalon megkötözött foglyokat ábrázoló dupondius verése is.22    

22 Vida István: A markomann-szarmata háború kronológiája. Marcus Aurelius Duna-vidéki háborúi a 
numizmatika tükrében. 2017.

Fülezett Hadrianus érme mint viseleti elem
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Marcus Aureliussal együtt fia, Commodus is felvette a Germanicus és Sarmaticus 
címet, és ugyanolyan hátlappal egy sesterciuszt és egy dupondiust veretett DE SARM 
felirattal. A különbség annyi, hogy Commodus ezüst denariusán fegyverek helyett a tro-
paion a foglyokkal szerepel. ugyanez a hátlapja az igazi ritkaságnak számító DE SARM 
feliratú arany aureusnak is.

„A szarmatáknál ebben az időben nem beszélhetünk pénzhasználatról, éremforgalomról, 
a jó minőségű ezüstből vert denariusok a római külpolitika eszközeként kerültek a birodal-
mon kívülre.” (Vida István) Antoninus Pius érméi még évszázadokig forogtak a barbaricum-
ban. Kifúrva ruhára, övre, pártára varrták, füllel ellátva medálként viselték őket.23 

Marcus halálával „SARMATIA”, a „szarmata provincia” terve az Alföldön lekerült 
a napirendről. A jazigok és kvádok feletti végső győzelem Commodus idejére, 188-ra 
keltezhető. Commodus és Lucilla érméi Jászalsószentgyörgy és Szolnok környékéről ke-
rültek elő. A források is délről indított támadásról tudósítanak. Rómában ma is áll Mar-
cus Aurelius carrarai márványból faragott diadaloszlopa a Piazza Colonnán, melyet a 
császárnak a markomannok és a szarmaták felett aratott győzelme tiszteletére állítottak. 

Commodus meggyilkolása után, 193-ban ‒ igaz, hogy csak 87 napra ‒ az alföldi szarmata 
háborúk hőse, Pertinax kerül a császári székbe, pénzei igazi ritkaságnak számítanak.

Pannonia olyan provincia volt, ahol a szarmata kérdés elsőrendű jelentőségűvé vált a 
birodalom számára, a pénzek rendszerint a római külpolitika eszközeként kerülnek a barbá-
rokhoz. Pertinax halála után Septimus Severus a pannoniai légiók parancsnokaként kerül a 
császári trónra. 211-ig tartó uralkodása alatt nem tudunk szarmata betörésről. Az új császár, 
aki a pannoniai légiók támogatásával került az uralkodói székbe, a polgárháborúban csa-
patokat kényszerült kivonni a határvidékről. A hátországának biztosítására kénytelen békét 
vásárolni a szarmatáktól. A polgárháború 196 elején történt lezárultával a pénzek kiáramlása 
is megszűnik. A jászsági jazigok jelentőségének csökkenésére következtethetünk, hogy egye-
dül Jászfényszarun került elő egy darab érme ettől az uralkodótól.

Septimius Severus halála után véget érnek a hódító hadjáratok. Sokszor a terüle-
tek megvédése, illetve a betörések visszaverése jelenti a katonai dicsőséget. Caracalla 
214-ben kiigazította a Pannonia Superior és Inferior közti határt, így két azonos méretű 
provincia jött létre, mindkettőben 2-2 légió állomásozott. Az új felosztást Aquincumban 
hirdették ki. Az ünnepségeken, amiket az amfiteátrumban tartottak, a császáron kívül 
az anyja is részt vett. Ebben az évben a markomannok és a szarmaták ismét Pannóniára 
törnek, Caracalla végül megveri őket, és ebben az évben felveszi a „Germanicus” és 
„Sarmaticus” címet, az érméken csak a GERM felirat jelenik meg.

225-ben Alexander Severus egy újabb szarmata és germán támadást ver vissza, és eb-
ben az évben VICTORIA AVGuSTA érmét veret. Alexander Severus érméi Szolnokon, 
Jászalsószentgyörgyön, Jászjákóhalmán és Jászárokszálláson is előkerülnek.

A 228‒231 között elrejtett pannoniai éremleletek a szarmaták újabb megmozdulására 
engednek következtetni. A rajnai háború befejezése után az anyai ágon szarmata-alán 
származású Maximinus Thrax 236 elején Sirmiumba érkezett, és a pannoniai csapatok-
kal azonnal a szarmaták és a szabad dákok ellen indult. A harcok ezúttal elsősorban 
Dacia térségében folytak, de az Aquincumból indult római támadás érintette Szolnok‒
Jászalsószentgyörgy‒Jászberény térségét is. A háború befejezése után a császár 237-ben 

23 Vida István: A kiszombori éremlelet
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felvette a Dacicus maximus és a Sarmaticus maximus jelzőt. 238-ban Maximinus újabb 
szarmata háborút tervezett, erre azonban az itáliai események miatt már nem került sor. 
A győzelmeket a 236‒237-ben vert Victoria AVG érmek keltezhetik.

241-ben III. Gordianus a Duna-völgyén át vonul Ázsiába, közben felveszi a harcot a betörő 
szarmaták, gótok, alánok ellen, és szervezetlen csapataikat kiveri a birodalom területéről. 
Sírfeliratában megtalálhatjuk a Victor Gothorum, victor Sarmatarum, Victor Gemanorum 
címeket. Gordianus érméi Jászalsószentgyörgyről és Jászberényből kerültek elő.

Gallienus császár 257-ben lett Dacicus maximus. A tartomány egyik-másik táborát ek-
kor erődítik meg utoljára, ez talán a csapatkivonások megkezdését is bizonyítja. A porolis-
sumi táborok széles kapunyílásait részben vagy egészben elfalazták, hogy kevesebb köny-
nyen áttörhető hely maradjon. A nyugat-daciai pénzforgalom visszaesését mutatja, hogy a 
táborokból és városokból alig kerül már elő érem. 258-ban rövid időre Gallienus megjelent 
Pannoniában Ingenuus lázadásának leverésére, de hamarosan újra az északi germánok el-
len vezette seregét. 260-ban a magára hagyott provinciák Regalianust, az Illiricum pa-
rancsnokát emelték császárrá, aki mindössze hat hónapos uralkodása alatt Carnuntumban 
több érmét is veretett. Regalianus sikeresen veszi fel délen a harcot a szarmaták ellen, de 
a Kárpát-medencébe frissen beköltözött szarmata roxolánok nagy erejű támadásának nem 
tud ellenállni, Sirmium elestekor maga is a csatamezőn veszti életét.

Az antik források a provincia szarmaták és kvádok általi teljes elpusztítását jegyezték 
fel ‒ „Pannonia a Sarmatis Quadisque populata est”. Gallienus a mellette kitartó nagy 
lovas hadsereg segítségével a támadást végül Verona közelében állította meg. Feltételez-
hető, hogy a 260‒261-ben vert Minerva-Victoriás érmek köthetők a győzelemhez. Hild 
gyűjteményének Gallienus érméi (2db) Jászalsószentgyörgyön kerültek elő.

270 nyarán vandálok, szvébek és szarmaták rohanják meg Pannoniát, áttörve a limes 
erődítéseit. Az új császár, Aurelianus Pannoniába vonul és kiveri a betolakodókat. A béke-
kötés feltételei között szerepelt 2000 lovas kiállítása a római seregbe, valamint magas ran-
gú kezeseket kellett adniuk biztosítékként. Ekkor vette fel Aurelianus a „Sarmaticus”-ti-
tulust, a háború emlékeit a korai 270‒271-ben készült Victoria veretek között kereshetjük.

271-ben Aurelianus Dacia provinciát kiürítette, ezzel az alföldi szarmata területek kelet 
felől védtelenné váltak. Ekkorra tehető egy nagyobb létszámú új szarmata csoport, való-
színűleg az alánok beköltözése is. Ezzel egy időben migrációból származó népességrob-
banás figyelhető meg az egész Alföldön. A következő években kisebb betöréseket inkább 
csak régészeti nyomaikból ismerünk. „ A modern fémkereső műszerekkel folytatott kutatás 
eredményei ennek az időszaknak vonatkozásában gyökeresen eltérnek Hild következtetése-
itől.”24  Ezek szerint a legtöbb római érmét felvonultató korszak a Jászságban a 260‒275 
közötti, Gallienus császár egyeduralkodásától Aurelianus uralkodásának végéig tartó 15 
év. A belső sáncok mellett gyűjtött érmék nagy része a 265‒271 közötti évek kibocsátásá-
hoz tartozik.  Ez a 271-es záró dátum megegyezik Dacia provincia feladásának évével, így 
erős a gyanú, hogy az érme koncentráció jelensége és a tartomány kiürítése között szoros 
összefüggés van. A Daciaból való költözés ‒ legalábbis részben ‒ valószínűleg a szarmata 
Barbaricumon keresztül ment végbe.”25   
24 Steuer István: Római császárkori szórványérmék a Jászságból.  (kézirat, publikálatlan)     
A gyűjtést Gulyás András, a Jász Múzeum régésze vezette. (Steuer István, Kubon Péter, Kupor Zoltán, Turza 
András, Kaszab Zsolt és Milák Imre)
25 Steuer István: Római császárkori szórványérmék a Jászságból.  (publikálatlan kézirat)
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A nomád „termelési mód” állandó ki-
egészítője volt a zsákmányolás, évpénzek 
kikényszerítése a szomszédos népektől, 
valamint kisebb hadjáratok idegen zsold-
ban. Dacia feladása után a gótok nyomása 
fokozódik a szarmata területeken, így az új 
betörések motivációja Pannonia irányába 
egyre inkább az áttelepülésre irányul, a vé-
dettebb római limes mögé.

275-ben Aquincumban újabb pusztulás 
állapítható meg. 276-ban a keleti légiók a 
népszerű katonatisztet, a szarmaták ellen 
korábban tribunusként harcoló Probust 
kiáltják ki császárnak. Legyőzi Tacitus 
császár utódját és féltestvérét, Florianust, 
és megszilárdítja a császári hatalmat. 278-
ban a szarmaták újabb betörését Probus 
sikeresen visszaveri. Megkapja ő is a Sar-
maticus címet. Az új császár szívén viselte 
szülőföldje, Pannonia jólétének emelését, 
ő honosította meg a szőlőművelést a Sze-
rémségben is. Mivel uralkodása kezdetén 
gyors egymásutánban győzte le a franko-
kat, burgundokat, vandálokat, szarmatá-
kat, perzsákat és iszauriaiakat, nehéz a 

277‒278-ban vert Victoria, VIRTuS feliratú érmeket konkrét győzelmekhez kötni. Pro-
busnak egy érme került elő Jászárokszálláson. A császár sereget állít a perzsák ellen, de 
az összegyűlt légiók vezérüket, Carust kiáltják ki ellencsászárnak, Probust saját katonái 
ölik meg Sirmiumban. Még 283-ban Carus fiával, Numerianussal kelet felé indul, a Dunán 
átkelve serege legyőzi a Pannonia területére Probus halála után beözönlő szarmatákat és 
kvádokat (17 000 szarmatát leöl, s húszezer férfit és nőt vegyesen fogságba hurcol). A 
sikerekről egy Numerianus-medaillon (mások szerint egy quadrigás érme) tudósít. Carus 
császárnak egy érme került elő Jászszentandrásról.

Carus, majd 284 márciusában Numerianus halála után a Perzsiából visszatérő légiók 
katonái egy tehetséges katonatisztet, Dioclest, a későbbi Diocletianust kiáltották ki csá-
szárnak. Az új császár 284 és 298 között háborúk hosszú sorát vívta a birodalom egyik 
végétől a másikig. 285-ben Diocletianus caesarrá nevezte ki régi barátját és harcostársát, 
Maximianus Herculiust, és rábízta a nyugati birodalomrész igazgatását.

Ettől kezdve a birodalomnak két egyenrangú uralkodója volt 293-ig, amikor Diocle-
tianus bevezette a tetrarchia intézményét, és a két augustus mellé egy-egy caesar rangú 
további uralkodót neveztek ki. A Maximianus mellé rendelt caesar Constantius Chlorus lett 
(a későbbi Constantinus császár apja), Galerius pedig Diocletianus helyettese lesz.

Nicomediából a két augustusnak ismerünk nyitott táborkapus négytornyos és áldozatot 
bemutató hattornyos változatot is „VICTORIAE SARMATICAE” körirattal. Antiochiaból 

Fülezett Antoninus Pius érme mint 
viseleti elem
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„VICTORIAE SARMATICAE” felirattal, a négy császár egy íves záródású négytornyú 
város előtt áldoz. ugyanezeket az érméket verték VIRTuS MILITuM körirattal, ilyen ke-
rült elő Jászberényben I. Constantius Chlorus-tól a belső vízimalomnál (ma Városi Strand) 
a Zagyva medréből. A Jászságban a tetrarchia érméi a külső és belső sáncok közelében 
főként Jászárokszállás és Jászberény területén kerültek elő.

„Diocletianus és Maximianus érméit közel azonos mennyiségben gyűjtöttük, ez ar-
ról tanúskodik, hogy a beáramlás kezdete 286 után kezdődött. Galeriust és Constantius 
Chlorust csak a ceasari vereteik képviselik, tehát a beáramlás vége 305 előtt történt. 
Az, hogy a tetrarchia augustusainak a ceasarokénál közel dupla annyi érméjét találtuk 
meg, arra is utalhat, hogy a pénzek nagy része nem sokkal a ceasarok kinevezése (293) 
utáni időpontban került a Barbaricumba.26 Tudjuk, hogy Diocletianus 289 és 294 között 
az alsó-pannoniai Sirmiumból személyesen irányította a barbaricumi hadműveleteket. A 
294-es, szarmaták felett aratott nagyobb győzelmét követően táborok épültek Sarmatiá-
ban Aquincummal és Bononiával szemben.”

„A háborús cselekményekre utalhat az Aurelius Gaius sírfeliratában szereplő kifejezés 
is, »Gaius négyszer volt Sarmatiában«, talán négy év egymást követő expedícióiban vett 
részt (291‒294 között). Valószínűleg ekkor helyezték át (Aurelius Gaius sírfelirata alapján) 
a scythia minori legio I Ioviát is Pannoniába. Diocletianusnak 293 nyarától személyesen a 
szarmata frontra kellett utaznia, augusztusban Viminaciumban, szeptember 11-től gyakor-
latilag 294. augusztus végéig folyamatosan Sirmiumban tartózkodott.”27

A 308. novemberi Carnuntumban tartott császártalálkozó eredményeképpen Pannoni-
ában Licinius uralkodik, 310-ben egy újabb szarmata háborúra került sor, amikor is felve-
szi a „Sarmaticus Maximus” címet. 322-ben újabb háborúra következett, melynek során a 
szarmaták Rausimodus királyuk vezetésével megtámadták Valeria provinciát (Dunántúl), a 
támadás Camponát érte. A 322-es támadás jelentőségére csak abból tudunk következtetni, 
hogy az azt követő büntető expedíciót maga a császár, Constantinus vezette. Nem volt 
számára ismeretlen a terep és az ellenfél, 305-ben a Galeriusnál tartózkodó ifjú Constan-
tinus (a későbbi Nagy Konstantin) harcolt itt fiatal tisztként és tüntette ki magát. A betörő 
szarmatákat Constantinus hátba támadta, majd átkelve az Alföldre, szarmata területekre 
helyezték át a hadszínteret, és szétverték Rausimodus erőit. A római erők egy hónapot 
(június‒július) töltöttek az Alföldön, majd Margumnál tértek vissza a birodalom területére. 
Az útvonal fordítottja Domitianus 89-es szarmaták elleni hadjáratának. A Külső és Belső 
sáncok vonalában futó utakon vonultak a római seregek dél felé. A Constantinus dinasztia 
(Nagy Konstantin, Crispus, Constans) érméit főként Jászárokszállás környékén ‒ Király-
rét, Csörsz-árok, ágói határ ‒ találták. 

Az Alföldön töltött egy hónap alatt Constantinusnak és tanácsadóinak volt idejük arra, 
hogy behatóbban megismerkedjenek a kialakult viszonyokkal, s ez meggyőzte őket arról, 
hogy változtatniuk kell a szarmata politikájukon, ezért 322 nyarán szerződést kötöttek a 
szarmatákkal a közös ellenség, a gótok ellen. Ez azt jelentette, hogy a rómaiak garantálják 
a szarmata határokat a gótokkal szemben, cserében a szarmaták nem támadnak római terü-
letekre. Ezután, 323‒324-ben jelenik meg a pénzeken a „SARMATIA DEVICTA” (Legyő-
zött Szarmátia) körirat. Az előlapon I. Constantinus (Nagy Konstantin) arcképe, a hátlapon 

26 Steuer István: Római császárkori szórványérmék a Jászságból.  (publikálatlan kézirat)
27 Kovács Péter: Szarmataellenes hadjáratok a tetrarchia korában.
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Victória ‒ jobb kezében tropaion, bal 
kezében pálmaág, lábánál megkötözött 
szarmata fogoly. Ilyen bronzokat ver-
tek Arlesban, Londonban, Lyonban, 
Sirmiumban és Trierben az I‒II. szá-
zadban. Ismerünk ilyen feliratú érmét 
Crispustól ‒ Constantinus fiától ‒, aki 
hadvezérként 318-ban vezetett hadjá-
ratot az Alföldön, és nyerte el a Sar-
maticus címet, sőt még Helena-tól is. 
Ritkaságok II. Constantinus Trierben 
vert Sarmatia Devicta érméi is.

A DEVICTA érmék feszültséget 
okoztak Constantinus és Licinius kö-
zött. Sokáig gyártották és nagy meny-
nyiségben osztottak szét valószínűleg 
jutalomként a katonáknak a császári 
sereg soraiban végzett szolgálatukért. 
A győzelmi érmék a csapatai előtti di-
csőséges győztes mellett Licinius és 
támogatói felé is közvetlenül szólnak: 
Konstantin győzelme a szarmaták el-
len, az azt követő császári diadalmenet, 
a Sarmaticus maximus cím felvétele, a 
szarmata játékok szervezése, a diada-
lérmék tömeggyártása kézzelfogható nyomai Constantinusnak, a Római Birodalom hatalmas 
védelmezőjeként és győztes őreként történt bemutatásáról azokon a területeken, amelyeket 
röviddel a beavatkozása előtt sikerült kicsikarnia Liciniustól. Konstantin fontos sikert ért el 
a külpolitikában, amelyet ügyesen kihasznál, hogy megerősítse pozícióját az ellenfele elleni 
belső politikai konfliktusban. Licinius monetáris politikájával kapcsolatos érdekes megfigye-
lés, hogy Constantinus vetélytársa megtiltja a „szarmata érmék” terjesztését egy külön rende-
let útján, sőt beolvasztatja azokat is, amelyeket sikerül visszaszereznie.

A 332. év elején a szarmata földre keletről benyomulnak a gótok. Vezetőjük Vidigoia, 
„a legvitézebb gót” „a szarmaták álnoksága által” pusztul el a február 18-i csatában, mely a 
tervingiek győzelmével végződik. Vidigoia sírját sokáig fenntartotta az emlékezet. 449-ben 
az Attila székvárosába igyekvő Priszkosznak még mutogatták kísérői a helyet. A vereség 
után a szarmaták római segítséget kértek és kaptak, április 20-án a római‒szarmata sere-
gek győzelmet arattak a gótok felett. A háborút a császár és fia, II. Constantius vezette, a 
névleges parancsnokságot II. Constantinus kapta. A gót harcosok ezrével estek fogságba, 
királyaik súlyos, megalázó békére kényszerültek. A háborúnak emléket állító medaliont és 
solisusokat is Trierben verték. (FL CL CONSTANTINVS IVN N C:- GAVDIVM RO-MA-
NORVM:-SARMATIA, PRINCIPIA IVVENTVTIS SARMATIA)

A győzelem után hamarosan kirobban egy polgárháború, amely hosszú és pusztító 
harcokkal járt a szarmata földön. A szarmata uralkodó réteg (Argaragantes) a gótok ellen 

Maximianus Herculius ezüst Argenteus. verde: 
Nicomedia , (295-296. )(RIC VI Nicomedia 25b; RSC 

553c.) Előlap: MAXIMIANVS AVG, 
jobbra néző, Hátlap: VICTORIAE SARMATICAE, 

táborkapu négy toronnyal- nyitott kapu békét jelent, 
SMNΓ verdejegy.
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felfegyverezte a szolgasorban tartott köznépet (Limigantes), amely a győzelem után urai 
ellen fordította a fegyvert. A forrásokból egyértelműen kiderül, hogy a limigantes nem ren-
delkezett fegyverviselési joggal, különben nem tekintették volna jelentős eseménynek fel-
fegyverzését és hadba hívását. Ebből arra következtethetünk, hogy a vagyonosabb, előkelő 
arcaragantes kiváltsága és kötelessége volt a fegyverviselés és a háborúzás, mivel csak 
ők tudtak vagyonuk révén drága, a szarmatákra jellemző páncélos lovasságot kiállítani. A 
későbbiekben is a limigantes fegyverereje döntően gyalogságból állt, ezért biztosan állít-
hatjuk, hogy a szarmata haderő legütőképesebb fegyvernemét, a lovasságot az arcaragantes 
adta. A véres polgárháború 332 és 334 között dühöngött, ami az arcaragantes vereségével 
és teljes emigrációjával végződött. Nagy számban menekültek az arcaragantesek a victo-
válokhoz, taifálokhoz és kvádokhoz is, ám a legnagyobb csoportjuk ‒ a források szerint 
mintegy 300 ezren ‒ a Római Birodalomban keresett új hazát. Constantinus a szarmata 
nehézlovasságból Észak-Olaszországban, a Pó folyó vonalában, az átkelőknél egy belső 
védelmi vonalat hozott létre az egyre gyakoribb barbár betörések ellen. Ezen szarmata 
települések nyomait ma is megtalálhatjuk a területen, egy láncolatot alkotnak Velencétől 
Genováig. Sok település ma is őrzi eredetének történetét:

1. Oderzo (Sarmata) Friuli, ‒ Olaszország Praefectus Sarmatarum gentilium-Opittergum   
2.  Sarmede ‒ Praefectus Sarmatarum gentilium Patavium (Padova, Veneto, Olaszország)
3. Sarmazza (Vigonovo) ‒ Praefectus Sarmatarum gentilium Cremona 
(Cremona, Lombardia, Olaszország)
4. Ponte Del’Ollio (Sarmato) ‒ Praefectus Sarmatarum gentilium Taurini 
(Torino, Olaszország, Piemont)
5. Tortona ‒ Praefectus Sarmatarum gentilium Aquae sive Tertona ( Piedmont, Olaszor-
szág)
6.Valenza-Borgo San Martino (Sarmatia) ‒ Praefectus Sarmatarum gentilium. Novaria 
(Novarra, Piedmont, Olaszország)
7. Ivrea és Verolengo ‒ Praefectus Sarmatarum gentilium Quadratae et Eporizium 
(Friuli, Olszország)
8. Salmour ‒ (Praefectus Sarmatarum gentilium Pollentia (Pollenzo, Piedmont, Olaszország)

A mai Franciaország területén szintén létesült 6 szarmata helyőrség: 
– Praefectus Sarmatarum gentilium et Taifalorum gentilium Pictavis: (POITIERS) 
– Praefectus Sarmatarum gentium a Chora Parisios usque: From La Cure to PARIS (Párizs 
környéke) 
– Praefectus Sarmatarum gentilium inter Remos et Ambianos: (REIMS-től AMIENS-ig) 
– Praefectus sarmatarum gentilium per tractum Rodunenses et Alaunorum (ROANNE) 
– Praefectus Sarmatarum gentilium Lingonas (LANGRES) 
– Praefectus Sarmatarum gentilium Augustodunum (AuTuN) 

A legtöbb történész úgy véli, hogy Franciaországban még ma is több tucat helynév kapcso-
lódik a szarmatákhoz: Sermaize, Sermoise, Sermage stb. A következő helyneveket a 10. és 
a 13. század közötti források tanúsítják: Sarmasia, Sermasia, Sarmacia, Sarmatii castrum, 
Villa Sarmatica, Sarmace stb. A „szarmata” helynevek legmagasabb koncentrációja ma-
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napság Burgundia régióban található (22 „szarmata” helynév). A Sarmatarum Praefecti 
elhelyezkedése pontosan illeszkedik a „szarmata” helynevekhez.

A szarmatákkal kialakult szorosabb római szövetségnek köszönhető az Alföldet kö-
rülvevő ún. Csörsz-árok létrehozása a háborút követő néhány év alatt. Egyes kutatók azt 
feltételezik, hogy a védelem megerősítése, a hadiutak kiépítése már Diocletianus alatt az 
ellenerődökkel együtt megkezdődhetett. A Kisárok, a belső sáncok építésének befejezé-
sét Bernát Péter I. Constans (337‒350) 338-as több hónapos alföldi tartózkodásához köti, 
melynek során a császár másodjára is felvette a „Sarmaticus” címet.28 Ezért néhány kortár-
sa cinikusan „Sarmaticus Sarmaticus”-nak nevezi, az alkalom valószínűleg a sáncrendszer 
ünnepélyes átadása lehetett.  

A Kisárok volt északon a határ a transiugitanusok (egy kvádokból és szarmatákból álló 
törzsszövetség) és a „Szabad Szarmaták” között. 358-ban II. Constantius a transiugitanuso-
kat szarmatáknak minősítette, és kivette őket a kvád Araharius uralma alól, a többi szarma-
ta területhez hasonlóan római védnökség alá kerültek. A valóságban a rómaiak protektorá-
tusa soha nem terjedt ki a sáncoktól északra. Az Alföldet körülölelő árokrendszer kiépítése 
egybeesik a „római klímaoptimum” végével.29 Ezen klímarekonstrukció szerint a 3. század 
közepéig viszonylag enyhék voltak a telek az Alföld keleti peremén, és erőteljes lehűlés 
mutatkozott a téli időszakokban.30 Ebben az időben tetőzött Közép-Európában egy száraz 
periódus, ezért elképzelhető, hogy a római mérnökök segítségével felépült védmű vízpót-
lási célokat is szolgált.31 A Constans halála után II. Constantius az egyeduralkodó. 357-ben 
értesül arról, hogy a szarmaták Moesiát és Pannoniát pusztítják. A császár Sirmiumba siet, 
és tárgyalásokat kezd a támadókkal egy szövetségi rendszerről. II. Constantius végül há-
rom évet tölt el Pannoniában. Az eredménytelen tárgyalások után 358 áprilisban hadjáratot 
indít szarmata földön. A tavaszi napéjegyenlőség idején erős sereggel, rajtaütésszerűen, 
pontonhídon kel át a barbárok földjére, és letöri az ellenállást. „A szarmaták ellen irányuló 
támadása két irányból indult, a hídverés után előbb a Pannonia secundával szomszédos 
Barbaricumban aratott a felkészületlen szarmatákon győzelmet, majd a Valeriával határos 
Alföldön. Ide az uralkodó valószínűleg a Barbaricumon keresztül érkezett, míg a csapatok 
másik része Valeria felől. A szarmaták a Bánát keleti szegélyén fekvő hegyek közé menekül-
tek. I. Constantius a győzelemért másodszor lett Sarmaticus. Ezt a győzelmi jelzőt a hadse-
reg egy szemlén adta neki, ami után a császár győzelmi menet élén vonult be Sirmiumba. A 
szarmaták királynak Zizaist kapták, kinek vezetésével formális fegyverletételre került sor. 
Az Arcaragantes visszakapta területeit és vállalta a szövetséget Rómával. II. Constantius 
355 őszén Mediolanumba rendelte Iulianust (Apostata), és november 6-án caesarrá ne-
vezte ki. Nyugaton uralkodik, ennek ellenére a Sarmaticus maximus titulust 358-ban ő is 
felveszi a kollegialitás alapján II. Constantius sikeres szarmaták elleni hadjárata után.”

28 Kovács Péter: Megjegyzések II. Constantius szarmaták elleni háborúinak forrásaihoz.
29 Patay Árpád – Sz. Póczy Klára: Gyümölcsmaradványok aquincumi múmiasírból. A Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Közleményei (1964), p. 135–146. és Gyulai Ferenc: Archaeobotanika. A kultúrnövények története a 
Kárpát-medencében a régészeti-növénytani vizsgálatok alapján. Bp., 2001. p. 143–144.
30 Rácz Lajos: Éghajlati változások az Alföldön a honfoglalástól a 19. század végéig.
31Baráz Csaba (2014): A Csörsz-ároktól a fokgazdálkodásig. Földből épült struktúrák az ősi vízrendezés szol-
gálatában. In: Füleky György (szerk.) A táj változásai a Kárpát-medencében. A vízgazdálkodás története a Kár-
pát-medencében. (X. Tájtörténeti Konferencia kiadványa). Baja, p. 218–224.
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359 tavaszán a Limigantes Aqumincum környékére vonult, ami az új szövetségi rend-
szert fenyegette. II. Constantius Valeriába jött Sirmiumból tárgyalni. A szarmaták kérték, 
hogy átjöhessenek a Dunán, és személyesen adhassák elő ügyüket a császárnak. II. Cons-
tantius ünnepélyes külsőségeket készíttetett elő, Aquincum mellett egy sáncot hordatott 
össze, ezen fogadta a barbárokat. A szarmaták megjelentek a császár előtt, majd egy jelre 
‒ Marha! Marha! csatakiáltással ‒ megtámadták.32 A császár életét alig tudták testőrei meg-
menteni. Ekkor dönt a császár a szolga szarmaták végső sorsáról. A Tisza torkolatvidéké-
nek mocsaras, bánáti részén indítja a támadást. A bosszúhadjáratban a rómaiak oldalán rész 
vesznek Zizais szabad szarmatái északról, valamint keletről a germán tajfálok. A szarmata 
fegyvereseket lemészárolják, falvaikat feldúlják, és a népet rabszolgának adják el. A had-
járat emléke az az ukrajnában Verkovnya falu mellett talált nagyméretű arany medalion, 
amely egyik oldalán a császárt, a másik oldalán egy római katonát és egy elfogott dunai 
szarmata harcost ábrázol. Az eredetileg 55 mm átmérőjű, 88-90 gr-os érmét valamelyik 
tajfál vagy szabad szarmata vezér kaphatta a hadjárat végén emlékül, vagy a hadjá-
rat előtt fizetségül (358-ra van datálva). Ammianus Marcellinus Constantius halála 
után az uralkodóról adott jellemzésében még hozzátette, hogy győztes hadjáratai után 
feliratokkal ellátott diadalíveket állított Pannoniában és Galliában, amelyekkel talán 
kapcsolatba hozható a carnuntumi Heidentor is.33 II. Constantius érméi Jászárokszállás 
Királyrét, Jászágó, Jászberény-Csegelapos lelőhelyekről kerültek elő. A harcok egy 
része a 358-as hadjárat idején a Jászság területén folyhatott, a második hadjáratban 
az itteni szarmaták is minden bizonnyal részt vettek benne valamelyik (valószínűleg 
inkább római) oldalon.

Pannónia provincia életében tragikus fordulópont a 395. év. Theodosius halála után 
a hunok nyomására barbár csapatok, gótok, alánok, szarmaták törtek a tartományba 
hatalmas pusztítást okozva. A római lakosság elmenekül. A Kárpát-medence hun ura-
lom alá került, a szarmaták népként eltűntek, de népességként fennmaradtak. Már Kr. 
u. II. századtól kezdtek áttelepedni a Dunán római uralom alá, a megritkult illír, kelta 
lakosság helyét fokozatosan a szarmata parasztság foglalta el. 

469-ben az alföldi szarmaták ismét saját királyaik, Beuka és Babai vezetésével 
szkír, szvéb, gepida szövetségeseikkel vonultak a Pannónia felől betörő gótok ellen és 
szenvedtek súlyos vereséget a Boila (Sárvíz) melletti csatában. 472-ben Babai király 
szarmata serege elfoglalta a rómaiaktól Singidunumot (Belgrád). A fiatal Theuderik 
(Nagy Theodorik) egy 6000 fős gót sereggel átkelt a Dunán, visszafoglalta a várost. 
„A szarmaták királyát megölte, s miután családját és vagyonát felprédálta, diadal-
masan tért vissza atyjához.” A várost nem adta vissza a rómaiaknak. Megindult az 
Alföld részleges kiürítése, szarmaták tömegei költöztek szervezetten a longobárdokkal 
Észak-Itáliába, megindult a sírok kifosztása. Ez részben Teodorik rendeletének kö-
szönhető: „Az arany igazságosan vétetik el a sírokból, hol tulajdonos többé nem léte-
zik, sőt a vétségek egy neme haszontalanul hagyni azt a halottak rejtekeiben, amiből az 
élők élte fenntartatik.” ‒ tehát praktikus okai voltak napjaink régészeinek nagy bánatára.

32 Harmatta János (1917‒2004): Danubius sarmatas ac romana disterminet (Az „ultra ripam” konferencián el-
hangzott előadás szövege. Antik Tanulmányok 46. (2002). 1–2. sz.)
33 Kovács Péter: Megjegyzések II. Constantius szarmaták elleni háborúinak forrásaihoz.
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Szarmata-barbár érmék34

A szarmatákhoz kötődő római emissziók mellett szólnunk kell a szarmaták saját érme-
veréséről. Római császárkori pénzek szarmata utánzatai mintaképéül valamelyik III‒IV. 
századi római császári pénz szolgált. Az érmek első főcsoportját a szorosabb értelemben 
vett utánzatok alkotják. Az utánveretek nagyobb mennyiségben először Antoninus Pius 
és Marcus Aurelius pénzeinek utánzataival jelennek meg, ezek kivitelben nagyon durvák, 
mégis igyekeznek híven utánozni a mintául szolgáló eredeti római vereteket mind az áb-
rázolásban, mind a betűírásban. (Alföldi András véleménye szerint ezek az utánzatok nem 
helyi barbár gyártmányok, hanem a hivatalos római verdék személyzete által gyártott ha-
misítványok. Más kutatók szarmata vereteknek tekintik őket.) Az ún. szarmata veretek 
sorozata Diocletianus, Maximianus, Constantius Chlorus és Galerius, a császári tetrarchia 
pénzeinek utánzataival folytatódik, melyeknek római eredetijei a Kr. u. III. század végén 
284‒305 közti veretek. Több utánzatot találhatunk Constantinus idejéből. E típusok módo-
sításából születnek a második típus érméi.35

A második érmetípus verését a dokumentált leletadatok és a lelőhelyek elterjedésének 
kizárólagossága alapján a Duna-Tisza közének szarmata lakosságához lehet kötni. (Gohl 
Ödön). Felirataik teljesen elkorcsosodtak, szinte kizárólag I és O alakú jegyekké változtak. 
Alapanyaguk vöröses sárga bronz, sőt sárgaréz, a hátlapon félhold, eleinte egyedül, több-
nyire azonban egy csillag kíséretében lép föl mint éremkép. A csillag eleinte pontokból áll, 
majd három egymást szelő vonalból vaskos középponttal, végül négy, illetve nyolcszirmú 
virág alakját formálja. Az eleinte kerek lyukkal ékszerként vagy amulettként való viselésre 
alkalmassá tett érmeket az utolsó időszakban füllel látták el, mely nincs ráforrasztva az 
éremre, hanem egy darabban van kiverve az érem lapkájával és annak nyúlványát alkot-
ja, melyet aztán visszahajlítottak. Ezek a szarmata érmecskék nem készülhettek pénznek, 
mert anyaguk a világos bronz meg a sárgaréz már külsőleg is különbözik a forgalmi pénz 
anyagától, súlyuk is sokkal csekélyebb, és már a lapkán is rajta volt az érem felfűzésé-
re szolgáló fül. Az ilyen vereteket már korábban is amulettként interpretálta a tudomány, 
amely összhangban áll a lunulák elterjedtségével a szarmata népesség körében. Párhuza-
mosan használták Hadrianus félhold a csillaggal vagy csillagokkal vert denariusait is, fület 
forrasztottak rájuk, nyakba akasztva viselték. A Jászságban „két darab vékonyra kopott és 
ezért nehezen felismerhető rajzolatú példány került elő az először Gohl Ödön által leírt 
éremtípusból, melynek előlapján jobbra néző fej, hátlapján váltakozó I és O körirat utánzó 
jelek között a mezőben félhold és csillag látható”. 

A régi római érmegyűjteményekben mindig találunk néhány lyukas, sérült darabot, 
nagy részük az Alföldről, szarmata szállásterületről került elő. Piaci értékről, tartásfokról 
ilyenkor sokszor nem is beszélhetünk, sérüléseik mégis mesélhetnek nekünk történeteket 
az érme életének egy konkrét korszakáról. A lyukak, próbavágások, felakasztásra szolgá-
ló fülecskék ókori események máig felismerhető nyomai. A legtöbb esetben meg tudjuk 
határozni az érme korát, esetleg azt is, hogy melyik verdében, melyik officinában készült. 
Míg egy szép tartású érme összekapcsolja a gyűjtőt az adott kultúrával és történelemmel, 
a lyukak, sérülések konkrétan azzal az egyénnel, akinek keze nyomát megőrizte a darab.

34 Gohl Ödön: Szarmata érmek a római császárság korából. Numizmatikai Közlöny, 1904. (3. évf.) IV. füzet, p. 31.
35 Kerényi András: Magyarországi szarmata pénzek. (Numizmatikai Közlöny, 1955‒1956.; 54‒55. évf.)
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 Így, ha nem is monetáris vagy esztétikai értelemben ezek a dolgok hozzáadott értéket is 
jelenthetnek, így lehet a tökéletlenségből és a múlt töréseiből többletjelentéssel bíró érték.

A mai gyűjtő elgondolkodik azon, hogy miért is tették ezt? A fém átfúrása a korabeli 
eszközökkel időbe és erőfeszítésbe került, csökkentette az érme fémtartalmát és ezáltal 
annak értékét. Néha az okot, az átalakítás célját meg lehet találni, néha nem. Való igaz, a 
szarmaták sok lyukas érmét használtak díszítésként, emlékként vagy amulettként. Ilyenkor 
egy oldalról vigyázva átszúrták az érmét úgy, hogy ne rontsák el az ábrázolást. 

Sokszor egyszerűen egy zsinórt hurkoltak át a lyukon, vagy egy kis fémfület rögzítet-
tek a lyukon keresztül, és az érmét ennél fogva medálként függesztették a nyakukba. Egyes 
érméket szándékosan megrongáltak, egyfajta „Damnatio memoriae”-t követtek el a portré 
elpusztításával. Néhány érme szélét megnyújtva fúrtak helyet a zsinórnak. A középen átfúrt 
érmek analógiáit ma is megtalálhatjuk a balkáni népviseletben, ugyanígy a szélen lyukasztott 
érmék csüngőkként viselése övön vagy pártán máig fennmaradt. A három helyen átfúrt ér-
mék valamiféle faleraként-elosztóként működhettek. Érdekesség, hogy kezdetben, főként a 
Traianus denariusokon kímélték a portrét vagy a Victoriát ‒ talán emlékei voltak az időszak-
nak, amikor szövetségesekként harcoltak a dákok ellen. A másik megkímélt hátlap ‒ Hadri-
anus asztrális ‒ Sarkcsillag-Félhold, Fiastyúk-Félhold típusai, ezek egészen a késő szarmata 
időszakig népszerűek voltak medálként. Valószínűleg hitviláguk része volt ez a szimbólum.

Az 1986‒87-ben Dinnyés István által feltárt jászkarajenői késő szarmata csontfarag-
ványok egyedülállóak,36 újdonságnak számítanak mind a hazai, mind a délkelet-európai 
szarmata emlékanyagban. A 96 ember- és 11 állatábrázolás a szarmaták alig ismert hitvi-
lágával, mindennapi életével állhat kapcsolatban. A sematikusan formált alakok egy része 
stilizált ékszereket visel. Felismerhetjük a korai időktől a késő szarmata időszakig viselt lu-
nulákat, de következtethetünk az érmék viseletben betöltött szerepére is. A faragványokon 

. Constantinus (Nagy Konstantin)Bronz Follis, (326-328)  Előlap:CONSTAN-TINVS 
AVG, SARMATIA DEVICTA-(Legyőzött Szarmátia ) Victoria pálmaággal,

verdejegy: PTR˘verde: Treveri (Trier, Németország)
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érmékkel díszített pártaszerű fejdísz, érmékből összefűzött egy és kétsoros nyakláncok, 
melldíszek, nyakban viselt hold és napkorong alakú csüngők ábrázolásai ismerhetők fel.36 

A régészeti feltárásokon ritkán kerülnek elő ezek a típusú ékszerek és viseleti ele-
mek, ennek oka a sírok csaknem 90%-os rablottsága Különösen igaz ez a körárkos 
sírok esetében, ahol szinte száz százalékos a rablás aránya. Másik oka a sírrablás mód-
ja ‒ a rablók általában ferdén, a fej irányából ástak rá a tetemre. A rablógödör a mell-
kas-csípőre irányult, egy kampó segítségével húzhatták ki a csigolyákkal, bordákkal 
együtt a törzset, és fosztották meg az értékes tárgyaktól.

A sírrablás gyakran a temetéshez közeli időpontban történt, a rablók pontosan tudták, 
hogy hol keressék az eltemetetteket. Ilyenkor a szövetek, ízületek még összetartották a 
csontokat. A sír alsó felében általában bolygatatlan helyzetben kerülnek elő a lábcsontok.

Érdekesség, hogy egyedül a Jászságban kötik a Csörsz-árok mondaköréhez az avarokat 
és longobárdokat, ennek alapján is feltételezhetünk valamiféle folytonosságot a lakosság-
ban. A szórványként az Alföldön előkerülő lyukas római érmék néma tanúi egy elfelejtett 
népnek, pedig a terület a szarmaták nagyarányú mezőgazdasági tevékenységének köszön-
hetően lett valódi kultúrtáj. Végső soron a rómaiak jelenléte, a védvonalak, légiós táborok 
kiépítése Pannoniában és Daciában részben ennek a népességnek köszönhető. „A Római 
Birodalom hanyatlásával, a hunok hódításával egy akkora létszámú népesség, mint ami-
lyen az alföldi szarmata volt, sem tűnhetett el – s nem is tűnt el nyomtalanul.” „Újabb 
kutatást igényel az a kérdés, hogy a Jászság (jászok) – vagy legalábbis egy részük – lehet-e 
a folyamatosan itt élő szarmata »reliktum-lakosság«” ‒ írják új tanulmányukban a Kár-
pát-medencei szarmaták legismertebb kutatói, Istvánovits Eszter és Kulcsár Valéria. László 
Gyula óvatosan fogalmazott, da az egész Kárpát-medencére értette: „A régész mégis kény-
telen megkockáztatni, hogy a szarmatáknak legalábbis egy része az avar kort bizonyára 
megérte, sőt talán a magyar honfoglalás koráig is fenntartotta magát.”

Ez az írás talán közelebb hozhatja hozzánk hazánk római korát, római császárokat idéz 
meg, akik gyakran seregeik élén rótták a korabeli Alföld úttalan útjait. Talán egy érmegyűj-
tő is másként tekint a kezébe került pénzre ‒ nem csak a tartásfokra figyel ‒, hanem ráérez, 
hogy történelmünk egy kis darabját tartja a kezében.
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