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6–7. SZÁZADI BIZÁNCI RÉZPÉNZEK OROSHÁZÁRÓL ÉS KÖRNYÉKÉRŐL

Prohászka Péter* – rózsa zoltán**

Mesterünk, a 90 esztendős Bóna István (1930–2001) emlékére

Kulcsszavak: népvándorláskor, bizánci érmek, gepidák, avarok, Orosháza térsége

Absztrakt: A tanulmányban az Orosházán és vidékén előkerült 6. és 7. századi bizánci érmek kerülnek 
bemutatásra. Az első bizánci érmet – I. Justinianus follisát – 1877-ben találták Szentetornyán. A műszeres 
lelőhelyfelderítések során további nyolcat ismerünk, melyek között egy I. Justinianus follist, öt II. Justinus 
follist és félfollist, valamint két Heraclius follist találunk. Ezek nagy részét sikerült pontosan meghatározni. 
A tanulmányban a Kárpát-medence 6. és 7. századi bizánci éremforgalmával összehasonlítva vizsgáljuk 
szerepüket a Bizánci Birodalom határain kívül. Ugyanakkor Orosháza és környéke régészeti lelőhelyeinek 
és leleteinek tekintetbe vételével próbálunk választ adni arra, mely oknál fogva figyelhető meg relatív gya-
kori előfordulásuk a területen.

* Archeologický ústav SAV, Nitra SK-949 21, Akademická 2, prohaszkapeter1975@gmail.com
* Várkapitányság Nzrt, 1113 Budapest, Daróczi út 3, rozo30@hotmail.com

1  Lásd például Prohászka 2017.
2  Ezekből egy válogatás került közreadásra: Fémek a földből I. (Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából 19). Orosháza 2018.
3  Huszár Lajos alapvető munkájában Hódmezővásárhely lelőhellyel: huszár 1954, 79, Nr. LXXII.
4  Csallány Dezső leletkataszterében már Békés megyei lelőhelyként szerepel: Csallány 1956, 132–133, Nr. 424.
5  Bóna 1965, 122.
6  Csallány 1943, 167.

Amint a régészeti, úgy a numizmatikai emléka-
nyag összehasonlító vizsgálatánál is egyre inkább 
a kutatás figyelmébe kerültek egyes kistérségek 
vizsgálatai. Az egyes települések, járások terüle-
tén előkerült leletek ugyanis sokkal reálisabb képet 
nyújtanak a kulturális behatásokról, kereskedelmi 
kapcsolatokról, mint az országrészekre vetített el-
terjedési térképek. E tekintetben a régi adatok, le-
letek és újabb ásatások mellett azonban a műszeres 
terepbejárások igen fontos szerepet játszanak. Ezek 
során ugyanis gyakran olyan régészeti leletek vagy 
numizmatikai emlékek is előkerülnek, melyek a na-
gyobb összefüggések vizsgálatában is előrelépést 
kínálhatnak.1 Orosháza vidékén az elmúlt években 
számos műszeres terepbejárás történt, melyek jelen-
tős mennyiségű különféle korú, elsősorban fémle-
letet eredményeztek.2 Ezek között az érmek száma 

sem volt elhanyagolható, melyek átvizsgálása során 
majdnem egy tucatnyi 6–7. századi bizánci réz érem 
volt. Mindeddig csupán egyetlen, e korból származó 
bizánci érmet ismert a vidékről a kutatás, amely az 
előkerülésekor még Hódmezővásárhelyhez tartozó 
Kardoskúton, Molnár Zsolt tanyája területén egy 
sírlelet melléklete volt.3 1950-ben Kardoskút nem 
csupán Hódmezővásárhelyből vált ki, hanem egy-
ben Csongrád megyéből is, mivel átcsatolták Békés 
megyéhez.4 Így vált I. Justinianus bronz pénze az 
egyetlen orosházi bizánci éremmé.5 Maga az érem 
ugyan a szegedi múzeumba került, azonban csupán 
Csallány leletjelentéséből ismert, mivel a világhábo-
rú alatt elveszett.6 Ugyanakkor nem ez volt az első 
bizánci érem, melyet Orosháza vidékén találtak. 
1877-ben Mogyoróssy János egy másik I. Justinia-
nus rézérem leírását adta a Békési Lapokban a Békés 
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Vármegyei Múzeum gyarapodásáról írt beszámoló-
jában.7 Ezen érem Terényi Lajosné szenttoronyi (va-
lójában szentetornyai) birtokán veremásáskor került 
elő és a leírásnak köszönhetően meg lehetett hatá-

7  Mogyoróssy 1877.
8  Lásd utolsó összeállításokat: soMogyi 2014; gandila 2018.
9  Mogyoróssy 1877.
10  NGyTM Rég.Ad.: 910/2018; Gysz.: 2018/72.
11  NGyTM Rég.Ad.: 540/2014; Gysz.: 2014/16.
12  NGyTM Rég.Ad.: 659/2015; Ltsz.: 2016.236.1.

rozni. A fémkeresős kutatásoknak köszönhetően így 
összesen kilenc 6–7. századi bizánci éremről van tu-
domásunk, melyek igen jelentős számot képviselnek 
a korszak éremanyagának tekintetében.8 

katalógus

I. Justinianus érmei (1. kép 1)

(1) Orosháza-Szentetornya (Békés megye/H; 2. kép 3)
Mogyoróssy János a Békésmegyei múzeum gya-

rapodásáról beszámolva ismertette a Justinianus 
érmet, amelyet Pusztai Mihály talált veremásáskor 
Terényi Lajosné szenttoronyi (szentetornyai) birto-
kán.9 A pontos lelőhely és az érem holléte ismeretlen. 

Az érem leírása: „… DN IVSTINI ǀ ANVS PP – 
–  előlapi köriratában … szemben néz pánczélos 
mellképe sugárok közé állítva koronát viselő fejjel, 
felemelt jobbjában keresztes gömböt tart, feje balol-
dali szomszédságában ismét egy kereszt szemlélhe-
tő; hátlapján nagy M. betűnek felső ágai között †, 
eme betű alsó ágai között szokásos görög betta, egy 
vizszintes vonal alatt pedig NIK jelző betűk; végre e 
lapnak jobb oldalán „ANNO, – a baloldalon pedig 
X II I számok látszanak”.

Az érem: I. Justinianus follisa (40 nummia), 
Nicomedia B MIB 114 (539–540).

(2) Tótkomlós-Gyümölcsös, 53-as tábla; 28983
(Békés megye/H; 1. kép 1; 2. kép 6)

Tóth Gábor találta a középkori Komlós falu te-
rületén 2017.11.01-én fémkeresős tevékenység so-
rán.10 

Az érem leírása: Avers: [DN IVSTINIANVS PP 
AVG]. A császár büsztje jobbra, a fején lévő babér-
koszorú nem látszik. Revers: A bal oldalt csillag, 
középen nagy M, a jobb oldalon sem a kereszt, sem 
pedig csillag nem látható. A mezőben CON. Igen 
kopott példány, a közepén négyszög alakban átütve.

Az érem: I. Justinianus follisa (40 nummia), 
Constantinopolis (?), MIB 83–85 (527–537). Réz, 
súly: 13,07 g, átm.: 28–31 mm, igen kopott.

II. Justinus érmei (1. kép 2–6; 3. kép)

(3) Tótkomlós-Gyümölcsös, 53-as tábla; 28983
(Békés megye/H; 1. kép 2; 2. kép 7; 3. kép 30)

Csontos Pál tótkomlósi helytörténész ajándéka a 
középkori Komlós falu területéről.11 

Az érem leírása: Avers: DNIV[STINVSPPAVG] 
Uralkodópár szemben, trónon ülve. A császár kezé-
ben globuson kereszt, a császárné keresztes sceptert 
tart. Mindkettőn korona és a fejük körül nimbus. 
Revers: A bal szélén ANNO középen nagy M felette 
kis kereszt, alatta A, oldalt ч, a mezőben NIKO.  

Az érem: II. Justinus (575–578) follisa (40 num-
mia), Nicomedia, MIB 46a (569–570). Réz, súly: 
14,1 g, átm.: 27 mm, enyhén kopott.

(4) Tótkomlós-Gyümölcsös, 53-as tábla; 28983
(Békés megye/H; 1. kép 3; 2. kép 8; 3. kép 31)

Kvak Róbert találta a középkori Komlós falu 
területén 2015.07.19-én fémkeresős tevékenység 
során.12

Az érem leírása: Avers: DNIVST[INVS]PPAVG 
Uralkodópár szemben, trónon ülve. A császár kezé-
ben globuson kereszt, a császárné keresztes sceptert 
tart. Mindkettőn korona és a fejük körül nimbus. 
Revers: A bal szélén ANNO középen nagy M, felet-
te kis krisztogramm, alatta A, oldalt XI, a mezőben 
NIKO.  

Az érem: II. Justinus (575–578) follisa (40 num-
mia), Nicomedia, A officina, MIB 46a (575–576). Réz, 
súly: 11,9 g, átm.: 28 mm, pozíció, enyhén kopott.

(5) Mezőhegyes-7-es tábla, Mezőhegyes 5. lelő-
hely; 89747 (Békés megye/H; 1. kép 4; 2. kép 10;
3. kép 18)
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Tóth Gábor találta a lelőhely területén korábbi 
fémkeresős tevékenysége során.13

Az érem leírása: Avers: DN[IVSTINVS]PPAVG 
Uralkodópár szemben, trónon ülve. A császár kezé-
ben globuson kereszt, a császárné keresztes sceptert 
tart. Mindkettőn korona és a fejük körül nimbus. 
Revers: A bal szélén ANNO középen nagy M, fe-
lette kis krisztogramm, alatta ε, oldalt az indikciós 
számok nem látszanak, a mezőben CON.  

Az érem: II. Justinus (575–578) follisa (40 num-
mia), Constantinopolis, ötödik officina, MIB 43d 
(570–576). Réz, súly: 12,1 g, átm.: 28 mm, igen ko-
pott, közepén átlyukasztva.

(6) Mezőhegyes-Víztározótól keletre, Mezőhegyes
58. lelőhely; új lelőhely (Békés megye/H; 1. kép 5;
2. kép 9; 3. kép 19)

Kerekes György találta a lelőhely területén
2018.05.31-én fémkeresős tevékenység során.14

Az érem leírása: Avers: [DNIVSTINVSPPAVG] 
Uralkodópár szemben, trónon ülve. A császár kezé-
ben globuson kereszt, a császárné keresztes sceptert 
tart. Mindkettőn korona és a fejük körül nimbus. 
Revers: A bal szélén ANNO középen nagy M, felet-
te kis kereszt, alatta Δ, oldalt II, a mezőben a felirat 
hiányzik.  

Az érem: II. Justinus (575–578) follisa (40 num-
mia), ?, MIB ? (566–567). Réz, súly: 13,2 g, átm.: 
29 mm, igen kopott.

(7) Nagyszénás-Cifra-dűlő, faluhely; 1377 (Békés
megye/H; 1. kép 6; 2. kép 1; 3. kép 20)

Bene András találta a lelőhely területén korábbi 
fémkeresős tevékenysége során.15

Az érem leírása: Avers: [DNIVSTINVSPPAVG] 
Uralkodópár szemben, trónon ülve. A császár kezé-
ben globuson kereszt, a császárné keresztes sceptert 
tart. Mindkettőn korona és a fejük körül nimbus. 
Revers: A bal szélén ANNO középen nagy K felet-
te kis kereszt, alatta betű/felirat nem látható, amint 
oldalt sem.  

13  NGyTM Rég.Ad.: 705/2015; Gysz.: 2015/378.
14  NGyTM Rég.Ad.: 1038/2020; Gysz.: 2020/22.1.
15  NGyTM Rég.Ad.: 698/2015; Ltsz.: 2016.679.1.
16  NGyTM Rég.Ad.: 769/2016; Ltsz.: 2016.3122.1.
17  NGyTM Rég.Ad.: 864/2017; Gysz.: 2017/225.

Az érem: II. Justinus (575–578) fél follisa (20 
nummia), ?, MIB ? (565–578). Réz, súly: 3,93 g, 
átm.: 19 mm, igen kopott.

Heraclius érmei (1. kép 7–8; 4. kép)

(8) Tótkomlós-Kopáncs-halom; 72357 (Békés me-
gye/H; 1. kép 7; 2. kép 5; 4. kép 10)

Zsikai Rajmund Péter találta a lelőhely területén 
2016.09.03-án fémkeresős tevékenység során.16

Az érem leírása: Avers: [δδNNhεRACLIЧSεT-
hεRACONSτPAV] Heraclius császár és mellette 
Heraclius Constantinus szemből van ábrázolva az 
előlapon, mindketten jobbjukban egy keresztes gló-
buszt tartanak. Mivel az érmet egy korábbi follisra 
verték, így az éremkép elmosódott, az álló bal oldali 
alak mellett és felett a korábbi érem felirat töredékei 
láthatóak. Revers: A bal oldalt AN[NO], középen 
nagy M, felette krisztogramm, alatta egy Δ. Mellette 
a jobb oldalon egymás alatt két-két rovás látható. A 
mezőben a felirat az átverés miatt nem látható.

Az érem: Heraclius follisa (40 nummia), Cons-
tantinopolis, Γ officina, MIB 160b (613–614).

Réz, súly: 9,87 g, átm.: 33 mm, átvert kopott.

(9) Nagyszénás-Cifra-dűlő, faluhely; 1377 (Békés
megye/H; 1. kép 8; 2. kép 2; 4. kép 6)

Benkő József találta a lelőhely területén 
2017.07.23-án fémkeresős tevékenység során.17

Az érem leírása: Igen kopott, azonban az előlap 
közepén egy függőleges vonal látható, amely alap-
ján nagy valószínűséggel a középen Heracliust, és 
két oldalt mellette a feleségét, valamint fiát ábrázoló 
follis lehetett, melynek kibocsátása 616-ban kezdő-
dött és egészen 624-ig történt. A hátlapon csupán 
a középen található nagy M, valamint alatta egy Β 
látható. A mezőben a kibocsátás helye nem látszik.

Az érem: Heraclius follisa (40 nummia), ?, B 
officina, MIB ? (616–624).

Réz, súly: 9,4 g; átm.: 32 mm; igen kopott.
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1. kép. A katalógusban szereplő érmék fotói. I. Justinianus érme: 1: Tótkomlós-Gyümölcsös, 53-as tábla (28983); II. Justinus
érmei: 2–3: Tótkomlós-Gyümölcsös, 53-as tábla (28983); 4: Mezőhegyes-7-es tábla, Mezőhegyes 5. lelőhely (89747);
5: Mezőhegyes-Víztározótól keletre, Mezőhegyes 58. lelőhely (új lelőhely); 6: Nagyszénás-Cifra-dűlő, faluhely (1377);

Heraclius érmei: 7: Tótkomlós-Kopáncs-halom (72357); 8: Nagyszénás-Cifra-dűlő, faluhely (1377)
Abb. 1. Photos der Münzen nach dem Katalog. Münze von Justinianus I: 1: Tótkomlós-Gyümölcsös, 53-as tábla (28983);

Münzen von Justinus II: 2–3: Tótkomlós-Gyümölcsös, 53-as tábla (28983); 4: Mezőhegyes-7-es tábla, Mezőhegyes 5.
lelőhely (89747); 5: Mezőhegyes-Víztározótól keletre, Mezőhegyes 58. lelőhely (új lelőhely); 6: Nagyszénás-Cifra-dűlő,

faluhely (1377); Münzen von Heraclius: 7: Tótkomlós-Kopáncs-halom (72357); 8: Nagyszénás-Cifra-dűlő, faluhely (1377)
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értékelés

18  Ld. pl.: soMogyi 1997; Winter 2000; Prohászka 2004; soMogyi 2009; soMogyi 2014.
19  soMogyi 1997.
20  Pohl 1988, 197.
21  A kötet angol nyelvű új kiadásában már nem található meg ezen megjegyzés: Pohl 2018.

Az avar kori numizmatikai leletanyag fokozatosan 
gyarapodik az új leleteknek, valamint a régiekről 
szóló beszámolóknak köszönhetően.18 A bizánci 
érmek között azonban elsősorban az arany soli-
dusok álltak a figyelem középpontjában, mint az 
avar–bizánci diplomáciai, katonai kapcsolatok 
tárgyi emlékei.19 Az aranyakkal ellentétben a bi-
zánci réz- és ezüstérmek kisebb figyelmet kaptak. 
Sőt, mint arra Walter Pohl az avarok történetéről 

írt munkájában utalt:20„Kleine Kupfermünzen, die 
im byzantinischen Wirtschaftsraum für alltägliche 
Handelsgeschäften verwendet wurden, finden sich 
bei den Awaren kaum.” Ezen észrevételét a folya-
matosan előkerülő bizánci follisok és félfollisok 
azonban cáfolni látszanak.21 E tekintetben figye-
lemreméltó, hogy az aranyak mellett ezen érmek 
ugyancsak megfigyelhetőek halotti obolusokként, 
azaz pénzfunkcióval bírva, az avarkori temetke-

2. kép. A katalógusban szereplő lelőhelyek. 1–2: Nagyszénás-Cifra-dűlő, faluhely (1377); 3: Orosháza-Szentetornya (pontos
lelőhely ismeretlen); 4: Kardoskút (pontos lelőhely ismeretlen); 5: Tótkomlós-Kopáncs-halom (72357);  

6–8: Tótkomlós-Gyümölcsös, 53-as tábla (28983); 9: Mezőhegyes-Víztározótól keletre, Mezőhegyes 58. lelőhely (új lelőhely); 
10: Mezőhegyes-7-es tábla, Mezőhegyes 5. lelőhely (89747)

Abb. 2. Fundorte im Katalog. 1–2: Nagyszénás-Cifra-dűlő, faluhely (1377); 3: Orosháza-Szentetornya (genauer Fundort 
unbekannt); 4: Kardoskút (genauer Fundort unbekannt); 5: Tótkomlós-Kopáncs-halom (72357); 6–8: Tótkomlós-

Gyümölcsös, 53-as tábla (28983); 9: Mezőhegyes-Víztározótól keletre, Mezőhegyes 58. lelőhely (új lelőhely);  
10: Mezőhegyes-7-es tábla, Mezőhegyes 5. lelőhely (89747)
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zésekben (Aradac-Mecka II. sír: II. Tiberius follis 
(MIB 75a [583/584]),22 Egerlövő 31. sír: II. Justi-
nus follis (MIB 46 a-b [572/573]),23 Jutas 116. sír: 
Phocas follis (MIB 69 [603–610) vagy 65D–67D 
[586–587]),24 valamint Kölked-Feketekapu 253. sír: 
félfollis II. Justinus (MIB 51a [569/570]),25 Várpa-
lota Gimnázium: Heraclius és Heraclius Constanti-
nus (MIB 160 [612–613]).26     

A bizánci rézpénzek, amint arra Bóna István is 
rámutatott, a datálhatóságuknál fogva bírnak ki-
emelt jelentőséggel.27 Ugyanakkor a bizánci hatá-
rokon túli szerepükkel kapcsolatban megoszlanak 

22  soMogyi 1997, 23.
23  soMogyi 1997, 38–39.
24  soMogyi 1997, 48–49.
25  soMogyi 1997, 56–57.
26  soMogyi 1997, 93.
27  Bóna 2003.
28  Morrisson 1989, 243–244; Morrisson–sodini 2002, 212–216.
29  MGH AA 11, 2. (ad annum 498) MGH AA; Morrisson 1989, 244.
30  Corpus scriptorum christ. or. III, 4, p. 115.

a vélemények. A rézpénzek ismételt megjelenése a 
pénzforgalomban Anastasius császár 498. évi pénz-
ügyi reformjának köszönhető, amikor bevezetésre 
kerültek a follisok (φολλερά).28 Marcellinus comes 
a következőképpen emlékezett meg róluk:29 „Num-
mis quos Romani terunciani (terentianos) vocant, 
Graeco follares, Anastasius princips suo nomine fi-
guratis placibilem plebi commutationem distraxit”. 
A különféle címletekről pedig a szíriai névtelen 
krónikában van említés:30 „Edidit imperator mo-
netam quadraginta nummorum et viginti et decem 
et quinque.”. E szerint 40, 20, 10 és 5 nummiások 
kerültek forgalomba a bizánci pénzrendszer része-

3. kép. II. Justinus császár arany (■) és réz (•) érmeinek elterjedése a Kárpát-medencében
Abb. 3. Die Verbreitung der Gold- (■) und Kupfermünzen (•) vom Kaiser Justinus II. im Karpatenbecken
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ként.31 Természetesen ehhez szabályozni kellett az 
arany solidus válthatóságát is, amely szerint egy 
solidust 288 follisra kellett átváltani.32 A rézpénze-
ken jelölésre került értékük is, így a follist M, a fél-
follist K, a dekanoummiont I és a pentanoummiont 
E betűkkel jelölték.33 Az érmek súlya a soliduséval 
ellentétben változott, így a 18 grammos follis súly a 
6. század végére 11-12 g-ra csökkent.34 A rézpénzek 
értékét a források alapján vizsgálták, amelyek alap-
ján a 6. század folyamán 10 nummi (I) volt a napi
szükségletek fedezete, ez azonban 570 körülre már
1 follisra (M) nőtt, jelezve az inflációt.35

Ezek alapján az avar korban a follisok a min-
dennapi életben komoly értékkel bírtak az alapvető 

31  Chronica minora, ed.: E. W. Brooks, trans.: J.-B. Chabot. Paris 1924, 4:115; Morrisson 1989, 244.
32  Morrisson 1989, 244; Morrisson–sodini 2002, 214.
33  Morrisson 1989, 244; Morrisson–sodini 2002, 213.
34  Morrisson–sodini 2002, 215.
35  ostrogorsky 1932, 298–301; Morrisson 1989, 252–260; Morrisson–sodini 2002, 215.
36  MCCorMiCk 2001, 351–353.
37  Prohászka 2013.

szükségletek ellátásának fedezésére, mégis a biro-
dalom határain kívül a fedezet hiányában pusztán 
rézdaraboknak tekinthették őket. A galliai jelenlé-
tüket vizsgálva arra jutott a kutatás, hogy elterjedé-
sük a kommunikációs utakat követi és így a bizánci 
gazdasággal folytatott kereskedelmi kapcsolatok 
emlékei lennének.36 Az avar korhoz hasonlóan a 
10. századi Kárpát-medence éremanyagában is
megtalálhatóak a kor bizánci rézpénzei, melyeknél
valószínűsítettük, hogy a Birodalom területén meg-
fordult kereskedők/katonák tarsolyaiban juthattak a
magyar szállásterületre.37

Az 5. század második felétől egészen 568-ig 
Orosháza vidéke a Gepida Királyság része volt. 

4. kép. Heraclius császár réz (•) érmeinek elterjedése a Kárpát-medencében
Abb. 4. Die Verbreitung der Kupfermünzen (•) vom Kaiser Heraclius im Karpatenbecken
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Ugyanakkor I. Justinianus érmei esetében komoly 
kérdésként merül fel, hogy az avarok beköltözése 
(568) előtt vagy után kerültek-e a Kárpát-medencé-
ben ide. Így például a Kölked-Feketekapu A-temető
354. sírjában talált I. Justinianus thessalonikei
16 nummiása (Thes MIB 169d [542–547]) egy
avarkori temetőben került elő.38 Ugyanakkor egy
római kisbronzzal és egy viminaciumi koloniális
verettel együtt az elhunyt személy tarsolyában volt.
E típus igen ritka a Kárpát-medence numizmatikai
anyagában, ugyanakkor a Dráva és Száva közéről,
Pannonia II. területéről nyolc érem ismert, melyek
ugyancsak thessalonikei veretek.39

Orosháza vidékéről három I. Justinianus rézé-
remről állnak rendelkezésünkre adatok. Amíg a 
Kardoskút-Molnár Zsolt tanyáján sírban talált da-
rab meghatározása nem volt lehetséges, addig az 
orosháza-szentetornyai follist Nicomediában verték 
(MIB 114 [539–540]). A Tótkomlós-Gyümölcsös 
53-as tábla területén előkerült follis ugyanakkor
konstantinápolyi kibocsátású 527 és 537 között vert
érem. A tágabb vidékről további érmek ismertek.
Így a tótkomlósihoz hasonló típusú follisok (MIB
84 [532 –537]) kerültek elő a Deszk D avar temető
területén.40 Nicomediai follis (MIB 113a [548–549])
jutott Gyomáról a Magyar Nemzeti Múzeum Érem-
tárába,41 amint ide került a szentesi rompuszta temp-
lomnál talált kyzikosi follis (MIB 120 [549–550])
is.42 Ugyan az érmek kibocsátása 550 előtt, tehát
jóval az avarok 568. évi honfoglalása előtt történt,
mégsem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy ők
hozták magukkal az érmeket még az Al-Dunától.
Sokkal nagyobb azonban a valószínűsége annak,
hogy a gepida bizánci kapcsolatok emlékei lenné-

38  soMogyi 1997, 56–57, Nr. 40.
39  IvanIševIć–PoPovIć 2017, 247–253.
40  soMogyi 1997, 35–36, Nr. 18.
41  Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) Éremtár 93.1892.
42  Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) Éremtár 42.1892.10.
43  Quast 2001.
44  Bóna 1965, 120.
45  Bóna 1965, 120.
46  Masek–MiháCzi-Pálfi 2018, 47.
47  Masek–MiháCzi-Pálfi 2018, 49.
48  Pohl 1988, 49; szádeCzky-kardoss 1979, 97: Menander Protector 442, 17–27, Agathias V 25, 4–6. 
49  Pohl 1988, 49; szádeCzky-kardoss 1979, 97–99: Corippus, In laudatem Iustini III 303–308, 345–349; Menander Protector EL 

444, 32–445, 34 (+445, 34–446, 25). 
50  Pohl 1988, 58.
51  Pohl 1988, 65.

nek. Ugyan a 6. században igen váltakozóak voltak e 
kapcsolatok, melyekről az írott források mellett a ré-
gészeti és numizmatikai leletanyag is tanúskodik.43 
Orosháza vidékéről igen kevés gepidákhoz köthető 
lelőhely és lelet ismert, melyek Kardoskút környé-
kén csoportosulnak.44 Az itt feltárt sírok, sírcsopor-
tok azonban igen szegényes mellékletűek voltak.45 
Sokkal fontosabb, egy a műszeres terepbejárás so-
rán talált ezüst fibulatöredék, amelyre 2017-ben a 
Tótkomlós-Kopáncs-halmon bukkantak.46 Maga az 
ékszer nem gepida, legjobb párhuzama a németor-
szági Mannheim-Hermsheimer-Bösfeld temető 348. 
sírjából ismert.47 E két darab azonban dél-skandiná-
viai eredetű, így egyrészt a frank területről, másrészt 
pedig északról is Tótkomlósra kerülhetett.

I. Justinianus császár 565-ben bekövetkezett
halálával véget ért az avarok anyagi támogatása 
Bizánc részéről, amit az 558. évi szerződésben álla-
pítottak meg.48 Az új császár – II. Justinus – tünte-
tően utasította el az avar követek kéréseit a korábbi 
támogatások, évpénz megújítására.49 Az elkövetke-
ző években a gepidák királyságának megsemmisü-
lésével, a langobárdok elvándorlásával, valamint 
az avarok Kárpát-medencébe történt költözésével 
a helyzet alapvetően megváltozott. A nyomásgya-
korlás érdekében az avarok már 567-ben kísérletet 
tettek a gepidáktól a bizánci csapatoknak átadott Sir-
mium elfoglalására, amely ekkor azonban még nem 
járt sikerrel.50 571-ig számos összecsapás történt az 
avarok és a bizánci csapatok között, amit 572-ben, 
majd 574-ben bizánci vereségek követtek. 51 A bi-
zánci állam azonban sem a helyi szinten, sem pedig 
a központból nem fizetett azért az avaroknak, hogy 
az északi határok mentén béke és nyugalom legyen. 
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Az írott források alapján az első bizánci aranyak egy 
fogolykiváltásnak köszönhetően érkeztek meg, amit 
ráadásul maga a fogoly szervezett meg. A kagán ál-
tal fogságban tartott Vitalianus követ megunva a 
láncban töltött időt, Illyricum hyparkhoszához for-
dult és saját szakállára 800 solidust szerzett.52 Némi 
változás történt a bizánci avar politikában, miután 
a megháborodott II. Justinus helyett Tiberios társ-
császárként irányította a birodalmat. Így az 574. évi 
vereséget követően gyorsan megállapodott az ava-
rokkal, hogy évpénz fejében nem intéznek támadást 
a bizánci területek ellen.53 Az avarok elsődleges 
célja ezt követően Sirmium elfoglalása, amely elő-
retolt támaszpontja volt a bizánciaknak – 582-ben 
esett el.54 A meglehetősen konok magatartás miatt 
II. Justinusnak mindössze 7 solidusa ismert az avar
szállásterületről, ugyanakkor 25 rézpénze.

A kevés solidusszal szemben tehát igen nagy 
számban fordulnak elő II. Justinus follisai és félfol-
lisai. Mintegy 25 darab ismert, melyek között 3 fél-
follis, míg a többi follis. A meghatározhatóak közül 
csupán hármat bocsátottak ki 568 előtt (Carnuntum, 
Mezőhegyes-Víztározótól keletre, Šturovó), és a töb-
bi között az 570-es évek veretei az uralkodóak. Fi-
gyelemre méltó, hogy egyrészt Carnuntumban (6 db) 
figyelhető meg sűrűsödésük, másrészt a műszeres 
terepbejárásoknak köszönhetően éppen Orosháza vi-
dékén (5 db). Carnuntum esetében mindenképpen a 
hosszú ideje tartó kutatások és gyűjtések adnak ma-
gyarázatot e jelenségre. Orosháza vidékéről II. Justi-
nusnak négy follisa és egy fél follisa ismert.   

A félfollis Nagyszénás-Cifra-dűlő, faluhelyen 
került elő, azonban igen rossz állapota miatt pontos 
meghatározására nem volt lehetőség. A Mezőhegyes-
Víztározótól keletre talált follis esetében csupán a 
kibocsátásának évét sikerült tisztázni (566–567). 
Ezekkel szemben a Mezőhegyes-7-es tábla follisát 
Konstantinápolyban verték MIB 43d (575–576), 
míg a Tótkomlós-Gyümölcsös, 53-as tábla follisait 
MIB 46a Nikomediában, azonban 569–570 és 575–

52  Pohl 1988, 61; szádeCzky-kardoss 1979, 107–108: Menander Protector EL 195, 26–198, 10,
53  Pohl 1988, 65; szádeCzky-kardoss 1979, 109.
54  Sirmium történetéről és régészeti emlékeiről: IvanIševIć–PoPovIć 2017.
55  IvanIševIć–PoPovIć 2017, 242.
56  IvanIševIć–PoPovIć 2017, 243.
57  Curta 2017.
58  A bizánci-avar kereskedelmi kapcsolatokról: kiss 1996, 221–226.
59  soMogyi 2014, 242–243.

576 indikciós években. A Kárpát-medencei II. Justi-
nus érmek legnagyobb számban a konstantinápolyi 
pénzverdéből (13 db) kerültek ki, amit a nikomedi-
ai (6 db), thessalonikei (3 db), majd a kyzikosi (2 
db) veretek követnek. Mivel Sirmium és környéke 
egészen 582-ig a Bizánci Birodalom része volt, így 
mint kereskedelmi, gazdasági és politikai előretolt 
poszt összehasonlítási alapul szolgálhat az érmek 
vizsgálatához. A területről, amely a Dráva–Száva 
közének keleti részét (Pannonia Secunda) is magá-
ban foglalja, II. Justinusnak 52 rézérme ismert, me-
lyek megoszlása 5 db follis és 47 db félfollis.55 Ezek 
verdék szerinti megoszlása: 5 db Konstantinápoly, 
42 db Thessaloniké, 3 db Nikomedia és 3 db Kyzi-
kos.56 Négy follis került elő Sirmiumból, egy pedig 
Zimonyból, melyek közül hármat Konstantinápoly-
ban és kettőt Nikomediában vertek. A félfollisok 
között elsöprő többségben vannak a thessalonikei 
veretek. A Kárpát-medencei félfollisok ugyancsak e 
verdéből származnak. A follisok között a konstan-
tinápolyi és nikomediai kibocsátások a jellemzőek. 
A rézpénzeknek a bizánci határoknál való feltűnését 
a katonasággal próbálják magyarázni, amely igényt 
tartott a mindennapi életben használt kisebb cím-
letekre.57 Így egyik magyarázata a rézérmek meg-
jelenésének azon kiskereskedelem lenne, amely a 
Dráva–Száva közén egészen Sirmium elfoglalásáig 
működhetett.58 További magyarázatul az ezt köve-
tő balkáni hadjáratok szolgálnának, amely során 
az anyagi javak mellett foglyokat is a Kárpát-me-
dencébe hurcoltak. Mindenesetre figyelemreméltó, 
hogy a Kárpát-medencében előkerült érmek 90 %-a 
follis, míg Sirmiumban és környékén ugyanilyen 
százalékban a félfollisok jellemzőek. 

Ugyan II. Justinus utódaitól, ha kisebb számban 
is, de számos rézérem ismert a Kárpát-medencéből,59 
ám egészen Heracliusig ezen uralkodók pénzei nem 
kerültek elő Orosházáról és vidékéről. Heraclius 
császárnak ugyanakkor két follisa is begyűjtésre 
került a Tótkomlós-Kopáncs-halomról, valamint 
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a Nagyszénás-Cifra-dűlő faluhelyről. A tótkom-
lósit 613–614-ben verték Konstantinápolyban és a 
MIB 160b típusba tartozik, ahová még a solt-tétel-
hegyi (613–614), valamint a várpalota-gimnáziumi 
(612–613) follisok. Sokkal ritkább a Nagyszénás-
Cifra-dűlő faluhelyen talált darab, amely Heraclius 
császár 616 és 624 között kibocsátott új sorozatába 
tartozik. A Kárpát-medencében előkerült Heraclius 
által kibocsátott solidusok legnagyobb része ugyan-
csak 616 és 625 között vert érem, ám ennek ellenére 
a nagyszénási darab az első ezen időszakból szár-
mazó rézérem.60 Csupán egyetlen, a Bécsben előke-
rült MIB 177 típusú follis későbbi, mivel a 625 és 
629 közötti időszakra datálható. Heraclius follisa-
inak Kárpát-medencébe kerülését nehezen magya-
rázhatjuk a kiskereskedelemmel, sokkal inkább a 
balkáni hadjáratok során vagy egy diplomáciai kül-
detés során szerzett „emlékről” lehet esetükben szó. 

Sajátos jelenség, hogy a nagyszénási II. Justinus 
félfollis és Heraclius follisa egymáshoz meglehe-
tősen közel, mintegy száz méterre találtattak, amely 
alapján azt sem zárhajuk ki, hogy talán egy kisebb le-
lethez tartoztak. A gepida emlékanyaggal ellentétben 
Orosháza vidékéről számos igen érdekes avar sírt és 
leletegyüttest ismerünk. A kora avar korra datálha-
tó sírok kerültek elő 1950-ben az Aradi úton,61 egy 
női sír arany nagygömbös fülbevalóval az 1880-as 
években a település belterületén.62 Sokkal fontosabb 
a Dénes-téglagyár területén megbolygatott temető, 
melyből préselt ezüst övdíszek illetve bronzkanál 
jutott az orosházi múzeumba.63 Az újabb kutatások 
során Tótkomlós-Békéssámsoni út 48. ház előtt az 
1998. évi leletmentés során egy ezüst nagygömbös 
fülbevalós női temetkezés került elő.64 Szegénye-
sebb, de szintén korszakbeli temető sírjait tárták fel 
Orosháza-Bónumon.65 Különösen fontos a 2013. jú-
liusában feltárt sírcsoport Békéssámson-Szennyvíz-

60  soMogyi 2014, 239–240.
61  Bóna 1965, 122; ADAM 2002, 272. 
62  Bóna 1965, 122; ADAM 2002, 272.
63  Bóna 1965, 122; ADAM 2002, 272–273.
64  rózsa 2002, 341–342.
65  liChtenstein 2006; Pásztor–rózsa–szatMáriné Bakonyi 2013.
66  LőrInczy 1998, 344–346, 361–363.
67  Már Bóna István felhívta a figyelmet (Bóna 1965, 122) a Dénes téglagyári szíjvég töredékére, amely típus az igen gazdag pápa-

úrdombi temető második sírjából ismert. Ugyancsak ezt látszik megerősíteni a Békésssámson-szennyvíztelepi sírcsoport is.

telepen, ahol 4 gepida kori települési objektumot és 
5 kora avar kori sírt mentettek meg az orosházi mú-
zeum munkatársai. A sírok egy kivételével K–Ny-i 
irányításúak voltak, a temetkezések felett mintegy 
15–30 cm-rel általában állatcsontokat találtak, mint 
ahogyan az jellemző a tiszántúli kora avar kori né-
pesség hagyatékára. Két sírban lószerszám is előke-
rült, ami néhány egyéb melléklettel a temetőrészlet 
kora avar koron belőli későbbi keltezését feltételezi. 
A temetkezések között egy ötvös sírja is volt. A dóze-
rolt felszín hatására elképzelhető, hogy a humuszolt 
területen több sír is lehetett, miként az is lehetséges, 
hogy a bányatevékenység is semmisített meg kora 
avar kori sírokat a lelőhelyen korábban. Ezt azért is 
gondolhatjuk, mivel ehhez a területhez közel van a 
Móricz Zsigmond utca, ahonnét Lőrinczy Gábor kö-
zölt hasonló korú temetkezést.66

Az Orosháza vidékén előkerült kora avar kori 
bizánci érmek lelőhelyei egy dél-északi tengelyt 
mutatnak, amely egyrészt talán egy esetleges ke-
reskedelmi utat rajzolhat ki. Ezt alátámasztani lát-
szanak más korszakok leletei is. Ugyanakkor nem 
zárhatjuk ki annak lehetőségét sem, hogy a kora 
avar korban itt megtelepedett közösségek valamely 
gazdasági/politikai jelentőséggel bírtak, amely ma-
gyarázatul szolgálna e leletek megjelenésére Oros-
háza vidékén.67 

A tanulmányban bemutatott és elemzett bizánci 
érmek jól jelzik a műszeres terepbejárások jelentő-
ségét, melyek fontos információkkal gazdagíthatják 
egyes korszakok, területek leletanyagát. A kutatás 
során előkerült érmek száma ugyanakkor a Kár-
pát-medence avarkori bizánci éremforgalmában is 
kiemelkedő, melynek magyarázatául többféle lehe-
tőséget vetettünk fel, azonban ezek megerősítésé-
hez vagy cáfolásához további leletekre van szükség.
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köszönetnyilvánítás

Köszönjük az orosházi Nagy Gyula Területi 
Múzeum civil segítőinek munkáját. Az itt közölt ér-
mék Bene András, Benkő József, Kerekes György, 
Kvak Róbert, Tóth Gábor és Zsikai Rajmund Péter 

találatai. A képtáblák elkészítésében való közremű-
ködésükért Fejes Csaba, Hergott Kristóf és Szigeti 
Judit fogadja köszönetünket!  

aPPendix

II. Justinus császár arany és rézpénzei az avar szállásterületről
Die Gold- und Kupfermünzen des Kaisers Justin II. aus dem awarischen Siedlungsgebiet

Lelőhely Érem Emisszió Irodalom

[1] Aparhant-Csorgó (H) Fol
MIB 43a vagy d Con 
(572/573)

soMogyi 2014, 191.

[2] Arad (RO) Fol MIB ? (570/571) soMogyi 2009, 237.
[3] Borcsa (Borča, SRB) Fol MIB ? (565–578) soMogyi 1997, 30, Nr. 10.
[4] Budapest-Aquincum polgárváros (H) Fol MIB 50a Kyz (574/575) lassányi–zsidi 2015, 46, Fig. 15.
[5] Carnuntum (A) Fol MIB 46 Nic (565–578) soMogyi 2009, 237.
[6] Carnuntum (A) Fol MIB 43a Con (565/566) soMogyi 2009, 237.
[7] Carnuntum (A) Fol MIB 94 Con (568/569) soMogyi 2009, 237.
[8] Carnuntum (A) ½ Fol MIB 47a Nic (571/572) soMogyi 2009, 237.
[9] Carnuntum (A) Fol MIB 43a Con (575/576) soMogyi 2009, 238.
[10] Carnuntum (A) Fol MIB 70 Thes (575/576) soMogyi 2009, 238.
[11] Egerlövő, 31. sír (H) Fol MIB 46a-b Nic (572/573) soMogyi 1997, 38–39, Nr. 21.
[12] Erdély (RO) Sol MIB 5 Con (567–578) soMogyi 1997, 76–77, Nr. 63.
[13] Gajar (SK) ½ Fol MIB ? The (565–578) Budaj 2009, 219.
[14] Giarmat (RO) Fol MIB 46b Nic (575–575) soMogyi 2014, 242.
[15] Hódmezővásárhely környéke (H) Sol MIB 5 Con (567–578) soMogyi 1997, 45–46, Nr. 29.
[16] Kölked-Feketekapu, A/253. sír (H) Fol MIB 51a,b Kyz (569/570) soMogyi 1997, 56, Nr. 39.
[17] Kölked-Feketekapu, B/119. sír (H) Sol MIB 5 Con (567–578) soMogyi 1997, 57, Nr. 41/1.
[18] Mezőhegyes-7-es tábla (H) Fol MIB 43d Con (570–576) Ld. a tanulmányban!
[19] Mezőhegyes-Víztározótól keletre (H) Fol MIB ? (566–567) Ld. a tanulmányban!
[20] Nagyszénás-Cifra-dűlő (H) ½ Fol MIB ? (565–578) Ld. a tanulmányban!
[21] Potporanj (SRB) Fol MIB 43d Con (571–572) soMogyi 2014, 242.
[22] Şpālnaca (RO) Sol MIB ? (565–578) soMogyi 2014, 237.
[23] Šturovó (SK) Fol MIB ? (565–568) hunka 2016, 68. 
[24] Szászsebes (Sebeş, RO) Fol MIB 43a Con (570/571) soMogyi 1997, 75, Nr. 61.
[25] Szentendre sírlelet (H) Sol MIB 11a Con (565–578) soMogyi 1977, 87, Nr. 77.
[26] Szentes-Tés (H) Fol MIB ? (574/575) soMogyi 2009, 238.
[27] Szerb Bánát (SRB) Sol MIB 3a Con (567–568) soMogyi 2009, 234.
[28] Tiszakeszi (H) ½ Fol MIB 70a Thes (568/569) soMogyi 2009, 285–286.
[29] Torontálbresztovác (Brestovac, SRB) Fol MIB ? (565–578) soMogyi 1997, 31, Nr. 12.
[30] Tótkomlós-Gyümölcsös, 53-as tábla (H) Fol MIB 46a Nic (569–570) Ld. a tanulmányban!
[31] Tótkomlós-Gyümölcsös, 53-as tábla (H) Fol MIB 46a Nic (575–576) Ld. a tanulmányban!
[32] Versec (Vršac, SRB) Sol MIB 5 Con (567–578) soMogyi 1997, Nr. 85a.
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Heraclius császár rézpénzei az avar szállásterületről
Die Kupfermünzen des Kaisers Heraclius aus dem awarischen Siedlungsgebiet

Lelőhely Érem Emisszió Irodalom
[1] Budapest (H) ? MIB ? (612/613) Bóna 2003, 295.

[2] Carnuntum (A) Dodeka 
Num MIB ? Alex (610–?) Winter 2000, 54, Kat. 1/28.

[3] Carnuntum (A) 10 Num MIB 237b Cart (610–?) Winter 2000, 54, Kat. 1/29.
[4] Carnuntum (A) 10 Num MIB 240 Cat (614/615) Winter 2000, 54, Kat. 1/30.
[5] Ivanova (SRB) ? MIB ? (610/611) Bóna 2003, 295.
[6] Nagyszénás-Cifra-dűlő (H) Fol MIB ? (616–624) Ld. a tanulmányban!
[7] Ravazd (H) Fol MIB 175a Nic (612/614) Winter 2000, 59, Kat. 19

[8] Solt-Tételhegy (H) Fol MIB 160 Con (613/614) soMogyi 2014, 200–201, 
Kat. 18.

[9] Šturovó (SK) ½ Fol MIB 17 Alex (608–610) Heraclius 
Phocas érméjére veretve hunka 2016, 68.

[10] Tótkomlós-
Kopáncs-halom (H) Fol MIB 160b Con (613/614) Ld. a tanulmányban!

[11] Várpalota-Gimnázium,
229. sír (H) Fol MIB 160 Con (612/613) soMogyi 1997, 94, Kat. 84.

[12] Wien 1 (A) Fol MIB 177 Nic (625–629) Winter 2000, 56–57, 
Kat. 11b/2.
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ByzantinisChe kuPferMÜnzen des 6–7. jahrhunderts 
aus orosháza und seiner uMgeBung

Péter Prohászka – zoltán rózsa

Die Prospektionen mit Metallsuchgerät spielen bei der archäologischen Forschung eine immer wichtiger 
werdende Rolle. In den letzten Jahren wurde die Stadt Orosháza und ihre Umgebung systematisch began-
gen, wobei zahlreiche Funde verschiedener Epochen ans Tageslicht kamen. Zwischen ihnen befanden sich 
auch byzantinische Kupfermünzen aus dem 6–7. Jahrhundert. Die erste byzantinische Münze – ein Follis 
des Justinianus I. – kam 1877 in Orosháza-Szentetornya zum Vorschein und ihre Beschreibung findet sich 
in der Lokalzeitung. Eine andere wurde in Kardoskút-Gehöft von Molnár Zsolt in einem Grab gefunden.  
Dank der Prospektionen können wir die Reihe mit acht weiteren byzantinischen Münzen vermehren: 

1. Orosháza-Szentetornya (Kom. Békés)
Justinianus I. (527–565), Follis, Nicomedia B, MIB 114 (539–540)
2. Tótkomlós-Gyümölcsös, Acker 53 (Kom. Békés)
Justinianus I. (527–565), Follis, Constantinopolis (?), MIB 83–85 (527–537)
3. Tótkomlós-Gyümölcsös, Acker 53 (Kom. Békés)
Justinus II. (575–578), Follis, Nicomedia, MIB 46a (569–570).
4. Tótkomlós-Gyümölcsös, Acker 53 (Kom. Békés)
Justinus II. (575–578), Follis, Nicomedia, MIB 46a (575–576).
5. Mezőhegyes-Acker 7, Mezőhegyes, Fundort Nr. 5 (Kom. Békés)
Justinus II. (575–578), Follis, Constantinopolis, MIB 43d (570–576), gelocht.
6. Mezőhegyes östlich vom Wasserspeicher, Mezőhegyes Fundort 58 (Kom. Békés)
Justinus II. (575–578), Follis, ?, MIB ? (566–567).
7. Nagyszénás-Cifra-dűlő, faluhely (Kom. Békés)
Justinus II. (575–578), Halbfollis, ?, MIB ? (565–578).
8. Tótkomlós-Kopáncs-Hügel (Kom. Békés)
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Heraclius (610–641), Follis, Constantinopolis, MIB 160b (613–614).
9. Nagyszénás-Cifra-dűlő, faluhely (Kom. Békés)
Heraclius (610–641), Follis, ?, MIB ? (616–624).

Das numismatische Fundmaterial wird durch die neuen bzw. altneuen Funde vermehrt. Die Goldmünzen 
standen jedoch im Fokus des Interesses als Zeugen der awarisch-byzantinischen diplomatischen und mili-
tärischen Kontakte. Die Kupfer- bzw. Silbermünzen erhielten jedoch wenig Aufmerksamkeit.
Ab der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts bis 568 gehörte die Umgebung von Orosháza zum Königreich 
der Gepiden. Obwohl die hier gefundenen Münzen des Justinianus I. vor 550 geprägt wurden, muss man in 
Betracht ziehen, ob sie nicht erst mit den Awaren hierher gelangten. Das Stück aus Kardoskút wurde nach 
dem Bericht in einem awarischen Grab gefunden. Aus Orosháza kennen wir kaum archäologische Denk-
mäler der Gepiden. Nach dem Tod von Justinianus I. (565) hörten die den Awaren gezahlten byzantinischen 
Jahresgelder auf. Der neue Kaiser – Justinus II. – wies die Gesuche der awarischen Abgesandten um eine 
Erneuerung der früheren Subventionen zurück. In den nächsten Jahren jedoch veränderte sich die Lage am 
Mitteldonaugebiet mit der Vernichtung des Königreichs der Gepiden, der Abwanderung der Langobarden 
und der Ansiedlung der Awaren grundlegend. Die byzantinischen Niederlagen zwangen den Kaiserhof im 
Jahre 574 zu einem Vertrag mit den Awaren. So konnte das Reich seine Gebiete sichern, sein Vorposten 
jedoch – die Stadt Sirmium – wurde von den Awaren bis 582 belagert. Aus dem Karpatenbecken kennen 
wir sieben Solidi und 25 Kupfermünzen des Justinus II. Nur drei davon sind Halbfolles. Im Vergleich mit 
dem Münzverkehr von Pannonia Secunda (Umgebung von Sirmium) kann man sie einerseits als Zeugen 
des Handels betrachten, jedoch könnten sie auch durch die awarischen Angriffe im Reichgebiet erworben 
worden sein. Es ist bemerkenswert, dass aus der Umgebung von Orosháza vier Folles und ein Halbfollis 
des Justinus II. bekannt sind. Neben diesen kamen auch zwei Folles des Heraclius in Tótkomlós-Kopács-
Hügel und in Nagyszénás-Cifra dűlő faluhely ans Tageslicht. Das Stück aus Tótkomlós wurde in den Jahren 
613–614 in Konstantinopel (MIB 160b) geprägt. Der andere Follis aus Nagyszénás-Cifra-dűlő, faluhely 
ist bisher einzigartig im Karpatenbecken, weil er zur Reihe der zwischen 616 und 624 geprägten Münzen 
gehört. Obwohl die meisten Solidi des Heraclius ebenfalls aus diesen Jahren stammen, gibt es nur diese ein-
zige Kupfermünze. Das Erscheinen der Folles des Heraclius im Karpatenbecken kann man schwerlich mit 
dem Kleinhandel erklären. Sie gelangten wahrscheinlich durch die awarischen Kriegszüge bzw. diplomati-
schen Gesandtschaften hierher. Die Fundstellen der byzantinischen Münzen aus Orosháza zeigen eine Süd-
Nord-Achse, die auf einen eventuellen Handelsweg hindeuten könnte. Die Funde anderer Epochen können 
diesen untermauern. Wir können jedoch jene Möglichkeit nicht ausschliessen, dass die hier in der Awaren-
zeit angesiedelten Gruppen irgendeine wirtschaftliche/politische Bedeutung hatten, was das Erscheinen der 
byzantinischen Münzen und anderer Gegenstände in der Umgebung von Orosháza erklären würde.






