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Gazdaságtörténet 

BUHÁLY ATTILA 
Az urartui kultuszgyakorlat gazdasági háttere 

Az urartui kultuszi és rituális gyakorlatot – ahogy az az epigráfiai anyagban megmutatkozik – 
sokféle nézőpontból lehet górcső alá venni, és ezek a nézőpontok sokféle interpretációra adnak 
lehetőséget. Eddig meglehetősen kevés figyelem irányult azonban arra a kérdésre, hogy mi 
lehetett ennek a rituális gyakorlatnak a gazdasági háttere. A vonatkozó források helyes 
értelmezéséhez nyilvánvalóan elengedhetetlen annak a tisztázása, hogy például az adott 
szövegekben (pl. Meher Kapısı) felsorolt állatáldozatok milyen gazdasági háttérinfrastruktúrára 
(nyájak, legelők, stb.) engednek következtetni, ill. egyáltalán, a szövegekben felsorolt áldozati 
cselekmények milyen gazdasági keretrendszerben képzelhetőek el. Az előadásunkban néhány 
felirat ill. helyszín (Meher Kapısı; Ayanis) esetében próbáljuk meg feltárni ezeket a kérdéseket a 
feliratos anyag és a régészeti leletek alapján. 

CSABAI ZOLTÁN 
Az újbabilóni hubuttu/hubuttutu/hubuttatu típusú szerződések 

Az újbabilóni kölcsönök egyik jellegzetes csoportját alkotják azok a dokumentumok, amelyek az 
operatív szekciójukban a hubuttu, hubuttutu, vagy hubuttatu kifejezést tartalmazzák. Az ilyen 
típusú kölcsönszerződések maradéktalan elemzésével még adós a kutatás. A kutatásban megjelent 
egyik értelemezés szerint ezek a kölcsönök kamatmentes hitelekről szólnak. A másik vélemény 
szerint egy egészen speciális hitel típusról van itt szó, ami teljesen eltér a többi hiteltől, és aminek 
óbabilóni előzményei is fellelhetők. Az újbabilóni és az akhaimenida korból származó 
dokumentumokat összegyűjtve lehetőség nyílik ezeknek a szerződéseknek részletes ismertetésére. 
A tanulmányban az eddig publikált szerződéseket vizsgáljuk összességükben, mindkét kutatói 
álláspont szerint. 

DEZSŐ TAMÁS 
Az asszír hadsereg gazdasági és társadalmi háttere 

Az asszír hadsereg és általában az ókori keleti hadseregek fenntartásának és működtetésének 
gazdasági hátteréről alig született néhány tanulmány.  Ez nem véletlen. Egyszerűen annak 
köszönhető, hogy nincs koherens képünk a kérdésről. Mint annyi más esetben elmondtuk már, az 
ókori keleti történelem forrásai közül hiányoznak azok az elbeszélő történetírók, amelyek gyakran 
alapos műgonddal örökítették meg a görög vagy római seregek újoncozásának, eltartásának, 
egyszóval a fenntartásuknak társadalmi és gazdasági hátterét. Mezopotámiában ilyen források 
nincsenek. A királyfeliratok hatalmas és gyakran részletes deskriptív korpusza alig ad néhány 
kérdésre felületes választ, a nagy mennyiségű adminisztratív feljegyzés pedig olyan apró 
részletekre vet fényt, amelyből nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen a teljes képet felépíteni. 
Mindezek ellenére, ez az előadás kísérletet tesz az asszír hadsereg hadkiegészítési és hadtáp 
rendszere szerkezete és szervezete rekonstrukciójára, hogy egy monografikus feldolgozás 
előtanulmányaként törleszthesse az asszír hadsereg és azokon keresztül az expanzió logikájának 
megértése terén fennálló tartozást. 
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FELFÖLDI SZABOLCS 
Kereskedővárosok a belső-ázsiai Selyemúton? 

A Stein Aurél által feltárt Nija városa a 3–4. századi Belső-Ázsia izgalmas vidéke. A Rómát Kínával 
összekötő Selyemút egyik kiemelkedő fontosságú vonalán, a Takla-makán sivatag déli peremén 
létrejött település – mely egykor az úgynevezett Shanshan Királysághoz tartozott – írott 
forrásokból (jelentős mennyiségű indiai eredetű kharoṣṭhī írásos prákrit nyelvű és jóval kisebb 
számú kínai dokumentumból) és egyedülállóan gazdag régészeti leletanyagból álló hagyatéka 
egyedülálló részletességű kép megrajzolását teszi lehetővé a térség politika-, de leginkább 
társadalom- és gazdaságtörténete vonatkozásában. 

A kutatás ugyanakkor gyakorta pusztán egyetlen szemszögből, a Selyemút makroszintű 
nézőpontjából látja és láttatja e bonyolult és összetett struktúrába illeszkedő 
településeket/közösségeket, s ily módon szükségszerűen torzít. Az írott és a régészeti források 
mikroszintű vizsgálatai néhány település esetében azonban – ilyen az általunk vizsgált Nija is – 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy az említett torzítást valamelyest kiküszöbölve reális képet 
alkossunk e közösségek valódi gazdasági struktúrájáról, a helyi gazdaság és a Selyemúton zajló 
távolsági kereskedelem viszonyrendszeréről.  

Fontos kérdés tehát, hogy e települések – mint ahogyan az gyakran megjelenik a 
szakirodalomban – valóban a Selyemútnak köszönhették létüket avagy más tényezők is 
közrejátszottak létrejöttükben, virágzásukban és esetleges bukásukban? Előadásomban ezekre a 
kérdésekre próbálok válaszolni.  

FÖLDI ZSOMBOR 
Táblázatos szövegek és helyük a mezopotámiai gazdaságtörténet tanulmányozásában 

Előadásomban az ún. táblázatos elszámolások (tabular accounts) csoportjával foglalkozom, mely 
szövegtípus az ún. óbabilóni korban (i.e. 20–17. sz.) vált elterjedtté az ókori Mezopotámiában. Ez 
az újfajta szövegstruktúra a korábbi, végeláthatatlan felsorolásokra épülő számlákhoz képest 
komoly előrelépést jelentett, lehetővé téve a háztartások mindennapi működése során bekövetkező 
változások rögzítését és áttekintését. 

E szövegtípus részben újszerű mivolta, részben pedig talán a jogi formulák hiánya miatt 
sem vált kanonikussá; több jel is arra utal, hogy többségüket inkább belső elszámolásnak, mintsem 
jogi relevanciával bíró dokumentumnak szánták. Ennek következtében a legtöbb ilyen táblát az 
írnokok ad hoc hozták létre, az aktuális céljuknak megfelelően. Lakonikus mivoltuk és a 
túlnyomórészt számadatokból álló információik miatt az assziriológiai kutatás eddig csaknem 
teljesen figyelmen kívül hagyta őket; csupán egy, e táblák struktúráját vizsgáló cikksorozat jelent 
meg az utóbbi években. Azonban éppen a kutatók többsége által került számadatok azok, amelyek 
fontos információkkal szolgálhatnak a gazdaságtörténet számára, ezek ugyanis olyan adatokat 
közölhetnek, amelyeket az írnokok – mivel ezek számukra magától értetődőek voltak – sosem 
írtak le. 

GRÜLL TIBOR 
Trendek és súlypontok a római gazdaságtörténet utóbbi fél évszázados kutatásában 

Az ókori gazdaság jellegéről az első jelentős vita az 1890-es évek Németországában zajlott, amit a 
tudománytörténészek „Bücher–Meyer” vita néven tartanak számon. Ebben már nagyjából 
kialakult az a frontvonal, amelynek lövészárkaiba húzódva néhány évtizedig a „primitivista” és a 
„modernista” gazdaságtörténészek egymásra tüzeltek. Bár az első világháborút követően a két 
hadállás közül egyértelműen az utóbbi állt nyerésre, az előbbiek sem adták fel, sőt 1973-ban Moses 
I. Finley The Ancient Economy című könyvének megjelenésével hatalmas áttörést értek el. Finley 
műve igen hosszú (máig is elnyúló) árnyékot vetett az ókori gazdaságtörténetre, s habár a szerző 
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állításait számtalanszor megcáfolták, hatásától mégsem sikerült megszabadulni. A „finley-izmust” 
végül az győzte le, amitől a szerző egész életében tartott. A filológus végzettségű Finley ugyanis 
soha nem ismerte fel, vagy nem akarta felismerni a régészeti leletek fontosságát az ókori 
gazdaságtörténetben. Azt is tagadta, hogy bármiféle statisztikai adatok rendelkezésre állnának az 
ókortörténészek számára. Számtalan írásában hadakozott a divatos kifejezéssel „kliometriának” 
nevezett jelenség ellen, sokszor pamfletekbe illő hangnemben téve nevetségessé az ilyesfajta 
történetírói törekvéseket. Csakhogy közben egyre gyűltek azok az adatok, amelyek a szakavatott 
gazdaságtörténészek kezében a történetírás „kemény tényeivé” válhattak. Az egykori Római 
Birodalom területén a 80-as években már mindenütt alapos és kiterjedt ásatásokat folytattak. A 
Földközi-tengerben több mint 1500 hajóroncsot sikerült azonosítani, amelyek túlnyomóan 
tömegárut szállítottak. Megindult a tömeges tárgyi régészeti források (amphoratöredékek, 
különféle kerámiák, pénzek stb.) számítógépes feldolgozása és elemzése. Mondhatnánk: Finley-t 
egyszerűen túlhaladta az idő? Aligha. Az a tény, hogy a The Ancient Economy árnyéka máig 
rávetülhet a kutatásokra, még egy dolognak köszönhető. Annak, hogy egyelőre még nem született 
meg az „új Finley”. A tengernyi régészeti adat ugyan egyértelműen a „modernisták” felé billentette 
a mérleget, de máig nem íródott olyan átfogó tudományos elbeszélés, amely az ókori gazdaság 
egészének megragadásának vállalkozott volna. Vagy mindebből éppen az a tanulság, hogy ilyen 
metanarratívákra korunkban már nincs is szükség?  

KALLA GÁBOR 
A nagyméretű óbabilóni magánháztartások mint termelési egységek 

Az előadás azokkal a nagyméretű magángazdaságokkal foglalkozik, melyek átmenetet képeznek az 
intézményi háztatások (palota, templom) és a kisebb magánháztartások között. A korábbi 
kutatások statikusabb modelljei helyett egy hálózati alapú modellt (network based modell) mutat 
be, amely elsősorban az egyes gazdasági és társadalmi egységek közötti interakcióra összpontosít. 
Az óbabilóni korban a korábbinál sokkal diverzifikáltabb volt a termelés, és ebben fontos szerepet 
játszottak a nagyméretű magánháztartások, melyek számos funkciót átvettek a nagy 
intézményektől, a palotától és a templomoktól. A hálózati alapú modell azokat az összetett 
kapcsolatrendszereket foglalja magába, melyek a nagy intézményeket, a nagy magánháztartásokat 
és a kisebb magánháztartásokat összekötötték. Emellett magába foglalja az általában magas rangú 
tisztviselők nagyméretű magánháztartásainak összetett, számos helyszínen folyó termelési 
tevékenységét. 

KÓTHAY KATALIN 
Kereskedelmi utak az egyiptomi Középbirodalom idején 

Az egyiptomi Középbirodalom létrejöttéhez, a Két Ország újraegyesítéséhez vezető politikai és 
katonai küzdelem egyik jelentős epizódja volt a Nílus-völgyet a sivatagi kőbányákkal, a közelebbi 
és távolabbi oázisokkal és Núbiával összekötő utak felletti ellenőrzés meg-, illetve visszaszerzése. 
A felügyelet alá vont, központilag ellenőrzött útvonalakon meg is indult az, a központi hatalom és 
az elit igényeit kiszolgáló árubeszerzés, amelynek mozzanatait az egyiptomi életrajzi és 
királyfeliratok részletesen tárják fel számunkra. A Nílus-völgy kereskedelmének hálózatához 
azonban hozzátartoztak azok, a forrásokban ritkán és általában akkor is csak közvetett módon 
említett utak is, amelyeken keresztül a mindennapok árucsereréje zajlott. Az előadás arra tesz 
kísérletet, hogy a fáraókori Egyiptom egy időszakának (a Középbirodalomnak) mind a külső, mind 
a belső úthálózatát és ezeknek az utaknak a társadalmát minél pontosabban rekonstruálja. 
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KŐSZEGHY MIKLÓS 
Egy város sem élhet meg egymagában. Jeruzsálem és agglomerációja a vaskorban 

Az ókori Palesztina gazdaságtörténetének vizsgálata a források egészen különleges jellege miatt 
speciális problémaként jelentkezik az ókortörténeti kutatáson belül. Az Ószövetség szövegén kívül 
a régészeti feltárások, valamint a történeti topográfia eredményeire támaszkodva rajzoljuk meg 
Jeruzsálem és vonzáskörzete gazdasági kapcsolatrendszerét. Kronológiai tekintetben a vaskorra 
(Kr.e. 1200-587/586), topográfiai szempontból pedig a palesztinai vízválasztótól nyugatra eső 
agglomerációs övezetre koncentrálunk. Súlypontként a Refaim-völgy és Benjámin szállásterülete 
adódik, a szűkebb korszak tekintetében pedig a Kr.e. 10. századot jelöljük meg mint a vizsgálat 
szempontjából leginkább releváns periódust. Módszertani alapállásunk döntően különbözik az 
ókor egyéb periódusait vizsgáló módszertani eszköztártól, így előadásunk egyik célja éppen az, 
hogy e metodika elemeit a szakmai közönség előtt bemutassuk és megvitassuk. 

PATAY-HORVÁTH ANDRÁS 
Mire használták az aiginai és élisi érmeken található ellenbélyegeket? 

A klasszikus kori aiginai és élisi érmeken valamint a perzsa siglosokon a Kr.e. 5. században 
gyakran előfordulnak ellenbélyegek, más kortárs görög érmeken azonban szinte sohasem 
találhatók meg. E sajátos elterjedésre különféle magyarázatok születtek, de egyik sem tekinthető 
teljesen kielégítőnek. A korábbi elképzelések áttekintését követően azt igyekszem bizonyítani, 
hogy e bélyegek pénzügyi szükséghelyzetekben kerültek az érmekre, amikor nem állt 
rendelkezésre megfelelő mennyiségű készpénz és az ellenbélyegek az érmek névértékének 
átmeneti emelésére, a hiányzó érmek pótlására szolgáltak. Bizonyos írott források elemzése 
szintén arra utal, hogy nagyobb katonai akciók során a Kr.e. 5. században valóban adódhattak 
ilyen szükséghelyzetek. 

PÁLFI ZOLTÁN 
Šalatuwar wabartuma: kereskedelem, gazdaság két nagyváros között 

Az óasszír távolsági kereskedelem szinte kizárólagos forrásai a Kanišból, a kereskedők 
magánházaiból előkerült táblák. A szövegek nemcsak az üzleti tevékenységet és az archívumok 
tulajdonosainak mindennapjait rögzítik, hanem belőlük rekonstruálható a korabeli Anatólia 
településrendszere és úthálózata is. A levelek, jogi okmányok, magánfeljegyzések természetesen a 
legfontosabb városokat említik a leggyakrabban, a kisebb útba eső lerakatok jóval ritkábban 
szerepelnek, hacsak különleges helyzetük miatt nem váltak fontosabbá. Šalatuwar ilyen 
helyzetben volt. 

A település két olyan város – Purušhattum és Wahšušana – közt feküdt, melyek az óasszír 
kereskedelem időszakában vezető szerepet játszhattak. Mindkét kārum a leggyakrabban említettek 
közé tartozik, s mindkettőben megtaláljuk az asszír kereskedőcsaládok prominens képviselőit. 
Mivel az üzletemberek gyakran utaztak e két város között, a szövegek Šalatuwarról is gyakrabban 
tudósítanak, mint mérete és státusza alapján indokolt lenne. 
Az előadás e wabartum üzleti életét igyekszik bemutatni: milyen árucikkekkel találkozunk, kik a 
résztvevők, és ami a legfontosabb: befolyásolta-e az egyes cégek településen folytatott üzleti 
stratégiáit különleges helyzete. A táblák tanulmányozásából kiderül, hogy a rokon családok 
igyekeztek alkalmazkodni a Purušhattum, Šalatuwar és Wahšušana viszonylagos közelségéből 
fakadó helyzethez. 
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PÁSZTÓKAI-SZEŐKE JUDIT 
Kutakodás a gardróbban: fogyasztás és mindennapi viselet Pannoniában 

Elsősorban divat- és marketing szakemberek, illetve divatszociológusok körében egyre népszerűbb 
az ún. wardrobe studies, melyet magyarul leginkább talán ruhatárkutatásnak lehetne fordítani. Ez 
a viszonylag új interdiszciplináris módszertan a mai fogyasztói társadalom vonatkozásában arra 
keresi a választ, hogy mit és hogyan viselnek a mindennapokban az egyes emberek. Másképp 
fogalmazva a gardrób és a benne rejlő ruhák, illetve ruhatár mennyiségét, összetételét és 
tulajdonosukhoz való viszonyát (használatát) vizsgálja. Céljai közt szerepel, hogy pontosabb képet 
kapjon a mindennapi viseleti, öltözködési és ehhez kapcsolódóan fogyasztási szokásokról. 
Minthogy fogyasztás alatt nemcsak a javak beszerzését, de azok használatát, tárolását, fenntartását 
és selejtezését is érti, egy ruhadarab vagy öltözet biográfiájának megértése is központi szerepet 
kap. A ruhatárkutatások eredményei nemcsak a szociológusok, divattervezők, divatszakértők, 
marketing és textilipari szakemberek, de a gazdasági kérdéseken túl a környezetszennyezéssel 
kapcsolatos és környezeti kutatások számára is rendkívül jól hasznosíthatóak. A gardróbkutatás 
mindennapi viseletre és öltözködési szokásokra vonatkozó módszertana letűnt idők kutatói 
számára is jól alkalmazható: így pl. római kori papiruszoknak köszönhetően az egyiptomi nők 
ruhatárának összetételébe egész jó betekintést nyertünk általa, míg a Római birodalom nyugati 
részében, így Pannoniában is egy másik forráscsoport, az ólomból készült feliratos ruhacímkék 
segítségével kaphatunk képet ezen tartományok mindennapi viseletéről, illetve az egyes 
fogyasztási szokásokról. Pannoniából nemcsak a legtöbb feliratos ólom címke ismert, de egy 
helyről előkerült legnagyobb csoportjuk is innen származik, valamint egy unikális együttesük 
használt ruhák felújításával (javításával, tisztításával, újrafestésével stb.) is foglalkozó textilműhely 
régészeti hagyatékaként feltárásból, és nem folyómeder-kotrásából, latrinából vagy éppen 
újrahasznosításra váró fémhulladékként került elő az ókori Savariában, a mai Szombathely 
területén. Jelen előadás a fenti savariai műhely rövid bemutatását követően annak 
gazdaságtörténeti jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet. 

SZÁNTÓ ZSUZSANNA 
Ptolemaida bankok és zsidók 

Az 1950-es és 60-as években összeállított Corpus Papyrorum Judaicarum három kötete 
mérföldkövet jelentett a görög-római kori zsidóság kutatói számára, jelentősen átformálták 
ugyanis az egyiptomi zsidókról alkotott addigi, irodalmi forrásokon alapuló képet. A jelenleg 
készülő CPJ IV nemcsak a görög, hanem az egyéb (arámi, héber, démotikus) nyelven fennmaradt 
forrásokat is magában foglalja majd, és ennek köszönhetően még árnyaltabb kép bontakozik ki az 
egyiptomi zsidókról. Előadásomban a ptolemaios-kori egyiptomi gazdaság egy központi 
intézményének, a banknak a kialakulását és működését kívánom bemutatni, valamint azt, hogy a 
ma rendelkezésre álló források alapján milyen szerep jutott a zsidóknak ebben az állam által 
szigorúan ellenőrzött és szabályozott rendszerben.  

TAKÁCS LEVENTE 
A rabszolgák szerepe a római földmérésben 

A római földmérési szakírók fennmaradt műveikben nem szólnak részletesen arról, milyen 
eszközökkel és milyen munkaerő felhasználásával valósították meg az előttük álló feladatokat. 
Nem említik sem az ókori mérnöki tudományok által kifejlesztett eszközöket, sem a rabszolgákat. 
Az előadás feliratos és jogi források bevonásával ez utóbbiak szerepét próbálja feltárni a római 
földmérésben. 
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TORBÁGYI MELINDA 
Az éremleletek mint a gazdaságtörténet forrásai a késő vaskori „Pannoniában” 

A pénzérmék megjelenése egy adott társadalmi közegben önmagában még nem feltétlenül a 
monetarizált gazdaság létének bizonyítéka. A pénzérmék már anyaguknál, fémértéküknél fogva is 
jelentősek, mint fémnyersanyag, és ilyen értelemben mindenképpen értéket képviselnek. Hogy 
azonban milyen módon használják őket, az már más kérdés. Kérdés továbbá, hogy szükségszerű-e 
mindenesetben egyetlen funkciót feltételezni a pénzérmék megjelenése hátterében.  

Az ókori görög-római világ északi határain túl élő népek, elsősorban a kelták a Kr.e. 3. 
század folyamán kezdtek el saját érméket veretni görög, majd idővel római minták nyomán. Mi 
állhatott ennek hátterében? A pénzérmék megléte idővel bizonnyal indukált egy folyamatot, 
amelyben ezek a tárgyak a mindennapok csereforgalmába is lassanként bediffundáltak, mert vagy 
félszáz év múltán (bár az abszolút keltezésekkel még mindig vannak gondok) már számos helyen – 
még a keleti kelta vidéken is – megjelennek az aprópénzek, váltópénzek. Az aprópénzek 
megjelenése vitathatatlanul a társadalom monetarizáltságának jele, hisz létük azt jelzi, hogy egyre 
kisebb értékű tranzakcióknál használják az érméket. Az aprópénzek megjelenését rendszerint a 
városiasodáshoz kapcsolják, mivel nagy mennyiségben oppidumok környékén kerülnek elő. A Dél-
Dunántúlon legkésőbb a Kr.e. 1. században bronzpénzek jelennek meg, mégpedig igen nagy 
számban, és széles körben elterjedtek még a kibocsátó területen kívül is. Ezen pénzek mögött 
viszont – szisztematikus ásatások hiányában – nincsenek meg a telepek (legalábbis feltárva). 
Szalacska, Regöly potenciálisan lehettek azok a központok (Szalacskán pénzverő és öntőműhelyt 
tártak fel a 20. szd. elején, de leletanyaga sajnos megsemmisült a II. világháború idején), ahol a 
pénzeket kibocsátották. Ez a vidék a kelta korszakban gazdaságilag igen fejlett terület lehetett, 
aminek aztán a római korra nyoma sem maradt.  A gazdasági súlypontok máshová tolódtak a 
római előrenyomulás, foglalást követő időkben. 

VÉR ÁDÁM 
Stratégiai árucikkek és presztízsjavak kereskedelme kereskedelme az Újasszír Birodalomban 

Az alapvetően magánbefektetők és -kereskedők által működtetett távolsági kereskedelem felett az 
újasszír állam bizonyos felügyeletet gyakorolt. Ez nem csupán az adók, vámok és illetékek 
beszedését jelentette, hanem bizonyos javak kereskedelmének korlátozását vagy egyenesen 
tiltását. Előadásomban az állami adminisztráció levelezésének és a magánszerződések 
forrásbázisán vizsgálom, miként valósult meg az állami beavatkozás, mely termékekre terjedt ki, és 
végül melyek voltak azok a különleges gazdasági övezetek, ahol ezen árucikkek cseréjére mégis 
lehetőség nyílott. 

 
 


