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város főutcáján a város nagy szentélyébe. Tisztelgő 
áldozat várja Flora istennőt az aquincumi forumon.
A Floralia mind az előadások, mind az életmód-be-
mutatók tekintetében igyekszik hű maradni az 
ókori hagyományokhoz, és minden korosztály szá-
mára élményszerű programot nyújtani. Minden év 
májusában egy hétvégére újra életre kel az ókori 
Aquincum. A kövezett utcák mentén árusok jelen-
nek meg portékáikat kínálva. A kézművesek aszta-
lainál a korabeli mesterségek technikái ismerhetők 
meg. A nyüzsgő városi forgatagban előkelő római 
patríciusok, polgárok, rabszolgák, kézművesek, 
művészek jelennek meg. A kíváncsi látogató bepil-
lanthat a legiosok, a gladiátorok és a barbár törzsek 
életébe. A város romjai közt a hagyományőrző csa-
patok táborai kereshetők fel, ahol bárki felöltheti fel-
szerelésük tárgyait. A két nap során az Aquincum 
városát védelmező legiok katonái, rómaiak és bar-
bárok csapnak össze, gladiátorok mérkőznek meg. 
A gyermekeknek és felnőtteknek szóló előadások 
antik témájú darabokat dolgoznak fel, majd a szín-
házban sor kerül a rabszolgavásárra is. A város pia-
cánál a levegőt római ételek illata járja át. Két napra 
ismét benépesülnek a 2000 éves város utcái, mege-
levenedik az aquincumi forum, és egy rövid időre 
minden érdeklődő római polgárrá válhat.

Az ünnep virágos vonulatát fiatal virágkötők mun-
kái képviselik. Ők az egykori polgárváros utcáit, 
tereit, épületeit díszítik. Kötészeti alkotásaikkal 
mutatják be, mi mindent sajátítottak el a római kor 
virágkötészetéből és díszítőművészetéből.
Az elmúlt három évtized alatt napjaink Floralia 
rendezvényein generációk nőttek fel, kialakult a 
program törzsközönsége. Egyre nagyobb részük 
óbudai lakos. Műfajában az esemény iskolát te-
remtett: több római kori gyűjteménnyel rendelke-
ző intézmény tekinti mintának. A hagyományőrző 
ünnep mint a múzeumi bemutatás egy fajtája él-
ményszerűen, szórakoztatva-oktatva ismerteti meg 
a látogatókkal azt a kulturális környezetet, amely 
létrehozta a Ludi Floralest.
Az egykor a Római Birodalom-szerte, így 
Aquincumban is megtartott római ünnep napja-
inkban is tovább él – életben tartja a modern kori 
aquincumi Floralia rendezvények sora, de korunk 
népszerű tavaszköszöntő majálisainak ősét is üd-
vözölhetjük benne. Mint annyi más, a római kultu-
rális örökséget képező elem, ez is beépült és részé-
vé vált közös európai-magyar kultúránknak.

Lengyelné Kurucz Katalin
(A szerző az aquincumi múzeum munkatársa)

Ionudrom. Több mint tíz éve betűztem ki elő-
ször egy sírkövön annak a rejtélyes településnek a 
nevét, amelynek azonosítása a mai napig fejtörést 
okozott. A faragvány két darabba törve, a sárba 
süllyedve menekült meg attól, hogy szétfűrészelve 
beépítsék később valamilyen római épületbe vagy 
sírládába, ahogy az az aquincumi polgárvárosnak 
az Óbudai Gázgyár területén húzódó hatalmas te-
mető legtöbb síremlékével történt a Kr. u. IV. szá-
zadban. Így bukkantunk rá 2006-ban a Graphisoft 
Park fejlesztéséhez kapcsolódó ásatások során.

Ahogy az a feliratból kiderül, a kőemlék meg-
rendelője egy bizonyos Ionudromból származó 
Gnaeus Pompeius Felix, Gnaeus fia volt, aki a sír-
követ még életében készíttette saját maga számára, 
és aki a már csak az elnagyoltan bevésett számok 
szerint 61 évet élt. Gnaeius Pompeius a híres ál-
lamférfi, Caesar kortársa, a Nagy Pompeius nevét 
viselte, így nem kizárt, hogy valamelyik felmenő-
je a hadvezér rokona, vagy még inkább felszaba-
dított rabszolgája lehetett, aki szabadulása után 
megkapta urának nevét.

De merre lehetett ez a bizonyos Ionudrom? 
Ennek kapcsán érdemes röviden áttekinteni, mit 
tudunk Aquincum lakóinak származásáról.

Aquincum esetében is, mint valamennyi na-
gyobb császárkori katonai település tekintetében 
is, nagyon sokszínű, gyakran messzi földről érke-
zett lakossággal számolhatunk. Az alaplakosságot 
Budapest környékén a kelta eraviscus törzs jelentet-
te, amelynek gazdag elitje származására büszkén 

még sokáig megtartotta jellegzetes névadási szoká-
sait, és ábrázoltatta jellegzetes népviseletét is a sír-
köveken. A katonaváros és polgárváros különböző 
korszakaiban természetesen megfigyelhetőek bi-
zonyos jellegzetességek, amikor nagyobb számban 
érkeztek telepesek a Birodalom egyes vidékeiről. 
A legnagyobb mobilitást természetesen a katona-
ság jelentette. Míg a segédcsapatokban gyakran 
egy-egy törzsből származó speciális fegyverzetű 
harcosok szolgáltak, akik jórészt nem rendelkeztek 
polgárjoggal, addig a legiokba elvben csak római 
polgárokat soroztak be. Az Aquincumban állomá-
sozó, egymást váltó legiokban a Kr. u. I–II. szá-
zadban a katonák jelentős része Észak-Itáliából és 
a Birodalom nyugati feléből, így például Galliából 
vagy Hispániából származott. Egy közelmúltban 
publikált, Aquincumból hazaküldött levél sze-
rint még Egyiptomból is soroztak be katonákat a 
mai Flórián téren állomásozó csapattestbe. Egy, a 
Hadrianus császár alatt újraalapított Jeruzsálemből, 
új nevén Aelia Capitolinából származó veterán szá-
zados, Aelius Silvanus a latin mellett a birodalom 
keleti felében hivatalos nyelvként használt görög 
nyelven is felvésette sírfeliratát szarkofágjára.

A hadsereg egyes egységeivel együtt nagy 
számban érkeztek iparosok és kereskedők a nyugati 
tartományokból. A legtöbb írott forrás természete-
sen a társadalom gazdagabb rétegeiről áll rendelke-
zésre. Így tudjuk például, hogy a katonaság ellá-
tását is biztosító észak-itáliai kereskedő családok 
felszabadított rabszolgái is vezettek kereskedelmi 
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lerakatokat Aquincumban, és a kölni kereskedők-
nek és polgároknak is volt a városban egyesületük.

A Kr. u. II. század végén – III. század első felé-
ben nagy számban hagytak feliratos emléket a ke-
leti provinciákból, Kis-Ázsiából és szír területekről 

származó tehetős emberek. Többen közülük ko-
moly pozíciókhoz jutottak a városi testületekben, 
és akár saját pénzükből szentélyek építését is finan-
szírozták egzotikus hazai isteneiknek.

A társadalom alsó rétegeinek származásával 
kapcsolatban sokkal kevesebb írásos forrás áll 
rendelkezésre, de például rabszolgák biztos, hogy 
távoli területekről is érkeztek a városba. Egy, a 
közelmúltban megtalált átoktáblán az elátkozott 
személyek között megtalálható például Eunicus, 
„a szír”, vagy például egy, a híres dák király nevét 
viselő, Decibalus nevű személy neve is, aki feltehe-
tően thrák vagy dák felmenőkkel rendelkezett.

Az írásos forrásokat jól kiegészíti a temetők-
ből előkerült csontmaradványok vizsgálata. Ilyen 
adatok már rendelkezésre állnak a polgárváros 
keleti temetőjével kapcsolatban, ahol Gnaeus 
Pompeius is nyugodott. Ezek alapján a polgárvá-
ros Kr. u. I–III. században eltemetett lakói jórészt 
gracilis csontozatú, mediterrán vonásokat mutató 
személyek voltak. Bár előfordulnak robosztusabb 

testalkatú északi származásúak is, az itt elteme-
tett polgárok ősei délebben élhettek. Sok segítsé-
get jelenthet majd a jövőben a halottak fogának 
stroncium izotópos vizsgálata. A fogzománcban 
kimutatható lerakódások ugyanis megőrzik an-
nak a területnek stroncium izotóp jellegzetessé-
geit, ahol az adott személy született és nevelke-
dett, mivel a helyi víz és növények fogyasztása 
során az ottani jellegzetes összetétel épül be a 
szervezetbe.

Na de mi a helyzet Gnaeus Pompeius Felix-
szel, honnan származott a sírkövet állíttató férfi? 
A római birodalom hatalmas számú feliratanyagá-
ban, amely ma már digitális adatbázisokban fel-
dolgozva is a kutatók rendelkezésére áll, nem ta-
láltam nyomát ebben a formában Ionudrom nevű 
településnek. Ezután felirattanban járatos kollégá-
im és volt tanáraim segítségét kértem, hátha van 
ötletük a megoldásra. Két lehetőség merült fel: az 
egyik az, hogy e hely még nem szerepelt más fel-
iratotokon, a másik az, hogy az aquincumi kőfa-
ragók így írták le hallás után egy amúgy ismert, 
távoli település nevét.

Az egyik javaslat az volt, hogy a név elején lévő Io 
betűk talán azonosak lennének a latin Dio, vagy gö-
rögösen Theo, isten előtaggal, és felmerült bennem, 
hogy a név második fele talán a kelta durum (erőd, 
piac) szót rejtheti. Ebben a formában némileg hason-
lít két galliai városnévhez: Diodurumhoz (Jouars-
Pontchartrain) és Divodurum Mediomatricorumhoz 
(Metz). Míg a hiányzó szókezdetre,  a -durum első 
u-jának kiesésére és második u-jának o-vá válására 
lehet nyelvészeti magyarázatot találni, az n megjele-
nése és az a domo (-ból származó) utáni hibás eset-
használat kétségeket vet fel ezzel az azonosítással 
szemben. Valószínűbbnek látszik az a felvetés, ame-
lyet egy egykori tanáromtól kaptam, hogy a görög 
dromos (oszlopsorral szegélyezett út, futópálya) szót 
lehet felismerni a névben, így az talán egy eddig is-
meretlen, a Birodalom görögül beszélő keleti felében 
található helyet jelölne.

Azt tehát, hogy Gnaeus Pompeius pontosan hon-
nan származott, egyelőre nem ismerjük, a gondosan 
restaurált sírkő azonban megtekinthető a Graphisoft 
Park új, Start-up épületének bejáratánál. 

(A szerző régész, az Aquincumi Múzeum munkatársa)

 Gnaeus Pompeius sírkövének felső része megtalálásakor
fotó: lassányi gábor

Afrikai f iút ábrázoló bronz bútordísz Aquincumból. 
fotó: Sz ilágyi Nóra

Aquincumban letelepült személyek származási helye a feliratos emlékek alapján, a Kr. u. I–III. században. grafika: Kolozsvári Krisztián


