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Egy rendhagyó római győzelmi áldozat
Megjegyzés Florus 2. 24-hez

Róma véres harcok árán hódította meg Pannóniát. Mint általában a provinciabeli 
eseményekről, Pannónia meghódításáról is kevés írott forrásunk van, és még erről a 
kevésről is éles vita folyik a történészek között: nem mindegy tehát hogyan inter
pretáljuk a szövegeket. Tanulmányomban egy olyan forráshelyet vizsgálok, ame
lyet jól ismer a Pannonia-kutatás, ez Florus Róma háborúi c. müvének II. könyv 24. 
caputja, amely a Kr. e. 14-13-as hadjárat eseményeit örökíti meg: „A pannonokat 
két sebes sodrású folyó mintegy védősáncként veszi körül: a Dráva és a Száva. A 
szomszédos területek ellen végrehajtott rabló portyázásaik után mindig ezek mögé a 
partok mögé vonultak vissza. Leigázásukra Caesar Vinniust küldte. Az ellenséget a 
két folyó mentén mészárolták le. A legyőzőitek fegyvereit nem égették el, ahogy há
borúban szokás, hanem darabokra törve belehajították az árba, hogy azok is megis
merjék Caesar nevét, akik még mindig ellenálltak. (Havas László ford.)

A Vinicius-féle hadjárat eseményeiről Florus müvén kívül még három másik 
forrás áll a rendelkezésünkre. Az első Tiberius császár „udvari történetírójának” 
Velleius Paterculusnak a műve (História Romana. II. 96. 3), amely számunkra kü
lönösen fontos lehet, hiszen Velleius a Kr. e. 14-13-as hadjárat vezetőjének, M. 
Vinicius unokaöccsének ajánlotta művét.1 2 Második forrásunk Cassius Dio mun
1. „Pannonii duobus acribus fluviis, Dravo Savoque vallantur. Populati proximos intra 

ripas se recipiebant. In hős domandos Vinnium misit. Caesi sunt in utrisque fluminibus. 
Arma victorum non ex more belli cremata, séd rupta sunt et in profluentem data, ut 
Caesaris nőmén eis qui resistebant sic nuntiaretur.” A florusi szöveghagyományban a 
Vinnius a legelterjedtebb alak (bár más névváltozatok is szerepelnek), Vinniust M. 
Viniciussal azonosítja a történettudomány.

2. „Ezt követően a nagy és kegyetlen pannoniai háborút, amit Agrippa és M. Vinicius 
volt consul, a te nagybátyád kezdett el, és ami nagyon közelről fenyegette Itáliát, 
Nero folytatta. (Hoffmann Zsuzsa ford.)
„Subinde bellum Pannonicum, quod inchoatum <ab> Agrippa Marcoque Vinicio, avo 
tuo, consulari, magnum atroxque et perquam vicinum imminebat Italiae, perNeronem 
gestum est.”

3 4 7



kája (História Rhómaiké. LIV. 28. 1 ), a harmadik pedig magának M. Viniciusnak a 
felirata (ILS 8965)3, melyben pályafutását foglalja össze. Ezen legutóbbi bár töre
dékesen maradt fent, mégis megnyugtathatóan kiegészíthető. Florus és Velleius 
Paterculus egyaránt megemlíti Vinicius hadvezéri megbízatását, Cassius Diónál 
azonban nem szerepel még Vinicius neve sem. Ez érthető is, hiszen Kr. e. 15-ben 
még a későbbi császár, Tiberius vezette a római csapatokat a scordiscusok ellen, 
Kr. e. 13-tól viszont már Agrippa volt a hadszíntér parancsnoka4. Vinicius kettejük 
között töltötte be a parancsnoki tisztséget, meglehetősen rövid ideig. Szerepe még
sem lekicsinylendő, hiszen Kr. e. 10-ben már ismét Augustus legátusaként harcolt 
a Duna-Tisza közén a dákok és a bastarnák ellen5.

Vinicius nevének említésén kívül azonban van egy igen fontos különbség a 
florusi szöveghely és a többi forrás között: ez pedig a pannonok legyőzése után 
bemutatott áldozat, a fegyverek folyóba hajigálása. Maga Florus is kiemeli ezt a 
szokatlan motívumot, hogy a győztes rómaiak a háborús szokással ellentétben nem 
elégették, „ non ex more belli cremata ”, hanem összetörték és a folyóba dobálták a 
legyőzött pannonok fegyvereit: „ (arma) rúpia sunt et in profluentem data ”. Ez az 
elem egyedül Florus leírásában szerepel, a másik három forrás nem említi. A kuta
tás mindezidáig nem figyelt fel erre a szöveghelyre, csupán egyetlen hadtörténeti 
munka említi meg az eset szokatlanságát: „ When Augustus 'general Vinnius made 
a grand gesture o f depositing spoils o f war in a river, it was noted that the normal 
Roman practice was to burn them ”6. Ezen munka szerint tehát a fegyverek meg
semmisítésének csupán gyakorlati oka volt: a rómaiak meg akarták akadályozni, 
hogy az ellenség újra felhasználja őket. Véleményem szerint azonban ennél jóval 
többről van szó.

Az antik forrásokban számos helyen olvashatunk a háborúkban szerzett zsák
mányról és annak felajánlásáról.7 A gallok az ellenség fegyvereit halomba rakva, 
tropaeumot készítettek. Caesar ezt a következőképpen írja le: „ Csaták előtt Mars
nak ajánljákfel a várható hadizsákmányt; ha aztán győztek, a kezükre került álla

3. Arpadus Dobó: Inscriptiones extra fines Pannoniae-Daciaeque repertae ad rés 
earundem provinciarum pertinentes. Budapest, 1975. No. 489. A felirathoz kapcsoló
dó gazdag szakirodalommal.

4. PRK 32; Nagy Tibor: Die Okkupation Pannoniens. ActaArchHung 43, 1991 : Vinicius 
támadásának két fő iránya volt, az egyik Sisciából kiindulva a Száva völgyében, a 
másik Poetovióból kiindulva a Dráva völgyében.

5. PRK 33.
6. M. C. Bishop - J. C. N. Coulston: Roman Military Equipment. London, 1993. 34.
7. Spolia, RE XX, 1843-1845. Legutóbb a zsákmányról: J. Bradford Churchill: Ex qua 

quod vellent facerent: Roman Magistrates’Authority over Praeda and Manubiae. ТАРА 
129 (1999) 85-116. További irodalommal.
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tokát feláldozzák, és minden mást egy helyre hordanak össze. Nem egy törzs föld
jén, szent helyeken látni lehet efféle hadizsákmányból emelt dombokat. Nagyon 
ritka eset, hogy egy-egy ember dacolni mer a vallás parancsaival, és magánál 
rejtegeti a zsákmányt, vagy az összehordottból elemei valamit: ezt a bűnt a leg- 
szörnyűbb kínhalállal büntetik. ” 8 (Szepessy Tibor ford.)

A zsákmány felajánlásának ez a módja gyakorlatilag a görög és római tropaion- 
hoz, ill. tropaeumhoz hasonló. A különbség az, hogy a görögöknél és a rómaiaknál 
a tropaeum többnyire egy fa volt, amelynek ágaira felakasztották a legyőzött ellen
ség fegyvereit.9 Florustól tudjuk, hogy a rómaiak a gallokhoz hasonlóan készítet
tek fegyverhalmokat (tumulus) is: „Aztán győzelmi emlék gyanánt feldíszített egy 
magas dombot a marcomannoktól zsákmányolt fegyverekkel és hadi jelvények
kel. ” (Havas László ford.)10 11

Más esetekben a győztesek a házaikban helyezték el a legyőzött ellenség fegy
vereit." Ezek a fegyverek ezután már a házhoz tartoztak, vagyis ha házat eladták, 
akkor a fegyverek az új tulajdonos birtokába kerültek.12 A rómaiak a középületei

8. „huic (Marti), cum proelio dimicare constituerunt, ea quae bello ceperint, plerumque 
devovent; cum superaverunt, animalia capta immolant reliquasque res in unum locum 
conferunt. multis in civitatibus harum rerum extructos tumulos locis consecratis conspicari 
licet; neque saepe accidit ut neglecta quispiam religione aut capta apud se occultare aut 
posita tollere auderet, gravissimumque ei rei supplicium cum cruciatu constitutum est.” 
Caes. BG VI. 17,3-5. A gall fegyverhalmokat T. Livius is megemlíti. Az alliai csata után 
írja a következőket: „A gallusokat szinte elkábította a csodaként ölükbe hullott gyors 
győzelem; először a döbbenettől mozdulatlanul megtorpantak, mint akik nem is értik, mi 
történt, majd cseltől kezdtek tartani, végül összeszedték és szokásuk szerint halomba 
rakták az elesettekfegyvereit. " („Gallos quoque velut obstupefactos miraculum victoriae 
tam repentinae tenuit, et ipsi pavore defixi primum steterunt, velut ignari quid accidisset; 
deinde insidias vereri; postremo caesorum spolia legere armorumque cumulos, ut mos 
eis est, coaceruare.”) Liv. V. 39. 1.

9. Néhány példa a tropaeumra: Plut. Rom. 16, Marc. 8. A görög áldozati felajánlások
hoz Id. A. H. Jackson: Hoplites and the Gods: The Dedication of captured Arms and 
Armour, in: Hoplites. The Classical Greek Battle Experience. (Ed. by V. D. Hanson) 
Routledge, London-New York, 19984,228-253. (különösképpen 235).

10. „Marcomannorum spoliis et insignibus quendam editum tumulum in tropaei modum 
excoluit” Flor. II. 30.

11. Sérv. Comm. VII., 183 „sacris in postibus ubi spolia consecrabantur”; Liv. X. 7. 9 
„quorum domos spoliis hostium adfixis insignes inter alias feceritis”; Liv. XXIII. 23. 
6 „spolia ex hoste fixa domi haberent”; Liv. XXXVIII. 43. 11 „spolia ... fixurus in 
postibus suis”; Cic. Phil. II. 68 „ille in vestibulo rostrorum spolia”; Suet Nero 38 
„domus priscorum ducum arserunt hostilibus adhuc spoliis adomatae”

12. Plin. Nat. Hist. 35 „adfixis hostium spoliis, quae nec emptori refigere liceret”
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két is előszeretettel díszítették fegyverekkel.13 Ezek közül a díszítmények közül a 
legismertebb a rostra, a tengeri csatában legyőzött ellenség hadihajóinak az orr
része, amelyet szónoki emelvényként használtak.

A fegyverek feláldozásának egy másik módja a fegyverek elégetése volt. Több 
antik szerző egybehangzó véleménye szerint ez egy igen ősi rítus. A fegyvereket 
Vulcanusnak14, Marsnak, Minervának (más néven Neriónak), illetve ritkábban Lua 
Maternek ajánlották fel.15 Hasonló módon járt el Marius is az Aquae Sextiae mel
lett aratott győzelmét követően: „A csata után Marius a zsákmányoltfegyverekből 
és általában a hadizsákmányból félretette a legértékesebb és legjobb darabokat, 
mindent, amit jó l fe l lehetett használni és megmutatni a népnek a diadalmenetben. 
A többit hatalmas máglyákba rakatta, hogy fényes áldozatot mutasson be az iste
neknek. A katonák fegyvereiket felöltrve, fejükön virágkoszorúval állták körül a 
máglyát. Marius bíborszegélyű tógába öltözött, amint ez ilyen alkalmakkor szo
kás. Mindkét kezében égőfáklyát tartott és emelt az ég felé, s már éppen meggyúj
tani készült a máglyát, mikor néhány híve tűnt fel, és lóháton vágtatva igyekezett 
feléje. Nagy csend támadt, és mindenki izgatottan várta, mi történik. Mikor a lova
sok odaértek, leugrottak lovukról, üdvözölték Mariust, és közölték vele a jó  hírt, 
hogy ötödízben is consullá választották, majd átadták neki a megválasztásáról 
szóló levelet. Ez növelte örömüket a győzelem felett, a katonák hangos kiáltozás
sal, tapssal és fegyverzörgetéssel üdvözölték hadvezérüket. A tisztek babérkoszo-

13. Vö. Géza Alföldy: L’iscrizione dedicatoria del tempio di Mars Ultor. In: Studi 
sulPepigrafia augustea e tiberiana di Roma. Roma, 1992, 17-32.

14. Latte, Kurf. Römische Religionsgeschichte. (Handbuch der Altertumswissenschaft V. 
4) München, 1960. 129.

15. Például L. Aemilius Paulus a makedónok legyőzését követő ünnepi játékokon: „Miu
tán a legváltozatosabb látványosságokkal szolgáló játékok véget értek, az ércpajzso
kat felhordták a hajókra, a többi, mindenféle fegyvert roppant halomba rakták, s ezt 
a fővezér, miután fohászkodott Marshoz, Minervához, Lua Anyához és a többi isten
hez, akinek a zsákmányolt fegyvereket az isteni és emberi jog  alapján fe l  szokták 
ajánlani, egy fáklyával saját kezűleg meggyújotta ... " („Edito ludicro omnis generis 
clupeisque aereis in naues inpositis cetera omnis generis anna cumulata in ingentem 
aceruum, precatus Martern, Minervám Luamque matrem et ceteros deos, quibus spolia 
hostium dicare ius fasque est, ipse imperator face subdita succendit”) Liv. XLV. 33. 
A volscusok legyőzése után C. Plautius, a győztes római consul Lua Maternek aján
lotta fel a fegyvereket.„Armorum magna vis cum intercaesa hostium corpora tum in 
castris inventa est. Ea Luae Matri dare se consul dixit finesque hostium usque ad 
oram maritimam est depopulatus.” Liv. VIII. 1. Lua Materhez vö. Gell. Noct. Att. 
XIII. 23; Georg Wissowa: Religion und Kultus der Römer. München 19122. 148.
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rút tettek Marius fejére, ő pedig meggyújtotta a máglyát, és befejezte az áldozati 
szertartást. ”'6 (Máthé Elek ford.)

A fegyverek megsemmisítésének nyilvánvalóan gyakorlati oka is volt: Marius 
nem kívánt egy hatalmas fegyverraktárat a háta mögött hagyni. Plutarchos leírása 
tökéletesen egybecseng azzal, amit Florus ír: „(arma) ex more belli cremata”, 
vagyis a legyőzött ellenség fegyvereinek nem hasznosítható részét (pl. fa, bőr) a 
győztesek elégették.

Florusra visszatérve: a szerző maga is kiemeli Viniciusnak a szokásokkal gyö
keresen ellenkező tettét. Két kérdés merül fel: Miért tett így M. Vinicius, illetve mi 
volt ezzel a célja?

A továbbiakban érdemes egy kicsit elidőznünk az antik világ vízkultuszánál'7. 
Az antikvitásban a víznek különös jelentősége volt, elsősorban életadó és termé
kenységet jelentő funkciója miatt.'8 A források, hőforrások, patakok, folyók, ta-
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16. Μετά δέ τήν μάχην ό Μάριος τω ν βαρβαρικών οπλών και λαφύρων τά 
μεν έκπρεπή και
ολόκληρα και πομπικήν όψιν τω  θριάμβω δυνάμενα παρασχεΐν 
έπέλεξε, των δέ άλλοων έπ'ι
πυράς μεγάλης κατασωρεύσας τό πλήθος έθυσε θυσίαν μεγαλοπρεπή. Κα'ι 
του στρατού
παρεστώτως έν δπλοις έστεφανωμένου περιζωσάμενος αυτός, ώσπερ έθος 
έστίν, άναλαβών τήν
περιπόρφυρον κα'ι λαβών δάδα καιομένην και δι'άμφοτέρων τω ν χειρών 
άνασχών προς τον
ουρανόν έμελλεν ϋφήσειν τή πυρά· και προσελαύνοντες ϊπποις έωρώντο 
φίλοι συν τάχει προς
αυτόν, ώστε πολλήν γενέσθαι σιωπήν κα'ι προσδοκίαν άπάντων. Έπε'ι δέ 
έγγΰς ήσαν,
άποπηδήσαντες έδεξιοΰντο τον Μάριον, εϋαγγελιζόμενοι τό πέμπτον 
αυτόν ύπατον ήρήσθαι,
και γράμματα περί τούτων άπέδοσαν. μεγάλης ούν χαράς τοΐς έπίνικίοις 
προσγενομένης ό τε
στρατός ύφ’ ήδονής ένοπλίω τιν'ι κρότω κα'ι πα τά γω  συνηλόλαξαν, και 
τω ν ήγεμόνων τον
Μάριον αΰθις άναδούντων δάφνης στεφάνοις ένήψε τήν πυράν κα'ι τήν 
θυσίαν έπετελείωσεν.”
ΡΙυΙ. Μειγ. 22.

17. Az antik vízkultuszhoz: M. Ninck: Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der 
Alten. Eine symbolgeschichtliche Untersuchung. (Philologus, Supplementband XIV, 
Heft II) Leipzig, 1921 ; Simán, Francisco Marco: Die Religion im keltischen Hispanien. 
Archaeolingua, Budapest, 1998. 4L

18. Simán, i. m. 41.



vak, kutak és mocsarak mind egy-egy vízzel kapcsolatos istenség lakóhelyei vol
tak. A kelta Pantheónból például számos olyan istent ismerünk, akik a vízhez kö
tődnek.19 A nagy folyóknak saját isteneik voltak, amint az jól ismert különféle 
feliratokról: pl. Danuvius, Rhenus. Egyébként mindkét név azt jelenti, hogy folyó 
és mindkettő fontos szerepet játszott a kelták történelmében.20 Különösen fontos a 
mi szempontunkból, hogy Marjeta Sasel Kos egy nemrég megjelent cikkében össze
gyűjtötte a Száva és az Adsalluta folyókkal kapcsolatos feliratokat.21 Tanulmányá
ban világosan kimutatta, hogy a Savusnak és az Adsallutának szentelt feliratok a 
kelták vízkultuszának jellegzetes emlékei. A feliratok állításának funkciója Sasel 
Kos szerint a folyón folytatott kereskedelem „isteni védelmének” biztosítása volt.

A Dráva-Száva közben lakó pannon törzsek az illírekkel rokon praekelta lakos
sághoz tartoztak22. Területük a Dráva folyótól a dardánokig, illetve a dél-dalmáci- 
ai illírekig tartott. Strabón és Appianos23 leírása szerint számos törzsre tagolódtak. 
A breucusok, ditiónok, peirusták, mazaiusok, daisitiaták mellett több kisebb törzs 
is létezett, melyek nevét azonban nem ismerjük. A pannonoktól északra kelta tör
zsek éltek, nyugatról kelet felé haladva, a tauriscusok, boiusok és végül a Szerémség 
területén a scordiscusok. A római hagyomány szerint a scordiscusok államát a 
Delphoiből hazatérő kelták alapították, ami együtt járt a környező területek 
elkeltásodásával24. Poseidónios a kimber vándorlás leírásakor25 a pannonokat még 
nem említi meg független népként, de valamikor a Kr. e. I. század elején már fel
szabadították magukat a scordiscus uralom alól.

A régészet a vízzel kapcsolatos leleteket többféleképpen osztályozza. Egy fel
osztás szerint három fő csoport létezik. Az elsőbe azok a leletek tartoznak, melye
ket tulajdonosuk nem szándékosan ejtett a vízbe. Itt tehát egy véletlen esetről van 
szó, amikor valaki például egy folyón történő átkelésnél a vízbe ejtette a fegyverét. 
A második csoportba tartoznak az áldozati felajánlások, melyeket különféle folyó, 
illetve vízzel kapcsolatos istenségeknek mutattak be. A harmadik csoport, amely

19. Olmsted, Garrett S:. The Gods of the Celts and the Indo-Europeans. Archaeolingua- 
Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Budapest, 1994. 181-186, 380-402.

20. Danuvios: a *dânu- „river, stream” tőből származik, Rhenos: the Gauls referred to the 
river as Renos, apparently derived from *reinos „river, stream”, ultimately from a no- 
suffixed form of Indo-European *rei’- „flow”, which gives Latin rivus. Olmsted op. 
cit. 439.

21. Sasel Kos, M : Savus and Adsalluta. Arheolosky Vestnik 45, 1994,99-122.
22. A pannonok első antik említése Polybiosnál található: Polybios ffg. 64 = 122. PRK 22.
23. Strab. VII, 5, 3; App. 111. IV. 22.
24. Ezt igazolják egyébként a La Tcne-kultűra C periódusából előkerült régészeti leletek 

is. Mócsy András: Pannónia a korai császárság idején. Budapest, 1975. 12. o.
25. Strab. VII, 2-3.
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szorosan összefügg az előzővel azokat a leleteket tartalmazza, amely különféle 
ókori népek, elsősorban a kelták vízkultuszával függnek össze.26

A kelták számára a vízbe dobott fegyverek, vagy egyéb használati tárgyak kü
lönböző isteneknek szóló áldozatok voltak. Ezeket az áldozatokat vagy egy 
apotropaikus rítus kellékeiként szokták értelmezni27, vagy a folyó istenségének 
szóló áldozatként, hogy az isten biztosítsa számukra a biztonságos átkelést a fo
lyón. Van azonban egy olyan elképzelés is, amely szerint a fegyverek vízbe hajítá
sa a folyómenti terület természetfölötti védelmét hivatott szolgálni, illetve a terü
let elfoglalását, birtokbavételét jelzi. Ide tartoznak azok az áldozatok is, melyek az 
újonnan elfoglalt területek kultikus tiszteletét jelzik.28 Hasonló fegyveráldozatról 
a thrákoknál is tudunk. Florus a rómaiak thrákok elleni háborújánál írja a követke
zőket: „A macedónok után - ha már az isteneknek úgy hozta a kedve - a thrákok 
lázadtak fel, akik egykor a macedónok adófizetői voltak, s most nem érték be azzal, 
hogy csak a tőszomszédságukban fekvő területekre, Thessaliába és Delmatiába 
törjenek be, hanem egészen az Adriai-tengerig nyomultak. Csupán akkor töltötte 
el szívüket elégedettség, amikor eddig a határig eljutottak, mert ott maga a termé
szet állított gátat útjukba. E helyen megforgatták dárdáikat, s a habokba vetet
ték. ”29 (Havas László ford.)

Hasonló vízkultusz megfigyelhető a germánoknál30 31 és a Brit-szigeteken élő 
keltáknál is. Ezen utóbbinak világos emlékei azAnglesey-i szigeteken (Llyn Cenig 
Bach) talált leletek.3'

Az eddigieket összegezve a következőket állapíthatjuk meg. A Florusnál sze
replő győzelmi áldozat, azaz a legyőzött pannonok fegyvereinek a Drávába és Szá
vába dobálása nem felel meg a római hagyományoknak, akik vagy elégették a

26. Bradley, Richard: The Destruction of Wealth in later Prehistory. Man 17/1 (1982) 
110 - 1 11 .

27. Szabó Miklós'. Kelta kard a Dunából. Antik Tanulmányok 40 (1996) 51 ; J.-L. Bruneaux: 
Les Gaulois. Sanctuaires et rites. Paris 1986, 96-97.

28. Szabó op. cit; G. Wegner. Die vorgeschichtliche Flussfimde aus dem Main und aus 
dem Rhein bei Mainz. Kallmünz 1976,41-44; A. Benes-P. Sankot: Der erste Flussfund 
einer frühlatönezeitlichen Schwertscheide aus Böhmen. Arch. Rozhledy 46 (1994) 
556.

29. „Post Macedonas, si dis placet, Thraces rebellabant, illi quondam tributarii 
Macedonum; nec in proximas modo provincias contenti incurrere, Thessaliam atque 
Daimatiam, in Hadriaticum mare usque venerunt; eoque fine contenti, quasi 
interveniente natura, conforta in ipsas aquas tela miserunt.” Flor. I. 29.

30. Todd, M.: The Northern Barbarians. 100 BC-AD 300. London, 1975. 182.
31. Filip, Jam  A kelta civilizáció és öröksége. Budapest, 1966. 214. Filip szerint a La 

Töne-i és a Porti (Nedau, Svájc) fegyverleletek a kontinensen élő kelták vízkultuszát 
mutatja, ibid.
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zsákmányolt fegyvereket, vagy tropaeumot készítettek belőle. Ugyanakkor szá
mos régészeti lelet és antik szöveghely tanúskodik arról, hogy az ókori népek fegy
veráldozatot mutattak be különféle vízzel kapcsolatos istenségeknek.

Mivel a fegyverek folyóba dobálása csak Florusnál szerepel, és sem az ese
mény korában élő Velleius Paterculus, sem a megbízható forrásnak tekinthető 
Cassius Dio nem ír róla, azt gondolhatnánk, hogy Florus kitalálása az egész ese
mény. Ez azonban téves feltevés, hiszen Florusnál mint korábban láthattuk, más 
helyeken is szerepelnek győzelmi áldozatok, és azok teljesen megfelelnek a ha
gyományos római győzelmi felajánlásoknak. És pontosan arról van szó, hogy Florus 
azért örökítette meg a rendkívüli eseményt, mert furcsának találta, hogy Vinicius a 
római szokásokkal ellentétes módon járt el.

Véleményem szerint elképzelhető, hogy a római vallásban is létezett ez a típu
sú fegyveráldozat, amelyről azonban csak ez az egyetlen Florus szöveghely ma
radt fent. Ha ez igaz, akkor Vinicius a pannon őslakosság szokásaihoz hasonló 
áldozatot mutatott be a Dráva és a Száva folyó isteneinek, hogy ezzel biztosítsa 
jóindulatukat maga és hadserege számára.
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Résumé

Péter Forisek: An extraordinary Roman victory sacrifice. A Note to Florus 
2.24

The Roman general, Vinnius destroyed the enemy regularly overrunning Pannónia 
between the rivers Dráva and Száva, and as against the rule, “the weapons of the 
defeated were not burned, as it was the custom in wars, but they were broken into 
pieces and thrown into the river” . The paper is seeking the answer to the question 
whether this form of sacrifice of victory occured anywhere else in the empire, 
where this form of water sacrifice came from, as opposed to the usual burnt offer
ing, the burning of the weapons of the defeated.
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