
Ternovácz Adél

Feliratok Pannonia I. századi történetéhez

Előszó

Pannonia történetéből az I. századból áll rendelkezésünkre a legkisebb szá-

mú felirat. A fennmaradt példányok viszont kitűnően reflektálnak a civitas 

peregrinák kialakulására, a katonai életre, illetve elszórtan a korai idők kultu-

szait illetően is információkhoz juthatunk. Dolgozatomban ezeket a történelmi 

jelentőséggel bíró feliratokat szeretném bemutatni, valamint ezek történelmi 

jelentőségeit. Segítségükkel azonosítani tudunk számos pannoniai helytartót, 

legiok, alák és cohorsok állomás- és táborhelyeit, valamint számos bennszülöt-

tekhez kapcsolódó adatot is megállapíthatunk.

Sajnos az I. század feliratanyagának nincs akkora terjedelme, hogy szűk hatá-

rok között tudjuk vizsgálni ezeket kronológiai és tematikai szempontok szerint, 

ezért az I. századi feliratokat egységként vizsgáljuk, és határának Hadrianus 

uralkodásának kezdetét tekintjük.  Rendelkezünk szempontokkal, melyek 

általánosan jellemzik az I. századi feliratokat, a sírfeliratokra vonatkozóan 

ilyen például a h(ic) s(itus) e(st) formula, mely szinte kizárólag az I. században 

érvényesül, vagy a D(is) M(anibus) alvilági isteneknek szóló felajánlási formula, 

melynek kormeghatározó jellege nem olyan erős, hogy egyértelműen tudjunk 

keltezni vele, de hiánya erősíti az I. századra való datálást, ugyanis ez a formula 

a II. századtól kap általános érvényt.1 

Bennszülöttek

A civitas peregrina rendszer kialakulása

Róma már az I. században is különböző módon számolt le legyőzött ellen-

feleivel. Míg egyes népek városát porig égették, és lakóit rabszolgáknak adták 

el, addig más népeket szigorú feltételek mellett élni hagytak. A Birodalom 

1 Hampel 1906. 13.
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gyakorlata, az ellenség megosztása a pannoniai berendezkedés idején is érvé-

nyesült. A provinciaszervezés során a bennszülöttek számára meghatározott 

nagyságú területekből civitasokat szerveztek. Míg a Drávától délre eső terüle-

teken mindössze tizenhárom-tizennégy civitas jött létre, addig az északra eső 

területeken csupán öt. Ebben a felismerésben is felfedezhetjük a szándékos 

megosztásra törekvést, ugyanis míg a veszedelmesnek bizonyuló pannono-

kat számos kisebb területre osztották, addig az északon lévő eraviscusok a 

Dunakanyartól a Sió torkolatáig birtokoltak méretes területeket, nem különben 

tekintélyes területtel bírtak a scordiscusok is.2 Megszervezésük után a kerületek 

katonai felügyelet alatt álltak. Itt is érdemes megjegyezni, hogy a déli oldalon ez 

évtizedekkel tovább tartott. Colapianorum helytartójára van adatunk Claudius 

korából: a neve Antonius Naso, aki a Poetovioban állomásozó XIII Gemina 

rangelső centurioja volt.  A kora-flaviusi időkben egy ismert praefectus civitatis, 

Lucius Volcacius Primus felirata bír hasonlóan értékes információkkal.3

L(ucio) Volcacio Q(uinti) f(ilio) / Vel(ina) Primo / praef(ecto) coh(ortis) / 

Noricor(um) / in Pann(onia) praef(ecto) ripae / Danuvi(i) et civitatium / duar(um) 

Boior(um) et Azalior(um) / trib(uno) milit(um) leg(ionis) V / Macedonicae in / 

Moesia praef(ecto) alae I / Pannonior(um) in Africa / IIviro / quinq(aennali) / 

flamini divorum / omnium p(atrono) c(oloniae) / ex testamento eius / posita / 

M(arco) Accio Seneca [-] Manlio Planta / IIvir(is) quinq(uennalibus) / l(ocus) 

dat(us) dec(reto) dec(urionum).4

A felirat szerint az Arrabonában állomásozó cohors I Noricum parancsnoki 

címét látta el, és e tisztsége mellett Vespasianus császár idejében praefectus ripae 

Danuvii et civitatium duarum Boiorum et Azaliorum címet viselte. Az a kö-

rülmény, miszerint egyetlen személy hatalma érvényesül a Vindobonától 

a Dunakanyarig terjedő partszakaszon, arra enged következtetni, hogy a római 

berendezkedést követő két évtized elmúltával a katonai felügyelet már csak 

formális jelentőséggel bírt. 5

Az őslakosság számára a római állam jelenléte a Iulius-Claudius dinasztia 

korában még nem fejtett ki erős hatást. Ekkor még nem törekedtek a benn-

szülöttekkel szemben céltudatos politikára, a bennszülötteknek adományozott 

római polgárjog is még viszonylag ritka volt, míg tudjuk, hogy Traianustól 

2 Fitz 1999. 32.  
3 Mócsy 1974. 70.
4 Kovács-Fehér 2011. 86.
5 Kovács – Fehér 2011. 87.
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kezdve lassan létrejött a romanizált vezetőréteg.6 A lassú romanizációt tehát 

csak az első évszázad utolsó évtizedeiben lehetett érzékelni, többek között 

mikor a kiépített utak megnövelték a forgalmat, a háborús viszonyok miatt 

mindenhol jelen volt a katonaság, és az olcsó római tömegáru is jobban érez-

tette hatását. A romanizáció hatásának tudhatjuk be például a sírkövek állítását 

a falusi temetőkben, viszont ezeken még olvashatók az eredeti kelta nevek, lát-

hatóak az asszonyok viseletei, sőt különböző kelta szimbólumok is feltűnnek, 

mint a holdsarlók vagy napkorongok.7

Az őslakosok etnikai csoportjainak megállapítását a kutatás jórészt a sír-

kövekből meríti, az azokon megjelenő női viseletekből, valamint a rajtuk lévő 

ékszerekből (pl. fibula, nyaklánc, öv). A viselettípusokat képviselő területek 

nem reprezentálják Pannonia teljes egészét, mivel korlátozott számú sírkővel 

rendelkezünk. Áttekinthető képet kapunk viszont az Északkelet-Pannonia és 

a provincia nyugati szélének területeiről, itt három önálló és egy Délkelet-

Noricummal közös típust különböztethetünk meg.  Jól elkülöníthető csoportot 

képeznek a boiusok, akik különféle, általában szőrmés fejfedőt használnak 

északnyugaton, míg északkeleten inkább turbánszerű fejfedőt részesítették 

előnyben. Mindkettő térségben elterjedt a szárnyas fibula, de keleten ez a cso-

korfibulával váltakozva jelentkezett. Bilatusa sírköve remekül reprezentálja 

a Pannonia északnyugati boii népviselet jellemzőit. A felirat Carnuntum te-

rületéről került elő. 

Bilatusa Cau / ti l(iberta) Boius pos / uit an(n)or(um) XXX / h(ic) s(ita) / 

e(st) 8 (1.ábra)

Kivételesen nem a szöveg a hangsúlyos, bár formai jellemzői, mint például 

a h(ic( s(itus) e(st) formula segítenek a feliratot az I. század végére keltezni. 

A sírkő felső felén egy lekerített fülkében látható egy szőrmés fejfedőt viselő 

nő alakja, vállán két fibula van, nyakában a keltákra jellemző torques, míg 

csuklóin karperecek láthatóak.   

Bato kelta sírköve az I. század második feléből maradt ránk, ő maga az ara-

viscus törzshöz tartozott. A követ Alsó-Szent-Ivánon találták 1841-ben.

Bato Trantonis f(ilius) / Araviscus ann(orum) L / h(ic) s(itus) e(st) / Mogitmarus 

t(itulum) m(emoriae) p(osuit)9 

A sírkövön keret nélkül vésték be az írást a mélyített alapú négyszögű képes 

6 Mócsy 1963. 41.
7 Fitz 1999. 34.
8 Fitz 1999. 75.
9 Fitz 1999. 74.
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lap alá. A képes mezőn két férfi látható, valószínűleg a bal oldali Bato, a jobb 

oldali, akinek a vállára teszi a kezét, a társa lehet. Mindkettejüknek rövidre nyírt 

hajuk és ujjas ruhájuk van, társa kezében feltételezhetően ostornyél látható. 

A felirat egyszerűsége az I. századra vall. Bato mellett az araviscus törzsnév 

kiírása azért történhetett, mert a Bato eredetileg illyr név, és ennek előfordulása 

esetleg más néptörzseknél indokolttá tehette azt, hogy a név mellett hang-

súlyozzák az illető személy törzsi hovatartozását. A felirat alatt újabb képnek 

lehetünk tanúi, mely szemlélteti, hogy a két férfi nem volt egyenrangú, mert 

míg Bato a lovon ül, addig társa, talán Firmus, mellette gyalogol.10Egy másik 

jellegzetes kelta sírkő Comiumara Usionis sírköve, melyet Óbudán találtak. 

Comiumara Usionis filia anorum XXXV d(e) p(eculio) t(itulus) p(ositus) 

h(ic) e(st) s(ita)11

A sírtábla hossznégyszög alakú és felül félkörben végződik. A felirat egyszerű 

szövegezése ugyancsak az I. századra vall, ugyanis túlzott egyszerűsége 

lévén még az örököst sem nevezi meg. Érdemes felfigyelni a d(e) p(eculio) 

kifejezésre. Ugyanis, ha helyesen értelmezték, akkor ez azt jelenthetné, 

hogy a barbárokra is érvényes volt az I. században a peregrinus jog, ami 

annyit jelentett, hogy a nagykorú hajadonok saját vagyonnal rendelkeznek 

(peculium = vagyon). 

Barbár letelepítés az I. században

Lucius Tampius Flavinus felirata

Tulajdonképpen a pannon-dalmata lázadást és a legiok lázadását követő nyolc 

évtized Pannonia legbékésebb időszakának nevezhető. 69-ben, Nero uralko-

dása végén L. Tampius Flavianus volt Pannonia helytartója (legatus Augusti 

pro praetore). Neve írásos forrásokban is megmaradt, Tacitus ugyanis részle-

tesen írt tevékenységeiről.12 Mint ahogy ezt Mommsen is felismerte, nem lehet 

kétséges, hogy az Itáliában, Fondiban előkerült töredék L. Tampius Flavianus 

cursus honorumát tartalmazza. A nevéből ugyan csak a LAVI töredék ma-

radt fenn, de ha összeegyeztetjük azzal a ténnyel, hogy Pannoniának (Tacitus 

alapján) bizonyosan volt L. Tampius Flavianus nevű helytartója, így már nem 

tudunk komoly érvet hozni az ellen, hogy a feliraton szereplő név töredé-

ket miért ne egészíthetnénk ki az övével. A feliraton Mommsen és Alföldy 

10 Hampel 1906. 55–56.
11 Hampel 1906. 42–43.
12 Alföldi 1939. 103–104.
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kiegészítései szerint túszok szedéséről, a határ felé vezető utak felépítéséről 

és barbárok letelepítéséről van szó. E szerint a helytartó nagy tömegű barbárt 

telepített le Észak- vagy Kelet-Magyarország területéről Pannoniába. Ez a tény 

azért érdekes, mert rávilágít arra, hogy nem csupán az olyan események, mint 

a markomann-szarmata háború, vagy a nagy gót mozgalmak okozta népelto-

lódás irányozta elő a tartomány népességének feltöltését, hanem ez megtörtént 

Pannonia legbékésebb időszakában is.13 A korai időkben a Birodalom maga 

döntött a letelepítésekről, mint például, mikor nem akarták, hogy az alsó-du-

nai limes előtt tömörülő dákok rárontsanak a római őrségre, egész törzseket 

kényszerítettek át Moesiába, vagy például Vannius hívei esetében, akik Róma 

kegyelméből jogot kaptak arra, hogy a provincia egyik néptelen szakaszában 

éljenek. A későbbi időkben ez a helyzet megváltozott, és mindinkább a bar-

bárok akarata érvényesült, elég ha II. század római polgárjogainak széleskörű 

osztásaira gondolunk a befogadott barbár népek körében.14

Katonai élet az I. században: legiok

A római legioknak elsődleges feladata az volt, hogy védjék a Római Birodalom 

területét. Ugyanakkor, Pannoniában, mint újonnan meghódított területen, 

fontos feladatuk volt a romanizáció terjesztése, a civilizáció megteremtésének 

technikai módjai, mint a hidak, alagutak, utak építése. A legkorábbi adataink 

a Pannoniában állomásozó legiokra nézve 14-ből van, mikor az Emona kör-

nyéki téli táborban a legiok összevonása után kitört csapatok lázadása.15 Ebben 

az időben Pannonia provinciának három legioja volt: a legio VIIII Hispania, 

melynek a Tiberius–Claudius kori állomáshelye valószínűleg Sisciában lehetett, 

a legio VIII Augusta, mely a Tiberius–Claudius korban Poetovioban állomáso-

zott és a legio XV Apolliniaris, melynek legkorábbi állomáshelye bizonytalan, de 

az I. század feléből előkerült számos felirat alapján a mai kutatás egyetért abban, 

hogy Tiberius uralkodásának a végén már biztosan Carnuntumban állomá-

sozott. 62-ben ezt a csapatot kivezényelték a keleti hadsereg megsegítésére, és 

csak 71-ben tért vissza Carnuntumba. Viszont az ezt követő ottlétét bizonyítja 

egy 73-ra kelezett építkezési felirat is, melyet Carnuntumban találtak.16

Imp(eratori) Ve[spasiano] / Caes(ari) Aug(usto)/ [p(ontifici) m(aximo) 

imp(eratori) X p(atri) p(atriae) co(n)]s(uli) IV / desig(nato) V / T(ito) Imp(eratori) 

13 Mócsy 1966. 203.
14 Alföldi 1939. 106–107.
15 Lőrincz  1990. 71.
16 Lőrincz 1990. 71.
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Caes(ari) Au[g(usti) f(ilio) imp(eratori)] IV co(n)s(uli) II / desig(nato) I[II]/ 

Domitiano [Caes(ari) A]ug(usti) f(ilio c[o(n)suli) II] / C(aio) Calpe[tano Rantio 

Quirinale] / Valer[io Festo leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)] / Q(uinto) E[g]

n[atio Cato leg(ato) leg(ionis) XV Apol(liniaris) leg(io) XV Apol(liniaris)17

Ez a felirat bizonyítja a keletről visszatérő XV Apolliniaris carnuntu-

mi építkezéseit. A feliratot Vespasianusnak, valamint fiainak, Titusnak és 

Domitianusnak ajánlották, valamint Caius Calpetanus Rantius Quirinalis 

Valerius Festus helytartósága alatt készült, mikor Quintus Egnatius Catus 

volt a legioparancsnok.18 Ez a felirat azért bír különös jelentőséggel, mert 

ennek a segítségével oldotta fel Tóth Endre és Vékony Gábor az úgynevezett 

,,Drusus-követ”.  

Ez az emlék egy aquincumi táborépítési felirat, melynek első töredékét 

1937-ben találták Óbudán. Ezen felirattöredék alapján, melyen a császár- és 

helytartónevet – Tiberius Caesar Augustus és Drusus Caesar, illetve Caius 

Calpetanus Aviola olvasattal – tévesen kódoltak és a feliratot i. u. 19–20-ra 

keltezték. Ebből kifolyólag Drusus Caesar pannoniai tartózkodásával hozták 

kapcsolatba. A feliratot ebben a formájában Pannonia provincia Augustus-

kori elfoglalása, valamint az aquincumi legiotábor Tiberius-kori megépítése 

bizonyítékának tartották.19  

A felirat felülvizsgálata során – a fentebb tárgyalt carnuntumi legiotábor 

építési feliratának segítségével – Tóth E. és Vékony G. Vespasianus fiai ne-

vével, illetve Caius Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus helytartó 

nevével való feloldást, ebből kifolyólag Vespasianus-kori keltezést javasolt. 

Eszerint a felirat elején, az 1–2. sorban Vespasianus neve es hivatali címei 

álltak, a 3. sor Titus Caesarnak, a 4. pedig Domitianus Caesarnak – azaz 

Vespasianus két fiának – a teljes titulaturáját tartalmazza végig dativusban 

leírva. Az 5. sor ablativusban a helytartó, a 6. sor nominativusban az építést 

kivitelező lovascsapat, a 7. sor pedig ablativusban a lovagrendi csapatpa-

rancsnok nevét tartalmazza. 

Az új olvasat helyességét az 1981-ben előkerült két újabb felirattöredék 

is bizonyította, és sikerült tisztázni a tábort építő csapat nevét is.20 Ez lenne 

az ala Tungrorum Fontoniana, amely Vespasianus uralkodása idején érkezett 

Dalmatiából Pannoniába, ahol Aquincum lett az állomáshelye. Itt 89-90-ig 

17 Kovács – Fehér 2011. 88.
18 Kovács – Fehér 2011. 89
19 Tóth – Vékony 1970. 131–132.
20 Tóth – Vékony 1970. 150–151.
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állomásozott, innen vezényelték át Camponába, ez után 105-ben Intercisaba, 

majd 119 körül távozott Dacia Porolisensisbe. 21

Domitianus dunai háborúi (dák háború 85-88 között, majd az expeditio 

Germanica és a bellum Suebicum et Sarmaticum 89-92 között) alapvetően 

megváltozatták Pannonia határainak védelmi rendszerét. Ebben az időszak-

ban Pannoniának csak két legioja volt (XIII gemina Poetovioban, melyet 

a XV Apolliniaris keleti távolléte idején vezényeltek Pannoniába, és a már visz-

szatért XV Apolliniaris Carnuntumban) A I adiutrixet Germania Superiorból 

85-ben Domitianus dák háborújának kitörésekor, a II adiutrixet Britanniából 

vezényelhették 86 körül. Mindkettő legio Szerémségben állomásozott a dákok 

elleni limesszakaszon, majd mikor 89-ben a XXI Rapaxot is Pannoniába kül-

dik a Saturnius-lázadás leverése után, őket a szarmaták elleni limesszakaszra 

helyezték. Ekkor vezénylik át a II adiutrixet Aquincumba, ahol megkezdik 

a tábor építését.22 Ezen legio aquincumi állomásozásáról számos felirat fenn-

maradt, ezek egyike Caius Castricius Victor sírköve, melyet az I. század utolsó 

tizedére keltezhetünk.23

C(aius) Castriciu/s C(ai filius) Off(entina tribu) Vict/or Como mil(es) leg(ionis) 

II ad(iutricis) (centuria) M(arcii) / Turbonis ann(orum) XXXVIII, stip(endio-

rum) XIIII h(ic) s(itus) e(st) L(ucius) Lucilius fr(ater) et he(res) posuit p(atri) 

p(ro) p(ietate)24  (2. ábra )

A katonasírkövet Caius Castricius Victor tiszteletére állította bátyja és örö-

köse: Lucius Lucilius. A 185 m magas stélé teljes fegyverzetben ábrázolja az el-

hunytat és a katona háromtagú neve jelzi, hogy római polgár volt. A felirat 

szerint Como vidékéről származott és a legio II adiutrix alatt szolgált Marcius 

Turbo századában. Marcius Turbo centurio nevének megjelenése azért is kü-

lönös, mert karrierje különböző írásos források alapján nyomon követhető. 

A lovagrendű katonatiszti, flottaparancsnoki cím után egészen a procurator 

rangjáig ért fel. Katonai képességét bizonyította többek között Keleten, majd 

Duna-vidéken aratott győzelmet a szarmaták fölött, 117-118-ban a jazig-ro-

xolán háborúkban, majd Dacia újjászervezését vezette. Egy évre rá kinevezték 

praefectus praetorionak, a római császári testőrség parancsnokának, és ezzel 

elérte karrierje csúcspontját.25

21 Lőrincz 1990. 77.
22 Lőrincz 1990. 72.
23 Németh 1996. 209.
24 Szilágyi 1956. 115.
25 Németh 1996. 209–210.
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92-ben a bellum Suebicum et Sarmaticum során megsemmisült a XXI 

Rapax, melynek a helyére a IIII Flaviát vezényelték. Tehát elmondható, hogy 

e háború végén Pannoniának öt legioja volt: a XIII gemina Poetovioban, 

mely a XV Apolloniaris helyére érkezett annak keleti tartózkodása idején. 

A XV Apolliniaris Carnuntumban, a II adiutrix Aquincumban, a I adiutrix 

a dákok elleni limesszakaszon és végül a IIII Flavia a szarmaták elleni limessza-

kaszon állomásozott. A 97. évi bellum Suebicum alkalmával megérkezett a XIIII 

gemina Pannoniába Germania Superiorból, és a germánok elleni limesszakasz-

ra vezényleték őket. Ebben az időben helyezték át a I. adiutrixet Szerémségből 

Brigetioba, illetve a XIII geminát Poetovioból Vindobonába. 105-ben, a máso-

dik dák háború kitörésekor Aquincumban a II adiutrix helyére a X gemina jön 

Noviomagusból.26 A X gemina aquincumi létére utal ez a felirat is:

M(arcus) Valerius Anfidus F(oro) Iul(io) mil(es) l(egionis) X g(eminae) (cent-

uria) Vibiani stip(endiorum) VIII h(ic) i(acet)27 (3. ábra)

Ezt a táblát elsőként Fröhlich Róbert közölte, aki utalt arra, Anfidus Gallia 

Narbonensisben született és arra, hogy a X gemina táborozása Aquincumban 

nem előzheti meg Traianus korát, mert az ő uralkodása alatt a II adiutrix, me-

lyet megelőzött a X gemina, még Germaniában állt volna.28 

Segédcsapatok

Az elbocsájtó okmányoknak köszönhetően már Domitianus uralkodása előtt 

is név szerint kimutathatóak a lovas és gyalogos segédcsapatok. az I. századból 

összesen huszonegy cohorsról és kilenc aláról van tudomásunk.29 A dolgozat 

terjedelme nem engedi, hogy mindegyikről említés essék, ezért csak néhányat 

emelnék ki:

ala I Hispania Auriana

Ez a csapat Vespasianus idején került Pannonia területére, Noricumból ve-

zényelték át Aquincumba, ahol a Bem téri tábor helyőrsége lett. A 80-as évég 

végén helyezték át Raetiába.30 

Dis Manib(us) sacrum / Asper / eq(ues) alae / Hisp(anorum) I Aurin(ae) / 

Iucundo Talal / ni f(ilio) [[principi]] civ / itatis Azailor / um patri vivo et / ---31

26 Lőrincz 1990. 72.
27 Hampel 1906. 16.
28 Hampel 1906. 16.
29 Hampel 1906. 8.
30 Lőrincz 1990. 75.
31 Kovács – Fehér 2011. 94.
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Asper, akinek a tiszteletére állították a sírkövet, auxiliáris katonaként harcolt 

a római seregben. Mivel ez az ala a 80-as években elhagyta Pannoniát ezért 

a sírkövet sem keltezhetjük a Flaviusok kora utánra nem keltezhető.32

ala I Hispanorum

A csapat 50 körül érkezett Pannoniába a dalmatiai Burnumból. Aquinumból, 

ahonnan számos felirata ismert, Moesiába vezényelték át. 

Nertus Dumnotali f(ilius) veteranus ala Hisp(anorum) I sesquip(licaris) ling-

(onus) auster ann(orum) LX stip(endiorum) XXXVI h(ic) s(itus) e(st) Valens 

frater h(unc) t(itulum) m(emoriae) p(osuit) f(ratri)33

A szöveg alapján a feliratot az I. század végére, vagy a II. század elejére kel-

tezhetjük. Erre mutat rá a szöveg szerkezete is, mint például a h(ic) s(itus) e(st) 

formula megjelenése, a D(is) M(anibus) formula hiánya, valamint az is a korai 

keltezésre mutat, hogy a személy kora és szolgálati évei genitivusban vannak, 

míg a neve nominativusban jelenik meg. A hosszú szolgálata miatt két ló tar-

tására jogosult lovas galliai származású volt, melyre apja neve is utal. 34

cohors XIIX voluntariorum

Ez az auxiliáris csapat Vespasianus uralkodása alatt érkezett Pannoniába 

és Cirpiben állomásozott a 170-es évek elejéig, majd átvezényelték 

Carnuntumba.35

– – –T(ito) Atilio [Rufo legato Aug(usti) p(ro) pr(aetore)] / coh(ors) XIIX 

[vol(ontariorum) sub  – – – 36

A felirat tehát Titus Atilius Rufus helytartósága alatt készült, és az auxiliáris 

csapat építkezését örökíti meg. A felirat Cirpiben, a csapat állomáshelyéről 

került elő. 37

cohors I Alpinorum equitata

Ez a segédcsapat már az I. évszázadban is Pannoniában állomásozott, és 

legkésőbb Claudius uralkodása idején már Lugio volt az állomáshelye. Innen 

helyezték át Claudius uralkodása végén, vagy Nero uralkodásának elején 

Aquaebe, ahol kb. 70-ig maradhatott, majd átvezényelték Gorsiumba, ahol 

a II. század elejéig maradt.38 

32 Kovács – Fehér 2011. 94.
33 Hampel 1906. 26.
34 Hampel 1906. 20.
35 Lőrincz 1990. 82.
36 Kovács – Fehér 2011. 91. 
37 Kovács – Fehér 2011. 90.
38 Lőrincz 1990. 77.
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Sirmio optio coh(ortis) I. Alp(inorum) eq(uitatae) (centuria) Maximi an(norum) 

XLVI stip(endiorum) XXVI h(ic) s(itus) e(st) titulum P(ublius) Fl(avius) Rufinus 

eq(ues) buc(cinator) coh(ortis) eiusde(m) h(eres) ex t(estamento) f(ecit) 39

A csapat altisztjének, akinek a tiszteletére állították a sírkövet, nem ismerjük, 

viszont feltételezhető, hogy római polgár volt, mivel Sirmiumból származott. 

A korjelző érvek között megemlítendő, hogy a név és a rang nominativusban 

van, míg a szolgálati évek genitivusban, valamint a h(ic) s(itus) e(st) formula is 

az I. századra való keltezést támasztja alá. A felirat Duna-Pentelén került elő.40 

Vallások és kultuszok Pannonia I. századában

Minden provincia népének megvolt az egyedi vallásossága, mely a romanizá-

ció során találkozott a rómaiak istenvilágával. Ezt a jelenséget nevezi Tacitus 

interpretatio Romananak, a bennszülött és a római istenek keveredését. A kuta-

tás a pannoniai bennszülött isteneket illetően még mindig bizonytalan lábakon 

áll. Bennszülött istenként felmerülő nevek például a Dunai lovasisten, Silvanus 

és Pan.41 Eredetileg Silvanus is itáliai isten, római névvel. Az illyr istent az in-

terpretatio során nevezhették el Silvanusnak, de sajnos csak ebben a formában 

rendelkezünk róla leletanyaggal, az illyr eredetét homály fedi. A Silvanusnak 

ajánlott oltárkövek többségén Silvanust főleg domesticus és silvestris jelző-

vel illetik. Az ő kultuszához kapcsolódott a bennszülöttek anyaistenségeinek 

tisztelete. Az I. században még ritkábbak az isteneknek ajánlott oltárkövek, 

ennek több magyarázata is lehetséges, valószínű, hogy a korai időszakban 

még kevés bennszülött engedhette meg magának a drága oltárkövek állítását, 

illetve az is lehetséges az az egyszerű magyarázat is, hogy ez a római szokás 

még nem terjedt el az őslakosság körében.42 Az I. század végéről származik 

a legio IV Flavia tábori térparancsnokának oltárköve melyet Silvanus silvestris 

tiszteletére állították (4.ábra).43 

A hivatalos kultuszok között elsőként kell említeni a capitoliumi triast, vagyis 

Iupitert, Iunot és Minervát. Az ő tiszteletük és nekik szentelt templomok nél-

kül nem létezhetett római város, mely nem azt jelenti, hogy külön-külön nem 

szenteltek volna nekik emlékeket. A fontosságukat mutatja például a pannoniai 

feliratokon gyakran előforduló Iuppiter Optimus Maximus megszólítás, melyet 

39 Hampel 1906. 23.
40 Hampel 1906. 23.
41 Gáspár 2006. 89.
42 Szilágyi 1956. 88.
43 Alföldy 1963. 48.
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leggyakrabban a hivatalnokok és katonák állítattak.44 Erre mutat rá a II. század 

elejéről származó aquincumi decurio oltára, melyet Juppiter Optimus Maximus 

tiszteletére állítattak (5. ábra).45 Pannoniában számos misztériumvallás hódított. 

Nagy előnyük volt, hogy mellettünk bármilyen másik kultusz gyakorolható ma-

radt. A misztériumvallásba beavatottak titoktartással köteleződtek el, és a legtöbb 

esetben az istenség a meghalását és újjászületését ünnepelték. Ilyen volt Isis, 

Magna Mater, Jupiter Dolichenus, Mithras kultusza, viszont nem mutatható ki 

mindezekről I. századi emlék.46 Említésre méltó egy carnuntumi Mithras tiszte-

letére szentelt oltár, mely nem csupán Pannoniában, hanem birodalom szerte az 

első Mithrashoz kapcsolódó emlékekhez tartozik. Az oltárkövet Mithrasnak szen-

telték és a legio XV Apolliniaris centurioja állítatta fogadalomból.47 Keleti eredetű 

misztériumvallás, mely az I. század második felében jelenik meg Pannoniában 

elsőként feltehetően Carnuntumban. A Római Birodalomban állított összes 

megtalált felirat 25,4%-a található Pannoniában. Továbbá, a Pannoniában talált 

feliratok 34,9%-a katonai előállítottságú, ami megmagyarázza és alátámasztja 

a kultuszhelyek katonai táborokhoz való közelségét. A rítusokat csupán a beava-

tottak ismerték, akik átestek a beavatás szertartásain. A hadsereg a Legyőzhetetlen 

Napként nevezett Mithrasban törekvései kifejezőjét látták, a polgárság pedig 

a Birodalom és biztonságuk védelmezőjeként tekintett rá. 48

Összegzés

A I. századra vonatkozóan sokkal csekélyebb számú felirattal rendelkezünk, 

mint a későbbi időkben, ami megnehezíti Pannonia provincia korai romani-

zált történetének dekódolását. Annyira azonban elég, hogy egy általános ké-

pet nyújtson a népi-, polgári-, katonai- és vallási életről egyaránt. Az elfoglalt 

provinciában kezdetben lassan, a század második felében tört utat magának 

a romanizáció. A feliratokból következtethetünk a bennszülött lakosság szo-

kásaira, a romanizáció mértékére, a legiokban és segédcsapatokban szolgáló 

katonák építési- és sírfelirataik segítségével követni tudjuk a csapatok útjait 

és állomáshelyeit, isteneiknek egy részét pedig azonosítani tudjuk a ránk ma-

radt istenek tiszteletére állíttatott oltárkövek alapján. A tudás, melyet ezekből 

leszűrhetünk természetesen így is csak részleges. 

44 Gáspár 2006. 96
45 Alföldy 1963. 49.
46 Gáspár 2006. 108.
47 Vágási 2014. 39.
48 Vágási 2014. 4.
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