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Ludi Florales – Floralia az antikvitásban

Flora a római mitológiában a virágok, a növényvi-
lág, a rügyező fák, a fiatalság, a tavasz és a termé-
kenység istennője. A képzőművészetben virágok-
kal díszített, sugárzóan 
szép fiatal nőként ábrá-
zolták. Az istennőt más 
istennőkkel és nimfákkal 
is kapcsolatba hozták. 
Gyakran együtt tisztelték 
Ceresszel, a gabonaültetés 
és az anyai szeretet isten-
nőjével vagy Tellusszal, 
a föld istennőjével, a ter-
mőföld termékenységének 
biztosításával kapcsolatban. Ovidius, a római 
aranykor költője a görög Khloris (a zöldellő, viru-
ló) nimfával azonosította. Egyes elképzelések 
szerint férje Zephyros, a virágzást segítő lan-
gyos nyugati szél istene. Mások Faunusnak, az 
erdők-mezők urának párjaként tisztelték. Tőle 
kapta a mezők és a kertek fölötti uralmat. Ő ado-
mányozta az embereknek a mézet is.
Flora kultuszát a rómaiak a szabinoktól vették át. 
Titus Tatius, a szabinok királya (Kr. e. 779–748) 
vezette be nem sokkal Róma alapítását (Kr. e. 753 
után) követően. Így már Róma második királyá-
nak, Numának korában (Kr. e. 756–673) is imád-
koztak hozzá. Az istennő tiszteletére állított első 
szentélyt Rómában építették fel a Kr. e. 241–238 
körül pusztító szárazság után. A tiszteletére ál-
lított egyik templom a Quirinalis dombon állt, a 
másik az Aventinus domb alsó lejtőjén, a Circus 
Maximus közelében. A kultusz tiszteletének ápo-
lására saját, államilag támogatott főpapja (flamen 
Florialis) volt.
Flora ünnepét, a Ludi Floralest a szenátus Kr. e. 
238-tól rendelte el, amikor is a szél és a jégeső el-
pusztította a virágok jelentős részét. Az ünnep a 
megismétlődő terméskárok hatására Kr. e. 173-
tól már évente került megrendezésre. A játékok 
megtartására az első templom felszentelésének 
napjától, április 28-tól került sor. Az évek során 
több nappal bővülve végül május 3-ig tartott, és 
a Római Birodalom egyik legelterjedtebb termé-
kenységi ünnepévé vált.

A Ludi Florales magába foglalt színi előadáso-
kat, mímuszokat is, ahol gyakran pikáns témá-
jú színdarabokat adtak elő. Az ünnep része volt 
a mókás cirkuszi játék, ahol vadállatok helyett 
nyulakat és kecskéket eresztettek egymásnak. 

A résztvevők színes ru-
hákba öltöztek, virág-
koszorúkkal díszítették 
magukat, melyek közül a 
rózsa volt a legkedveltebb 
növény. A nők a virágok 
pompáját utánozva tarka 
ruhákban, virágkoszorú-
zott fővel jelentek meg. 
A gyakran pajzánná és ki-
csapongóvá váló tavaszün-

nep idején obszcén ábrázolásokkal bíró érméket, 
babot, lencsét, csillagfürt és bükköny magot 
szórtak a nép közé. A hat napon át tartó táncos 
mulatozás során bőséges lakomákat rendeztek a 
szabadban. Floralia alkalmával a római városok 
lakossága gondtalan örömben úszott.

A római tavaszünnep – Floralia napjainkban

A Floralia az Aquincumi Múzeum legnagyobb ró-
mai hagyományőrző rendezvénye, 1989 óta minden 
évben megrendezésre kerül. Szervezője a múzeum 
egyesülete, az Aquincum Baráti Kör, amely meg-
alakulásakor célul tűzte ki, hogy feleleveníti a ró-
mai hagyományokat. Ezek szellemében került sor 
többek közt a bor ünnepére (Vinalia/Dionüszia), a 
nimfa ünnepre (Fontanalia), Apollo ünnepére (Ludi 
Apollinares) és a Saturnaliára is, amelyben a kará-
csonyi ünnepkör ősét tisztelhetjük.
Az Aquincumi Múzeum 2012-ig szezonálisan nyit-
vatartó múzeum volt, így a Floralia időpontja egy-
beesett a májusi szezonnyitással. Aquincum ezzel 
a rendezvénnyel kívánta felhívni a nagyközönség 
figyelmét az évenkénti új szezonnyitásra.
Az ókori ünnep hangulata az előkerült régésze-
ti, történeti emlékek segítségével idéződik fel. 
A programok utalnak a hajdan volt Ludi eseménye-
ire: tömegeket szórakoztató mulatságok, színházi, 
amfiteátrumi játékok. Ünnepi menet idézi fel a haj-
dani zarándoklatot a római-parti forráscsoporttól a 
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Az Aquincumi Múzeumban három évtizede találkozhat a nagyközönség Flora istennő ünnepével, a Floraliaval. Mi is 
ez az ünnep? Hogyan kerülhetett az aquincumi romkertbe? Miként él tovább napjainkban is, közel két évezred elteltével 
az egykori birodalom termékenységi ünnepe?
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A Magyar Táncművészeti Főiskola növendékeinek bemutatója a 2016. évi Floralián. Fotók: Aquincumi Múzeum
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A Floralia mind az előadások, 
mind az életmód-bemutatók 

tekintetében igyekszik hű maradni 
az ókori hagyományokhoz, 

és minden korosztály számára 
élményszerű programot nyújtani. 
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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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Áldozatbemutatás az aquincumi forumon


