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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXIV. (2016)

Szabó Ádám

Formális és nem formális kultuszhelyek a Római 
Birodalom tartományaiban

I. A szakrális terület státusza
(Esszé)

u. f. Ottó, Szilvi d. l. a.

Az alábbi esszé a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori 
Iskolájának Síkfőkúton (Heves megye) 2017. március 29–31. között meg-
rendezett, kihelyezett tudományos ülésszakára készült előadás szövege, 
egyben római császárkori auctor-, epigrafikai- és régészeti forrásanyag 
összesítésén alapuló összefoglaló mű tematikájának felvezetése. 

A több tudományágat érintő illetve az egyes tudományágakon belül 
is többrétű téma római kort illető kutatása nem csak klasszikusnak te-
kinthető előzményekre tekinthet vissza, hanem napjainkban is töretlen az 
érdeklődés iránta.1 

1  A téma háttér és eseti irodalma külön bibliográfiai kötetet igényelne. Néhány 
jellemző példát tekintve, amelyek tartalmazzák a legfontosabb és részletesebb korábbi 
irodalmat is: általánosan az ókori világ vonatkozásában vö. 
Gregory J. Wightman: Sacred spaces. Religious Architecture in the Ancient World. 
Leuven – Paris – Dudley MA., 2007. – a klasszikus ókori világra vonatkozóan: Thesaurus 
Cultus et Rituum Antiquorum. I–VIII. Szerk. Jean-Charles Balty et al., Los Angeles, 
2004–2014., különösen IV. 2005.;  Locating the Sacred. Theoretical Approaches to the 
Emplacement of Religion. Szerk. Claudia Moser – Cecelia Feldman, Oxford, 2014.; 
Companion to the Archaeology of Religion in the Ancient World. Szerk. Rubina Raja 
– Jörg Rüpke, Oxford, 2015. – a görög világot illetően: Placing the Gods: Sanctuaries 
and Sacred Space in Ancient Greece. Szerk. Susan E. Alcock – Robin Osborne. Oxford, 
1994.; John Pedley: Sanctuaries and the Sacred in the Ancient Greek World. Cambridge, 
2005.; Architecture of the Sacred: Space, Ritual, and Experience from Classical Greece 
to Byzantium. Szerk. Bonna D. Wescoat – Robert G. Ousterhout. New York, 2012.; 
– a római világra vonatkozóan: Joachim Marquardt: Römische Staatsverwaltung III. 
Das Sacralwesen. Leipzig, 1878.; Georg Wissowa: Religion und Kultus der Römer. 
München, 1912. (továbbiakban Wissowa, 1912.); John Stambaugh: The Functions of 
Roman Temples. In. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. II. (továbbiakban 
ANRW II.) 16/1. Szerk. Hildegard Temporini – Wolfgang Haase, Berlin – New York, 
1978. 554–608.); The Impact of Rome on Cult Places and Religious Practices in Ancient 
Italy. Szerk. Tesse D. Stek – Gert-Jan Burgers, London, 2015.; s egy napjainkban is 
folyó projekt a témában: The Sanctuary Project. Online: Universität Erfurt, https://
www.uni-erfurt.de/en/max-weber-centre/projects/research-groups-ath-the-max-weber-
kolleg/the-sanctuary-project/ – 2017. október 
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Közigazgatási szempontból a Római Birodalom területén létezett 
kultuszhelyek formálisnak, és nem formálisnak tekinthetők. Formális 
kultuszhelynek a római jog, ezen belül a ius divinum hatálya alá eső, 
a ius sacrum szabályai szerint megfelelő helyen és módon létrehozott 
szakrális objektumok tekinthetők, az összes többi tehát nem formális-
nak.2 A besorolás császárkori jogforrás-szinten a 2. század közepétől a 
6. század első harmadának végéig igazolható, Gaiustól Iustinianusig, 
nagyjából változatlan lényegű és tartalmú szöveghelyekkel, közülük 
Gaius illetve a Digesta első könyvének 8.6–9. bekezdéseiben Pomponius 
a korábbi Plautiusra is hivatkozva, Ulpianus és Marcianus a korábbi idők 
vonatkozó szabályrendszerét összegzi a dolgok szakrális és nem szakrális 
besorolását illetően. Utóbbiak tartalmára vonatkozólag alapvető támpon-
tot és példatárat képeznek például Cato, Cicero, Varro, Ovidius, Strabón, 
Id. Plinius, Vitruvius, Pausanias, Aurelius Augustinus (Szent Ágoston) 
stb. egyes művei. Természetesen nem terjednek ki az egész Birodalom 
minden kultuszhelyére, ünnepére és szertartására valamint a hozzájuk 
kötődő istenekre, de az egyes jelenségek részletesebb tárgyalása által a 
többi hasonlóra is vonatkoztathatók a közigazgatási adataik. 

A kérdés a tartományok (provinciae) területén állt szakrális objek-
tumok (loca sacra) és az azokat látogató személyek (cultores) esetében 
tehető fel, hiszen a tartományi területeken két fontos státuszt érintett, 
egyrészt a személyi jogállást, másrészt a föld tulajdonjogát. 

A személyi jogállás a 3. század elejéig fontos, hiszen a Constitutio 
Antoniniana kibocsátását (212.)3 követően nem volt már jogkülönbség 
a szabad állapotú személyek között, előtte viszont különböző jogrendek 
érvényesültek személyi tekintetben. A tartományok területén a római jog 
mellett a helyi jogrendszerek is érvényben álltak. Jogképesség szem-
pontjából úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy egymással párhuzamosan 
érvényesültek a római jog és a területenként változó és jórészt ismeretlen 
tartalmú, római kort megelőző időkre támaszkodó peregrinus jogrendek. 
Tartományi településformákra illetve jogképes személyekre lebontva, a 
coloniákban a római jog szerint éltek a város polgárai, municipiumokban 
és annál kisebb településeken pedig együtt éltek a római polgárok, latin 

2  Máig alapvető Pierangelo Catalano: Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso 
romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, In. ANRW II. 16/1., 440–553. Ld. 
még kifejezetten az itt tárgyalt témához: Religion and Law in Classical and Christian 
Rome. Szerk. Clifford Ando – Jörg Rüpke, Stuttgart, 2006. tanulmányait. 
3  Vö. pl. Hartmut Wolff: Die Constitutio Antoniniana und Papyrus Gissensis 40 
I. Köln, 1976. A polgárjoghoz általában vö. Adrian N. Sherwin-White: The Roman 
Citizenship. Oxford, 1973.
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jogú polgárok és peregrinusok. A személyi jogállás befolyásolta a hiva-
talos sacra keretein belüli vallásképességet, s aki ebbe nem fért bele az 
saját, latin vagy peregrinus ritusok keretében gyakorolt vallást.4 A nem 
hivatalos és a római vallásrendszer keretében bármilyen szinten jelenle-
vő kultuszokkal párhuzamosan létező peregrinus ritus5 ez esetben nem 
tévesztendő össze a hivatalos sacra peregrinával, amely a behívott és 
befogadott istenek kultuszára vonatkozott, vö. pl.: Festus6: 

„Idegen (peregrinus ‘nem hagyományos római‘ értelemben) sacra-
nak nevezettek, amelyek vagy a legyőzött városok kihívott (evocatio) és 
Rómába kényszerített isteneié, vagy egyes vallásoké, amelyeket békeidő-
ben behívtak, mint a phrygiai Magna Materé, a görögországi Ceresé, 
az epidauroszi Aesculapiusé, akiket aszerint a szokás (mores) szerint 
tisztelnek, mint a befogadottakat.” 

4  Vö. pl. Karl L. Noethlichs: The Legal Framework of Religious Identity in the 
Roman Empire, In. Group Identity and religious individuality in Late Antiquity. Szerk. 
Éric Rebillard – Jörg Rüpke, Washington D.C., 2015. 13–30. (továbbiakban Noethlichs, 
2015.); Stefan Krauter: Bürgerrecht und Kultteilnahme. Politische und kultische 
Rechte und Pflichten in griechischen Poleis, Rom und antiken Judentum. Berlin, 2004. 
290–303. (továbbiakban Krauter, 2004.) Pl. civil vicusok régészeti vetületéhez és 
megközelíthetőségéhez tartományszintű jó esettanulmány Pannoniából – Bíró Szilvia: 
Die zivilen Vici in Pannonien. (Monograph. RGZM 131.) Mainz, 2017. – bőséges 
irodalommal; peregrinus jogállású személyekhez és közösségekhez tartományszíntű 
részletes összefoglalás – Rada Varga: The peregrini of Roman Dacia (106-271). Cluj-
Napoca, 2014. – bőséges irodalomjegyzékkel. Mindkét könyv jó alapot teremt a státusz 
régészeti és epigrafikai vetületeinek jogállapoti szempontú, jövőbeni vizsgálataihoz.
5  Vö. pl. Scriptores Historiae Augustae. Vita Marci. Szerk. David Magie, Cambridge 
– London, 1921. 13,1–2. Ehhez vö. B. Angyal Katalin: Peregrinus ritus in vita Marci 
(SHA) 13.1. = Acta Classica Debreceniensis 7. 1971. 77–84, amihez ld. még Kovács 
Péter: Marcus Aurelius‘ Rain Miracle and the Marcomannic Wars. Leiden, 2009. s ezen 
belül 131–132.
6  Sexti Pompei Festi De Verborum Significatione quae Supersunt cum Pauli 
Epitome. Szerk. Wallace M. Lindsay – Emil Thewrewk, Leipzig, 1913. 268. („268L.”) 
(továbbiakban Lindsay – Thewrewk, 1913.): „Peregrina sacra appellantur, quae 
aut evocatis dis in oppugnandis urbibus Romam sunt coacta aut quae ob quasdam 
religiones per pacem sunt petita, ut ex Phrygia Matris Magnae, ex Graecia Cereris, 
Epidauro Aesculapi, quae coluntur eorum more, a quibus sunt accepta.“ A témához vö. 
Eric M. Orlin: Foreign Cults in Rome. Creating a Roman Empire. Oxford, 2010. A sacra 
peregrina részleteivel foglalkozott a „Sacrum facere – V Seminario di Archeologia del 
Sacro – Sacra peregrina: La gestione della pluralità religiosa nel mondo antico. Trieste, 
17–19 novembre 2016.“ konferencia.



53

FORMÁLIS ÉS NEM FORMÁLIS KULTUSZHELYEK

A hely rávilágít arra is, hogy az alap római vallás kihívással, be-
hívással és befogadással bővült, utóbbiba az alapított vallásokat is bele 
lehet érteni.

Az állami religio és cultus egyféle kizárólagos, csak polgárok részé-
re elérhető jellegével kapcsolatban nem költői kép a Constitutio Antoni-
niana fennmaradt töredéke I. oszlopának szövege, amelyben Caracalla 
a polgárjog lényegét úgy fogalmazta meg, hogy az új polgárok is része-
sülnek attól fogva abban a dicsőségben, hogy vele együtt tisztelhessék a 
halhatatlan isteneket. 

Caracalla edictuma vagy Constitutio Antoniniana, I. oszl.:7

„[Imperator Caesar Ma]rcus Aureli[us Severus] Antoninu[s] A[u-
gustu]s mondja: [Mivel senkinek sem illen]dőbb szá[mot adnunk (cselek-
vésünk)] okairól é[s meg]gondolásainkról, [én is méltán] adhatok hálát 

7  Paul F. Girard – Félix Senn: Les lois des Romains. Napoli, 1977. 478–490. 
nr. 21 (col. I.): „[Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μά]ρ̣κ̣ο̣ς̣ Α̣ὐρήλ̣ι̣[ος Σεουῆρος] Ἀ̣ντων̣ῖνο[ς] 
Ε̣[ὐσεβὴ]ς λέγει· | [ - ca. ? - ]η μᾶλλο̣ν̣ α̣ν̣[........ τὰ]ς αἰ̣τ̣ί̣α̣ς κ̣α̣ὶ̣ τ̣ο[ὺς] λ̣[ογι]σμ̣οὺ[ς] 
| [ - ca. ? - θ]εοῖς [τοῖ]ς ἀθ[αν]άτοις ε̣ὐχα̣ριστήσαιμι, ὅτι τῆ̣[ς] τ̣οιαύτη[ς] | [ - ca. ? - ]
η̣σ̣με συ[νετ]ή̣ρησα̣ν. τοιγ[α]ροῦν ν̣ομ̣ίζω [ο]ὕτω με | [ - ca. ? - ]ω̣ς  δύ[ν]α̣σθαι  τ̣ῇ  
μεγαλ̣ειό̣τητι αὐτῶ̣ν τὸ ἱκ̣αν̣ὸν  
ποι-| [εῖν - ca. ? - ὁσ]άκις  ἐὰν ὑ̣[π]ε̣ι̣σέλθ[ωσ]ι̣ν εἰς τοὺς ἐ̣μ̣ο̣ὺ̣ς ἀν[θρ]ώπους | [ - ca. ? - ]
ν̣ θεῶν συνε̣ι̣[σ]ενέγ[κοι]μ̣ι. δίδωμ̣ι τοῖς συνάπα-|[σιν - ca. ? - κατὰ τ]ὴ̣ν οἰκουμέν̣η̣ν 
π[ολιτ]είαν Ῥωμαίων, μ̣έ̣νοντος | [τοῦ δικαίου τῶν πολιτευμ]άτων̣, χωρ[ὶς] τῶν [..]
δ̣ειτ̣ικίων. ὀ̣[φ]ε̣ίλει γὰρ τὸ | [ - ca. ? - ]ν̣ε̣ιν πάντα α̣[..]α ἤδη κ[α]ὶ τῇ νίκῃ   ἐνπεριει-
|[ληφ - ca. ? - ]α̣γμα̣ .[..]λώσει  [τὴν]   μεγαλειότητα   [το]ῦ̣  Ῥωμα[ί]-|[ - ca. ? - ]. περὶ 
τοὺς .[....]υς  γε̣γεν̣ῆσ̣θα[ι] ᾗπερ δ[ - ca. ? - ]  |  [ - ca. ? - ].αλειφ[ - ca. 10 - ]ω̣ν  τῶ[ν  
ἑ]κάστης | [ - ca. ? - ]ητω[ - ca. 10 - ]..[.]ο̣ς̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]θη[ - ca. ? - ] | 
[ - ca. ? - ]ο̣λω[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]τ̣ο | [ - ca. ? - ]α̣  |  [ - ca. ? - ]ν̣ελλη  |  [ - ca. ? - ]
μω  |  [ - ca. ? - ]υ̣π̣ο̣  |  [ - ca. ? - ]κυ  |  [ - ca. ? - ]ι̣ειη | [ - ca. ? - ]ο̣ιεσαν | [ - ca. ? - ]
ε̣γδια | [ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ].ος“  col. I. in Salvatore Riccobono – Giovanni Baviera – 
Vincenzo Arangio-Ruiz: Fontes Iuris Romani Antejustiniani I. Leges. Florentiae, 1941. 
(továbbiakban FIRA I.) 445–449, nr. 88. lat. ford.: „Imperator  Caesar  Marcus  Aurelius  
Seuerus  Antoninus  Augustus  dicit: Nunc  uero . . . . potius oportet querellis et libellis 
sublatis quaerere quomodo diis immortalibus gratias agam, quod ista uictoria . . . . me 
seruauerunt. Itaque existimo sic magnifice et religiose maiestati eorum satisfacere me 
posse, si peregrinos, quotiens cumque in meorum hominum numerum ingressi sint, in 
religiones (?) deorum inducam. Do igitur omnibus peregrinis, qui in orbe terrarum sunt, 
ciuitatem Romanorum, manente omni genere ciuitatum, exceptis dediticiis. Oportet 
enim multitudinem non solum omnia . . . . sed etiam uictoria circumcingi. Praeterea 
hoc edictum augebit (?) maiestatem populi Romanorum cum facta sit eadem aliorum 
(?) ( peregrinorum ? ) dignitas.  . . . . . .)“ Online: The Roman Law Library, https://
droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/ Antoniniana_johnson.html – 2017. október
 Iustinianus császár institutiói négy könyvben. Szerk. Zlinszky János, ford. ifj. Mészöly 
Gedeon, Bp., 1997. (továbbiakban Zlinszky, 1997.)
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a hal[hat]atlan isteneknek, hogy amikor ilyen [merénylet történt,] engem 
[épség]ben megőriztek.

Éppen ezért úgy vélem, hogy akkor tehetek eleget nagy[ságom-
hoz és istenfélelmemhez mél]tóan az ő nagy[ság]uknak, [ha annyiszor 
százezer embert] emelek a [római] istenek [kultuszának részesei] közé 
ahány (százezren) embereim (alattvalóim) közé emelkednek. – Adomá-
nyozom tehát az én oikumenémen (élő) vala[mennyi (embernek)] a római 
pol[gár]jogot, úgy, hogy a dediticiusok kivételével [senki se] maradjon 
[ki adomány]aimból mert a [sokaságnak nem csak visel]nie kell mindent 
együtt, ha[nem] immár a győzelemben is részesed[nie ...]” (Ford. Bor-
zsák István.)8 [*Oikumené alatt a Birodalmát érti.]

A polgárjog teljességét itt tulajdonképpen a ius sacrum megadásával 
fejezte ki, ami nyilván befolyásolta az addig peregrinus jogállású szemé-
lyek vallási és kultusz-státuszát, még ha ez számottevő és akár régészeti 
vagy vallástörténeti szempontból kimutatható, mélyreható gyakorlati 
változásokat nem is eredményezett. Vélhetőleg, aki peregrinusként vagy 
latin jogúként eljárt egy kultuszhelyre vallást-gyakorolni, az polgárként 
is ugyanoda járt – a különbség pusztán abban jelentkezik, hogy attól fog-
va az új polgárok vallásgyakorlókként a római jog hatálya alá kerültek és 
aszerint vettek részt a kultuszokban, illetve immár az állami kultuszban 
is. A jelenség valamiképp a Kr.e. 300-ban kiadott lex Ogulnia tartalmára 
emlékeztet, amely az emancipáció utolsó állomásaként, a plebejusok 
részére megnyitotta a papi tisztségeket, azaz a sacrában való részvétel 
irányítói oldalát. Caracalla sorai a közjog elemének tekintett sacra római 
világban valóban kiemelt fontosságának gyakorlati illusztrációja. Az új 
polgároktól egyfajta új vallásos és kultuszrészvételi habitust is igényelt 
az új személyi jogállásuk.

Az általános polgárjogadományozás eseménye áttételesen befolyá-
solta a kultuszhelyek területi kérdéseit is, mivel a Birodalom egyes eltérő 
jogállású területei közötti különbségek felszámolásához is hozzájárult. A 
2. században Gaius még kitért a sacra által érintett terület jogállásának 
kérdésére, a 3. századtól ez már nem volt téma, csak az, hogy melyik 
terület lehet sacer, és ez a szabály már csak a magánterület és közterület 
különbségére alapozott, ahogy alább látni fogjuk a Digesta első könyvé-
nek 8.6–9. bekezdéseiben és Iustinianusnál is (Inst. II.1.7–10.). A 2. szá-
zadban birodalmi összefüggésekben differenciáltabbak voltak az egyes 

8  Nr. 104. Caracalla edictuma. In. Római történeti chrestomathia. Szerk. Borzsák 
István, Bp., 1963. (továbbiakban Borzsák, 1963.); Ókori történeti chrestomathia III. 
Szerk. Maróth Károly, Bp., 1996. 249–250. 
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területek tulajdoni viszonyai, különösen, hogy az italiai és a tartományi 
területek között alapvető jogállapotbeli különbség állt fenn (ld. alább). 
Ezek több módon is befolyásolták a rajtuk létrehozott építmények római 
jog szempontjából szakrálisnak tekinthető státuszát illetve az ezzel járó 
magasabb, a magántulajdon védelmét felülmúló állami védelmi kötele-
zettségeket.

A 2. század közepe körül, 160 táján, a jogtudós Gaius Institutióiban9 
a következőképpen fogalmazott – Gaius, Institutiók II.2–11.10: 

„2. A dolgok legfőbb felosztása tehát két fejezetre oszlik: egyesek 
ugyanis isteni jogúak, mások emberiek. 3. Isteni jogúak például res sacrae 
és a res religiosae. 4. Res sacrae azok, amelyeket az égi (felső) isteneknek 
szenteltek; res religiosae  azok, amelyeket az alvilági istenekre bíztak. 
5. De sacrumnak csak azt tartjuk, amit a római nép hozzájárulásával 
szenteltek fel, például az idevonatkozó törvény meghozatalával vagy se-
natusconsultum megalkotásával. 6. Religiosusszá viszont mi a saját aka-
ratunkból teszünk egy olyan helyet, amelybe halottat temetünk, feltéve, 
hogy a halotti gyász-szertartás minket illet. 7. Általában az a vélemény, 
hogy tartományi földön a terület nem válik religiosusszá, mivelhogy az a 
terület vagy a római népé vagy a császáré, mi pedig csak birtokkal  vagy 
haszonélvezettel rendelkezünk (e területek felett), mindazonáltal bár nem 
religiosus, mégis religiosusként fogják fel. Ugyanígy, mindaz, amit a tar-
tományokban nem a római nép beleegyezésével szenteltek fel, tulajdon-
képpen nem sacrum, mégis sacrumnak tekintik. 8. A res sanctae is, mint 
a falak és a kapuk, valamiképp isteni jogúak. 9. Ami pedig isteni jogú, az 
senkinek a vagyonába nem tartozik bele...” (Ford. Brósz Róbert)11

9  Gaius. Institutionen. Szerk. Ulrich Manthe, Darmstadt, 2004.
10  „2. Summa itaque rerum diuisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt diuini 
iuris, aliae humani. 3. Diuini iuris sunt ueluti res sacrae et religiosae. 4. Sacrae sunt, 
quae diis superis consecratae sunt; religiosae, quae diis Manibus relictae sunt. 5. Sed 
sacrum quidem hoc solum existimatur, quod ex auctoritate populi Romani consecratum 
est, ueluti lege de ea re lata aut senatus consulto facto. 6. Religiosum uero nostra 
uoluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad 
nos pertineat. 7. Sed in prouinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia 
in eo solo dominium populi Romani est uel Caesaris, nos autem possessionem tantum 
et usumfructum habere uidemur; utique tamen, etiamsi non sit religiosum, pro religioso 
habetur: item quod in prouinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, 
proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur. 8. Sanctae quoque res, uelut muri et 
portae, quodam modo diuini iuris sunt. 9. Quod autem diuini iuris est, id nullius in bonis 
est...“ Gaius Institutionum commentarius secundus. Online: The Latin Library, http://
www.thelatinlibrary.com/gaius2.html – 2017. szeptember
11  Gaius Institutiói. Ford. Brósz Róbert, Bp., 1990. 48.
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Kevésbé egyöntetű szövegként, kisebb formai és tartalmi különbsé-
gekkel, helyenként bővebben kifejtett adatokkal és példázattal, ugyanezek 
a megállapítások szerepelnek a Digesta első könyve 8. fejezetének 6–9. 
bekezdéseiben, a Pomponius, Ulpianus és Marcianus jogtudósok nevei 
alatt fennmaradt szövegekben, a 2. század első harmada és a 3. század 
első harmadának vége közötti időszakból, de Pomponiusnál Plautius ne-
vének említése által még korábbra nyúlik vissza a joganyag időrendje.12

12  Digesta liber primus 8.6.: „Marcianus libro tertio institutionum: pr. In tantum, 
ut et soli domini constituantur qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: 
alioquin aedificio dilapso quasi iure postliminii revertitur locus in pristinam causam, 
et si alius in eodem loco aedificaverit, eius fiet. 1. Universitatis sunt non singulorum 
veluti quae in civitatibus sunt theatra et stadia et similia et si qua alia sunt communia 
civitatium. Ideoque nec servus communis civitatis singulorum pro parte intellegitur, 
sed universitatis et ideo tam contra civem quam pro eo posse servum civitatis torqueri 
Divi Fratres rescripserunt. Ideo et libertus civitatis non habet necesse veniam edicti 
petere, si vocet in ius aliquem ex civibus. 2. Sacrae res et religiosae et sanctae in nullius 
bonis sunt. 3. Sacrae autem res sunt hae, quae publice consecratae sunt, non private: 
si quis ergo privatim sibi constituerit sacrum „sacrum constituerit“, sacrum non est, 
sed profanum. Semel autem aede sacra facta etiam diruto aedificio locus sacer manet. 
4. Religiosum autem locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in 
locum suum. In commune autem sepulchrum etiam invitis ceteris licet inferre. Sed et 
in alienum locum concedente domino licet inferre: et licet postea ratum habuerit quam 
illatus est mortuus, religiosus locus fit. 
5. Cenotaphium quoque magis placet locum esse religiosum, sicut testis in ea re est 
vergilius. 1.8.7 Ulpianus libro 25 ad edictum: Sed Divi Fratres contra rescripserunt. 
1.8.8 Marcianus libro quarto regularum: pr. Sanctum est, quod ab iniuria hominum 
defensum atque munitum est. 1. Sanctum autem dictum est a sagminibus: sunt autem 
sagmina quaedam herbae, quas legati populi Romani ferre solent, ne quis eos violaret, 
sicut legati Graecorum ferunt ea quae vocantur cerycia. 2. In municipiis quoque muros 
esse sanctos Sabinum recte respondisse Cassius refert, prohiberique oportere ne quid 
in his immitteretur. 1.8.9 Ulpianus libro 68 ad edictum: pr. Sacra loca ea sunt, quae 
publice sunt dedicata, sive in civitate sint sive in agro. 1. Sciendum est locum publicum 
tunc sacrum fieri posse, cum princeps eum dedicavit vel dedicandi dedit potestatem. 
2. Illud notandum est aliud esse sacrum locum, aliud sacrarium. Sacer locus est locus 
consecratus, sacrarium est locus, in quo sacra reponuntur, quod etiam in aedificio 
privato esse potest, et solent, qui liberare eum locum religione volunt, sacra inde 
evocare. 3. Proprie dicimus sancta, quae neque sacra neque profana sunt, sed sanctione 
quadam confirmata: ut leges sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae. Quod 
enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum: 
et interdum in sanctionibus adicitur, ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur. 4. 
Muros autem municipales nec reficere licet sine principis vel praesidis auctoritate nec 
aliquid eis coniungere vel superponere. 5. Res sacra non recipit aestimationem. 1.8.10 
Pomponius libro sexto ex Plautio Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret 
privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum. 1.8.11 Pomponius libro secundo 
ex variis lectionibus: Si quis violaverit muros, capite punitur, sicuti si quis transcendet 
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Magyarázó jellegű visszautaló kiegészítésekkel és közülük kiemelt 
kortárs bővítésekkel, némi szöveg-eltéréssel és rítust illető hangsúlyelto-
lással lényegében ugyanezt, Gaius és a Digesta 1.8.6–9. adatait ismétli 
meg Iustinianus Institutióiban 533-ban – Iustinianus császár Institutiói 
II.1.7–10.13:

„Senkié sem a szent (istentiszteleti), a temetkezési és a megszentelt 
dolgok (res sacrae, religiosae, sanctae); mert ami az isteni jog alá tarto-
zik, az senkinek a vagyonát nem képezheti. Szent dolgok azok, melyeket 
szabályszerűen a pontifexek szenteltek fel Istennek, minők a szentegy-
házak s az istentiszteletre annak rendje szerint felajánlott adományok, 
melyeknek eladását és elzálogosítását is – kivétel a foglyok visszaváltása 
érdekében – eltiltottuk constitutiónkban. De ha valaki önhatalmúlag nyil-
vánítja szentnek valami dolgát, az ezzel nem lesz szentté, hanem világi 
marad. Az a hely viszont, ahol templom épült, még annak lebontása után 
is szent marad, ahogy Papinianus is írja (vö. Digesta 1.8.6. – ld. itt 12. j.). 
A temetkezési helyet mindenki a maga elhatározásából teszi azzá, amidőn 
saját földjébe halottat temet. Mással közös földbe, mely még nem szolgál 
temetkezési helyül, a társ ellenére nem lehet temetkezni; ellenben a közös 
sírboltban a többiek ellenkezése dacára is szabad. Hasonlóképpen nem 

scalis admotis vel alia qualibet ratione. Nam cives Romanos alia quam per portas 
egredi non licet, cum illud hostile et abominandum sit: nam et Romuli frater Remus 
occisus traditur ob id, quod murum transcendere voluerit.“ Institutiones.  Digesta. 
(Editio stereotypa). Szerk.: Paul Krüger – Theodor Mommsen, Berlin, 1868–1954. 
Online: https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/d-01.htm#8 – 2017. október 
(továbbiakban Krüger – Mommsen, 1868–1954.)
13   „Iustinianus Institutiones liber secundus: 7. Nullius autem sunt res sacrae 
et religiosae et sanctae:  quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est. 8. Sacra 
sunt, quae rite et per pontifices Deo consecrata sunt, veluti aedes sacrae et dona 
quae rite ad ministerium Dei dedicata sunt, quae etiam per nostrum constitutionem 
alienari et obligari prohibuimus, excepta causa redemptionis captivorum.  si quis vero 
auctoritate sua quasi sacrum sibi constituerit, sacrum non est, sed profanum. locus 
autem, in quo sacrae aedes aedificatae sunt, etiam diruto aedificio, adhuc sacer manet, 
ut et Papinianus scripsit.  9. Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum 
mortuum infert in locum suum. in communem autem locum purum invito socio inferre 
non licet:  in commune vero sepulcrum etiam invitis ceteris licet inferre.  item si alienus 
usus fructus est, proprietarium placet, nisi consentiente usufructuario, locum religiosum 
non facere.  in alienum locum, concedente domino, licet inferre:  et licet postea ratum 
habuerit quam illatus est mortuus, tamen religiosus locus fit. 10. Sanctae quoque res, 
veluti muri et portae, quodammodo divini iuris sunt et ideo nullius in bonis sunt. ideo 
autem muros sanctos dicimus, quia poena capitis constituta sit in eos qui aliquid in 
muros deliquerint...“ Iustinianus. Institutiones. Szerk. Paul Krüger, Online: https://
droitromain.univ-grenoble-alpes.fr – 2017. szeptember
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tehet egy haszonélvezettel terhelt területet a tulajdonos temetkezési hellyé 
a haszonélvező beleegyezése nélkül. Más földjébe a tulajdonos engedé-
lyével lehet temetkezni; és ha a hozzájárulás csak utólag, a temetkezés 
után adatott is, a hely mégis temetővé lesz. Bizonyos mértékben isteni 
jog alá tartoznak a megszentelt dolgok is, pld. a városfalak és kapuk, 
s ennélfogva senkinek a magántulajdonában nincsenek. A falakat pedig 
azért mondjuk megszentelteknek (sancti), mert halállal bűnhődnek azok, 
akik a falak ellen valamit elkövetnek. Innen van, hogy a törvényeknek 
is azt a részét, melyben büntetést szabnak ki a törvény megszegői ellen, 
szentesítésnek (sanctio) hívjuk.” (Ford. ifj. Mészöly Gedeon.)14

A gaiusi (és kiegészítőleg pomponiusi, ulpianusi és marcianusi) va-
lamint iustinianusi szövegek összehasonlítása nyomán, az isteni jog alá 
tartozó dolgok azonosságán kívül számos lényegi különbség mutatkozik, 
amelyek egy része közigazgatási, más része vallási természetű és a szö-
vegek keletkezésének korával függenek össze. Közigazgatási természetű 
különbség a Gaiusnál előforduló megkülönböztetése a tartományi földek-
nek (ti. az ő korában Italia területén létezett magántulajdonú föld, míg a 
tartományokban nem, kivétel a ius Italicummal felruházott területeken vö. 
Ulpianus: Digesta 50.15.1. pr. és 1–11.15), amely megkülönböztetés ké-
sőbb, a 3. században megszűnt és a tartományhatár pusztán közigazgatási 
jelentőséggel bírt ebből a szempontból. Ugyanakkor fontos a bármilyen 
közigazgatási besorolású területen álló magánbirtok és következésképp 
magántulajdon kizárása a sacra publica mindegyik vetülete alól, akár 
császári legyen az, akár nem –, mint, amely területeken formaszerinti 
loca sacra akkor sem jöhetett létre, ha a tulajdonos polgár volt és a terület 
italiai volt vagy italiai joggal (ius Italicum) rendelkezett.16 

[*Különösen érdekesek az isteni joggal kapcsolatban körültekin-
tően megfogalmazott, alig észrevehető, de fontos különbségek a két 
szövegben, ugyanis két gyökeresen eltérő szemléletű vallási rendszerben 
keletkeztek. A gaiusi tartalom egy a pontifexek kollégiuma (collegium 
pontificum) által irányított többistenhívő vallási struktúrában, ahol ő 
megkülönböztette a felvilági és az alvilági isteneket, míg a iustinianu-
si tartalom egyistenhívő vallási közegben, amelyben csak Istent nevezi 
meg. A szakkifejezés mindkét esetben ugyanaz, a consecratio vagyis az 
a vallási / közigazgatási eljárás, amely által egy dolog a profán szférá-

14  Zlinszky, 1997. 48.
15  Krüger – Mommsen, 1868–1954.
16  Vö. Giuseppe I. Luzzatto: Appunti sul ius Italicum. = Revue Internationale des 
Droits de l‘Antiquité. 5. 1950. 79–110.
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ból a szakrális szférába került.17 Technikailag ez ugyanazt jelentette az 
egyistenhívő korszakban is, mint a többistenhívő időszakban. Ugyanígy, 
a többivel szemben, a többistenhívő vallási struktúrát igazgató pontifex 
titulusa fennmaradt és közérthetően alkalmazható volt a 6. században is, 
szemben a korábbi szövegekkel ahol nincs nevesítve a papi tisztség. A 
dedikációnál a pontifex eredetileg csak közreműködött, de nem ő végez-
te. A dedikáció jogosultja a császár volt, vagy az a személy akihez tőle 
ez háramlott, azáltal, hogy átadta neki, ahogy Ulpianus is fogalmazott, a 
Digesta 1.8.9.1. bekezdésében (vö. itt 12. jegyzet). Olyan, mintha Iustini-
anusnál a consecratiót kivitelező pontifex az egykori pontifex maximusra 
utalna, aki a 4. századig egyben a dedicatio hatalmával illetve jogával 
bíró császár is volt. 

A Cunctos populos edictum 380-ban18 (másképp Thessalonicai edi-
ctum vö. Codex Theodosianus 16.1.2., dat. 380. február 27.19), pusztán 
a nicaeai katolikustól eltérő hitvallású vallásgyakorlást ítélte el, okosan 

17  A consecratiohoz vö. alapvetően Wissowa, 1912. 385., 472–477., 515.
18  Borzsák, 1963. 281–282.: „Gratianus, Valentinianus és Theodosius császárok 
edictuma Konstantinápoly lakosságához. Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, 
amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk uralma alatt állanak, abban a vallásban éljenek, 
amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, s amely azóta 
is töretlenül él napjainkig: az a hitvallás ez, amelyet Damasus pápa és Péter, Alexandria 
püspöke, az apostoli szentségű férfiú is helyesnek tart. Tehát: mindenkinek hinnie 
kell az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az Atyának, Fiúnak és 
Szentléleknek egységesen isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent hármasságát. 
Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást követik, a katolikus keresztények nevét viselhetik, 
a többiek azonban, akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásuknak 
megfelelő gyalázatos nevet viseljék, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat ecclesiáknak 
és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd, amidőn isteni sugallatból erre 
utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről.” (Ford. Hahn István.)
19  Codex Theodosianus. 16.1.2: „Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius 
AAA. edictum ad populum urbis Constantinopolitanae. | pr. Cunctos populos, quos 
clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum 
Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata declarat 
quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae episcopum virum 
apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque 
doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub 
pia trinitate credamus. | 1. Hanc legem sequentes christianorum catholicorum nomen 
iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis 
infamiam sustinere nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere, divina primum 
vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione 
plectendos. | Dat. III kal. mar. Thessalonicae Gratiano a. V et Theodosio a. I conss.“ 
Codex Theodosianus. Szerk. Paul Krüger – Aleksandr Koptev, Berlin, 1923. Online: 
https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr – 2017. október (továbbiakban CTh)
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semmilyen irányzatot nem nevesítve és a még számos egyéb ‚pogány’ és 
nem nicaeai hitvallású keresztényt egyöntetűen büntetésre számító eret-
neknek tekintette, ezzel hozzájárulva a vallási egység megteremtéséhez. 
Viszont ez nem jelentette az évszázadok óta bevált vallásigazgatási struk-
túra megszűnését, amelyet a többistenhívő sacra körétől feladatuk sajá-
tos jellegéből fakadóan elvonatkoztatható pontifexek felügyeltek, akik a 
dedikációnál a szövegeket is előolvasták a dedicatiot végző személynek. 
A pontifex tehát akkor is ugyanolyan természetű feladatot képviselt, 
ha keresztény volt, mint korábban a nem keresztény kollégája, akinek 
korábban sem a saját vallási meggyőződése volt elsősorban a fontos hi-
vatala ellátásában, hanem a vallási élet formaszerű vitelének biztosítása. 
Ugyanezt illusztrálja a consecratio kifejezés következetes alkalmazása 
Iustinianusnál, ahogy Gaiusnál is olvasható. A jelenség jól megfigyelhető 
a gaiusi szöveggel szemben a iustinianusi szöveg kiegészítésében. Fon-
tos a iustinianusi szövegnek azon része, amelyben a 142–212 között élő 
Papinianusra hivatkozik, az egyszer consecrált területekkel kapcsolatban, 
hogy azok többé nem válnak profánná. Bár nem tér ki rá Iustinianus, a fo-
galomkörbe beletartozik a dedicatio is, amelyet a Digesta 1.8.6–9. szerzői 
viszont alkalmaznak (ld. itt 12. jegyzet). A dedicatio a dologi természetű 
létező consecratiojának alapeleme volt, és a szakrális térben álló kész 
épület funkcióba helyezhetőségét is jelentette, amely megismétlendő volt 
az adott épület bármilyen szintű változásánál, például pusztulás és újra-
építés, átalakítás, módosító jellegű felújítás esetén.20 Ehhez a kérdéshez 
kapcsolódik például az a scarbantiai 2. századi feliratszöveg, amely az 
eredeti állapotba való helyreállítását örökítette meg a forumon álló egyik 
szentélynek, ami által elkerülték az újradedikálási kényszert:21 

„Silvanus Augustusnak! Tiberius Iulius Quintilianus municipium 
Flavium Scarbantia decurioja, a közpénzek quaestora, aedilis, jogszol-
gáltató IIvir, az auguratusért eredeti állapotában felújította.” 

A szövegben alkalmazott archaikus formulát („pristinam speciem”) 
közvetlen a vonatkozó pontifexi jogszabályból idézte a felirat szövegező-

20  Vö. alapvetően Wissowa, 1912. 385., 472–477., 515.
21  Ld. Corpus Inscriptionum Latinarum. (továbbiakban CIL) III. Berlin, 1873. 
nr. 4243.; L’Année Épigraphique. Paris (továbbiakban AE.), 2007. 1145.: „Silvano 
Aug(usto) sac(rum) | Tib(erius) Iul(ius) Quintili|anus dec(urio) mun(icipii) | Fl(avi) 
Scarb(antiae) quaes(tor) | p(ecuniae) p(ublicae) aedilis IIvir | i(ure) d(icundo) auguratus 
| at pristinam | speciem restitu(it).“
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je.22 Kiemelkedő a falak, kapuk esetére vonatkozó sanctus kifejezés fenn-
maradása Iustinianusnál (a Digesta 1.8.8.2. alatt Sabinusra is hivatkozva 
Marcianusnál külön a municipiumokra is vonatkoztatott a 2–3. századok-
ban), ami jelzi, hogy mivel alapvetően a ‚pogány’ sacrától eltérő jellegű 
fogalomról lévén szó, a keresztény korban maradéktalanul adaptálható 
volt hasonló értelemben (vö. még Ulpianus: Digesta 1.8.9.3–4.). Iustini-
anus azonban már jónak látta összekötni ezt a törvények büntető tartalmú 
klauzuláival, a sanctiókkal, ezzel Ulpianusra is támaszkodva, így indo-
kolván a kifejezés fennmaradását, azaz Gaiusszal szemben nem kifejezet-
ten a szakrális szférába (ius divinum) utalta a falakat és kapukat, hanem 
a profán jog területére. Egyúttal ezzel azt is sugallja, hogy a korszakban, 
a sanctus jelzővel rendelkező bármilyen létező megsértése halálbüntetést 
vont maga után, ami a korban vallási alapon sanctusnak tekintett, ti. a 
keresztény kultuszhoz kapcsolódó dolgokra ugyanúgy vonatkoztatható 
volt, a dolog természetétől vagy jellegétől függetlenül. Kiemelkedő, hogy 
az inkább közigazgatási szempontból megfogható vallási dolgok tekinte-
tében mennyire egybehangzóak a szövegek. A „pogány”-kori szabályok 
keresztény kori recepciójának egyszerű és jól indokolható formál-logikus 
okai voltak. Az 5. század elejétől a császári rendelkezések már a nem 
keresztény hagyaték sorsára, azaz elpusztítására vonatkoznak, valamint 
az egykori szakralitás nem létezőnek tekintésére.23 A korban már valóban 
csak a keresztény létesítmények számítottak sacernek, ahogy a iustinia-
nusi szövegben olvasható.]

22  Vö. pl. CIL. VI. nr. 1884; CIL. X.2. p. 985. nr. 8259.; FIRA I. 330-331. nr. 63., 
249 nr. 76.
23  Vö. pl. CTh 16.10.0.: „De paganis, sacrificiis et templis“, ezen belül különösen 
16.10.19. pr. 1–3. – „16.10.19. pr.: Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. 
Curtio praefecto praetorio. Post alia: templorum detrahantur annonae et rem 
annonariam iuvent expensis devotissimorum militum profuturae. (408 [407] nov. 15).; 
16.10.19.1: Simulacra, si qua etiamnunc in templis fanisque consistunt et quae alicubi 
ritum vel acceperunt vel accipiunt paganorum, suis sedibus evellantur, cum hoc repetita 
sciamus saepius sanctione decretum. (408 [407] nov. 15).; 16.10.19.2: Aedificia ipsa 
templorum, quae in civitatibus vel oppidis vel extra oppida sunt, ad usum publicum 
vindicentur. Arae locis omnibus destruantur omniaque templa in possessionibus 
nostris ad usus adcommodos transferantur; domini destruere cogantur. (408 [407] 
nov. 15).; 16.10.19.3: Non liceat omnino in honorem sacrilegi ritus funestioribus 
locis exercere convivia vel quicquam sollemnitatis agitare. Episcopis quoque locorum 
haec ipsa prohibendi ecclesiasticae manus tribuimus facultatem; iudices autem viginti 
librarum auri poena constringimus et pari forma officia eorum, si haec eorum fuerint 
dissimulatione neglecta. Dat. XVII kal. dec. Romae Basso et Philippo conss. (408 [407] 
nov. 15).“ CTh, Online: https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr – 2017. október
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Fentebb elhangzott, hogy formális kultuszhelynek a római jog, ezen 
belül a ius divinum hatálya alá eső és a sacra publica körébe tartozó szak-
rális objektumok vehetők, az összes többi tehát nem formálisnak. 

A megállapítás nem az egyes vallások és híveik saját meghatározá-
sán alapul hanem a Birodalom területén érvényes római jog vonatkozó 
klauzuláin. Vallástörténeti és vallástudományi szempontból vitatható ter-
mészetesen a megállapítás, hiszen maguk a vallási jelenségek a közigaz-
gatási helyzetüktől függetlenül egyenértékűeknek tekinthetők, legalábbis 
ma mindenképp és kutatási szempontból főleg. 

Ugyanakkor a Római Birodalom területén létező vallási jelensége-
ket, illetve a hozzájuk tartozó kultuszt, mind a helyét, mind a hívek vallás-
gyakorlatát messzemenően befolyásolta a vallás és a hívek közigazgatási 
helyzete, kezdve a kultuszhely területének jogállásától végezve a hívek 
személyi jogállásával.24 

A vallás (res sacra) önálló jogterületként a 2. század elején író Ulpi-
anus szerint a közjog25 részét alkotta26 – Digesta 1.1.1.2.: 

„...A közjog az [a jog], amely a római államra vonatkozik, a magán-
jog az, amely az egyének érdekét tartja szem előtt; egyes dolgok ugyanis 
a köz hasznát szolgálják, mások a magánszemélyekét. A közjog a vallási 
dolgokra, a papi és az állami tisztségekre vonatkozik.” (Ford. Földi And-
rás – Hamza Gábor.)27

Létezett egy általános terminus, amely mindennemű szakrális létesít-
ményt magában foglalt éspedig a locus sacer. A helyeket locus publicus 
és locus privatus részekre osztották. Az állam vagy a római nép tulajdo-
nában álló, kereskedelmi forgalomba nem hozható locus publicusnak a 
szakrális szférába utalt része volt a locus sacer, ami más jellegű területből 

24  Vö. az újabb irodalomból: Noethlichs, 2015. 13–30.; Krauter, 2004. 290–303.
25  Vö. általában Zlinszky János: Ius publicum. Római közjog. Bp., 1994.
26  „Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat..., privatum quod ad 
singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum 
ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit.“ Ulpianus: Digesta 1.1.1.2. In. 
Krüger – Mommsen, 1868–1954. (továbbiakban Ulp. Dig.)
27  Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Bp., 1996. 
170–171. 52.§
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kihasítva önmagában locus publicusnak is számított.28 A locus sacer fo-
galmát a 179–228 között élt Ulpianus pontosította a Digestában29: 

1.8.9.pr.: ‚Szent területek azok, amelyeket nyilvánosan dedikáltak, 
akár a településen vannak, akár a (művelhető) földön. 1.8.9.1. A közterü-
letet akkortól lehet sacernek tekinteni, amint az uralkodó dedikálja, vagy 
hatalmából dedikálásra adja; 1.8.9.2. Sacer hely a consecrált hely ...’ 

A dedicatio joga tehát háramoltatható volt az uralkodótól, az ő aka-
ratából; egészen az egyes városok előljáróinak (IIviri) szintjéig, amelyre 
meglehetősen sok feliratos adattal rendelkezünk a Birodalom nyugati 
feléből.

A szakrális helyre vonatkozó meghatározásokat kiegészíti Festus a 
kultuszra utalással30: 

‚Közösségi sacra amelyek a köz hasznára a népért lettek, akár he-
gyekben, pagusokban, curiákban, közösségi tereken is. A magán (sacra) 
amelyek az egyes embereknek, családoknak, nemzetségeknek lettek.’ 

Az adott terület illetve a rajta álló objektum, ahogy Ulpianus is fo-
galmazott, a nyilvános és a dedicatio jogával helyben rendelkező személy 
dedikálása nyomán vált sacerré. A dedikáció tényét a lex dedicationis 
rögzítette. Bár minden római jog szerint létrejött locus sacernek volt 
vagy lehetett dedikációs törvénye, ezekből kevés maradt fenn.31

28  Charles Lécrivain: Loca publica. In. Dictionnaire des Antiquités grecques et 
romaines. Szerk. Charles-Victor Daremberg – Edmond Saglio – Edmond Pottier, Paris, 
1904. 1279–1281; B. Kübler: Locus, in August F. Pauly et al.: Pauly‘s Realencyklopädie 
der classischen Altertumswissenschaft. 15., Stuttgart, 1926. 958–964; Adolf Berger: 
Encyclopedic dictionary of Roman law. A. Ph. S., 43/2, Philadelphia, 1953. 568., 
679–680.
29  Ulp. Dig. 1.8.9.: „pr. Sacra loca ea sunt, quae publice sunt dedicata, sive in civitate 
sint sive in agro.”; 1.8.9.1. „Sciendum est locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum 
princeps eum dedicavit vel dedicandi dedit potestatem”; 1.8.9.2. „sacer locus est locus 
consecratus...” Szerk. Aleksandr Koptev, Online: / https://droitromain. univ-grenoble-
alpes.fr – 2017. szeptember
30  Lindsay – Thewrewk, 1913. (s.v. Publica vö. 284.18.–21 L vö. 245M.): „Publica 
sacra quae publico sumptu pro populo fiunt, quaeque pro montibus, pagis, curiis, 
sacellis. At privata quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt” 
31  Vö. Corpus Inscriptionum Latinarum. Szerk. Theodor Mommsen, Berlin 1863-.  
(továbbiakban CIL) IX. nr. 3513.  vö. CIL I/2. nr. 756. – Lex a vicanis Furfensibus 
Templo Iovis dicta (ehhez magyarul ld. Adamik T.: A furfói Iuppiter Liber-templom 
szabályzata = Antik Tanulmányok. 46. 2002. 63–78.); CIL XII. nr. 4333., Narbo – leges 
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Összefoglalva, a sacra körébe tartozó dolgok ezen belül területek 
is, közjogi kategóriát alkottak és az állam kizárólagos fennhatósága alá 
tartozónak számítottak. Ebbe mindazon kultuszhelyek beleértendők, 
amelyek közösségi célból jöttek létre római jog, ezen belül a ius sacrum 
szerinti megfelelő feltételekkel. 

A kultuszhelyek jól azonosítható neveken szerepelnek az auctor és 
feliratos forrásokban, leggyakrabban: templum, aedes (dei ill. deae), sac-
rarium, fanum, sacellum, delubrum, lucus, ara.

A templomok s tágabban a szakrális létesítmények középületnek 
számítottak jogállásuktól függetlenül, aminek illusztrációjaként ifj. Plini-
us egyik szöveghelye alkalmas – Ifj. Plinius, Levelek X. 3332: 

„Miközben körúton voltam tartományomban, Nicomediában óri-
ási tűzvész pusztított el számos magánházat, valamint két középületet: 
a tanácsházat és az Isis templomot, ámbár utca volt közöttük.” (Ford. 
Borzsák István.)33 

A metropolis titulussal bíró Nicomedia, jelentőségéhez képest nem 
rendelkezett római jog szerinti városi joggal, legfeljebb municipiumsze-
rűnek lehetne meghatározni, colonia címet csak Diocletianustól kapott 
akkor is kitüntetésképpen.34 Ifj. Plinius korában tehát a város kívül esett 
a római jog hatályán. Éppen ezért érdekes és a jelen téma szempontjából 
fontos, szintén ifj. Pliniusnak egy következő Nicomediával kapcsolatos 
levele, amelyet Traianus császárnak írt a város központjában álló temp-
lom ügyében. Ifj. Plin. Lev.35 X. 49–50: 4936 – A helytartó kérdése: 

Arae Augusti Narbonensis; CIL III. nr. 1933. – lex Arae Iovis Salonitanae; hasonló 
jellegű szöveg még az ara legis Hadrianae szövege, ld. CIL VIII. Suppl. 4. nr. 26416. 
etc. Vö. még Wissowa, 1912. 473–474, és 474. 4. jegyzet. Vö. még magyarul Thomas 
Köves-Zulauf: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Bp., 1995. 65–75.
32  „C. Plinius Traiano imperatori: Cum diversam partem provinciae circumirem, 
Nicomediae vastissimum incendium multas privatorum domos et duo publica opera, 
quamquam via interiacente, Gerusian et Iseon absumpsit.“ Online: The Latin Library, 
http://www.thelatinlibrary.com/pliny.ep10.html – 2017. október
33  Ifjabb Plinius: Levelek, Ford. Borzsák István et al., Bp., 1966. 487. (továbbiakban 
ifj. Plin. Levelek.): Tűzoltóság szervezését javasolja Nicomediában.
34  Vö. CIL III. nr. 326. Vö. Rudolf Haensch: Capita provinciarum. Statthaltersitze 
und Provinzverwaltung in der römischen Kaiserzeit. Mainz, 1997. 282–290.
35  Plinius minor. Szerk. M. Schuster, Leipzig, 1958.
36  „C. Plinius Traiano imperatori: Ante adventum meum, domine, Nicomedenses 
priori foro novum adicere coeperunt, cuius in angulo est aedes vetustissima Matris 
Magnae aut reficienda aut transferenda, ob hoc praecipue quod est multo depressior 
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„Uram, Nicomediában, még megérkezésem előtt hozzáfogtak, hogy 
a régi Forum mellé egy újat építsenek. Ennek a sarkán van egy igen régi 
Magna-Mater szentély: ezt most vagy rendbe kell hozni, vagy máshova 
kell vinni, főként azért, mert sokkal mélyebben fekszik, mint az új épít-
kezés szintje. Mikor utánanéztem, létezik-e valamilyen előírás a szentély 
számára, megtudtam, hogy itt egészen más a templomok felavatásának a 
módja, mint nálunk. Döntsd el, uram, szerinted át lehet-e vinni máshová 
vallási sérelem nélkül ezt a szentélyt, amelyre nézve nincs semmiféle elő-
írás. Ez különben, ha vallási szempont nem gátolná, rendkívül célszerű 
lenne.” (Ford. Maróti Egon.)37

5038 – A császár válasza: „Kedves Secundusom! Ha a színtér nyíl-
vánvalóan úgy kívánja, vallási aggály nélkül áthelyeztetheted Magna 
Mater-szentélyét egy alkalmasabb helyre. Az ne aggasszon, hogy semmi-
féle felavatási előírás nem került elő, minthogy egy jogilag idegen község 
területén nem lehetséges a mi törvényeink szerinti felavatás.” (Ford. 
Maróti Egon.)39

[*A szövegekben alkalmazott terminus technicusok: „aedes Matris 
Magnae”, „lex dicta templo”, „religio”.] 

A kérdés azért is különleges mert Magna Mater kultuszát a köztár-
saságkor derekán fogadták be Rómába (vö. Titus Livius: Ab urbe condita 
29.10–14.; Terentius Varro: De lingua latina 6.15.; P. Ovidius Naso: 
Fasti 4.180–372.), tehát nem számított idegennek az 1. század végén, 2. 
század elején nemcsak a keleti, hanem a nyugati provinciákban sem.40 
Mivel hiányzott a templom dedikációs törvénye, ezért azt nem létezőnek 
tekintették, és valószínűleg nem is volt római jog szerinti okirata, hiszen 

opere eo quod cum maxime surgit. Ego cum quaererem, num esset aliqua lex dicta 
templo, cognovi alium hic, alium apud nos esse morem dedicationis. Dispice ergo, 
domine, an putes aedem, cui nulla lex dicta est, salva religione posse transferri; alioqui 
commodissimum est, si religio non impedit.“ Online: The Latin Library, http://www.
thelatinlibrary.com/pliny.ep10.html – 2017. október
37  ifj. Plin. Levelek. 498.: Szabad-e Nicomediában áthelyezni egy szentélyt?
38  „Traianus Plinio: Potes, mi Secunde carissime, sine sollicitudine religionis, si 
loci positio videtur hoc desiderare, aedem Matris Deum transferre in eam quae est 
accommodatior; nec te moveat, quod lex dedicationis nulla reperitur, cum solum 
peregrinae civitatis capax non sit dedicationis, quae fit nostro iure.“ Online: The Latin 
Library, http://www.thelatinlibrary.com/pliny.ep10.html – 2017. október
39  ifj. Plin. Levelek. 499.: A császár válasza: minden aggály nélkül lehet.
40  Vö. pl. Karl Schillinger: Untersuchungen zur Entwicklung des Magna Mater-
Kultes im Westen des römischen Kaiserreiches. Konstanz, 1979.
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nem római jogú településről van szó. Mégis, a császár válasza ebben az 
esetben rávilágít az alapvető gyakorlatra, azaz ha nem volt római jog 
szerint formaszerűen dedikálva a szent hely és épülete, akkor nem számí-
tott sacernek, még ha helyben annak is tekintették, vö. Ulpianus Digesta 
1.8.9.1. (itt 12. jegyzet) illetve az idézett gaiusi (Inst. II.5.) és iustinianusi 
(Inst. II.1.8.) helyeket. A római szemléletmód értelmében a Nicomedia 
központjában álló templom csak az önhatalmúlag sacernek nyilvánított 
kategóriába eshetett, azaz nem számított sacernek. Fontos, hogy ennek 
ellenére az épület elmozdításáról és nem elpusztításáról esik szó, azaz 
maga a templom és a helyi szertartásai megmaradtak, pusztán a terület 
változott, amin állt. A jelenség arra is élesen rávilágít, hogy tartományok-
ban léteztek olyan működő vallások és kultuszok illetve ezek szent helyei, 
amelyek formailag a hivatalosakkal megegyeztek, de mégsem számítot-
tak annak a római jog szempontjából. Ezeket a vallás- és kultuszformákat 
más keretek között működtették híveik, például hivatalosan bejegyzett 
magánegyesületi formában, ahol az egyesület céljai vagy tevékenységi 
körei között szerepelhetett az adott istenség tisztelete, akinek nevét néha 
az egyesület nevébe is belevették.41

Önmagában a vallási érzületet a római jog nem szabályozta, leg-
feljebb  befolyásolta, de a témába tartozó szabályainak hatályán kívül 
eső jelenségeket a magánszférába utalta, így azok ha máshogy nem, leg-
feljebb magánkultuszként létezhettek42  mindaddig, amíg nem ütköztek 
bármilyen szempontból a közigazgatással.

Miután a fenti szemelvények által láttuk a császárkori római joggya-
korlaton belüli státuszát a kultuszhelyeknek illetve a kultuszban résztve-
vőknek, a provinciák területére vonatkozó gaiusi hely (Inst. II.7.) alapján 
a császárkor első két évszázadának összefüggéseiben, a következő kérdés 
tehető fel: mi lehetett egy-egy provinciális területen, városban, vicusban, 
erdőben - mezőn (ager) álló szentély jogállása, azaz alapvetően formális-
nak vagy nem formálisnak tekinthető-e? 

41  Jó esettanulmányként vö. pl. Alföldy Géza: Collegium-Organisationen in Intercisa. 
= Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 6. 1958. 177–198. Vö. még pl. 
Ulrike Egelhaaf-Gaiser – Alfred Schäfer (Hrsg.): Religiöse Vereine in der römischen 
Antike. Untersuchungen zu Organisation, Ritual und Raumordnung. Tübingen, 
2002.; Jörg Rüpke (Hrsg.): Gruppenreligionen im römischen Reich. Sozialformen, 
Grenzziehungen und Leistungen. Tübingen, 2007. tanulmányait, illetve Szabó Ernő: 
Lex collegi Aesculapii et Hygiae. = Acta Szekszárdiensium. 17. 2015. 153–173. a téma 
jó irodalomjegyzékével.
42  Vö. Attilio De Marchi: Il culto privato di Roma antica. I. La religione nella vita 
domestica. Milano. 1896., II. La religione gentilizia e collegiale. Milano, 1903.
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A 3. századtól ez a kérdés, legalábbis elsősorban a hívek szempont-
jából nem számított, de a terület szempontjából sem, miután a Birodalom 
egész területe egységesen a „Római Államá” vált. Nem világos, hogy a 
föld-tulajdonlást az akkor ius Italicummal rendelkező területeken kívül 
miképpen befolyásolta az általános polgárjogadományozási rendelet. 
Vélhetőleg nem változtatott rajta, hiszen a polgárjoggal nem járt auto-
matikusan az állami tulajdonú tartományi terület megvásárolhatósága. 
Mégis, a 3. századtól már nem szerepel a terület közigazgatási szempontú 
jogállásának témája (provinciai vagy italiai), csak, hogy magán- vagy 
közterület-e, így a Digesta 1.8.6–9. (ld. itt 12. j.) alatt sem és Iustinia-
nusnál sem, aminek hátterében a provinciai és az italiai területek közötti 
jogállásbeli különbség megszűnése állt.

Tehát a 3. századig állhatott fenn ez az állapot is, hogy római jog 
szerint sacerré nem lehetett tenni tartományi területet csak pro-sacerré, 
azaz sacer-szerűvé. Ugyanakkor az is világos Gaius nyomán, hogy a 
joggyakorlat foglalkozott a kérdéssel a 3. század előtt, és elhelyezték a 
tartományi szent helyeket is a római jog keretein belül megfelelő státusz-
ba. Muszáj volt foglalkozniuk vele, ha nem másért, a tartományokban élő 
nagyszámú római polgár miatt, akik ha szigorú hivatalosan vették volna 
a locusok besorolását, a tartományokban vallásgyakorlási helyszín és 
lehetőség nélkül maradtak volna. A gyakorlat ez esetben felülírta az írott 
szabályt, amely alkalmazkodott a gyakorlathoz amennyire tudott, a sok-
szor bevált elvonatkoztatással. A tartományi szent helyek a sacer-szerű 
kategóriával pedig hivatalosnak számítottak, ha nem is ugyanolyannak, 
mint az italiai és a ius Italicummal rendelkező területek sacernek tekin-
tett közterületei, de azokhoz hasonlónak, megintcsak Gaius szerint (Inst. 
II.7.) valójában nem voltak sacerek hanem pro-sacernek számítottak. 

A magántulajdon illetve magánbirtok következetes kizárása a sacra 
fogalomköréből, amely mindegyik idézett vonatkozó szövegben (Gaius 
Inst. II.7–11; Digesta 1.8.6–9. és Iustinianus Inst. II.1.7–10.) előfordul, 
még akkor is ha császári magánbirtokról van szó, arra a jelenségre hívja 
fel a figyelmet, különösen tartományi területen, hogy ahol régészetileg 
szent hely azonosítható, az a terület vagy közterület volt, vagy a szent 
hely volt a tulajdonos vagy birtokos magánkultuszának a helyszíne, tehát 
az illető kultuszhely a nem formális vagy semmilyen módon nem hivata-
los kategóriába tartozik, még ha formálisnak is néz ki elsőre. Ide tartozik 
a forrásszövegek azon megállapítása is, hogy a locus sacer és ezáltal a 
tartalmilag hozzá kötött locus pro-sacer is, nem képezheti senkinek a 
birtokát vagy tulajdonát se kereskedelmi ügylet tárgyát, vö. Marcianus 
Digesta 1.8.6.2.; Ulpianus Digesta 1.8.9.5. (ld. 12. j. feljebb) és Iusti-
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nianus Inst. II.1.7. (iihh.). Jó példa a magán-kultuszhelyre a pannonia 
superiori colonia, Poetovio (Ptuj, Szlovénia) ún. I. Mithraeuma, egyik 
felirata által: 

„Az Átlépőnek! Caius Caecina Calpurnius, a templomot megváltotta 
és felújította“.43 

A kereskedelmi ügylet (ami akkor és ott csak birtokjog-csere lehe-
tett) tárgyát képező objektum, azaz a császári szolgálatban álló személyek 
által fenntartott és hivatalosnak hangzó templum kifejezéssel illetett szen-
tély, csak magánbirtokon és magánbirtokban állhatott (hangsúlyozottan 
nem tulajdonban tartományi földön). Azaz semmiképp nem tekinthető 
még tartományi „közterületen“ álló pro sacer (sacer-szerű) hivatalos kul-
tuszhelynek sem a 2. században. Az adott terület magánbirtok jellegére 
pedig éppen a szentély  idézett felirata, azaz egy epigrafikai / régészeti 
forrás utal.

A szakrális területtel kapcsolatos jelenségcsoport minden tartomá-
nyát érintette a Római Birodalomnak, azonban régészeti - felirattani 
nyoma egyelőre alig vagy nem mutatható ki, de nem zárható ki, hogy 
lesz olyan forráscsoport, amelyet ezen az alapon lehet elkülöníteni a 
többitől.44 Talán a szintén a ius divinum hatálya alá eső, és a res religi-
osae keretébe tartozó temetők esetében hamarább meg lehet fogni azt a 
régészetileg is meghatározható különbséget, aminek hátterében a terület 
jogállása húzódik a 3. századig.

Miképpen lehet a fentieket egy tartományi esetre vonatkoztatni, 
az összes hasonlóból egyet kiragadva, például a pannoniai / pannonia 
superiori Colonia Claudia Savariensium Iseumát? A kérdés többszörö-
sen érdekes, mert egyrészt befogadott, vagy inkább az eredeti elemek 
felhasználásával már római birodalmi közegben, római rend szerint lét-
rehozott vallásformáról van szó.45 Másrészt misztériumvallás szertartási 
helye volt. Harmadrészt egy tartományi colonia városfalain kívül, de a 
43  CIL III. nr. 14354. 28.: „Transitu(!) | C(aius) Caecina | Calpurnius | temp(lum) 
redemit | et restitu[i(t)].“
44  Jó példa-együttesként, hogy a szentélyek feltárt maradványai, azok dokumentáltsága 
és a kiegészítő forráshelyzet milyen viszonyban állnak egymással vö. Sanctuaires et 
sources, dans l’Antiquité. Les sources documentaires et leurs limites dans la description 
des lieux de culte. Actes de la table ronde organisée par le Collège de France…, Naples, 
Centre Jean Bérard, 30 novembre 2001. Szerk. Oliver de Cazanove – John Scheid,  
Napoli, 2003 tanulmányait. 
45  Vö. pl. John G. Griffiths: Apuleius of Madauros The Isis-book. Metamorphoses 
Book XI. Leiden, 1975.
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közvetlen közelében helyezkedett el, vélhetőleg egy nagyobb szentély-
körzet egyik objektumaként az 1. századtól kezdve, azaz vitathatatlanul 
a colonia területéhez tartozott, a pomeriumon kívül ugyan, de még nem a 
territoriumon és nem is ager besorolású területen.

Az építési felirata töredékesen maradt fenn, kiegészítésében az 
aedes szó is javasolható jogosan a templomépület megnevezéseként, 
ahogy Alföldy G. tette, miután technikailag is egy aedesről van szó, ami 
a többi közelből ismert szakrális létesítménnyel együtt feltételezi a na-
gyobb szakrális teret is. A szent kerületen (locus vagy area sacra) belül, 
templumként lehet a teljes Isis tiszteletére és a helyi kultusz kiszolgá-
lására és fenntartására létesített épületegyüttest meghatározni, aminek 
centrumában állt az aedes.46

Utalva elsősorban a gaiusi meghatározásra (Inst. II.7.) illetve a többi 
idézett forrásra is, a savariai szent kerület területe és benne az Iseum 
legalább a 3. századig pro-sacer státuszban létezhetett („proprie sacrum 
non est, tamen pro sacro habetur“), mint locus. Ugyanakkor, mivel Gaius 
római jogi kategóriaként határozta meg a pro-sacer területet is, ezért a 
terület szakrális objektumainak létesítésekor ugyanazokat az eljárásokat 
kellett követniük, mint egyébként a sacra körébe tartozó objektumok 
létesítésénél, legfeljebb a pro- kitétel meghagyásával, ami a gyakorlatban 
valószínűleg nem volt észlelhető. Tehát ugyanolyan védelemmel és kö-
telmekkel rendelkezhettek ezek az épületek, köztük az Iseum is, ugyan-
úgy dedikálták őket, ha nem magasabb rangú személy, úgy a város pon-
tifexének47 segítségével a colonia IIvirje, és ha változott bármi bennük, 
akár strukturálisan, akár titulárisan akkor ugyanúgy újra kellett dedikálni 
őket, mint a sacra keretében formálisan létező objektumokat Italiában 
is. Ezáltal a colonia területén álló szakrális hely végsősoron formálisnak 
tekinthető, illetve ha következetesek akarunk lenni a meghatározásokban, 
a 3. századig pro-formálisnak. Azaz szembeötlő különbséggel nem ren-
delkezhetett a formálisakhoz képest, a 3. századtól meg teljesen formális 
volt. 

A megállapítás életszerűségét alátámasztja, hogy maga a tartomá-
nyi terület nem a császár sacra publicát kizáró magántulajdona hanem 

46  Vö. legutóbb A savariai Isis szentély. Szerk. Sosztarits Ottó – Balázs Péter – 
Csapláros Andrea, Szombathely, 2013. és ld. benne az alaprajzot illetve a templomra 
vonatkozó és vele kapcsolatba hozható teljes korábbi irodalmat, 318–327. Az Iseum 
építési felirata ibid. 10–11 (vö. L’Année Épigraphique. Paris, 1888–, 1972. nr. 391.; 
Ibid. 2005. 1213. nr. 12.)
47  Az ismert savariai pontifexeket ld. Szabó Ádám: Pannoniciani sacerdotes. A 
szervezett vallási élet principatuskori vezetői. Pécs, 2006. 215.
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végsősoron a Római Állam tulajdona volt, azaz tulajdonban állt, ha köz-
tulajdonban is. Italia területének jogállása az Urbs határait a teljes félszi-
getre kiterjesztő Augustus korától kezdve abban különbözött alapvetően 
a tartományi területektől48, hogy önmagában volt „Róma”, lakói pedig a 
„római nép” (vö. Gaius Inst. II.7.), vagyis az állam49, amely tulajdonolta 
a tartományi földeket. Ez az „a priori” magyarázata a tartományi kultusz-
helyek pro-sacer státuszának, hogy igazzá váljon az a tétel is, miszerint 
formális locus sacer senkinek nem a tulajdona, vö. feljebb Gaius Inst. 
II.9., Digesta 1.8.6.2. (ld. itt 12. jegyzet.) és Iustinianus Inst. II.1.7. 

A tartományi lakosok viszont ugyanúgy a császár alattvalói voltak. 
A példánál maradva, Savaria colonia római polgárainak úgyanúgy jártak 
a sacra élményei, lehetőségei és szolgáltatásai, mint az italiai városok 
római polgárainak. A szakrális objektum megnevezéséről, a helyi kultusz 
részleteiről az adott locus sacer vagy pro-sacer szabályzata (ún. lex dic-
ta) rendelkezett, ahogy mindenütt a Birodalomban, italiai és nem italiai 
területeken egyaránt, ebbe a nem polgárok kultuszban való részvételére 
vonatkozó rendelkezéseket is beleértve. 

A 3. századtól az itt vázolt csekély különbség megszűnt az egyes 
birodalmi régiók közterületen álló kultuszhelyei között, azaz mind for-
málisakká váltak, míg a magánterületen állók továbbra is nem-formálisak 
maradtak. 

A vázolt téma tárgyalása a források kiegészítésével illetve a felirattani 
vetületek és a régészeti valóság adataival való összevetésével folytatódik.

Formal and non-formal cult places in the provinces of the Roman 
Empire I. The status of the sacralized area

Abstract

The status of sacred spaces in the provinces of the Roman Empire is a 
theme, which typically stands on the borderline of various disciplines. 
Joachim Marquardt and Georg Wissowa were the first ones to authori-
tatively examine the question, basically from the point of administration 
and sacral law, and they have well highlighted the theme by auctorial, 
epigraphical and juridical sources. Subsequently, the question only arose 

48  A tartományokhoz összefoglalóan vö. Gabriele Wesch-Klein: Die Provinzen des 
Imperium Romanum. Geschichte, Herrschaft, Verwaltung. Darmstadt, 2016. a korábbi 
irodalommal.
49  Vö. összefoglalóan Werner Eck: Die staatlichen Organisation Italiens in der 
hohen Kaiserzeit. München, 1979.
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in a few works in the 20th century. However, several gap fillers had been 
published in the broader sense of the 2000’s, cf. note 1. and 2., as well 
as the relating chapters of Christa Frateantonio: Religiöse Autonomie 
der Stadt im Imperium Romanum, Tübingen, 2003. 131–148. and Tamás 
Nótári: Római köz- és magánjog, Kolozsvár, 2011. 449–491.

This theme laying in the “no man’s land” between disciplines does 
not solely concern administrational, religious and legal disciplines, but 
touches upon archeology too. Generally, the examination of a certain sac-
ral space or object receives the least attention within archeology, the very 
discipline that reveals and publishes the concerned objects. There are 
several reasons for this, from which the somewhat vague methodology of 
projecting written sources onto objective reality is only one.

The present paper is merely an attempt to connect the methodology 
of written, auctorial and legal sources, which relate to the status of sacred 
spaces, with epigraphical sources and concrete archeological finds. The 
result of this experiment is that provincial territories that can be defined 
within the system of roman law, together with the epigraphical sources 
are closely aligned with the auctorial and legal sources, supplementing 
those from a practical point of view. At the same time the paper points 
out the necessity of further research, as well as the prospects of this field.


