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A címben jelzett szent tér, amely e tanulmány témáját képezi, a delubrum, 
amelyet általában a „templom”, vagy „szent hely” szavakkal szokás fordítani. 
Számos antik szerzőnél a fogalom a templum szinonimájaként szerepel, 
templum és delubrum azonban eredetileg a szakrális hely két különböző for-
máját jelölte. A delubrum szó etimológiai és kontextuális vizsgálatain keresz-
tül azt kívánom feltárni és összegezni, hogy a kérdéses fogalomnak milyen 
definíciói ismeretesek az antikvitásból, a szent tér milyen formáját vagy for-
máit jelölheti a kifejezés, illetve, hogy e formák közül melyik lehetett az 
eredeti, a legősibb változat. 

Vizsgálataim kiindulópontjául egy Macrobiustól származó szöveghelyet 
választottam. A késő császárkori szerző Saturnalia című műve 3. könyvében 
több más, a római vallással kapcsolatos fogalom mellett a delubrum szó ér-
telmezéséről is beszél. A Saturnalia a symposion irodalom körébe sorolható 
mű, szereplői: Symmachus,1 Nicomachus Flavainus,2 Praetextatus3 és több 
más jeles kortársuk, a legkülönbözőbb témákról beszélgetnek a Saturnalia 
ünnepekor szokásos lakomák közben, de e beszélgetések fő vonalát az adja, 
hogyan viszonyulnak Vergilius költészetéhez. Vergilius Aeneise – Herbert 
Bloch kissé túlzó kifejezését használva – a késő császárkor „pogány Bibliá-

                                                 
1 Quintus Aurelius Symmachus (340 k.–403 után) római szónok, Africa proconsula 373-ban, 384-
85-ben praefectus urbi, 391-ben consul, a Symmachus-kör vezetője, az antik eszmények védelme-
zője, fennmaradt a levelezése és Relationes című munkája. 
2 Virius Nicomachus Flavianus (334k.–394) számos hivatali tisztséget viselt, 394-ben consul 
designatus, Eugenius pártján állt Theodosiusszal szemben, azonban a Frigidus folyónál bekövet-
kezett kudarc hatására önkezével vetett véget életének. Filozófiai és grammatikai értekezések, egy 
történeti munka (Annales) és Philostratos Tyanai Apollónios élete című művének fordítása kötődik 
a nevéhez. 
3 Vettius Agorius Praetextatus (310k.–384) római arisztokrata, 367-ben praefectus urbi, 384-ben 
consul designatus, meghal mielőtt a consuli hivatalt betölthetné. 



Tóth Orsolya 

 50 

ja”,4 az eposz magyarázatokkal való ellátása ebben az időszakban rendkívül 
népszerű elfoglaltságnak számított, s tulajdonképpen a Saturnalia is egyfajta 
Vergilius-kommentár, ha nem is a klasszikus értelemben véve, mint Donatus 
vagy Servius munkái. 

Az egyértelműen kijelenthető, hogy Macrobius nagy tisztelője volt Vergi-
liusnak, úgy állítja őt olvasói elé, mint aki univerzális tudással rendelkezik, s 
szavai szinte világmagyarázó erővel bírnak.5 A Saturnalia 3. könyvének első 
12 fejezetét Macrobius annak igazolására szánja, hogy az Aeneis szerzője 
mennyire jól ismerte a pontifexi jogot. Több olyan, a vallás körébe tartozó 
fogalmat is megvizsgál, amelyek felbukkannak Vergilius eposzában, és a 
szerző véleménye szerint igazolják a költő mélyreható ismereteit a főpapi 
jogot illetően. E fogalmak között szerepel a delubrum is, s a szent helyek 
különböző formái közül azért választja éppen ezt, mert jól illusztrálja azt a 
pontificalis observatiót,6 azaz a főpapokra nézve kötelező rendszabályt, mi-
szerint a szent helyek neveit mindig a megfelelő értelemben kell használni. 

Macrobius kétféle definíciót ad meg a delubrum jelentésére vonatkozóan, 
mindkettő forrásaként Varro Antiquitates rerum divinarum című, mára elve-
szett művét jelöli meg. Az első meghatározás szerint egyesek azt a helyet 
nevezik delubrumnak, ahol a templomépület mellett egy nyitott, szabad ég 
alatt lévő terület van fenntartva az istenek számára: in quo praeter aedem sit 
area adsumpta deum causa (Sat. 3. 4. 2), mint például a Iuppiter Stator temp-
lom esetében a Circus Flaminiuson. Ezt a templomot Q. Metellus 
Macedonicus emeltette a makedónok felett Kr. e. 146-ban aratott győzelmét 
követően.7 Metellus egy oszlopcsarnokot is építtetett, ez volt a Porticus 
Metelli,8 és Vitruvius úgy tudja, hogy a templom, ami egyébként egy 
peripterosz épület volt, és a szalamiszi Hermodóros volt az építőmestere, az 
említett oszlopcsarnokon belül állt.9 Idősebb Plinius pedig azzal egészíti ki 
ezt az információt, hogy ott emelkedett az épület, ahol a Mars mezőre lehet 
kijutni.10 

                                                 
4 BLOCH, H.: The Pagan Revival in the West at the End of the Fourth Century. In: The Conflict 
between Paganism and Christianity in the Fourth Century. Szerk. A. MOMIGLIANO . Oxford, 1963. 
210. 
5 Vö. Von ALBRECHT, M.: A római irodalom története I–II. Budapest, 2003–2004. II. 1202. 
6 Sat. 3. 4. 1. 
7 A templomról bővebben: BALL PLATNER, Samuel: A Topographical Dictionary of Ancient Rome. 
London, OUP, 1929. 303–305. 
8 A későbbi Porticus Octaviae. 
9 De arch. 3. 2. 5. 
10 NH 36. 40. Velleius Paterculus szerint (1. 11) Metellus volt az első, aki márványtemplomot 
emeltetett Rómában, s ez a márványtemplom minden bizonnyal a Iuppiter Stator templom lehetett. 
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A delubrum tehát ebben az értelmezésben nem egy szentély vagy egy 
templom, hanem egy szent körzet, ami a templom mellett helyezkedik el. 
Maga Varro a szót ugyanebben az értelemben használja a De lingua Latina 5. 
könyvében, amikor az argív áldozatok során elhangzó szövegből idéz: apud 
aedem dei Fidi, in delubro, ubi aeditumus habere solet (5. 52), azaz: „Fides 
istennő szentélyénél, a delubrumban, ahol templomfelügyelő szokott lenni.” 

A második meghatározás szerint a delubrum a deus szóval áll etimológiai 
összefüggésben, és azt a helyet jelöli, ahol az istenségnek szentelt szobor áll: 
in quo loco dei simulacrum dedicatum sit (Sat. 3. 4. 2). Varro ezt az elméle-
tét még egy példával is illusztrálja, mondván, hogy miként azt a helyet, aho-
vá a gyertyát (candela) helyezik candelabrumnak nevezik, úgy ahová az is-
tent helyezik, az nem lehet más, mint a delubrum. Macrobius azt mondja: 
megfigyelte Varrónál, hogy, ha egy általa felvetett kérdésre több válaszlehe-
tőséget is felkínál, mindig azt tartja a leginkább valószínűnek, amit utoljára 
hagy, s mivel a delubrum etimológiák sorában ez az utolsó, nyilván ez tükrö-
zi a saját álláspontját. Macrobius ezzel a megjegyzésével anélkül, hogy ki-
mondaná, elárulja nekünk, hogy az eredeti varrói szövegben nem csak két 
verzió lehetett a fogalom értelmezésére, hanem több. De erre a kérdésre ké-
sőbb még visszatérünk. 

Macrobius úgy véli, hogy bár Vergilius ismeri mind a két, fentebb említett 
értelmezést, nem akar állást foglalni azt illetően, hogy melyik a helyes etimo-
lógia, hanem inkább mindkettőt beleszövi eposzába. Az első definícióra, 
tehát a templom melletti, isteneknek szentelt tágas térség meghatározásra 
példaként az Aeneis 4. énekének 56–62 sorait idézi, ahol Dido és segítői 
principio delubra adeunt, pacemque per aras exquirunt (4. 56), azaz: „elő-
ször a delubrumokhoz mennek és az oltároknál békéért esedeznek,” majd a 
királynő ante ora deum pingues spatiatur ad aras (4. 62), tehát „az istenek 
színe előtt, a gazdagon megrakott oltároknál járkál fel s alá.” Macrobius sze-
rint a spatiatur és az ara szavak bizonyítják, hogy Vergilius itt az elsőként 
említett etimológiára gondol, hiszen a spatiatur ige jelentése: „széles úton, 
nagy kiterjedésű területen sétálni” utal a definícióban említett tágas térségre, 
míg az ara, az oltár említése jelzi, hogy az istenek számára fenntartott terü-
                                                                                                                         
Idősebb Plinius úgy tudja, hogy Iuppiter Stator temploma és a mellette álló Iuno templom is két 
spártai építőmester, Saura és Batrachus munkája, ám a templomokat díszítő festményeket és egyéb 
dísztárgyakat véletlenül felcserélték, így a Iuppiter templomát díszítő műalkotások a nőiséghez és 
Iuno kultuszához kötődnek, és fordítva. (NH 36. 42–43) Másutt (NH 36. 35) azonban ennek némi-
képp ellentmondva azt állítja, hogy az istenség kultuszszobrát a Iuppiter Stator templom számára 
Timarchidés fiai, Polycles és Dionysius alkották, továbbá itt helyezték el a Pán és Olympus birkó-
zását ábrázoló szoborcsoportot (Héliodorus alkotása), valamint két Venus szobrot. (A fürdőző 
Venus Daedalsas, az álló Venus Polycharmus alkotása.) 
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letről van szó. Servius ezt úgy pontosítja, hogy az említett spatium arra szol-
gál, hogy az oltárok körül legyen elegendő hely az áldozatbemutatás végre-
hajtásához.11 

Macrobius szerint amikor Vergilius a másodikként említett etimológiára 
akar utalni, a delubrum szót összekapcsolja az istenek neveivel (esetleg az 
istenekhez kapcsolható dolgokkal). Például: at gemini lapsu delubra ad 
summa dracones / effugiunt (Aen. 2. 225–26) „de a két kígyó a magas 
delubra felé siklik,” majd, hogy megnevezze magát a szobrot is, így folytat-
ja: saevaeque petunt Tritonidis arcem, / sub pedibusque deae clipeique sub 
orbe teguntur (Aen. 2. 226–27): „a kegyetlen Tritónis fellegvára felé tarta-
nak, s az istennő lábai és pajzsa alatt eltűnnek a szemek elől.” A delubrum 
tehát Tritónis, azaz Minerva istennő pajzsos szobrának ad helyet. A 
delubrum ez esetben az a hely, ahol az istennőnek szentelt szobor található. 
Meg kell jegyezni azonban, hogy Servius e második értelmezési lehetőséget 
már az előző, Didó áldozatához kapcsolódó szövegrészbe is beleértette, 
ugyanis magyarázatában kitér arra, hogy a principio delubra adeunt sorban 
azért mellőzi a költő az istenség említését, mert az oltárokhoz akarja majd 
kapcsolni.12 S valóban, amikor az oltárok kerülnek szóba, név szerint felso-
rolja az egyes isteneket, akik számára áldozatot mutatnak be a következő 
szavakkal: mactant lectas de more bidentis / legiferae Cereri Phoeboque 
patrique Lyaeo, / Iunoni ante omnis, cui vincla iugalia curae. (Aen. 4. 57–
59) Tehát Ceresnek, Apollónak, Bacchusnak, de mindenekelőtt Iunónak szól 
Dido királynő áldozata, az ő oltáraikhoz járulnak könyörgéseikkel a karthá-
góiak. 

Itt kell megemlítenünk, hogy a delubrum fogalmának értelmezése tekinte-
tében nagyfokú hasonlóság, helyenként szövegszerű egyezés mutatható ki 
Macrobius, Servius és a Servius Danielis kommentár szövege között, ugyan-
akkor Alan Cameron nemrégiben igen meggyőzően mutatta ki, hogy mind-
egyikben van legalább egy olyan elem, amely a többiben nem található meg. 
Ebből pedig nem következhet más, mint az, hogy nem egymás szövegét vet-
ték át, hanem egy közös forrásból merítettek, ez a közös forrás pedig 
Cameron szerint Donatus volt.13 

                                                 
11 Ad Aen. 4. 56: sane in secundo libro de singulis specibus delubri iuxta Varronem relatum est: in 
quibus est species delubri talis, ut praeter aedem area sit adsumpta deum causa, id est spatia 
relinquantur iuxta aras ministerii causa, ad sacrificia peragenda. 
12 Uo.: quia 'delubra' quasi solum nomen sine dei significatu poseruat, voluit per 'aras' expungere 
divini nominis causam, licet in continuatione non tam dei fecerit mentionem, quam propria 
deorum nomina intulerit, et quidem cum sacrificationis gratia. 
13 CAMERON, A.: The Last Pagans of Rome. Oxford, 2011. 581–582. 
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Visszatérve a delubrum deus szóból való származtatásához: bár 
Macrobius csak egy példát említ Vergiliustól, de találunk más szöveghelye-
ket is, amelyek ezt az etimológiát igazolják. Például a 2. ének 248–49. sorai-
ban, ahol Aeneas azt mondja: nos delubra deum miseri, quibus ultimus esset / 
ille dies, festa velamus fronde per urbem. A delubra deum, vagy delubra 
deorum egyébként viszonylag gyakran előforduló kifejezések, több római 
szerzőnél is találkozhatunk velük: Lucretiusnál,14 Cicerónál,15 Tacitusnál,16 
hogy csak néhány példát említsünk. Az Aeneis egészében a delubrum hatszor 
fordul elő, ebből kettő vizsgálatunk szempontjából nem releváns,17 egy szö-
veghely utal a ’szent körzet’ értelmezésre,18 a maradék három pedig a máso-
dik értelmezésnek feleltethető meg, amely szerint tehát a delubrum a kultusz-
szobor helye.19 

Masurius Sabinus, az I. században élt jogtudós úgy tudja, hogy a 
delubrum a delibratio kifejezéssel áll összefüggésben, ami a fa kérgének 
lehántását jelöli.20 Szerinte a régi időkben a termő fák, az arbores felices21 
ágaiból, kérgük lehántásával készítették az istenek kultuszszobrait, ezek azok 
a képmások, amelyeket a görögök xoanonoknak neveznek. A delubrum tehát 
a delibratióval megalkotott istenszobrot jelölné.22 Ezt a lehetőséget az antik 
értelmezők egy része elveti, bár azt, hogy a rómaiak xoanon szobrokat tisz-
teltek, Idősebb Plinius is tanúsítja, aki azt mondja: meglepőnek tartja, hogy 
bár a szobrászat kezdete Itáliában oly régre nyúlik vissza, mégis egészen 
Asia legyőzéséig, a szentélyekben főként fából vagy agyagból készült szob-
rokat szenteltek fel (lignea potius aut fictilia deorum simulacra in delubris 
dicata NH 34. 34). 

Mint arra már korábban utaltam, Varrónak van egy harmadik etimológiája 
is, amit azonban Macrobius nem említ. Eszerint a delubrum az a hely lenne, 
ahol egyetlen templomépületen belül, vagy ahogyan ő fogalmaz: egy fedél 
alatt (sub uno tecto) több istent is tisztelnek. Példaként a Capitoliumot hozza 
                                                 
14 Pl. 5. 308; 5. 1166; 5. 1201; 6. 75; 6. 417; 6. 1272. 
15 ND. 3. 94. 
16 Ann. 15. 40. 
17 Aen. 4. 66; 8. 716. 
18 Aen. 4. 56. 
19 Aen. 2. 225; 248; 410. 
20 Idézi Servius Ad Aen. 2. 225. 
21 Az arbor felix és arbor infelix kérdésköréhez ld. Id. Plin NH. 16. 108; 24. 68; Macr. Sat. 3. 20. 
2–3. Továbbá: ANDRÉ, J.: Arbor felix, arbor infelix. In: Hommages à Jean Bayet. Szerk.: RENARD, 
M.–SCHILLING , R.. Brüsszel, 1964. 
22 A delibratio etimológiára ld. még: Paul. Fest. 64L: Delubrum dicebant fustem delibratum, hoc 
est decorticatum, quem venerabantur pro deo. Pseudacr. Div. in Caec. P. 188S: Sunt etiam qui 
delubra ligna delibrata, id est decorticata, pro simulacris deorum more veterum posita existiment. 
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fel, ahol Iuppiter, Iuno és Minerva kultuszát egyaránt ápolták. Ebben az eset-
ben a diluo, „megmos”, „megtisztít” jelentésű ige szolgálna az etimológia 
alapjául. Servius kissé nyakatekert módon úgy magyarázza, hogy a megtisztí-
tó szertartást, amit egyébként külön-külön kellene elvégezni, az egyes iste-
nek számának megfelelően, ebben az esetben egyszerre lehet végrehajtani.23 
Pseudo-Asconius is azt mondja, hogy vannak, akik az egy-egy isten tisztele-
tére szentelt helyeket templumnak, míg az egy fedél alatt egyesített több 
szentélyt delubrumnak nevezik.24 Servius kommentárjából az is kiderül: ő 
valójában nem gondolja, hogy választani kellene a fentebb felsorolt meghatá-
rozások közül, hanem e változatokat inkább úgy fogja fel, mint a delubrum 
különböző fajtáit. Egyértelműen de singulis speciebus delubri beszél,25 tehát 
a templomhoz tartozó szent körzet, a xoanon, vagy egyéb istenszobor számá-
ra felszentelt hely és a több isten kultuszát befogadó templom egyaránt illet-
hető a delubrum elnevezéssel. 

Ugyancsak a diluo igével összefüggésben Servius megemlíti Cincius ma-
gyarázatát is, aki azt mondja, hogy a fogalom azt a templom előtti térséget 
jelöli, ahol víz folyik (ubi aqua currit).26 Később ezt a vízfolyást lacusra 
módosítja, ami alatt minden bizonnyal egyfajta kisebb medencét kell érteni, 
legalábbis erre következtethetünk az in quo manus abluuntur27 („amelyben 
megmossák a kezüket”) kifejezésből. Pseudo-Asconius ugyancsak említ egy 
olyan értelmezést, amely szerint azokat a templomokat nevezik delubrumnak, 
amelyekben a test megmosására alkalmas medencék vannak, mint Zeus 
dodónai templomában, vagy a delphoi Apollón templomban, csak ez alka-
lommal a labrum, „medence” jelentésű szóból származtatja az általunk vizs-
gált fogalmat.28 

A megtisztuláshoz kötődő értelmezés átvezet bennünket a keresztény fel-
fogáshoz. Sevillai Izidor ugyanis azt mondja (Etym. 15. 4. 9) a saját korában 
is azokat a szentélyeket nevezik delubrumnak, amelyek megszentelt kúttal, 
vagy medencével rendelkeznek, amelyekben a hívők mintegy újjászületve 
megtisztulnak,29 a delubrumnak tehát a bűnök lemosásában van szerepe. 

Ezen a ponton visszatérünk Didóhoz, s az Aeneis 4. énekének 56. sorában 
jelzett delubra adeunt kifejezéshez. A királynő ugyanis azért járul a 
                                                 
23 Ad Aen. 4. 56. 
24 Ad Cic. Div. 3. 
25 Ld. 22. jegyzet. 
26 Ad Aen. 2. 225. 
27 Ad Aen. 4. 56. 
28 Ad Cic. Div. 3: Alii delubra dicunt ea templa in quibus sunt labra corporum abluendorum more 
Dodonei Iovis aut Apollinis Delphici, in quorum delubris lebetes tripodesque visuntur. 
29 Etym. 15. 4, 9. 
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delubrahoz, mert nővére, Anna előzőleg azt tanácsolta neki: tu modo posce 
deos veniam,30 azaz kérje az istenek kegyét, az istenek bocsánatát, annak 
érdekében, hogy Aeneast maga mellett tarthassa Karthágóban. Macrobius 
kevéssel az elemzett szövegrész előtt a 3. könyv elején nyilvánvalóvá teszi, 
hogy tudatában van annak, milyen fontos szerepet játszik a rituális megtisz-
tulás minden az istenek felé irányuló aktusban. Aeneas nem érhet addig hoz-
zá az istenek szobraihoz, amíg nem tisztult meg a vérbűntől, dajkája, Caieta 
halála után a Tiberis vizében mosdik meg azért, hogy rituálisan megtisztulva 
imádkozhasson Iuppiterhez és Kybeléhez, máskor azért, hogy részt vehessen 
az Euander által Hercules tiszteletére tartott szertartásokban, vagy akár Iuno 
számára mutasson be áldozatot.31 Köztudott – mondja Macrobius – hogy aki 
az égi isteneknek készül áldozatot bemutatni, előbb ablutióval meg kell tisz-
títania testét. (Constat dis superis sacra facturum corporis ablutione purgari. 
Sat. 3. 1. 6). Tehát, ha nem is említi a delubrum etimológiáival összefüggés-
ben a rituális tisztálkodás jelentőségét, a kettő közötti kapcsolatnak minden 
bizonnyal tudatában van. Már csak azért is, mert a Donatus-féle Vergilius-
kommentárban ez az értelmezés éppúgy szerepel, mint az említettek többsége 
is, amelyek Macrobius szövegéből hiányoznak. 

Hogy a számos értelmezés közül szerzőnk miért csak kettőt, és miért ép-
pen ezt a kettőt választotta, nem tudjuk biztosan megindokolni. Kézenfekvő 
lenne, hogy erre a két változatra talált példákat az Aeneis szövegében, tudván 
azonban, hogy az általa érintett egyes tárgyköröket milyen alapossággal járja 
körül, ez az alternatíva nem tűnik valószínűnek. Abból, amit művei alapján 
alkotói módszerére vonatkozóan le lehet szűrni, arra következtethetünk, hogy 
Macrobius mindig törekszik az általa vizsgált fogalmak legkorábbi, legősibb 
jelentéseit felkutatni. Minden bizonnyal úgy vélte, e két etimológiában ra-
gadható meg leginkább a delubrum eredeti formája és jelentősége. Az első 
értelmezés szabad ég alatt lévő tágas területről beszél, és ha megfigyeljük, a 
második variánsban sincs szó épületről, csupán locusról, egy helyről, ahol az 
isten szobrát felállítják. A szerző szavait tehát valószínűleg úgy interpretál-
hatjuk, hogy a delubrum eredetileg nem épület volt, hanem egy olyan meg-
szentelt terület a szentélyek közvetlen környezetében, ahol az istenek oltárai 
vagy kultuszszobrai álltak, és a delubrum, mint szent épület, templom jóval 
későbbi fejleménynek tekinthető. 
 
 

                                                 
30 Aen. 4. 50. 
31 Sat. 3. 1–4. 
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Orsolya Tóth 
Macrobius’ interpretation about a form of sacred space 

 
The form of sacred space mentioned in the title is the delubrum which can be 
translated by the words ’temple’ or ’sacred place’. Many of the ancient 
authors used the word delubrum as a synonym of templum, but originally the 
two expressions indicated two different forms of sacred space. This paper on 
the evidence of a text of Macrobius (Saturnalia 3. 4. 2) would like to reveal 
and summarize the delubrum-etymologies known from Antiquity, moreover, 
to examine through a contextual analysis which form or forms of sacred 
space could be marked with this notion, and which of these forms could be 
the most ancient version. 




