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a sÁKramenTum – és ami mÖGÖTTe van
tut

szakács sándor

Bevezetés

a „történelmi egyházak” szilárdan vallják, hogy vannak bizonyos számú sák-
ramentumok. nem új keletű azonban a felvetés, hogy nem egyszerűbb-e, ha 
egyszerűen a sákramentumoknak nevezett szertartásokat a nevükön nevezzük 
- keresztség, úrvacsora, házasság stb. ezzel kizárjuk ennek a problematikus, 
vitákra okot adó gyűjtőnévnek a használatát. a probléma ugyanis egyrészt az, 
hogy a sákramentumok ismérveinek meghatározásához a protestáns egyházak 
általában a bibliában dokumentált krisztusi szereztetést tartják mérvadónak,1 
míg az ortodox és a római katolikus egyházak a szent hagyományt, mely nem 
krisztusi szereztetésű sákramentumokat is visszavezet krisztusi alapításra.2 Ha 
állást foglalunk a sákramentológia létjogosultsága mellett, akkor ezzel azt is ál-
lítjuk, hogy a „sákramentumnak” nevezett szertartásokban vannak olyan közös 
vonások, melyek összetéveszthetetlenül sorolják őket egy bizonyos csoportba, 
meghatározva egyúttal az e csoportba sorolandó szertartások számát. Ám pont 
e közös vonások azok, melyekben nem sikerült a felekezeteknek megállapodni. 
minden teológia a maga részéről felhozta az állításait, és az azok alátámasztá-
sára szolgáló bibliai érveket. ezek azonban önmagukban kevesek. mindegyik 
álláspont ugyanis a kritériumokat, melyek alapján felismerhetők e közös jegyek 
– beleértve a protestáns egyházakat is3 – a saját, már előre meghatározott dog-
matikai rendszerén belül állította fel. 

Jelen dolgozatomban egymás teológiai álláspontjának megértését elősegíten-
dő, radikális lépést teszek. Kiindulópontom az, hogy Jézus Krisztus nem szerzett 
sákramentumokat.  a korai latin egyház néhány szertartásában sákramentumot 

1 vö.: HKT, 68, 71, 77; Luther: nagy Káté; 
2 A Katolikus Egyház Katechizmusa, szent istván Társulat, Budapest, 2002, 1114. pont.
3 Ha már a csoportot „sákramentumoknak” nevezzük, a bibliában egyetlen egy utalást sem ta-

lálunk arra vonatkozóan, hogy csak krisztusi alapítású szertartások tartozhatnak ezek közé. 
a krisztusi alapítás kritériuma – tehát maga a kritérium – nem bibliai, hanem egy teológiai 
rendszerből ered. ez persze egyáltalán nem kicsinyli le ennek jelentőségét, sőt nem is vitatja 
jogosságát. 
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vélt felfedezni. maga a szó nem bibliai eredetű, hanem mélyen benne gyökerezett 
a latin vallásos kultúrában. a kérdésem az, hogy a korai latin egyház pontosan 
mit is látott egyes szertartásaiban, amiért is sákramentumnak tekintették őket. 
mi az a mozzanat, melyek azok a jelenségek, amelyeket a latin világ a sákramen-
tumokban látott?

ennek meglátásához az ókori latin irodalmat kellett tanulmányozni. 
vallásfenomenológiai utat járok be, keresve a „jelenséget”, ami a sákramentum 
„mögött” van. Három pontban vizsgáljuk meg az anyagot: elsőként a szó jogi, má-
sodikként a katonai használatát vesszük szemügyre. Harmadik pontban Apuleius 
„Metamorphoses” c. művét elemezzük.

1. Jogi használat 

a fennmaradt szövegtanúkban a szó jogi használata megelőzi a katonai hasz-
nálatot.4 

Varro (Kr.e. 116-27) a latin nyelvről írott művében5 a különböző pénznemek 
magyarázata között említi a sákramentumot, mint azt a meghatározott pénz-
összeget, melyet vitás ügyekben kellett a feleknek a főpap elé letenni. a nyertes 
fél hazavihette, míg a vesztes fél pénzösszege a templom kincstárába (aerarium) 
került.6

Gaius (~ Kr.u. 110-180) commentariusában7 találkozunk ehhez hasonló jelen-
téssel, melyet  a régen használt jogi eljárásokból idéz a szerző. e helyütt is vitás 
tulajdonjogi ügyekben említi a sákramentum használatát, mely során a vitában 
álló felek a bíró (judex) előtt ráteszik lándzsájukat a vitás tulajdonra, s hangosan 
kimondják, hogy követelik azt, mert az övék. meghatározott összegű sákramen-
tumra kell kihívnia a másik felet,8 aki szintén ugyanígy jár el. ezt az összeget 
leteszik, s aki a per során vesztesnek bizonyul, az el is veszíti. érdekes, hogy ha 
a vitás tulajdont méreténél fogva nem lehet a judex elé vinni (hajó, oszlop stb.), 
akkor annak egy darabját kell odavinni (pars pro toto).

4 vö.: van slyke, daniel G.: sacramentum in ancient non-Christian authors. in: Antiphon 9/2, 
2005, 182.

5 varro: De lingua latina; www.thelatinlibrary.com
6 si est ea pecunia quae in iudicium venit in litibus, sacramentum a sacro; qui petebat et qui 

infitiabatur, de aliis rebus uterque quingenos aeris ad pontificem deponebant, de aliis rebus item 
certo alio legitimo numero actum; qui iudicio vicerat, suum sacramentum e sacro auferebat, 
victi ad aerarium redibat. 

7 Gaius: Institvtionvm commentarii qvattvor; www.thelatinlibrary.com
8 „qvando tu iniuria vindicavisti, quingentis assibus sacramento te provoco” - mivel igazságta-

lanul követeltél, ötszáz fontnyi sákramentumra hívlak ki! - Commentarius, IV.
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Cicero (Kr.e. 106-43) műveiben túlnyomó részt a szó jogi használatával talál-
kozunk. a tulajdonjogi viták eldöntésénél használt sákramentum9 mellett fel-
tűnik az ítélkezés – vagy az ítélet -  sákramentuma is.10 ez az ítélethozatal szent 
kötelességét, feladatát jelenti, illetve a hozott ítéletnek szentségét.

Jóllehet a fenti források önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a szó je-
lentése mögötti jelenséget teljes egészében meglássuk, mégis felsejlik az a hori-
zont, melyből a szó a jelentést veszi: a „szent”, a „sacrum” horizontja.11 ez a latin 
történetírásban domborodik ki leginkább. 

2. az ókori latin történetírás 

Julius Caesar (Kr.e. 100-44) az első, aki a szót katonai értelemben használja.12 
a szó használatából az derül ki, hogy egy verbális formában (sacramentum dicere; 
sacramentum rogare) elmondott katonai eskü, vagy egy esküvel megerősített ka-
tonai kötelemről van szó. ennek alapján volt elvárható a katona feltétlen enge-
delmessége.

Livius (Kr.e. 59- Kr.u. 17) róma történetéről írott műve e szempontból a legje-
lentősebb, hiszen bővelkedik szövegtanúkban. érdemes e művet részletesen is 
elemezni.

a ii, 32-ben olvassuk, hogy bár a diktátor sorozta be a katonákat, mégis úgy 
vélték, hogy mivel a konzuloknak tették le az esküt (in consulum uerba iurassent 
sacramento teneri militem rati,) az még köti a besorozottakat. mivel a római nép 
lázadás szélén áll, ez nem nagyon tetszik nekik. 

Először azt kezdték mondogatni, hogy el kell tenni láb alól a konzulokat, s akkor 
feloldozást nyernek a sákramentumok alól. Miután azonban tudomásukra jutott, 
hogy semmilyen bűntett nem oldhatja fel a szent köteléket...13

9 Pro  milone, 74; de oratore, i, 42; ad familiares vii, 
10 „Cum arretinae mulieris libertatem defenderem et Cotta xviris religionem iniecisset non posse 

nostrum sacramentum iustum iudicari” Pro Caecina, 97; „Quin etiam si decemviri sacramentum 
in libertatem iniustum iudicassent, tamen, quotienscumque vellet quis, hoc in genere solo rem 
iudicatam referri posse voluerunt” De Domo sua, 78.

11 e helyütt kell megemlíteni nótári Tamás: Jog és vallás az ókori rómában c. művét, melyben a 
„legis actio sacramento in re” eljárásoknak egyértelműen szakrális gyökereit tárja fel. nótári 
Tamás: Jog, vallás és retorika, studia mureniana, szeged, Lectum Kiadó, 2006. recenzió, dr. 
sándor istván: Jog és vallás az ókori rómában. in: Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny; 
2007/1, 93-97.

12 vö.: van slyke: i. m., 180.
13 et primo agitatum dicitur de consulum caede, ut soluerentur sacramento. doctos deinde nullam 

scelere religionem exsolui, ...
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a sacramentum alatt tett eskü által létrehozott kötelem „religio”. noha ez 
az egy hely még nem adhat okot arra, hogy „szent kötelemnek” fordítsuk a 
„religio”-t, ám erre feljogosít minket a további kutatás, ahol a fogalom mögötti 
„szent horizont” jobban elénk tárul.14

iii, 20-ban Quinctius a korábban tett esküre (omnes in uerba iurauerint) hi-
vatkozva fegyverbe szólítja azokat, akik a fogadalom alatt állnak. a tribunosok-
nak ez nem tetszik és fel akarják oldani a népet a „religio alól” mondván, hogy 
Quinctius még nem volt hivatalban, amikor az esküt letették.15 sikertelenségüket 
Livius így kommentálja:

Akkoriban még nem úgy volt, mint manapság, hogy elhanyagolják az istenek tisz-
teletét. Nem értelmezték saját szájízük szerint a fogadalmakat s a törvényeket nem 
saját magukhoz idomították, hanem saját jellemüket alakították a törvény szerint.16

viii, 34-ben, mikor Papirius diktátor a szamniszokkal vívott csata előtt visz-
szavonul rómába, hogy a jósjeleket ellenőrizze, a lovasság főparancsnokára bízza 
a sereg felügyeletét azzal, hogy ne tegyen semmit, amíg vissza nem tér. fabius 
azonban némi babér reményében letámadja a szamniszok seregét, és fényes győ-
zelmet arat. Papirius természetesen dühtől tajtékozva bosszút követel, mivel 
véleménye szerint az ifjú parancsnok a diktátori tekintélyt is aláásta, és ezzel a 
katonai fegyelem alapját ingatta meg. Beszédében hangzik el, hogy ha ez elha-
rapódzik, akkor:

sem embert sem isteneket nem fognak tisztelni [...], nem fogják többé figyelembe 
venni a jósjeleket, és megfeledkezve sákramentumukról saját elhatározásuktól ve-
zetve akkor szerelnek le, amikor csak akarnak.[...] elhagyják hadi jelvényeiket […] 
és rablók módjára katonáskodásuk vak és csapongó lesz, s többé nem ünnepélyes 
és felszentelt.17

14 e kifejezéssel találkozunk még a XXvi, 48-ban, ahol a legionáriusok és a tengerészek vitájáról azt 
olvassuk, hogy képesek esküdni bármelyik isten nevére olyanról, amit nem is tudnak biztosan, 
illetve hamisan esküdni „nem csak saját fejük ellen, hanem hadijelvényeik, a sasok és a sákra-
mentum köteléke (religio-ja) ellen „... sed signa militaria et aquilas sacramentique religionem.

15 „Cauillari tum tribuni et populum exsoluere religione uelle: priuatum eo tempore Quinctium 
fuisse cum sacramento adacti sint.” a „sacramentum” ablativusa e helyütt sem önmagában 
jelenti a felesketést, hanem az „adigo” igével együtt. Így még iv, 32-ben is: „tu statim consul 
sacramento iuniores adiges et in castra educes...”

16 sed nondum haec quae nunc tenet saeculum neglegentia deum uenerat, nec interpretando sibi 
quisque ius iurandum et leges aptas faciebat, sed suos potius mores ad ea accommodabat.

17 … non legatus consulis, non magister equitum dictatoris pareat imperio, nemo hominum, 
nemo deorum uerecundiam habeat, non edicta imperatorum, non auspicia obseruentur, sine 
commeatu uagi milites in pacato, in hostico errent, immemores sacramenti licentia sua se 
ubi uelint exauctorent, infrequentia deserantur signa, neque conueniatur ad edictum, nec 
discernatur interdiu nocte, aequo iniquo loco, [iussu] iniussu imperatoris pugnent, et non signa, 
non ordines seruent, latrocinii modo caeca et fortuita pro sollemni et sacrata militia sit.
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Xviii, 27-ben scipio a lázadók szemére veti, hogy a katonai vezetők jósjeleit el-
vetették, és a sákramentum szent kötelékét megtörték (qui imperium auspiciumque 
abnuistis, sacramenti religionem rupistis) és bár az istenek a sakramentum foga-
dalmának tanúi, a jósjelek ellen (melyek alatt katonáskodnak) a katonai fegyelem 
ellen és a legfelsőbb hatalom szentsége ellen követtek el merényletet.18

a római közéletben nem volt éles törésvonal világi és vallási között. egyik 
áthatotta a másikat. a katonáskodás is szent dolog volt, nem emberek, hanem 
róma isteneinek tekintélyét volt hivatva előmozdítani. a hadvezérek kikérték 
a jósjeleket,19 és a consulok, akiknek a fiatalemberek sakramentum alatt fel-
esküdtek, a jósjeleikkel és vezetésükkel irányították a felesketett sereget.20 
a katonák nem szabad elhatározásukból (litentia sua) engedelmeskedtek, hanem 
azért, mert szent esküjük róma isteneihez kötötte őket, életük ebben a sajátos 
állapotban volt: „felszentelt” (sacrata) volt. a felesküdött katonák nekik tartoz-
tak tulajdonképpen saját életükkel. az esküvel történt szent elköteleződésnek, 
maguk az istenek voltak a tanúi.21

a „sákramentum,” az esküvel megerősített szent kötelem, feltétlen elkötelező-
dés. emellett megtaláljuk olyan szövegkörnyezetben is, ahol ez a jelentés bővül.

a X, 39-ben a szamniszokról azt írja Livius, hogy „az istenek segítségét kér-
ve egy sakramentum-féle ősi rítussal avatják be a katonákat” (et deorum etiam 
adhibuerunt opes ritu quodam sacramenti uetusto uelut initiatis militibus). 

XXXv, 19-ben megtudjuk Hannibálról, hogy édesapja az áldozatbemutatás 
közben megeskette, hogy soha nem lesz a rómaiak barátja. ezen sákramentum 
alatt katonáskodik már harminchat esztendeje.22 

XXii, 38-ban kisebb katonai csoportok egymásnak letett esküjéről van szó. itt 
a katonai csoportok tagjai önkéntes esküt tettek egymásnak arra vonatkozóan, 
hogy ha csak nem kell az ellenségre rontani, vagy polgári személyt megvédeni, 
sem a menekülés miatt, sem félelemből nem hagyják ott egymást, sem alakza-

18 quid in deos sacramenti testes, quid aduersus auspicia sub quibus militatis, quid aduersus 
morem militiae disciplinamque maiorum, quid aduersus summi imperii maiestatem ausi sitis. 

19 Pl. florus ii, 6.: „deerat iuventus: in sacramentum liberat servitia” Találunk egy helyet, ahol a 
diktátor parancsát egyenesen isteni kijelentésnek tartják:  „... et dictatoris edictum pro numine 
semper observatum” Livius, viii, 34.

20 „quorum ductu atque auspicio dimicaretis, hodie quoque consules creetis quibus sacramento 
liberi uestri dicant, ad quorum edictum conueniant, sub quorum tutela atque cura militent.” 
XXiv, 8.

21 Lásd példaképpen scipio lázadókhoz intézett beszédét: quid in deos sacramenti testes... XXVIII, 
27

22 „pater Hamilcar' inquit, 'antioche, paruum admodum me, cum sacrificaret, altaribus admotum 
iureiurando adegit nunquam amicum fore populi romani. sub hoc sacramento sex et triginta 
annos militaui, hoc me in pace patria mea expulit
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tukat. a kiküldött tribunusok ezeket az „önkéntes sákramentumokat” emelik 
„hivatalos” szintre (amire eddig nem volt példa Livius szerint).23

XXXiX 15-ben egy egészen új jelentéssel találkozunk. itt a kifejezés már át-
megy a vallási beavatási szertartásra, mégpedig a Bacchus kultusz kapcsán.24 
a probléma az, hogy ha valaki Bacchus sákramentuma alatt van, akkor hogyan 
lehet hű katonai esküjéhez, amikor róma isteneinek kellene alávetnie magát, 
és róma ügyéért harcolnia. felsejlik egy később jelentőssé váló mozzanat is: 
a vallási életben használatos sákramentum egy bizonyos istennek szenteli fel a 
fogadalmat tévőt. ennek az istennek szent köteléke alatt él.

Augustus (Kr.e. 63-14) azt írja, hogy sacramentuma alatt több száz római polgár 
állt.25 Úgy tűnik, hogy a „sub sacramento meo” kifejezés itt is egy állapotot jelöl.

Florus (2. sz.) róma háborúiról írt könyvében26 is találunk írásokat a 
sacramentummal kapcsolatban. Túlnyomó részt ő is katona esküre érti a sák-
ramentumot. akad azonban néhány érdekesség. a helvétek, amikor területet 
kérnek rómától, felgyújtják régi otthonaikat. florus úgy értelmezi ezt, hogy ez 
egy sakramentum volt arra vonatkozóan, hogy nem fognak oda visszatérni. (hoc 
sacramentum fuit, ne redirent) a sakramentum nem csak katonai fogadalom ezek 
szerint. Lényeges eleme a visszafordíthatatlanság.27 

Silius Italicus (Kr.u. 25/26-101) Punnica c. művében néhány lázadó katonáról 
írja, hogy miután megbánták bűneiket, „sakramentumot esküdtek az istenek-
nek.”28 meg kell jegyeznünk, hogy itt a sacramentum szó magát a fogadalmat 
jelenti (accusativusban áll!). viszont itt közvetlenül az istenek a sakramentumok 
„címzettjei”. 

23 „Tum, quod nunquam antea factum erat, iure iurando ab tribunis militum adacti milites; nam 
ad eam diem nihil praeter sacramentum fuerat iussu consulum conuenturos neque iniussu 
abituros; et ubi ad decuriandum aut centuriandum conuenissent, sua uoluntate ipsi inter sese 
decuriati equites, centuriati pedites coniurabant sese fugae atque formidinis ergo non abituros 
neque ex ordine recessuros nisi teli sumendi aut petendi et aut hostis feriendi aut ciuis seruandi 
causa. id ex uoluntario inter ipsos foedere ad tribunos ac legitimam iuris iurandi adactionem 
translatum”

24 „si quibus aetatibus initientur mares sciatis, non misereat uos eorum solum, sed etiam pudeat. 
hoc sacramento initiatos iuuenes milites faciendos censetis, Quirites? his ex obsceno sacrario 
eductis arma committenda? hi cooperti stupris suis alienisque pro pudicitia coniugum ac 
liberorum uestrorum ferro decernent?”

25 „millia civium romanorum sub sacramento meo fuerunt circiter quingenta.” Res gestea, I, 3
26 epitome de T. Livio bellorum omnium annorum dcc libri duo:
27 vö.: slyke: i. m., 189. ezt a visszafordíthatatlanságot már Liviusnál is megtalálhattuk, amikor is 

Hannibál esküjéről esett szó.
28 „...iurant sacramenta deis...” (Punica X, 445)
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Suetonius (~69-130) írásaiban is a katonai jelentéssel találkozunk. Caligula éle-
téről írt műve a legértékesebb számunkra, hiszen ebben találunk egy konkrét 
idézetet egy felettébb szokatlan sakramentumi esküből. ezek szerint minden 
sakramentumhoz hozzá kellett tenni: „neque me liberosque meos cariores habebo 
quam Gaium habeo et sorores eius” - sem magamat, sem házam népét nem fogom 
drágábbnak tartani, mint Gaiust és nővéreit.” Jóllehet ez egy rendkívüli formula, 
mégis arra mutat rá, hogy a sákramentumi esküt verbális formában tették le.

Tacitus (~56-117) műveiben szintén gazdag forrást találunk. „anneles” c. mun-
kájában is katonai fogadalomról – vagy pontosabban a katonai fogadalom ál-
tal létrejött kötelemről, „élet-állapotról” van szó. voltak légiók, melyek évente 
megújították az uralkodó nevében,29 mégpedig – Historiae c. művének tanúsága 
szerint - január elsején.30 értékes leírásokat találunk a sákramentumi eskütétel 
formájáról is. a távol lévő légiókban a díszemelvényen álló jelkép előtt tették le 
az esküt – mely a római főhatalmat jelképezte -, illetve később az azt megteste-
sítő császár szobra előtt.31 verbális formuláról volt szó, melyet egy „előimádko-
zó” előre mondott, s a többiek követték.32 az esküvel a sákramentum kötelmét 
magukra vették.33 a császárok korában a császárszobrok előtt letett esküvel a 
császár sákramentumát vették magukra, elkötelezve magukat a császár iránti 
hűségre. ezzel életük sajátos állapotba került. ez tárul elénk a i, 70-ben, ahol az 
egyik egység vitellius „sákramentumába lépett” (sacramento Vitellii accessisset); 
vagy ii, 80-ban, amikor szíria minden légiója július idusa előtt „ugyanabban a 
sákramentumban állt” (Ante idus Iulias Syria omnis in eodem sacramento fuit.), 
illetve iii, 42-ban, ahol marius maturus hűségéről olvassuk, hogy bár körülvette 
mindenfelől az ellenség, „nem vetette le a sakramentumot”(cuius sacramentum 
cunctis circa hostilibus nondum exuerat.)

29 „addebat messalla valerius renovandum per annos sacramentum in nomen Tiberii” annales 
i, 8.

30 „inferioris tamen Germaniae legiones sollemni kalendarum ianuariarum sacramento pro Galba 
adactae...” Hist i, 55.

31 Lásd uo.: „... sed ipsis legionibus inerat diversitas animorum: primani quintanique turbidi adeo 
ut quidam saxa in Galbae imagines iecerint..:” Továbbá 56; ii, 79.

32 az eskü szóbeli formájáról, miszerint az esküt valaki előmondta, a többiek pedig követték: iv, 
31: sed adigente Hordeonio flacco, instantibus tribunis, dixit sacramentum, non vultu neque 
animo satis adfirmans: et cum cetera iuris iurandi verba conciperent. érdekesség, hogy itt, 
a szóbeli esküt kimondók az „előimádkozóval” együtt felveszik (conciperent – az accipio ige 
változata, lásd: 27. lábjegyzet) a sakramentumot. iv, 59: „... ut sacramentum recitaret...”

33 „... praeire sacramentum, modo imperatorem militibus, modo milites imperatori commendare. 
[…] postquam universa classicorum legio sacramentum eius accepit, fidens viribus, et quos 
adhuc singulos extimulaverat, accendendos in commune ratus pro vallo castorum ita coepit.” 
Hist i, 36., a sacramentum felvételét említi iv, 21-ben is.



szakács sándor

•  50  •

Úgy tűnhet, hogy a katonai eskü a római császárok kultuszának hajnalán el-
szakadt a „szent” alaptól, és kizárólag a római főhatalmat képviselő császárnak 
letett esküről, neki fogadott kötelemről van szó. amellett, hogy több helyütt is 
kitűnik a sákramentum szent mivolta, találunk kulcsfontosságú részeket is erre 
vonatkozóan.

ez bukkan elő a császárok titulusaiban, megnevezéseiben34 illetve a feléjük 
mutatott hódolatban.35 ez tárul elénk a Historiák iv, 57-58. részében vocula 
szavaiból, amikor a Gallokkal szemben álló rómaiak közül sokaknak inába 
száll a bátorsága, és átpártolnak az ellenséghez. vocula szövetségtörőknek neve-
zi az árulókat, akikre ugyanaz a sors, ugyanaz az „isteni visszafizetés” (rursus 
numina) vár, mint a hozzájuk hasonlókra, akiknek szintén szembesülnie kellett 
a bosszúálló istenekkel (ultores deos).36 amikor magát voculát is menekülésre 
akarják bírni, ő beszédében a következőképpen vonja kérdőre a hallgatóságot:  
„… dezertációból dezertációba, árulóktól árulókként a láthatatlan istenek új és régi 
sakramentumai között tévelyegtek majd…”37

3. apuleius

figyelemre méltó apuleius szóhasználata a metamorphoses” c. művében 
(aranyszamár), ahol három, egymástól teljesen eltérő értelemben használja a 
„sacramentum” kifejezést. 

először a mű harmadik könyvében bukkan fel, s jelentése szerint a bírói íté-
letre vonatkozik:

34 az „isteni” Juliusról azt írja, hogy egyetlen szóval megakadályozta a katonaság lázadá-
sát, amikor is „quirites”-nek, nevezte azokat, akik megtagadták sacramentumukat… „divus 
iulius seditionem exercitus verbo uno compescuit, Quirites vocando qui sacramentum eius 
detrectabant” Annales I, 42.

35 Xv, 67-ben egy flavus nevű tribunus, amikor néró ellen lázadva „elfeledkezett” a sacramentumról, 
megvető szavakkal vallja be hűtlenségét: "oderam te,... nec quisquam tibi fidelior militum fuit, 
dum amari meruisti: odisse coepi, postquam parricida matris et uxoris, auriga et histrio et 
incendiarius extitisti." megalázóan lekicsinylő szavaiból az derül ki, hogy miután az uralkodó 
méltatlanná vált szemében a szokásos „divus” és „augustus” címre, nem tartotta úgy, hogy 
sakramentuma engedelmességre bírhatná őt vele szemben.

36 superesse fidas provincias, victores exercitus, fortunam imperii et ultores deos. sic olim 
sacrovirum et aeduos, nuper vindicem Galliasque singulis proeliis concidisse. eadem rursus 
numina, eadem fata ruptores foederum expectarent. Hist, iv, 57.

37  „...transfugae e transfugis et proditores e proditoribus inter recens et vetus sacramentum invisi 
deis errabitis? te, iuppiter optime maxime, quem per octingentos viginti annos tot triumphis 
coluimus,…” Hist iv, 58.
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De az istenek gondviselésének köszönhetően, mely nem engedi büntetlenül egyetlen 
bűnös vétkét sem, mielőtt titkon elillant volna, már kora hajnalban gondoskodtam 
arról, hogy súlyos ítéletetek sakramentumára készen álljon.38

másik jelentése a katonai eredetre vezethető vissza. ugyanebben a könyv-
ben, miután az istállóba kötik a szamárrá változott hőst saját lova mellé, ab-
ban reménykedik, hogy „van a néma állatokban ki nem mondott, természetes 
sakramentum,”39 s ezért felismeri, és megkönyörül rajta a ló, s átengedi neki a 
jászolnál a legjobb helyet. Lucius feltehetően azt a bajtársi ragaszkodást várja 
a lótól, amit a katonák esküvel erősítettek meg a sákramentumok alkalmával. 

a negyedik könyvben a karját veszített egyre gyengülő rablóvezért „mars 
jobb kezére és a sakramentumi hűségre” hivatkozva arra kéri bajtársait, hogy 
mentsék meg a rabságtól és a kínzásoktól.40 a rablók esetében ugyanaz a jelentés 
tárul elénk, mint a katonai sakramentumok kapcsán. ugyanitt miután a rablók 
egy ravasz tervet eszelnek ki, „rendelkeznek a rájuk váró küzdelem sákramentu-
máról,”41 mégpedig úgy, hogy egyiküket medvebőrbe bújva bejuttatják a gaz-
dag demochares házába, s az majd az éjszaka alkalmas pillanatában kaput nyit 
társainak. a „militiae sacramentum” arra enged következtetni, hogy a katonai 
szóhasználathoz hasonló a kifejezés használata, ám itt egy konkrét feladatot je-
löl. nem esik szó arról, hogy ez eskü lenne, vagy bármilyen elköteleződés. Csak 
annyit lehet sejteni, hogy mivel egy összehangolt „akcióról” van szó, minden-
képpen bizalmi feladat. az, aki elvállalja a medve szerepét, minden áron kitart 
e feladat, e „szerep” mellett.

ezt támasztja alá a történet folytatása is. a medvének öltözött rablót, amikor 
az éj leple alatt ki akarja nyitni a kaput, elszabadult medvének nézik, és rá-
uszítják a kutyákat. Hiába küzd ellenük, s hiába sikerül kimenekülnie a kapun 
kívülre, ott a kóbor kutyák is nekirontanak, s végül a szolgák dárdával döfik le. 
a történetet mesélő rabló büszke a szörnyű halált halt bajtársára, aki egyetlen 
jajkiáltást, egyetlen emberi hangot sem hallatott, hanem a legszörnyűbb kínok 
mellett is medve módjára üvöltözött, hogy le ne bukjanak társai. nem árulta el 
a sákramentumhoz való hűségét.42

38 metamorphoses, iii. „sed providentia deum, quae nihil impunitum nocentibus permittit, 
priusquam iste clandestinis itineribus elaberetur, mane praestolatus ad gravissimum iudicii 
vestri sacramentum eum curavi perducere.”

39 „atque ego rebar, si quod inesset mutis animalibus tacitum ac naturale sacramentum, 
agnitione ac miseratione quadam inductum equum illum meum hospitium ac loca lautia mihi 
praebiturum.”

40 „...adhortatur per dexteram martis per fidem sacramenti bonum commilitonem cruciatu simul 
et captivitate liberaremus.”

41 „... sic instanti militiae disponimus sacramentum”
42 „...neque clamore ac ne ululatu quidem fidem sacramenti prodidit...”
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a kilencedik könyvben szó esik egy katonáról, akit egy kertész – akitől a sza-
marat a katona el akarja venni – alaposan helybenhagy, és a kardját is elveszi. 
a katona miután magához tér, bevánszorog a városba, de nem mer senkinek 
sem panaszkodni a szégyene miatt, csak a katonatársainak. azok elhatározzák, 
hogy pórul járt bajtársuk rejtőzzön el, s majd ők keresik meg a kertészt, hogy 
bosszút álljanak. az ok, amiért bajtársukat inkább bujtatják az, hogy „a rajta 
esett gyalázat mellett az elveszett kard miatt tartott a katonai és sakramentumi 
géniuszától.”43 nyilvánvalóan e helyütt is a katonai sákramentumról esik szó. 
Ám kiderül belőle egy mozzanat, miszerint a katonai esküt tett katonák saját 
géniuszuk – úgyszólván „őrangyaluk” – segítségére számíthattak. 

a tizenegyedik könyvben találhatjuk a harmadik jelentését, mely számunkra 
talán a legfontosabb. egy jele annak, hogy a kifejezés a második század körül  
– apuleius és az első keresztény szerzők korában – átment a vallási élet kifeje-
zései közé.44 

ennek megértéséhez szükséges a könyvben leírt esemény teljes felvázolása.  
a szamárrá változott főhősünk végre találkozik Ízisz istennővel, aki neki álmá-
ban megjelenik. miután elmondja Luciusnak, hogy a következő napi ünnepen mit 
kell tennie azért, hogy megszabaduljon a szamártesttől, figyelmezteti őt, hogy 
„élete hátralévő részét egészen az utolsó leheletig” az istennőnek köteles fenntarta-
ni. „Úgy igazságos ugyanis, hogy akinek jóakaratából visszatértél az emberek közé, 
annak adósa legyél egész életeddel.”45

másnap hajnalban el is kezdődik az ünnepség, és főhősünk az istennő uta-
sításai szerint jár el. a leírásban a főhős szemével nézhetjük végig az ünnepi 
körmenetet. e körmenetben jönnek az isteni szent dolgokba beavatott férfiak és 
nők, mindenféle rendből és életkorból, ragyogó hófehér lenruhába öltözve, a nők 
illatosított hajjal, a férfiak pedig kopaszra borotvált fejjel. Ők a „nagy vallásnak 
földi csillagképei.”46 

a főhős észreveszi a főpapot, és úgy tesz, ahogy az istennő utasította. amikor 
a főpap kezében lévő koszorút megeszi, visszaváltozik emberré. a főpap ünne-
pélyesen üdvözli őt, s megnyugtatja, hogy bár a vak fortuna eddig rosszul bánt 

43 „...nam praeter propriam contumeliam militaris etiam sacramenti genium ob amissam spatham 
verebatur...”

44 Persze ez nem azt jelenti, hogy eddig nem lett volna vallási jelentése. nem szabad elfelejteni, 
hogy a római élet mindennapjait átitatta a vallásos szemlélet, és nem volt olyan éles szakadás a 
„profán és a szent” között.

45 „Plane memineris et penita mente conditum semper tenebis mihi reliqua vitae tuae curricula 
adusque terminos ultimi spiritus vadata. nec iniurium, cuius beneficio redieris ad homines, ei 
totum debere, quod vives.”

46 „Tunc influunt turbae sacris divinis initiatae, viri feminaeque omnis dignitatis et omnis 
aetatis, linteae vestis candore puro luminosi, illae limpido tegmine crines madidos obvolutae, 
hi capillum derasi funditus verticem praenitentes, magnae religionis terrena sidera,...”
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vele, de eztán mást kell kiszemelni magának. azokban ugyanis, „akiknek életét 
az istennő felsége a saját szolgálatára fenntartja,” vak fortuna nem talál helyet 
a rossz sorsnak.47 ezután arra hívja őt a főpap, hogy csatlakozzon az ünnepi 
körmenethez, 

hogy lássák a hitetlenek, lássák, és felismerjék tévelygésüket: íme, az örvendező 
Lucius, akit a Nagy Ízisz jóakarata megszabadította korábbi hányattatásából, 
Fortunájának köszönhetően48 győzelmet aratott. És hogy ebben megszilárdulj, és 
megerősödj, állj be e szent seregbe, melynek sakramentumában az imént részesül-
tél, és szenteld magad mostantól vallásunk szolgálatára, felvéve önként a szolgálat 
igáját.49

a vallási életben használatos sákramentumról az tűnik ki, hogy a katonai 
szóhasználatból mehetett át a vallási beavató szertartásokra. ezt mutatja, hogy 
a beavatás a sákramentum által a hívők „seregébe” (militia) történik. Ám az az 
ember, aki az adott istennek a sákramentum által szenteli oda az életét, egész 
életében, minden képességével, utolsó leheletéig köteles szolgálni az istenséget.  
olyan, mintha ezt a kötelezettséget (sákramentumot!) „szent szerepet” venné 
magára, miszerint már nem saját magának, hanem az istenség dicsőségének él. 
nem látszik, hogy kimondottan verbális formuláról lenne szó – a főhősnek sza-
már bőrben lévén, nem szavakat kell elmondania. inkább egy isteni rendelésre 
követendő rítus – a főhősnek ennie kell a főpap koszorújáról. 

ami azonban lényeges – és Livius művében a Bacchus kultusz kapcsán is fel-
merült – úgy tűnik, hogy a vallási életben a sákramentumi elköteleződés egyet-
len isten mellett történt. apuleiusnál az Ízisznek tulajdonított szavak minden-
képpen ezt tárják elénk.50

47 „nam in eos, quorum sibi vitas <in> servitium deae nostrae maiestas vindicavit, non habet locum 
casus infestus.”

48 ugyanarról az Íziszről van szó. a főpap ugyanis szembe állítja a vak és istentelen fortunát a Látó 
fortunával: Lucius balsorsa az előbbinek volt „köszönhető, míg a szabadulása Ízisznek, aki az ő 
„látó fortunája lett.” „Quid latrones, quid ferae, quid servitium, quid asperrimorum itinerum 
ambages reciprocae, quid metus mortis cotidianae nefariae fortunae profuit? in tutelam iam 
receptus es fortunae, sed videntis, quae suae lucis splendore ceteros etiam deos illuminat.”

49 „Quo tamen tutior sis atque munitior, da nomen sanctae huic militiae, cuius non olim sacramento 
etiam rogabaris, teque iam nunc obsequio religionis nostrae dedica et ministerii iugum subi 
voluntarium.”

50 ez bontakozik ki a későbbi latin, közöttük a keresztény irodalomban is. e helyütt csak 
Tertullianus „de corona militis” művét említem, ahol a mithras kultusz híveinek sákramentu-
ma a sok istenség között csak mithras mellett kötelezte el a hívőt.
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Összegzés

az ókori latin irodalomban három fontos területet emelhetünk ki, ahol a sákra-
mentum kifejezés használatos volt. ezek a szövegtanúk által elénk tárt időrend-
ben a jogi használat, a katonai használat és a vallási használat. az egymástól 
teljesen eltérő terület ellenére meg tudjuk találni azt a horizontot, melyből a 
kifejezés a jelentését merítette: ez pedig a „szent” horizontja. függetlenül attól, 
hogy mennyire vették komolyan az adott korban a vallási életet, az biztos, hogy 
az róma életét teljesen áthatotta. 

a jogi aktusok róma isteneinek tanúsága előtt, azok nevében történtek. akár 
ítéletről, akár tulajdonjogi vitáról volt szó, a felek az ítélet által kimért sorsot 
róma isteneitől várták. a bírák nem a saját nevükben, hanem az istenek nevében 
rónak ki a bűnösnek talált vádlott életére büntetést – sákramentumot.

a militarista szellem is róma isteneinek dicsőségét szolgálta, róma ha-
talmának kiterjesztése által. a sákramentumi kötelemre felesküdött katonák 
mintegy lemondtak saját életükről, saját akaratukról, és a főhatalmat képvi-
selő vezér – később a császár – parancsait voltak kötelesek követni. Úgy néz 
ki, hogy minden alkalommal a főhatalom jelképe előtt – később a császárok 
szobra előtt esküdtek a ma ismert eskütételhez igen közel álló rítus szerint. is-
tenek voltak ezen eskü tanúi, és róma isteneinek nevében ölhetett a katona 
felvállalva azt a „szerepet”, azt a szent feladatot, amit az eskü kötelme megerő-
sített. élete kötelem ideje alatt egy sajátos állapotban volt, mely nem csak jogi 
védelmet jelentett neki, hanem a szolgálatok után pénzbeli vagy földtulajdoni 
jutalmat. a sákramentum már a katonai használat alatt felveszi a „beavatás” 
jelentését is, hiszen azzal, hogy róma isteneinek „felszentelték” a katonát, ezzel 
életét az isteneknek szentelt seregbe, annak hadijelvénye által képviselt test-
véri közösségébe avatták be. ettől fogva a testvér iránt is kötelezettséggel bírt  
a beavatott.

az rajzolódik ki előttünk, hogy a katonai jelentéséből mehetett át a vallá-
si szóhasználatra: a beavatás a vallást követők „seregébe” (militia) történik, és 
egy halálig történő odaszentelés, elköteleződést jelentett, mely a sákramentum 
alatt élőt egy „felszentelt” életállapotban tartotta. ez a vallásos elköteleződés a 
sok isten között egy istennek szentelte az illetőt, aki attól fogva beavatást nyert 
az istenség testvéri közösségébe, s annak szolgálatára kellett egész életét oda-
szánni. a  „szentség előtti elköteleződés” volt az a jelenség, mely az egy bizonyos 
isten szolgálatára odaszánt – „felszentelt” – életet meghatározó fogadalomban, 
vagy rítusban megjelent. az egy bizonyos istennek való felszentelés” gondolatát 
támasztja alá mind apuleius, mind azok a szövegtanúk, melyek Bacchus kultu-
szával kapcsolatosak. 
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akár a katonai szóhasználatba, akár a jogi használtba eleve azért jelenhetett 
meg, mert a szó olyan jelentéssel bírt, mely a „vallási élet”, a „sacrum” területén 
gyökerezett, s az istenek előtt valamilyen formában megerősített kötelmet je-
lenthetett. ez a forma bár leggyakrabban verbális forma volt, mégsem feltétlenül 
szavakból állott. a lényeges mozzanat nem a kimondott szó, hanem a gesztus, a 
jelképes cselekedet, és a „magasztos szó” (hogy van der Leeuw szóhasználatával 
éljünk), melyben felfedezhetjük a „szentség jelenlétében kimondott magasztos 
szónak teremtő hatalmát.” ezúttal ez a teremtő hatalom az életállapotot terem-
tette: akár ítélet, akár katonai kötelem, akár egy istenségnek való felszenteltetés.

Ha most azt kérdezzük, hogy mi az a jelenség, amit a korabeli latin világ egyes 
keresztény rítusokban látott, s amiért a keresztények (Tertullianus vezetésével) 
sákramentumnak kezdték azokat nevezni, a válaszunk a következő: ez a jelenség 
a „szentség jelenlétében és annak tanúságul hívásával kimondott magasztos szó, 
mely életállapotot határoz meg. egy olyan fogadalom, mely a „szent” horizontján 
belül történt. egy verbális formulával tett fogadalom (keresztségi fogadalom!), 
mely által az ember életét odaszenteli Krisztusnak, lemondva önrendelkezésé-
ről. élete odaszenteltetik, és egy sajátos életállapotba kerül, melyet a kötelem, 
Krisztusnak való teljes odaszentelés jellemez. 

a fogalom mögött található jelenségből semmi támpontot nem találunk arra 
vonatkozóan, hogy az kizárólag krisztusi szereztetésre vonatkozna, vagy csak 
egy meghatározott számban szerepelhetne. Tertullianus műveit olvasva valószí-
nűsíthető, hogy a keresztény keresztségi fogadalom alapján először a keresztény 
beavató sákramentumokban láthatták mindazt, amit a korabeli pogány világ 
sákramentumaiban láttak (az első úrvacsoravétel szorosan a keresztségi szer-
tartáshoz tartozott). Ám a jelentés horizontja elég tág ahhoz, hogy később bár-
milyen más fogadalommal járó szent elköteleződésben megláthassák ugyanezt.

dolgunk e téren tehát az, hogy megvizsgáljuk azt a „szent kötelmet”  
– a religio”-t, mely a keresztények „sákramentumnak” nevezett szertartásaiban 
megjelenik. ez vihet közelebb egymáshoz, és ez mutathat megoldásokat sák-
ramentumaink mélyebb megértésében, és az azokkal való élés buzgóságában. 




