
László Ferenc
A római M ithras-kultusz kutatástörténete

A Z ÓKOR TÖRTÉNETE tele van talányokkal. Titokzatos népekkel, még 
megfejtésre váró írásrendszerekkel, hirtelen támadt és éppoly hirtelen 
összeomlott birodalmakkal, érdekes vallási kultuszokkal és kép
zetekkel. Mégis bátran kijelenthető, hogy a római Mithras-kultusz az ókortör

ténet egyik legizgalmasabb jelensége. Eredetének kérdése, tisztázatlan 
kapcsolata az iráni Mithra, illetve a védikus Mitra istenséggel, a kultusz kiala
kulásának, misztériummá válásának rejtélye, sajátos jelképrendszere, ikono
gráfiája régóta foglalkoztatja a kutatást, Sok tudós tekintette kihívásnak azt a 
tényt is, hogy a mithraizmus oly kevés írásos emléket hagyott maga után. Az 
utókorra nézve pótolhatatlanul elvesztek például azok a művek, amelyeket 
két, az Antoninusok korában működő szerző, Eubulos és Pallas szentelt a 
Mithras-misztérium témájának. 1 Ami mégis fönnmaradt számunkra, az alig 
több néhány keresztény, illetve pogány szerző munkájának egy-egy, többnyire 
rendkívül rövid vagy éppen kevéssé megbízható részleténél. Döntően a régé
szeti föltárások eredményeiből, a kultuszhoz kötődő tárgyi emlékek, képző
művészeti ábrázolások sokaságából áll össze az a „szavak nélküli könyv” , 2 

amelyből a kutatók vizsgálódásaik során kiindulhatnak. Részben ez a kettős
ség, vagyis az írott források elenyésző volta, szemben a tárgyi emlékek nagy 
számával, tette a mithraizmus problémakörét oly vonzó és egyúttal oly sokszí
nű és termékeny tudományterületté.

„Ha a kereszténységet valami halálos betegség megakasztotta volna 
növekedésében, a világ mithraista lett volna. ”J Emest Renannak ezt a híres ki
jelentését ott találhatjuk szinte minden Mithrasról szóló írásban. Az írások 
szerzői legtöbbször azért idézik Renan állítását, hogy vitatkozzanak vele, ám 
jelen dolgozatban azért kerül fólidézésre, mert jól illusztrálja az új- és legú
jabb kor tudósainak Mithras felé forduló érdeklődését. Ez az érdeklődés moti
válta annak a könyvtárnyi szakirodalomnak a megszületését, amelyet 1700 -  
az első a római mithraizmussal foglalkozó tudományos igényű munka megje
lenésének éve — óta napjainkig összeírtak. 4 Ebben a hatalmas szakirodalom-

1 Erre vonatkozólag lásd CUMONT, 1906. 12,
2 Roger Beck hasonlata. In: B eck, 1988. XI. -  Cumont pedig ahhoz hasonlította a Mithras- 

misztérium kutatását, mintha valaki az Ószövetség és a román, illetve gótikus művészet 
alapján próbálná meg rekonstruálni a középkori egyház történetét.

3 Renan , é. n. VII. 413.
4 PHtUPPUS A TURRE: Monumenta Veteris Antii. Roma, 1700.
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bán próbál meg némi áttekintést nyújtani a jelen dolgozat, amikor kísérletet 
tesz arra, hogy nagy vonalakban fölvázolja a modern Mithras-kutatás történe
tét, meghatározó tendenciáit, állásfoglalásait. Itt külön szeretném kiemelni 
Roger Beck Mithraisrn since Franz Cumont című tanulmányát, amely rendkí
vül nagy segítséget nyújtott ezen dolgozat elkészítéséhez. 5

A 19. század végéig számosán foglalkoztak a Mithras-misztériummal és an
nak emlékeivel. Megjelentek értékes és kevésbé értékes munkák, s ezekben a 
munkákban napvilágot láttak fontos vagy éppen meghökkentő gondolatok, 
mégis a Mithras-kutatás modern története a 19. század utolsó évtizedében, 
Franz Cumont tudományos pályára lépésével vette kezdetét. 6

A belga Franz-Valery-Marie Cumont (1868-1947) tevékenységéhez köthető 
ugyanis a modern Mithras-kutatás megteremtése, Ez a rendkívüli férfi rakta le 
a modern kutatás alapjait, ám ezen túlmenőleg ő tekinthető ezen tudományte
rület legnagyobb, és sok szempontból mindmáig legnagyobb hatású alakjának 
is. Tevékenysége és személyisége olyannyira rányomta bélyegét a kutatásra, 
hogy az utána föllépő tudósnemzedékek nem egy tagja számára Cumont jelen
tősége — kis túlzással — alig valamivel maradt el Mithrasé mögött. Az újabb 
szakirodalom szóhasználatának teljesen elfogadott eleme egy-egy teóriával 
kapcsolatban a cumont-iánus, precumont-iánus vagy éppen postcumont-iánus 
jelzők használata.

A régészként és klasszika-filológusként egyaránt kiváló Cumont volt az, aki 
még a 19. század utolsó éveiben összeállította, magyarázattal, illetve ismerte
téssel látta el, és kiadta a Mithras misztériumához kapcsolható antik szöveghe
lyeket és az addig ismertté vált tárgyi emlékek, feliratok, régészeti leletek -  
teljesnek szánt -  listáját. A hatalmas forráskiadás címe Textes et monuments 
figurás re/atifs aux Mysteres de Mithra l—íl, és ez a munka még ma is a Mith
ras-kutatás első számú alapművének számít. 7

Ezzel a müvével az ekkor alig harminc éves Cumont egy csapásra az ókori 
vallástörténet kutatóinak legelső sorába lépett. Ez a tény már csak azért is kü
lönösen figyelemreméltó, mivel a századforduló táján és az azt követő évtize
dekben számos nagyszerű tudós tevékenykedett ezen a területen, például 
Richard Reitzenstein, Albrecht Dieterich, Wilhelm Bousset és társaik. A Reli- 
gionsgeschichtliche Schule működése ekkortájt irányította rá a figyelmet az 
időszámításunk első századaiban uralkodó szellemi és vallási áramlatokra. 
Mindezek a vizsgálódások rendkívül ösztönzőleg hatottak a mithraizmus kuta
tására is. Az olyan müvek, mint például Reitzenstein Die hellenistischen

5 Beck, 1984.2002-2115.
A 19. századi irodalom fölsorolását és néhány szavas ismertetését adja CUMONT, 1894—
1897. 3071.

7 CUMONT, 1896-1899.
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yfysterienreligionen, vagy Das iranische Erlösungsmysterium című munkái 
közvetve vagy közvetlenül hatással voltak számos kortárs, illetve később 
fellépő kutató szemléletére.8

Ám a Mithras-kutatás irányát mégis Franz Cumont jelölte ki, méghozzá 
több tudósnemzedék számára. A már említett, általánosan TMMM-ként rövi
dített forráskiadásában Cumont igen meggyőző értelmezését, rekonstrukcióját 
adta Mithras misztériumának. Ez az értelmezés, amelyet azután Cumont 1903- 
ban külön monográfia formájában is megjelentetett,9 azonnal háttérbe szorítot
ta az összes korábbi teóriát. Cumont elmélete uralkodóvá, szinte kizárólagossá 
vált. Ezt vették át és ismertették a nagy összefoglaló munkák (például R. Pet- 
tazzoni vagy S. Angus a misztériumvallásokról szóló könyvei), a lexikonok és 
enciklopédiák (legyen elég itt a Reaíenzyklopedie, illetve az angol nyelvte
rületen igen nagy tekintéllyel bíró Hasüngs szócikkére utalni), s Cumont véle
ményét visszhangozták a tudományos ismeretterjesztő írások szerzői is.10

Mivel Cumont elmélete -  mint majd látni fogjuk, valóban hosszú évtizede
ken át -  ilyen kitüntetett és meghatározó helyet foglalt el a mithraizmus kuta
tástörténetében, indokolt, hogy megkíséreljem itt röviden fölvázolni annak né
hány legfontosabb elemét. Cumont a római Mithras-misztériumot az iráni 
mazdáizmus római formájának, egyfajta mazdáista szektának tartotta. Az iráni 
Mithra istenséget, akinek szerepét és jelentőségét Zarathustra igyekezett minél 
inkább csökkenteni, az Akhaimenidák által Kísázsiában letelepített mágusok 
kultuszuk központi figurájává tették. A nyugati mithraizmus doktrínái végle
ges formájukat az emberek tömegeit, eszméket és vallásokat egyaránt moz
gásba hozó makedón hódítás és uralom korában nyerték el. A mithraizmus ek
korra vált -  az idegenek elől való elzárkózás (és nem a görög misztériumok 
utánzásának) szándékától vezérelve -  beavatási fokozatok szerint rétegződött 
misztériumvallássá.

Amíg az istenalak Iránból nyugat felé vándorolt, és eljutott Kisázsia nyugati 
felébe, addig számos idegen hatás épült be kultuszába. Mezopotámia földjén 
például megfertőzték az asztrológiai tévtanok, a csillaghit, a fatalizmus, és 
ugyanitt Mithras alakja valamelyest összekapcsolódott a babiloni napisten, Sa- 
mas képzetével. Kísázsiában azután a bennszülött kultuszokból és azok erő
szakos szertartásaiból vett át egyes elemeket. A mithraizmus ekképpen megle
hetősen eltávolodott a letisztult zarathustrai koncepciótól, „barbárabbá” vált.

K REITZENSTEIN, 1910.; illetve REITZENSTEIN, 1921.
* CUMONT, 1902.

1<! PETTAZONL, 1924.; A n g u s , 1925. A lexikon-szócikkek: RE 15.2. 2131-2156 (WÜST); 
JONES. é. n. 752-759. Az ismeretterjesztő munkák közül kiemelkedik WESENDONK, 
1919.
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Csekély mértékben, de görög hatás is érte a mithraizmust. A mágusok saját 
istenalakjaikat bizonyos mértékig összekapcsolták az olymposi istenek képze
teivel, ám úgy, hogy azok -  különösen maga Mithras -  megőrizhették iráni 
jellegüket. A filozófiai iskolák közül leginkább a sztoicizmus egy-két elvének, 
például a sztoikus apatheiának az integrálódása érhető tetten a Mithras-kul- 
tuszban. A kultuszábrázolások ugyanakkor hellenisztikus kultúrkörben alakul
tak ki. így például a valamennyi mithraeum központi helyét elfoglaló bikaölő 
Mithras (tauroctonia) ábrázolását Cumont Pergamon művészeti iskolájából 
{í. e. 200 k.) származtatta. Ám Mithras kultusza mindezen hatások ellenére, 
hála a mágusok konzervativizmusának, döntően -  és ez Cumont elméletének 
legfontosabb alapeleme -  iráni jellegű maradt. Az asztrológia, a csillagokra 
utaló szimbólumok szerepeltetése nem tartozott a kultusz lényegéhez, csak ar
ra szolgált, hogy elkápráztasson és megtévesszen minden külső szemlélőt, 
illetve neofitát. A felületes görög hatás pedig nem változtatott azon a tényen, 
hogy a mithraizmus volt a legkevésbé hellenizálódott, s ezáltal a görögök szá
mára legkevésbé szimpatikus keleti kultusz.

Annál nagyobb sikere volt Mithrasnak — az i. sz. 1. század végétől -  a róma
iak körében, és ebben komoly szerepet játszottak az iráni és a római nép közös 
vonásai, a katonai erények tisztelete, a hódító szándék. Ráadásul a mithraiz
mus -  bár sok szempontból primitívebb volt több más keleti kultusznál — 
elterjesztette a nyugati világban a dualizmus eszméjét, Az iráni dualizmus ma
gyarázatot adott a rossz, a gonosz létezésére, etikája pedig katonai engedel
mességet követelt, és ez nagyon is megfelelt a római karakternek, mentalitás
nak. Mithras halhatatlanságot, igazságtételt és testi feltámadást ígért mind
azoknak, akik vállalták a gonosz elleni kíméletlen és szünet nélkül folyó 
harcot. Azt a harcot, amelyet maga a legyőzhetetlen Mithras vezet, és amely
nek ügyét ő is fogja majd diadalra vinni az idők végezetén. A mithraizmus 
harcos, küzdő jellegének (és férfias, a nőket kirekesztő karakterének) bizonyí
téka, hogy a vallás legfontosabb társadalmi bázisa és terjedésének legfőbb elő
mozdítója a hadsereg volt.

Amikor Cumont megkísérelte rekonstruálni a vallás doktrínáit, akkor tulaj
donképpen két fő forrásra támaszkodott: az összegyűjtött ikonográfiái anyag
ra, illetve a túlnyomórészt jóval későbbre datálható iráni vallásos szövegekre, 
például a 10. sz. körül írásba foglalt Bundahisnre. A nem iranista Cumont az 
iráni vallási képzetek, illetve a -  görög istenvilággal szinte állandóan megfe
leltetésbe hozott -  perzsa mitológia alkalmazásával értelmezte a Mithras-szen- 
télyekben, a barlangot idéző mithraeumokban fellelhető képi ábrázolásokat.

Mithras bikaölésének jelenetét Cumont teremtő aktusként, illetőleg áldozat
bemutatásként azonosította, ahol a mellékszereplők a jó és a rossz dualista 
szembenállását jelképezték. A kulcsjelenet körül megjelenő többi ’-p pedi : 
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Mithras élettörténetét mesélte el a hívők számára, s Cumont igen hatásosan 
bár a fantáziának talán túl nagy szerepet juttatva -  rekonstruálta is ezt a törté
netet. Mithrasban a hívők ugyanakkor nemcsak teremtöt, de megváltót is lát
tak, valamint legyőzhetetlen hőst, aki a gonosz Ahriman elleni harcot vezeti.

Mindemellett Mithras a kultusznak csak főszereplője, hőse volt, de nem a 
főistene. Cumont teóriája szerint a föisten — az előkerült szobrokon oroszlán
fejje! és kígyóktól körülfont testtel ábrázolt -  szintén iráni eredetű Zurván 
(a görög terminológiába átültetve Kronos, illetve Aión), a határtalan idő meg
testesítője volt. Ám Zurvánnál aktívabb szerepet játszott a mitológiában az 
iráni Ahura Mazdá mithraista megfelelője: Jupiter-Zeus-Oromasdés.

A Mithras-misztérium képzetei szerint a lelkek az állócsillagok közül eresz
kednek le az anyagi világba, s kerülnek be a test börtönébe. A mithraista hívő 
lelke azután a halál bekövetkeztekor kiszabadul ebből a börtönből, és visszatér 
az állócsillagok közé. A lélek égi utazása során áthalad a bolygók hét szférá
ján, s minden egyes szférában levet magáról egy-egy tulajdonságot, emberi 
gyengeséget. Ugyanakkor ezek a képzetek kiegészültek többek között a testi 
föltámadás és a végítélet mozzanatával is. Cumont ezeknek az ellentmondá
soknak a létét azzal magyarázta, hogy az abszurditás és a doktrínák inkohe
renciája a régi pogány vallások lényegéből, alapvető hamisságából fakadt.

Cumont a későbbi müveiben még számos részlettel gazdagította, árnyalta 
azt a képet, amelyet a mithraizmusról megrajzolt. A rekonstrukció bővítéséhez 
rendszerint egy-egy új régészeti föltárás, lelet teremtett alkalmat. Amikor pél
dául előkerült a németországi Dieburgból az ún, Phaeton-dombormü, akkor 
Cumont erre hivatkozva -  amellett, hogy igazolva látta a mágusok befolyását 
a nyugati Mithras-kultuszra -  új elemekkel bővítette a mithraikus eszkatológi- 
ával kapcsolatban kifejtett elméletét. E szerint az iráni képzetekből származta
tott koncepció szerint a világkorszakok egymást váltják egészen a Nap korsza
káig, amikor az idők végezetén Mithras (=Phaeton) majd tüzbe fogja borítani 
az univerzumot.11

Amint az már az előbb említett barbár, illetve primitív jelzőkből is kiderül
hetett, Cumont szemlélete 19. századi volt. Munkáiban lépten-nyomon talál
kozhatunk ilyen és ehhez hasonló kitételekkel, ítéletekkel. A mithraizmus és a 
többi keleti kultusz nyugati térhódítását például úgy értékelte, hogy „Európát 
sohasem fenyegette annyira az ázsiaivá válás veszélye, mint az i. sz. 3. szá
zadban.”12 Ugyanakkor ezek a ma már mosolyt vagy esetleg visszatetszést 
kiváltó megjegyzések semmivel sem csökkentik Cumont tudományos jelentő
ségét, mint ahogy nem befolyásolták munkásságának továbbélő hatását sem.

11 Cumont, 1931. 29 96.
12 Cumont, 1902. 35.
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Jól illusztrálja Cumont nagy tekintélyét az ún. Mithrasliturgia esete. Ennek 
az 1857-ben ismertté vált, és azóta Párizsban őrzött görög nyelvű papirusznak 
a szövegét 1903-ban Albrecht Dieterich jelentette meg nyomtatásban.*3 Diete- 
rich véleménye az volt, hogy a szöveg autentikus forrásnak tekinthető a 
Mithras-kultuszra vonatkozólag. Cumont elutasította ezt az interpretációt, és 
az iratot szélsőségesen szinkretista jellegűnek minősítve, kirekesztette azt a 
mithraizmus forrásainak köréből. A kutatótársadalom azonosult Cumont ítéle
tével, és csak az 1970-es évek végén kockáztatta meg néhány kutató a felte
vést, hogy a szöveg és a roithraista tanok között mégiscsak direkt összefüggés 
állhat fenn. 14

A mithraizmus kutatásán túlmenően Cumont 1906-ban nagyhatású össze
foglaló munkát írt Les religions orientales dans le paganisme romain címen, 
de foglalkozott többek között azzal a kérdéssel is, hogy milyen szerepet ját
szott az asztrológia vagy a túlvilághit a görögök és a rómaiak között. Könyvei 
általában franciául, németül és angolul is megjelentek, és rendszerint mindhá
rom nyelven több kiadást értek meg. 15

Cumont előzőekben ismertetett elmélete határozta meg tehát a Mithras- 
kutatás irányát többé-kevésbé egészen a hetvenes évekig. Ez a kijelentés azon
ban pontosításra, illetőleg némi korlátozásra szorul. Ugyanis Cumont elméle
te, minden esetenkénti sarkosságával együtt is biztosított némi mozgásteret, 
értelmezési szabadságot a kutatóknak, s ők éltek is ezzel a lehetőséggel. 
Cumont életében ez a mozgástér, érthető okokból szűkebb volt, ám -  amint 
majd látni fogjuk -  az ötvenes, hatvanas években megváltozott a helyzet. 
Mindamellett Cumont -  a század első felében érvényesülő -  „egyeduralma” 
korántsem jelentette azt, hogy nem születtek más szerzők tollából is fontos, 
a mithraizmus témakörét érintő írások. Ekkoriban jelent meg Clemen perzsa 
vallástörténeti, illetve Turchinak a hellenisztikus misztériumvallásokra vonat
kozó forráskiadása is. 10

Az 1930-as évek Mithras-kutatásának irodalmából két igen érdekes munkát 
szeretnék kiemelni. Az első ezek közül Fritz Saxl 1931-ben megjelent, Miíh- 
ras: typengeschichtliche Untersuchungen című könyve. 13 14 * * 17 Az Aby Warburg 
köréhez tartozó, majd — az alapító 1929-es halála után -  a Warburg könyvtár 
vezetésének feladatát ellátó Saxl az ikonográfiái elemzésen keresztül közeií-

13 D ieterich, 1903.
14 Pl. BECK, 1977/78b. 87-147.
13 Megemlítendő munkája még a Bidezze! közösen írt: BlDEZ -  C u m o n t , 1938. -  Cumont 

személyiségének és munkásságának tárgyilagos, ugyanakkor rendkívül eredeti megköze
lítésű ismertetését adja: M o m i g u a n o , 1988. 135-149.

Ih Clem en , 1920., illetve TURCHl, 1923. Ilyen munka volt még LOISY, 1930.
17 Sa x l , 1931.
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tette meg témakörét. Mithxas alakjának képzőművészeti őstípusát keresve a 
Cumontéhoz hasonló utat bejárva, de nálánál alaposabb nyomozást folytatva -  
ő is Nikéig, az athéni Akropolis Niké-templom balusztrádjának egyik -  bika
áldozat bemutatását ábrázoló -  jelenetéig jutott el. Az ikonográfiái elemzésből 
levont következtetésekkel meglehetősen merészen élve, megkísérelte a képi 
ábrázolások — kultuszhoz kötődő — földrajzi elterjedésének folyamatát is föl
vázolni. Ugyancsak hasonló merészséggel értelmezte a kultikus ábrázolások 
mélyén meghúzódó vallásos doktrínákat. Vizsgálta a mithraikus elemek meg
jelenését, továbbélését a keresztény művészetben, illetve a mithraikus és a ke
resztény képzőművészet egymással rokonítható vonásait. Bár több kutató 
vitatta Saxl munkájának néhány megállapítását, a mű értékét és eredeti szelle
miségét senki sem vonta kétségbe.

A harmincas években megjelent másik munka, amelyet ismertetni szeret
nék, egy alig hat oldalas folyóiratcikk, A. D. Noék The Genius o f Mithraism 
című írása. 18 A szerző, Arthur Darby Noék cambridge-i professzor, kiváló 
klasszika-filológus és vallástörténész volt, aki remek esszéiben az antik val
lástörténet szinte minden kérdésével foglalkozott. A Journal o f Román Studies 
1937-es évfolyamában közölt cikkben Noék új szempontokat érvényesítve és 
eredeti szellemben, gyakran igen érdekes párhuzamokat vonva, próbálta meg
határozni a mithraizmus specifikumát. Néhány sorban összefoglalva ezt az 
amúgy is rendkívüli módon leszűrt cikket, Noék a következőkben látta a val
lás sajátos jellegét: a mithraizmus szétterjedése nem kötődött etnikai csoport
hoz (ezt a szerző ahhoz a jelenséghez hasonlította, ahogy az eredetüknél fogva 
zsidó eszmék a keresztény hívők által szétterjedtek a Római Birodalomban), 
a kultusz nélkülözte a hivatásos papi réteget, a kuituszdrámát, az erotikus vo
natkozásokat, ugyanakkor saját kozmogóniával és eszkatológiával rendelke
zett. Nock szerint a kultusz ikonográfiája, amely egyszerre hangsúlyozta a 
heroikus és a kozmogónikus aspektusokat, rendkívül konzisztens volt, nincs 
nyoma annak, hogy az idők folyamán a hellenizálódás mértéke növekedett 
volna. Mithras sikerének magyarázata abban rejlett, hogy — szemben a „szen
vedő” keleti istenekkel — legyőzhetetlen hős volt, kimeríthetetlen ereje és 
energiája szerfölött vonzóvá tette, különösen a katonaság körében. Nagyban 
segítette a kultusz elterjedését az a mozzanat is, hogy bár Mithras nem volt 
napisten, mégis sikeresen összekapcsolódott a szoláris képzetekkel. Nock sze
rint a mithraizmus professzionális papság és hivatalos ellenőrzés nélkül sike
resen őrizte meg eredeti karakterét, ám szigora miatt sohasem válhatott volna 
tömegvallássá. Éppúgy nem, mint ahogy a 17. századi Anglia sem válhatott 
kvékerré. Nock egyébként már 1933-as Conversion című munkájában is ha

18 N ock, 1937. 108-114.
225



sonlóképpen jellemezte a római mithraizmus karakterisztikus vonásait, külön 
kiemelve azt, hogy ez volt az egyetlen oiyan kultusz, amely kizárólagos 
zártkörűsége ellenére sem vált gyanússá a római államhatalom számára, sőt 
teljesen elfogadottnak tekintették. 19

A 20. századi Mithras-kutatásnak rendszerint a régészeti föltárások biztosí
tották a legfontosabb új impulzusokat. A régészet időről időre olyan eredmé
nyekkel állt elő, amelyek új ismereteket, új szempontokat, új kihívásokat je 
lentettek a kutatás számára. Egyre több míthraeum vált ismertté, s az előkerült 
szobrok, falfestmények, mozaikok és egyéb kultusztárgyak tovább gazdagítot
ták a mithraizmus tárgyi emlékeinek tárházát. A mithraizmussal kapcsolatba 
hozható feliratok megismerése szintén számos új és hasznos információval 
szolgált a misztériumvallás belső életére, struktúrájára és a Római Birodalmon 
belüli elterjedésére vonatkozólag.

Különösen sikeresek voltak régészeti szempontból a harmincas évek. 
M. Rostovtzeff és munkatársai az ókori Dura-Europos (a mai as-Sálihíya) föl
tárása során, 1934 februárjában, a város északnyugati részén rábukkantak egy 
mithraeumra. Ez a lelet több szempontból is nagy jelentőségűnek bizonyult. 
A szentély meglehetősen jó állapotban maradt fönn, és gazdagon volt illuszt
rálva. Pontosan körülhatárolható volt a szentély működésének időszaka is 
(i. sz. 168—256), a feliratos anyag pedig értékes információkat nyújtott a 
kultusz követőinek társadalmi és etnikai összetételével kapcsolatban. Ám a 
mithraeum megtalálásának igazi jelentőségét maga a helyszín adta. Az egy
kori Dura-Europos ugyanis (ahol egyébként zsinagógát és őskeresztény szen
télyt is föltártak) a Római Birodalom syriai határszélén feküdt, és ezáltal 
végre lehetőség nyílott arra, hogy a kutatók megismerjenek egy keleti kultusz
helyet, és Összevessék azt a birodalom nyugati felében föltárt mithraeumok- 
kal. Maga Cumont szinén a helyszínre utazott és részt vett a feltárási munká
latokban. Cumont-t egészen 1947-ben bekövetkezett haláláig foglalkoztatta a 
Dura-Europos-i mithraeum témája, s az a kihívás, hogy sikerül-e beillesztenie 
azt a már megalkotott modellbe. Erről a kérdésről írta utolsó tanulmányát is, 
amely egyébként már csak jóval a halála után, 1975-ben jelent meg nyomta
tásban. 20

A harmincas években a régészek más színhelyeken ugyancsak találtak a 
mithraizmushoz kötődő nagyjelentőségű leleteket. 1935-ben kezdődött meg 
például az az -  évtizedekig eltartó -  ásatás, amely föltárta a római Aventinu- 
son épült Sancta Prisca templom alatti Míthras-szentélyt. Az itt talált feliratok,

Nock , 1933. 75.
211 R ostovtzelY nek és  m unkatársainak b eszám oló ja  a föltárásról: ROSTOVTZEFF -  B r o w n  -  

WELLES, 1939. -  C um ont írásai a leletről: CUMONT, 1934. 90-111.; illetve CUMONT, 
1975. 151-214.
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töredékességük ellenére, később szintén nagy jelentőségüeknek bizonyultak. 
1 9 3 6 -ban pedig az ugyancsak római Palazzo Barberini kertje alatt bukkantak a 
régészek egy mithraeumra, és innen került elő a talán legszebb (és legismer
tebb) -  tauroctoniát ábrázoló -  falfestmény. 21

Cumont halála, illetve az új régészeti föltárások eredményeinek ismertté vá
lása nem hozott látványos változást a Mithras-kutatás területén. Az ötvenes és 
hatvanas évek kutatói nem szakítottak nyíltan Cumont teóriájával, a kutatás 
nem vett látványosan új irányt. Sőt a 11. világháború után fellépő tudósnemze
dék bevallottan a cumont-i elmélet keretein belül kívánt maradni. Ám valójá
ban ebben a húsz évben a Mithras-kutatás erőteljesen átformálódott. Lassan
ként apró, de jelentős hangsúlyeltolódások következtek be, s az új nemzedék, 
illetve nemzedékek képviselői jó néhány sarkos cumont-i kijelentést árnyal
tabb megfogalmazásra cseréltek. így fordulhatott elő az a helyzet, hogy a 
külső szemlélő, vagyis a nem erre a területre specializálódott kutató éppúgy 
ítélhette Cumont rekonstrukcióját változatlanul érvényesnek, mint meghala
dottnak. 22

A kutatók éltek értelmezési szabadságukkal, s ennek eredményeképpen 
meglehetősen nagy különbségek alakultak ki az egyes koncepciók között. 
A kutatók jó része anélkül, hogy megkérdőjelezte volna a kultusz iráni 
eredetét és jellegét, kezdte egyre erőteljesebben hangsúlyozni a nem iráni, 
hellenisztikus, szinkretisztikus elemek, a filozófiai hatások szerepét. Mások 
viszont Irán területén vagy éppen a védikus szövegekben kerestek új bizonyí
tékokat -  Cumont-éva! megegyező -  véleményük alátámasztására. Ugyan
akkor az új régészeti föltárások, a regionális összegzések, az ikonográfiái 
ismeretek kibővülése szükségképpen valamelyest átrajzolták a mithraizmus 
kialakulásáról és elterjedéséről elfogadott képet. Az ötvenes, hatvanas évek
ben halmozódtak föl azok az új gondolatok és kutatási eredmények, amelyek 
azután a hetvenes években végképp szétfeszítették a cumont-i teória kereteit.

Volt azonban olyan kutató is, aki nyíltan szembefordult az elfogadott 
értelmezéssel. A svéd Stig Wikander nem elégedett meg a cumont-i rekonst
rukció apróbb módosításaival, hanem alapjaiban támadta meg azt. 1951-ben 
megjelentetett tanulmányában megkérdőjelezte Cumont jó néhány kijelenté
sét, rámutatva teóriájának számos sebezhető pontjára. 23 Wikander különösen 
Cumont-nak a kultusz iráni eredetére és kialakulására vonatkozó téziseit vonta 
kétségbe. Bírálatának hatását ugyanakkor erőteljesen csökkentette az a tény,

21 A S. P risca-beli ásatással kapcsolatban kü lön ösen  érdekes: VERMASEREN -  VAN Es s e n , 
1965.

22 A különféle értékelésekre példa: SCHNEIDER, 1969, 862—864.: illetve LATTE. 1960. 3 5 0 -  
353.

23 W ikander, 1951.
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hogy saját elmélete, amely szerint a kultusz eredetét a dunai provinciákban 
kell keresni, elutasítást váltott ki a tudományos közvéleményből. Az elutasító 
bírálatoknak, amelyek között ott találhatjuk Alföldy András írását is, 24 minden 
bizonnyal nagy szerepük lehetett abban, hogy Wikander könyvét nem követte 
a tervezett folytatás. Talán nem túlzás azt föltételezni, hogy Wikander táma
dásának kudarca közrejátszott abban, hogy a kutatók többsége nem kívánt lát
ványosan szembehelyezkedni az uralkodó teóriával.

Wikander elméletének egyik legkomolyabb ellenfele volt a nagy iranista 
Geo Widengren. A tekintélyes és hatalmas erudícióval rendelkező tudós állás- 
foglalása jól példázza azt, hogy hogyan erősítették meg az iranisták a maguk 
tudományterületéről Cumont elméletének pozícióját. Láthattuk, Cumont re
konstrukciójának legfontosabb eleme volt annak a kontinuitásnak a tételezése, 
amely Mithras és az iráni Mithra, még jobban visszatekintve pedig az ősi in- 
doiráni Mitra között fönnállt. Ennek ismeretében érthető, hogy a római 
Mithras-misztériummal foglalkozó tudósok számára komoly súllyal esett latba 
a kérdésben megnyilatkozó iranisták -  és indológusok -  ítélete. Márpedig 
azok Nybergtől Widengrenen át egészen Gershevitchig szinte kivétel nélkül 
egyetértettek Cumont ezen tételével. Ez a mondhatni egyhangú ítélet óvatos
ságra késztette mindazokat a kutatókat, akik esetleg vitatták volna a kultusz 
iráni eredetét vagy jellegét.

Geo Widengren tehát elutasította Wikander nézeteit és több munkájában el
kötelezte magát az iráni eredet és az iráni jelleg teóriája mellett. 25 Sőt még 
pontosabb földrajzi körülhatárolásra is vállalkozott. Eszerint a kultusz eredeté
nek helyét valahol Irán északnyugati határszélén, Armenia és a Kaukázus 
szomszédságában kell keresni.

Az iranisták, illetve indológusok megerősítő állásfoglalásai közül érdemes 
kiemelni, az egyébként egymással vitázó Herbert Lömmel és Ilya Gershevitch 
véleményét. E két tudós új bizonyítékokkal is előállt az iráni, illetőleg a védi- 
kus anyag vizsgálatának kapcsán. Ilya Gershevitch, amikor az Aveszta Mithra 
himnuszát elemezte, egyértelmű kapcsolatot mutatott ki a nyugati Mithras és 
az iráni Mithra között.26 Gershevitch a himnusz Mithrára vonatkozó jelzőiből, 
attribútumaiból vezette le a nyugati Mithras-kuLtusz számos jellegzetes voná
sát. Még nagyobb megerősítést jelentett a cumont-i koncepció számára Her
bert Lömmel egyik kutatási eredménye. 27 Cumont, amikor Mithras tauroctoni- 
áját elemezte, kénytelen volt szembesülni azzal a ténnyel, hogy az iráni 
hagyományban nincs nyoma Mithra és a bikaölés összekapcsolódásának.

24 ALFÖLDY, 1952. 363-368.
25 Pl. Widengren, 1954. 16-90; 1955. 46-134; vagy WIDENGREN, 1965. 222-232.
26 G e r s h e v it c h , 1959. 61-72.
27 Lö m m e l , 1949. 207-218.
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Cumont ezt azzal magyarázta, hogy Zarathustra reformja kiirtotta az erre 
vonatkozó utalásokat. Cumont csak a BundahismQ tudott hivatkozni, ám a 
bika megölésének aktusát e szerint a szöveg szerint nem Mithra, hanem a go
nosz Ahriman, illetve a megváltó Saoáyant (Szaosjant) végezte el. Lömmel 
fölhívta a figyelmet arra, hogy a Yajurveda (Jadzsurvéda) egyik részlete 
szerint Mitra, vonakodva bár, de részt vett Soma (Szórna) isten föláldozásá
ban. Ez az áldozat kozmogónikus dimenziókkal rendelkezett, s ami még fon
tosabb: összefüggés volt kimutatható Soma és a bika képzete között is. 
Lömmel munkája igazolni látszott azt a föltevést, hogy Mithras bikaáldozata 
iráni, indoiráni hagyományra vezethető vissza, s csak Zarathustra tevékenysé
gének eredményeképpen veszett nyoma az ezt bizonyító iráni anyagnak. Meg 
kell említeni ugyanakkor, hogy Lömmel elméletének kiindulópontját többen is
megkérdőjelezték.

Akadt olyan iranista is, aki vitatta Cumont elméletének egy-egy elemét. Itt 
elsősorban J. Duchesne-Guillemin, illetve R. C. Zaehner nevét lehet megemlí
teni. Ők -  egymástól függetlenül -  kétségbe vonták az ún. „oroszlánfejü isten
ség” azonosítását Zurvánnal.28 Ám bírálatuk -  paradox módon -  inkább erősí
tette a cumont-i elmélet pozícióját, mivel mindketten Ahriman személyével 
kapcsolták össze az „oroszlánfejű istenséget.” Vagyis jóllehet megkérdőjelez
ték a rekonstrukció egyik elemét, de belül maradtak az iráni vallási képzetek 
értelmezési rendszerén, és ezzel csak megerősítették a rekonstrukció egészét. 
Véleményükkel egyébként kisebbségben maradtak, mivel a kutatók túlnyomó 
része kitartott Cumont azonosítása mellett. Ez a helyzet jó ideig nem is vál
tozott, mígnem azután a hetvenes évektől az „oroszlánfejű istenség” figurája 
vált a Mithras-kultusz témakörének egyik legvitatottabb kérdésévé.

Visszatérve a mithraizmust a római világ közegében vizsgáló kutatásokra, 
az ötvenes évek munkái közül ki kell emelni E. Will 1955-ben megjelentetett 
könyvét. 29 Will, akárcsak korábban Saxl, a képi ábrázolásokon keresztül köze
lítette meg a mithraizmust. Ám Will óvatosabban járt el, és inkább az ábrázo
lások különféle variánsaira, típusaira, azok földrajzi körülhatárolására 
koncentrált, és kevésbé törekedett arra, hogy a képi világból merész következ
tetéseket vonjon le a vallás tantételeire vonatkozólag. Vizsgálódásának ered
ményeképpen Will elvetette a tauroctonia ábrázolásának visszavezetését az 
i. e. 2. századi Pergamonba, s elvetette azt a következtetést is, hogy Mithras 
akarata ellenére, szánakozva viszi véghez tettét. Will megkockáztatta azt a 
hetvenes években azután már határozottabban hangoztatott -  föltevést, hogy a 
későbbi római mithraizmus szülőhelyét az i. e. 1 . századi Kisázsia keleti

2* D u c h e s n e -G u il l e m in , 1955. 190-196.; illetve Z a e h n e r , 1955.
29 W ill, 1955.
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részén kell keresni, talán Kilíkiában. Egy olyan területen, ahol Will szerint tel
jes volt a különféle keleti és a hellenisztikus elemek összevegyülése. 
Ugyanakkor Will a kultusz formálódásában és történetében kiemelt jelen
tőséget tulajdonított Germaniának. Fölhívta a figyelmet arra is, hogy a dunai 
régióban a Mithras-ikonográfia érintkezésbe került a különféle lovasistenek, 
illetve Jupiter Dolichenus ábrázolásaival.

Az ötvenes évek második felében vált a Mithras-kutatás vezéralakjává a 
holland Maarten J. Vermaseren. A Cumont örökébe lépő Vermaseren, akár
csak nagy elődje és példaképe, rendkívül tevékeny tudós volt és hatalmas élet
művet hozott létre. Működési területe nemcsak a Mithras misztérium témájára 
terjedt ki, hanem a keleti kultuszok összességének problémakörére is. Jól pél
dázza ezt annak a kiadványsorozatnak a címe, amelynek -  a tudományszerve
zőként szintén kiemelkedő -  Vermaseren a szerkesztője volt. A leideni Brill 
kiadónál 1961-ben megindult és 1984-ben már a századik kötetnél járó Études 
préliminaires aux religions orientales dans 1‘empire romain című sorozat 
keretében látott napvilágot a hatvanas évektől az egész témakörre vonatkozó 
tudományos irodalomnak szinte valamennyi fontosabb munkája,30 31 32 Vermase-. 
ren mint régész is jócskán kivette a részét a míthraizmusról rendelkezésre álló 
ismeretek gyarapításából, feltáróként és publikálóként egyaránt. Ő állította 
össze és jelentette meg 1956 és 1960 között két kötetben, a Cumont hasonló 
munkája óta jócskán megnövekedett régészeti anyagot.3' Bár a Corpus in- 
scriptionum et monumentorum religionis Mithriacae nem nevezhető teljesnek 
vagy hibátlannak, mégis -  akárcsak Cumont forráskiadása, úgy ez is -  nélkü
lözhetetlen alapművé vált.

Vermaseren, amint azt már a Corpus ajánlásában sem titkolta, a Cumont 
munkássága által kijelölt úton kívánt haladni. Elfogadta azt a meghatározást, 
amely szerint a mithraizmus a mazdáizmus római formája, mégis sokat tett 
azért, hogy a Cumont elméletében mutatkozó egyoldalúságokat csökkentse. 
A Mithrasról írott, 1959-ben holland nyelven megjelent, majd 1960-ban fran
ciául, 1963-ban angolul, 1965-ben pedig németül is kiadott monográfiájában' 2 

megkísérelte a kutatás új eredményeit, az újonnan felszínre került régészeti 
leleteket összhangba hozni a cumont-i teóriával. Értelmezésében már valame-

30 Az EPRO-ként rövidített sorozatnak egyébként az első két kötete magyar szerző munkája 
volt: WESSETZKY, 1961.; illetve Ká d á r , 1962. A mithraizmussal foglalkozó, egy-egy 
térség kultuszéletére vonatkozó EPRO kötetek közül megemlítendő például: RlSTOW, 
1974.; WALTERS, 1974.; BLAWATSKY- KOCHELENKO, 1966. és számos további munka, 
amelyek majd a jelen dolgozat hátralevő részében kerülnek említésre,

31 VERMASEREN, 1956-60. A  régészeti eredm ényeket publikáló  egyéb  kötetei például: 
V e r m a s e r e n , 1971.; V e r m a s e r e n  1974.; vagy  a már em lített V e r m a s e r e n  v a n  
E s s e n , 1965.

32 A z itt következő ismertetés az angol kiadáson alapul: VERMASEREN, 1963.
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yest nagyobb szerep jutott a csillagászati (s ennek elválaszthatatlan részeként 
az asztrológiai) vonatkozásoknak, s jobban kiemelte Rómának, a fővárosnak a 
szerepét a kultusz végleges formájának kialakulásában. Vermaseren óvatosab
ban élt az iráni megfeleltetésekkel, ugyanakkor számos új kutatási eredményt 
-  például a Dura-Europos-i leleteket vagy Lömmel teóriáját -  használt föl ar
ra, hogy az uralkodó elméletet alátámassza. Monográfiája abból a szempont
ból különösen érdekes, hogy Vermaseren már sokkal gazdagabb régészeti 
anyagot használhatott fel akkor, amikor a kultuszt és főleg annak belső struk
túráját, illetve doktrínáit elemezte. Ezért talán munkája legértékesebb részei
nek azok a fejezetek tekinthetők, amelyekben Vermaseren a beavatási fokoza
tokat és szertartásokat rekonstruálta és értelmezte, vagy ahol a Sancta Prisca 
mithraeum föltárása során előkerült szövegeket, verstöredékeket ismertette.

Többször említettem már, és talán Vermaseren monográfiájának fölvázolá
sából is kiderült, hogy az ötvenes, hatvanas évek kutatása, jóllehet nem he
lyezkedett szembe nyíltan Cumont teóriájával, de átértékelte és átformálta an
nak számos tézisét. Az apró, vagy aprónak feltüntetett kiigazításokat, finomí
tásokat azonban nem minden kutató nézte jó szemmel. így például Leroy A. 
Campbell 1968-ban már úgy érezte, meg kell védelmeznie a kultusz iráni 
jellegét hangsúlyozó elméletet azoknak a támadásaitól, akik a kultuszt -  mini
malizálva az iráni, illetve keleti elemek jelentőségét -  túlnyomórészt görög
nek nyilvánítják. Mithraic Iconography and Ideology című könyvében33 

Campbell hatalmas mennyiségű tárgyi emléket vizsgált át, az ikonográfiái 
anyagon belül csoportokat és alcsoportokat, típusokat és altípusokat különített 
eí, és rendkívül elmélyült elemzésnek vetette alá az írott forrásokat, beleértve 
az iráni és a védikus, de a görög és latin nyelvű szövegeket is. Campbell meg
közelítését, vizsgálatainak következtetéseit kritikusai szélsőségesen iranizáló- 
nak találták, és valóban Campbell több ponton még Cumont-nál is messzebb 
ment az iráni megfeleltetésekben, az iráni gondolat- és hitvilág még több ele
mét vélte fölfedezni a római Mithras-kultuszban.

Campbell meggyőződése szerint a mithraizmus sokkal inkább a szertar
tások, a szent rítusok vallása volt, mint a spekulatív miszticizmusé. Ezeknek a 
rituáléknak, melyek egy többé-kevésbé ősi, tradicionális teológián és kozmo- 
gónián alapultak, köszönhette a mithraizmus, hogy sikerült ellenállnia a misz
ticizmus, illetve a népszerű görög filozófiai tanok befolyásának. A mithraiz
mus eredeti jellegének ez a szívós ellenállása érvényesült akkor is, amikor ezt 
a dinamikus, az energiában, az aktivitásban kifejeződő vallást megpróbálták a 
görög képzőművészet statikus, morphikus eszközeivel ábrázolni. 34

33 C a m p b e l l , 1968.
34 Ca m p b e l l , 1968.392-393.
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Campbell könyvének tehát kinyilvánított szándéka és végkövetkeztetése 
egyaránt az volt, hogy a Mithras-kultusz alapvetően iráni eredetű vallás volt, s 
iráni jellegű maradt egész története során mindvégig, mert ellenállt a görög 
hatásoknak. Mindezek ismeretében meglepőnek tűnhet, ám ugyanakkor sem
mi sem bizonyítja meggyőzőbben a Mithras-kutatás hatvanas évekbeli főten
denciáját, mint az, hogy Campbell jó néhány elemet emelt be koncepciójába a 
görög filozófiai iskolák, leginkább a (neo)platonizmus tanaiból, 35

A Mithras-kutatásban már régóta érlelődő nagy változást, a látványos fordu
latot a hetvenes évek hozták meg. Cumont elméletének megalkotása, a szá
zadforduló óta eltelt évtizedek alatt számtalan új lelet került a felszínre, s a 
vallástörténeti kutatások módszertana, szemlélete is nagy változáson ment 
keresztül. Cumont eredeti rekonstrukciója körül teljesen megváltozott a tudo
mányos környezet: a modem kutatás a hetvenes években már egészen más
képp tekintett az iráni vallástörténetre csakúgy, mint a római császárkor társa
dalmi, szellemi vagy vallási folyamataira. A hetvenes évekre ugyanakkor 
nyilvánvalóvá vált az is, hogy a legkülönfélébb eltérő vélemények többé nem 
fémek meg a cumont-i elmélet keretei között.

A kutatás új korszakának nyitányát az 1971-ben megrendezett manchesteri 
Első Nemzetközi Mithra(s)-kutatási Kongresszus jelentette. 36 Ezen az összejö
vetelen olyan felszólalások hangzottak el, amelyek nemcsak támadták a 
cumont-i elmélet kizárólagosságát, de végérvényesen meg is szüntették ezt a 
kizárólagosságot. Maga a főszervező, John R. Hinnells, bár nem vetette el tel
jességgel Cumont teóriáját, de felszólalásában rámutatott arra, hogy a római 
mithraizmus számos eleme csak prekoncepció alapján értelmezhető iráni ere
detűként. Ezen állításának igazolásául Hinnells a tauroctonia-jelenet mellék
alakjainak példáját hozta fel, akiket Cumont egyértelműen az iráni dualizmus 
megszemélyesítőiként azonosított. Hinnells fölhívta a figyelmet arra, hogy ezt 
a következtetést semmiféle pozitív bizonyíték nem támasztotta alá. 37 38 Még erő
teljesebb kritikát fejtett ki R. L. Gordon, aki egész mondandóját a cumont-i 
elmélet tárgyalásának (értsd bírálatának) szentelte, amint ezt már hozzászólá
sának a címe is jelezte: Franz Cumont and the Doctrines o f Mithraism.n  Gor
don ugyancsak azzal „vádolta” Cumont-t, hogy a római Mithras-kultuszt 
önkényesen, pusztán spekulációkra alapozva helyezte bele az iráni vallási 
képzetek értelmezési rendszerébe. Gordon megkérdőjelezte az „oroszlánfejü

35 Például CAMPBELL, 1968. 66., 69.; ám ugyanitt a kultusz ellenállóerejét is hangsúlyozza.
36 A kongresszus anyaga: MS. Ebben a kötetben jelent meg Cumont már említett legutolsó 

írása is.
37 H in n e l l s , 1975a. 290-312.
38 GORDON, 1975. 215-248.
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istenség” azonosítását Zurvánnal, 39 csakúgy, mint Cumont-nak a dieburgi 
Phaeton-reliefre alapított elméletét. Gordon ugyanakkor meglehetősen borúlá
tóan nyilatkozott a kultusz rejtett, az utókor számára pedig különösen rejtett 
mögöttes jelentésének megfejthetőségével kapcsolatban. Hinellshez hasonlóan 
állította, hogy Cumont zseniális és komplexitásában valószínűleg felülmúlha
tatlan elméletet alkotott, amely azonban nem volt más, mint misztifikáció. 
Gordon szerint ugyanis illúzió volt azt hinni, hogy a rendkívül forrásszegény 
római mithraizmus rejtélye megfejthető a képi ábrázolások, illetve az iráni 
szövegek segítségével.

Az 1971-es kongresszuson elhangzott bírálatok revelatív hatásúak voltak, 
egyértelművé tették ugyanis, hogy megszűnt a cumont-i teória egyeduralma. 
Ennek a „tabunak” a kiiktatása minden bizonnyal nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a hetvenes évek meghozták a mithraizmus kutatásának új reneszánszát. 
A manchesteri kongresszust követően még két hasonló értekezletre került sor 
a hetvenes években, 1975-ben Teherán, majd 1978-ban Róma és Ostia adott 
otthont a kutatók összejövetelének.40 Megalakult a Society fór Mithraic 
Studies, és 1976-ban megjelent a Journal o f Mithraic Studies első évfolyama 
is. A folyóirat három meghatározó személyiségévé Hinnells, Gordon, vala
mint Roger Beck, a torontói egyetem professzora vált.

A mithraizmus kutatásának ez a felvirágzása nem korlátozódott a római 
Mithras-kultusz témakörére, A kongresszusok és a folyóiratcikkek éppúgy 
foglalkoztak a védikus Mitrával, a párszik Mithra-ünnepével, vagy a Kusán 
birodalomban kimutatható míthraista elemek kérdésével is. A szerzők között 
ott találhatjuk Georges Dumézilt éppúgy, mint Mary Boyce-ot. Paradox mó
don a cumont-i teória trónfosztása egyáltalán nem szűkítette a kutatás terepét, 
sőt létrejött egyfajta folyamatos és gyümölcsözőnek ígérkező interdiszcipliná
ris eszmecsere.

A lehető legtágabban értelmezett -  földrajzilag Britanniától Indiáig terjedő 
-  mithraizmus kutatásának ez a látványos föllendülése nem nélkülözte az ak
tuális politikai szándékokat. Reza Pahlaví Iránja ugyanis -  propagandisztikus 
szempontoktól vezérelve -  nemcsak helyszínt biztosított az 1975-ös tanácsko
zásnak, de fölkarolta és komoly anyagi támogatásban részesítette az imént 
említett folyóiratot is. A sah bukása után ez a pénzügy; támogatás elapadt, mi
vel Khomeini ajatollah síita rendszere nem kívánta tovább finanszírozni a 
Mit(h)ra(s)-kutatást. Ennek következtében a rendkívül izgalmas publikációkat 
közlő Journal o f Mithraic Studies 1980-ban megszűnt.

39 Már említettem, hogy ez a kultuszábrázolás a hetvenes évektől számos érdekes fejtegetés
tárgyául szolgált. Néhány ezek közül: HINNELLS, 1975b. 333—369.; HANSMAN, 1978.
215-227.; illetve JACKSON, 1985. 17-45.

40 A két kongresszus anyagai: EM, 1978; illetve MM, 1979.
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A nyolcvanas évek szakirodalma valamelyest megsínylette a folyóirat meg
szűnését, mint ahogy azt is, hogy ebben az évtizedben nem került sor újabb 
kongresszusra. Ám ez nem jelentette azt, hogy a hetvenes évek szellemi 
felpezsdülése véget ért volna. Nem hiányoztak az új gondolatok 
közzétételéhez szükséges fórumok sem. Az EPRO továbbra is megjelenést 
biztosított a mithraizmus tárgykörében született tanulmányoknak, és többek 
között a nagyszabású Aufstieg und Niedergang dér römischen Welt vallási 
kérdéseket tárgyaló köteteiben szintén számos, a Mithras-kultusz témájának 
szentelt írás került kinyomtatásra.

A hetvenes-nyolcvanas években a kutatás a Mithras kultuszának szinte 
minden apró részletét megvitatás tárgyává tette. A kutatók „új hulláma” a 
tekintélytiszteletet félretéve kérdőjelezte meg a korábbi elméleteket és követ
keztetéseket. A kultusz nyitott, illetve nyitottá vált kérdéseinek megválaszolá
sára számos elmélet született. Ezek a teóriák vagy egy-egy részlet tisztázását 
célozták, vagy komplex értelmezést, megfejtést kívántak nyújtani. Ebben a 
húsz évben nem alakult ki általánosan elfogadott űj szintézis, a különféle el
méletek nem rendeződtek össze egyetlen képpé. Sokszínűség, kaleidoszkóp- 
szerü változatosság jellemezte a hetvenes-nyolcvanas évek kutatását, és az jel
lemzi jórészt ma is. Mindezek után érthető, hogy a Mithras-kutatásnak ezt a 
szerteágazó és polemizáló korszakát nemigen lehet néhány mondatban jelle
mezni. Ezért a következőkben először is megpróbálom e húsz év kutatásának 
leginkább általánosítható vonásait bemutatni, majd pedig ismertetni szeretnék 
néhány kutatási részterületet, hogy ezáltal érzékeltessem a teóriák fentebb em
lített változatosságát.

Amikor a kutatás sokszínűségéről beszéltem, ez csak kevéssé jelentett egy
úttal új színeket. Új színt szinte kizárólag azok a leletek jelentettek, amelyeket 
a régészek szerte az egykori birodalom területén föltártak. A régészet eredmé
nyei közük ki kell emelni az ostiai mithraizmus mind világosabban kirajzoló
dó képét, a római S. Stefano Rotondo alatt, illetőleg Caesareában föllelt mith- 
raeumot, vagy a Ponza szigetéről előkerült leleteket. 41 Ám a korábbi Mithras- 
kép radikális megváltozása csak részben tulajdonítható ezeknek az új informá
cióknak. A Mithras-kutatás „új hulláma” alapvetően a régi, vagyis a már ko
rábban is ismert forrásokból indult ki, ám azokat most szabadon és elfogulat
lanul -  vagy kevésbé idealizálva a helyzetet: más szempontoktól, esetenként 
más prekoncepcióktól vezérelve -  vizsgálta át újra. Ugyanakkor nemcsak a 
források, de a kutatási irányok sem voltak vadonatújak. Nagy részüket az öt
venes-hatvanas évek kutatásai készítették elő, és most csak erőteljesebbé,

41 Róma és Ostia föltárásaival igen részletesen foglalkozott az 1978-as olaszországi kong
resszus. Az izraeli leletről: BULL, 1978. 75—89.
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hangsúlyosabbá váltak azok a nézetek, amelyeknek kifejtését a korábbiakban 
csak halkabban és jóval óvatosabban kockáztatták meg egyes tudósok. Olyan 
elméletekkel is találkozni fogunk, amelyek még régebbi, 19, századi elképze
lésekhez nyúltak vissza. A kutatók most bátran előálltak a legkülönfélébb el
méletekkel, lett légyen szó akár a mithraizmus eredetének és kialakulásának 
kérdéséről, akár a kultusz mögöttes jelentéstartalmának problémaköréről.

A kutatás sokszínűségéhez nagyban hozzájárult az a tény, hogy a különféle 
kutatási terepeken a hetvenes-nyolcvanas évek folyamán is tevékenykedett jó 
néhány olyan tudós, aki kitartott a Mithras-kultusz korábbi, bár részben 
modernizált, revideált rekonstrukciója mellett. A tudósoknak ez a csoportja a 
legkevésbé sem tekinthető marginális jelentőségűnek, mint ahogy ókonzerva
tívnak sem. A sokak által meghaladottnak, elavultnak ítélt cumont-i modell 
túlélte a támadásokat, sőt, amint majd látni fogjuk, képesnek bizonyult új ku
tatási eredmények fölmutatására is. Rendkívüli életerejét és szívósságát mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy számos nagynevű, ám nem a mithraiz
mus témakörére specializálódott tudós nem értesült, vagy nem vett tudomást 
arról, hogy a cumont-i teóriát milyen komoly bírálatok érték.

A Mithras-misztérium eredetének, kialakulásának és elterjedésének problé
maköre volt a hetvenes-nyolcvanas évek kutatásának — mint ahogy egyébiránt 
a mindenkori Mithras-kutatásnak -  az egyik sarokköve. A tudósok a régészet, 
az ikonográfia, illetve a filológia eszköztárát alkalmazva számos teóriát kidol
goztak a nyitott kérdések megválaszolására. Vizsgálat tárgyává tették a legkü
lönfélébb provinciáknak, magának Rómának, illetve a különböző helleniszti
kus királyságoknak a szerepét a mithraizmus kialakulásában, elterjedésében. 
Ugyanakkor nem hiányoztak az Irán és az egyéb keleti területek jelentőségét 
hangsúlyozó elméletek sem. A kialakulás és elterjedés kérdésével összefüg
gésben számos kutató vizsgálta egyes társadalmi rétegek, foglakozási vagy et
nikai csoportok, illetve egyes személyek hozzájárulását a római Mithras- 
kultusz sikeréhez. A következőkben az ezen a területen született teóriák közül 
fogok bemutatni néhány jellemző példát.

Widengren továbbra is úgy találta, hogy a Mithras-kultusz csíráit valahol 
Irán északnyugati határvidékén kell keresni. Sőt, ezen véleményének alátá
masztásául új kutatási eredményekkel, új bizonyítékokkal is előállt. 42 43 Hason
lóképpen megkérdőjelezhetetlennek tartotta Mithras iráni eredetét Carsten 
Colpe, aki kitartott a kisázsiai mágusok szerepének hangsúlyozása mellett is.4j 
Ugyanakkor Colpe kihangsúlyozta a kultusz szinkretisztikus jellegét, amikor a 
misztériumvallást néhány olyan ember konstrukciójának tartotta, akik nem

42 W idengren , 1979. 675-696.
43 Colpe véleménye: COLPE, 1975. 378-A05.
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csak az iráni, indoiráni Mit(h)ra-mitológiát és a zarathustrai dualizmust 
ismerték jól, de otthonosan mozogtak a görög misztériumok és a platonista 
tanok világában is. Ám Colpe szerint a kultusz lényegét a — szinkretisztikus 
hatásokkal együtt is — mindvégig az iráni dualizmus jelentette. A Mithras- 
misztérium kialakulása szempontjából Colpe döntőnek tartotta a pontosi ki
rályság szerepét, akárcsak VI. Mithridates Róma-ellenes harcainak időszakát.

Per Beskow -  más kreatív központok feltételezése mellett -  a bosporusi ki
rályság, illetve Crimea térségének jelentőségét emelte ki, szerinte innen került 
azután a kultusz Moesiába, hogy onnan két útvonalon keresztül szétterjedjen 
az egész birodalomban. 44 Bmest Will korábbi föltevését fogalmazta meg hatá
rozottabb formában, amikor az ikonográfiái elemzés eszközével Kisázsia kele
ti részét jelölte meg a római mithraizmus szülőhelyeként.45 Itt az i. e. 1. szá
zadban az ábrázolás egyes elemei a hellenisztikus Syria befolyásának hatására 
nyerték el végleges formájukat. Will egyébként tauroctonia jelenetével kap
csolatban is egyértelműbben fejezte ki magát, amikor kijelentette, hogy az 
egyáltalán nem áldozatbemutatás, hanem egy legyőzött ellenség kivégzése.

A kisázsiai Kommagéné királyságának, illetve az itt kialakult hellenisztikus 
királykultusznak a szerepét a mithraizmus kialakulásában szintén aprólékos 
vizsgálatnak vetették alá a kutatók.46 M. Speidel pedig egyik tanulmányában 
Parthiának, illetve a római és a párthus hadseregek állandó érintkezésének, 
összeütközésének tulajdonított különös jelentőséget.47 Bár Speidel mindezt el
választotta az eredet kérdésétől, és hangsúlyozta az iráni és római Mithra-, 
illetve Mithras-tisztelet közötti különbséget, mégis a kultusz római térnyerését 
összekapcsolta a Párthia elleni hadjáratokkal, valamint azzal a római szo
kással, amely az ellenség isteneinek megnyerésére, átcsábítására törekedett. 
Egyéb keleti vonatkozásokra irányította rá a figyelmet A. D. H. Bivar, aki töb
bek között a kultuszban kimutatható mezopotámiai hatásokkal foglalkozott, és 
aki baktriai párhuzamokat is fölfedezni vélt.48

A birodalom fővárosának, Rómának a szerepét már korábban jelentősnek 
tartotta a kutatás. A hetvenes-nyolcvanas években azonban még inkább fölér
tékelte a soknemzetiségű Róma fontosságát. Vermaseren 1981-es tanulmányá
ban egyértelműen azon nézetének adott hangot, hogy a Mithras-misztérium 
végleges formáját és dogmáit Rómában nyerte el.49 A kutatók tekintélyes ré

44 B e s k o w , 1978. 7-18.
4:1 WILL, 1978. 527-536.
46 Néhány, a térség szerepével foglalkozó munka: WALDMANN, 1973.; Doerner, 1978. 

123-133., illetve ÜUCHESNE-GUILLEMIN, 1978. 187-199.
47 S p e id e l , 1978.479-483,
48 B iv a r , 1975. 90—105; illetve B iv a r , 1979. 741-751.
49 VERMASEREN, 1981. 96-120. -  Hasonló véleményt nyilvánított például: ROLL, 1977/78. 
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sze hasonló véleményen volt, és ennek csak kisebb részben volt az a magyará
zata, hogy Róma — és kikötője Ostia -  számít a Mithras-kultusz szempontjából 
leginkább föltárt és földolgozott területnek.

Napjainkig számos olyan munka látott napvilágot, amely az egyes római 
provinciák, illetve mai államok területén gyakorolt mithraizmust próbálta meg 
rekonstruálni a régészeti és ikonográfiái vizsgálatok eszközével. Az ilyen 
elemzések általában kiterjedtek annak a megvizsgálására is, hogy volt-e az 
adott térségnek valamiféle speciális hozzájárulása a birodalmi kultuszhoz. Eb
ből a szempontból külön figyelmet érdemelnek a Duna menti térséggel, illetve 
szűkebben véve Pannónia provinciával kapcsolatban napvilágot látott kutatási 
eredmények és vizsgálatok. A magyar kutatók munkássága mellett50 meg kell 
említeni az egykori Dacia leleteit földolgozó román régészet eredményeit, 
csakúgy mint a Balkán két kiváló tudósnőjét, a bolgár Varbinka Najdenovát és 
a jugoszláv Ljubica Zotoviéot. 51

A magyar Tóth István, illetve a már korábban említett Per Beskow is egy
aránt rendkívül kreatív korai központnak tekintette Pannóniát. 52 Mindketten 
hangsúlyozták Poetovio (ma Ptuj) rendkívüli jelentőségét a misztériumvallás 
végső formájának kialakulásában. Mind Tóth, mind Beskow a poetovióí por- 
toriumban (Poetovióban volt a publicum portorii Illyrici igazgatási központja) 
vélte felfedezni azt a közeget, amelyben a mithraizmus eszméi gyökeret ver
tek, illetve ahol a Mithras-misztérium elnyerhette végleges formáját. Az egyik 
poetovióí mithraeumban talált felirat alapján Tóth arra következtetett, hogy 
egy bizonyos Hyacinthus egyike lehetett a mithraizmus „prófétáinak”.

Hyacinthus és a portorium intézményének említése már át is vezetett ben
nünket arra a területre, amely egyes foglalkozási, társadalmi csoportok, illetve 
konkrét személyek szerepét vizsgálta a mithraizmus térnyerésében. A tudósok 
tanulmányozták az államhatalom, a hadsereg, a császári rabszolgák és felsza
badítottak, a kereskedők, a hontalanok, az alsóbb rétegek hozzájárulását a 
Mithras-misztérium sikeres elterjedéséhez. Ezzel összefüggésben különösen 
fontosnak találták a kutatók az államhatalom és a mithraizmus viszonyának, 
illetőleg az uralkodók személyes hozzáállásának az elemzését. 51

50 A főleg régészeti szempontú magyar Mithras-kutatással kapcsolatban, amely külön dol
gozat témája lehetne, lásd: MANGOLD, 1904, 98 100.; NAGY, 1973. 177—178.; illetve 
MÓCSY -  F it z , 1990. 261. és a vonatkozó jegyzetek.

51 Például BERCITJ -  PETOLESCU, 1976.; N a j d e n o VA, 1989. 1397-1422.; illetve ZOTOViC, 
1989. 1014-1037. -Z o to v ic  egy korábbi munkája: ZOTOVtC, 1966.

52 Tóth, 1977. 385-392.; illetve TÓTH, 1991. 45-50., BESKOW, 1980. 1-18.
s3 Az államhatalom és a mithraizmus viszonyáról: SIMON, 1979. 411-428.; illetve 

B e l a r d i , 1979. 385-387, -  Noék nyomán újra nagy hangsúlyt kapott Mithras hasonulá- 
sa/azonosulása Sollal, mint a legitimációt biztosító mozzanat. Lásd még: CfflRASSI 
Co l o m b o , 1979. 649-672.
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Az eredet és a kialakulás kérdése természetszerűleg összekapcsolódott a 
kultusz képzeteinek, belső jelentéstartalmának és struktúrájának problémakö
rével. A hetvenes évek óta a kutatás -  megszabadulva a cumont-i értelmezési 
rendszer „béklyójától” — ezen a területen is új, vagy legalábbis a korábban 
uralkodótól eltérő szemléletet alakított ki magának. A kutatók „új hulláma” a 
korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet szentelt a különféle görög filozófiai 
irányzatok befolyásának, miközben az iráni elemek jelentőségét egyre cseké
lyebbnek ítélte. Az érdeklődés homlokterébe kerültek azok a görög és latin 
nyelvű antik szöveghelyek, amelyek Mithras személyével, illetve kultuszával 
foglalkoztak. A kutatás számára természetesen korábban sem voltak ismeret
lenek ezek a források, ám a hagyományos megközelítés jobbára csak az iráni 
források, illetve az iráni források segítségével értelmezett ikonográfiái anyag 
igazolására használta fel azokat. Ha egy-egy szöveghely ellentmondott a 
cumont-i prekoncepciónak, akkor egyúttal megkérdőjeleződött a hitelessége, a 
kompetenciája is. A tudósok most megváltozott hozzáállással kezdték újra át
vizsgálni ezeket a szövegeket. Különösen nagy érdeklődéssel fordultak példá
ul Porphyrios De antro nympharum című munkája felé. Plotinos tanítványá
nak ez a műve nem más, mint egy az Odüsszeia XIII. énekének néhány sorát 
neoplatonista szellemben -  vagyis a szöveget allegóriaként felfogva — tárgyaló 
értekezés. Ebben a szövegben számos utalás található a mithraizmusra 
vonatkozólag. De hasonlóképp új szemüvegen keresztül kezdték el szemlélni 
a keresztény szerzők beszámolóit, például Origenés Contra Celsum című írá
sát is. A kutatók ezekben a forrásokban egyre több olyan -  főleg platonikus -  
filozófiai eszmét találtak, amelyet összekapcsolhatónak ítéltek a mithraizmus 
kozmogóniájával, szoteriológiájával, eszkatológiájával.

Ezzel az új szemlélettel szemben foglalt állást a francia Róbert Turcan, 
mindazonáltal munkássága elképzelhetetlen lett volna a hetvenes évek fölsza
badult légköre nélkül.54 Bár Turcan, ha lehet ilyet mondani, kisebbségi állás
pontot képviselt, mégis az ő munkássága és különösen Mithras Platonicus 
című könyve jelenti a korszak kutatásának egyik legjelentősebb fejleményét. 
Turcan 1975-ben megjelent könyvében mélyreható vizsgálatnak vetette alá a 
Mithrasról és misztériumáról szóló antik szövegeket, és arra a következtetésre 
jutott, hogy ezek a beszámolók túlnyomórészt nem nyújtanak hasznosítható 
információkat a valóságos kultuszra vonatkozólag. Ezek a szerzők ugyanis, 
közülük is különösen a neoplatonisták, nem az élő vallás képzeteiről tudósítot
tak, hanem saját doktrínáikról. Turcan szerint az antik szöveghelyekből kiraj-

si T urcan leg fon tosab b , a m ithraizm ust tárgyaló m unkái: T u r c a n , 1975.; T u r c a n , 1981.; 
TURCAN, 1988. 243-261.; T u r c a n , 1989. 193-241. — Á lláspontjának  kritikáját lásd pél
dául: G iu f f r É SCRIBONA, 1979. 615-624.
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zolódó kép nem más, mint a neoplatonisták, illetve a neophythagoreusok által 
módszeresen végrehajtott újraértelmezés. Ezek a filozófusok félreértették, de 
még inkább félremagyarázták a mithraizmus eszméit, hogy így azokat saját 
kozmogóniai, szoteriológiai és egyéb tanaikhoz igazíthassák. Turcan kimutat
ta, hogyan értelmezték át ezek a filozófusok lépésről-lépésre az igazi mithraiz
mus képzeteit, és hogyan tették meg munkáikban — Platón Timaiosának 
szellemében — Mithrast teremtő démiurgosnak. Ugyanilyen módszerek alkal
mazásával azonosították Mithrast a Logosszal, és ez a tevékenység eredmé
nyezte azt, hogy az antik szöveghelyek olyan megtévesztő képet rajzolnak a 
Mithras-misztériumról.

Turcan számos, a kutatók többsége által mithraistának elfogadott képzet 
hitelességét vonta kétségbe. Sőt a kultuszt az iráni források alapján szemlélve, 
még olyan elemeket is kirekesztett rekonstrukciójából, amelyeket pedig 
Cumont is elfogadott. Arra a megállapításra jutott, hogy semmiféle bizonyíték 
nem igazolja például a lelkek alászállását a földi világba, illetve halál utáni 
visszatérésüket a szférákon keresztül a csillagokba. Turcan ugyanígy elvetette 
bármiféle személyes megváltás képzetének a jelenlétét a kultuszban, és úgy 
ítélte meg, hogy a valódi, a hívek által gyakorolt mithraizmus ellenállt a helle
nisztikus filozófiai irányzatok spekulációinak. Nem arról volt szó tehát, hogy 
a platonikus filozófiai tanok meghódították a mithraizmust, hanem éppen el
lenkezőleg a mithraizmus hódította meg a filozófusokat, akik úgy találták, 
hogy Mithras misztériumának átértelmezése alkalmas közeget fog biztosítani 
tanaik megfogalmazására.

Turcan alapvetően iráni vallásként jellemezte a mithraizmust. Misztérium- 
vallássá válásának helyszínét ő is Kisázsiában kereste, ahol az észak-iráni ha
gyományok és a görög kultúra kettős hatása alakította ki a római világban 
később elterjedt mithraizmust. A vallás tanait erős sztoikus hatások érték, s 
Turcan nekik tulajdonította az asztrológia megjelenését a kultuszban. Ugyan
akkor elutasította azt — a meglehetősen népszerűvé vált föltevést —, hogy az 
asztrológia inspirálta volna a tauroctonia ábrázolását. Rekonstrukciója szerint 
a mithraizmus szemben a gnosztikus, orphikus, neoplatonista tanokkal, mate
rialista jellegű, egyszerre optimista és szigorú vallás volt. Szemben az előbbi 
irányzatokkal a mithraisták egyáltalán nem érezték valamiféle büntetésnek 
vagy száműzetésnek a földi létet. Ez az optimizmus, ez az evilági aktivitásra 
sarkalló szemlélet hódította meg a különféle posztokon szolgáló császári tiszt
ségviselőket és katonákat. A kollektív jelleget, illetve a teremtés és az idők 
végezetének egyszeriségét hangsúlyozó mithraizmust optimista -  Turcant a 
szabadkőművességre emlékeztető -  vonásai alkalmatlanná tették arra, hogy a 
késő császárkor anarchisztikus viszonyai között a kereszténység sikeres riváli
sává váljon.
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Nézeteit számosán bírálták, ám az antik szövegek forrásértékével kapcso
latban kifejtett szkepticizmusa nem maradt teljesen hatástalan a kutatásra. 
Mindennek ellenére a kutatók tekintélyes része nem adta föl a mithraizmus 
filozofikus jellegét hangsúlyozó álláspontját. Az ilyesfajta interpretációk kö
zül kiemelkedik Reinhold Merkelbach 1984-es Mithras-monográfíája. 55 Mer- 
kelbach ebben a nagysikerű könyvében -  véleményem szerint sikeres -  
kísérletet tett arra, hogy szintetizálva a különféle megközelítéseket, egyetlen 
rendszerbe foglalja a különböző kutatási terepeken született elméleteket.

Merkelbach munkájának első részében egészen az indoiráni képzetekig 
visszavezette az isten bikaáldozatának jelenetét. Megvizsgálta azt a szerepet, 
amelyet Mithra isten az iráni vallásban, illetve társadalomban és államéletben, 
a „feudális jellegű” Perzsia gondolatvilágában játszott. Ezzel kapcsolatban 
Merkelbach különösen az interperszonális kapcsolatok, a kötelesség és a hű
ség fölötti őrködésben látta Mithra szerepét jelentősnek, illetve a jövőbeli 
továbbfejlődés szempontjából meghatározónak. Nyomon követte Mithra alak
jának és szerepének alakulását a hellenisztikus Pontosban, Cappadociában, 
Armeniában és Kommagenében. Ám Merkelbach -  rátérve a római misztéri
umvallás tárgyalására y  rögtön félreérthetetlenül jelezte, hogy a Mithras- 
kultusz alapvetően új jelenség volt a korábbi formációhoz, a korábbi képze
tekhez képest. Szerinte ezt az új jelenséget csak igen kevés mozzanat 
kapcsolta össze Perzsia, vagy akár a hellenisztikus Kisázsia Mithra istenségé
vel. Sőt még ez a kevés ősi elem — mint például a bika föláldozásának jelenete 
vagy a beavatási szertartások néhány archaikus momentuma -  is teljes átstruk
turálódáson ment keresztül. Ezt az új struktúrát a korabeli tudományosság, és 
annak részeként a platonikus világkép határozta meg, aminek következtében a 
nyugati mithraizmus egyfajta asztrális vallássá vált. A vallás középpontjában 
az a doktrína állt, amely szerint a lélek az állócsillagok közül, a hét bolygó 
szféráján áthaladva ereszkedik le a földre, s ezen az útvonalon távozik is el a 
testből a halál alkalmával. (Ezt szimbolizálta a beavatás hét lépcsőfoka és a 
hét fokozat fölött őrködő hét égi istenség.) Ám ezt a visszautat csak azoknak a 
hívőknek a lelke teheti meg, akik életükben eleget tettek Mithras követelései
nek, akik hűségesek voltak és kötelességeiket teljesítették.

Merkelbach a mithraizmus számos elemét vezette vissza Platón Timaios 
című dialógusának képzeteihez, vagy éppen az Állam barlanghasonlatához. 
A hét napjai, a szférák és a planéták éppúgy helyet kaptak Merkelbach értel
mezésében, mint a négy elem vagy az állatövi jegyek. A tauroctonia jelenetét 
Merkelbach -  az Edda, a Rigvéda, illetve az Enuma elis szövegéből vett

55 MERKELBACH, 1984. Korábbi munkái ebben a témakörben: MERKELBACH, 1965. 218- 
257.; M e r k e l b a c h , 1978. 757-764.; illetve M e r k e l b a c h , 1982.
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példák segítségével -  kozmogónikus aktusként értelmezte, ahol a világ az ős
bika föláldozásából veszi az eredetét. A kor szinkretista folyamataival össz
hangban Mithras nemcsak a napisten Sollal vált azonossá, de az orphikus Pha- 
nés-Erosszal, Fannal és Kronos-Satumusszal is. Ebben az értelmezésben tehát 
az „oroszlánfejű istenségben” is Mithrast kell fölismernünk.

A Mithras-misztérium, ez a késő antikvitás szellemiségével olyannyira ro
kon kozmikus vallás nem valamiféle lassú átalakulás révén jött létre. Az új je
lenség ugyanis feltehetőleg egyetlen személy szellemi konstrukciója volt. Ez a 
névtelen géniusz valamelyik hellenizált keleti régióból (Armeniából56 vagy 
P o n t o s b ó l )  származott és ismerte mind a perzsa hagyományt, mind a platőní 
filozófiát. Az új vallás a római társadalom egyes csoportjainak, elsősorban a 
familia Caesaris tagjainak lelki-szellemi igényeit elégítette ki. A mithraizmus 
tartást és önbecsülést biztosító szigorú etikája, amely kizárólag a hűséget és a 
kötelességteljesítést tekintette érdemnek, nagyon megfelelt ennek a -  tevé
kenységét és befolyását tekintve fontos, ám származása és alacsony társadalmi 
presztízse miatt állandó frusztrációnak kitett -  csoportnak. Rajtuk kívül a had
sereg és a birodalmi adminisztráció egyéb képviselői, gyakran vezető tisztség- 
viselői ugyancsak szimpatizáltak a mithraizmus tanaival. Az uralkodók is ro- 
konszenvvel tekintettek arra a vallásra, amely a lojalitástól tette függővé a 
lélek fölemelkedését. Ugyanakkor éppen a lojalitásnak, az engedelmeskedés
nek ez a központi jelentősége vált végzetessé a kultusz számára, amikor a fel
sőség, a császár kereszténnyé vált. A kultusz társadalmi bázisát képező cso
portok, ha mithraistának kívántak megmaradni, szembekerültek saját vallásuk 
legfőbb elveivel, és Mithras misztériuma ezt a dilemmát nem élte túl. 57

A mithraizmusban érvényesülő különféle idegen hatások, illetve a mithraiz
mus által más vallásokra gyakorolt hatások kérdése számos kutatót foglalkoz
tatott. Ezek a kutatók belehelyezték a kultuszt a császárkor szellemi és vallási 
áramlataiba, megvizsgálták viszonyát a gnosztícizmushoz, összevetették a 
többi misztériumvallással vagy éppen a kereszténységgel, illetőleg a maniche- 
izmussah58 Ezzel kapcsolatban kell megemlíteni azokat a kutatásokat, ame-

56 Armeniával kapcsolatban Merkelbach igen érdekes párhuzamokat mutatott ki a mithraiz
mus szertartásai és képzetei, valamint az ezen a területen (i. u. 170 körül) íródott Babyio- 
niaka című lambiichos-regény egyes epizódjai között. Valamint fölhívta a figyelmet arra, 
hogy ezen a területen még az ! 800-as években is emlékeztek Mher (Mithra) hőstetteire, 
igaz ekkor már a népköltészet mesés alakjának tekintették.

57 M e r k e l b a c h , 1984, 162-163., 237-240.
>8 Különösen érdekesek az ezzel a témakörrel foglalkozó alábbi tanulmányok: B ia n c h i , 

1975. 457-465; YAMAUCH1, 1978. 537—563; Ja c k s o n , 1985. 17-45. -  A kereszténység 
és a mithraizmus kapcsolatának szempontjából megemlítendő L e a s e , 1980. 1306-1332. 
A művészeti ábrázolás, illetőleg az ikonográfia szempontjából különösen érdekes: 
TESTINI, 1979. 429-486; illetve DEMAN, 1975. 507-517.

241



Lyek a tipologizálás eszközével próbáltak általánosan elfogadható meghatáro
zást adni a római mithraizmusnak. Ennek a megközelítésnek a legfontosabb 
képviselői olaszok, elsősorban ügo Bianchi, valamint Sfameni Gasparro és 
Cerutti voltak.59 A szándék, hogy a mithraizmust, mint vallási, történeti és tár
sadalmi jelenséget a tipologizálás segítségével körülhatárolják, különösen 
nagy hangsúlyt kapott az 1978-as olaszországi kongresszus tanácskozásain.

Ezen az 1978-as kongresszuson is igen aktívan részt vett, a már korábban 
említett R. Gordon. Ennek az eredeti szellemű tudósnak a munkássága nehe
zen kategorizálható, mivel írásaiban különféle megközelítési módokat alkal
mazott, és érdeklődése számos részterületre kiterjedt. Tevékenysége minden
esetre sokban rokonítható az imént említett olasz tudósok kutatásaival. 
A cumont-i modell által kínált egyszerű, egysíkú értelmezés erőteljes bírálata 
mellett Gordont foglalkoztatta a társadalomtörténeti megközelítés, éppúgy, 
mint a kultusz belső struktúrájának és hierarchiájának kérdése. Megkísérelte 
új szemszögből vizsgálni a beavatási fokozatok szerepét, illetve rekonstruálni 
a mithraeum által megjelenített „szent földrajzot, ” 60

Láthattuk, hogy a kutatás tekintélyes része a mithraizmust egyre inkább az 
antikvitás tudományosságának nívóján álló vallásként interpretálta. Az antik 
tudományosság egyik legtekintélyesebb területe a csillagászat volt. S ennek a 
tekintélynek ekkor még egyaránt teljes mértékben részese volt az asztrológia 
éppúgy, mint az asztronómia. Ezeknek a fogalmaknak az említése átvezet 
bennünket a kutatásnak arra a -  hetvenes évek óta igencsak népszerűvé vált — 
részterületére, ahol a különféle asztrológiai és asztronómiai értelmezések 
találhatók. Már Merkelbach rekonstrukciójában találkozhattunk számos olyan 
mozzanattal, amely rokonítható ezzel a megközelítéssel, ám látni fogjuk, hogy 
számos tudós Merkelbachnál jóval messzebbre merészkedett a csillagászati 
értelmezések terén.

Amikor a kutatók elkezdtek nagyobb hitelt adni a különféle antik szöveghe
lyeknek, és összevetették azokat a régészeti, illetve ikonográfiái anyaggal, ak
kor mind több csillagászati vonatkozást, asztrális szimbólumot fedeztek föl 
azokban. Ezek a vonatkozások azután -  szoros összefüggésben a filozófia 
befolyásának a felismerésével -  kezdtek a különféle rekonstrukciók egyre 
hangsúlyosabb elemeivé válni. Több tudós is visszanyúlt azokhoz a „pre- 
cumont-iánus” elméletekhez, amelyek még a 19. század derekán születtek. 
A kutatás egyik irányzata szerint a kultusz csiliagvallásként értelmezendő, a 
tauroctonia ábrázolását pedig csillagászati kódként, csillagtérképként kell

59 B ia n c h i , 1979. 3-60.; B ia n c h i , 1984. 2116-2134.; S fameni G a s p a r r o , 1979a. 299-
348.; SFAMENI GASPARRO, 1979b. 349-384.; valamint CERUTTI, 1979. 389-396. 

t>(l Gordon fontosabb munkái: GORDON, 1972. 92-121.; Go rdon , 1976. 119-165.;
GORDON. 1980. 19-99.; illetve GORDON, 1988. 45-88.
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értelmezni. Ezek az asztronómiai és asztrológiai értelmezések képezik a het
venes évek óta a Mithras-kutatás egyik legfontosabb, legérdekesebb irányát. 
A következőkben ezen csillagászati alapvetésű elméletek közül szeretnék be
mutatni néhányat.

W. Lentz már az 1971 -es manchesteri konferencián fölvetette annak a lehe
tőségét, hogy a mithraista szentélyek csillagászati megfigyelések céljaira is 
szolgálhattak. 61 62 A kanadai Roger Beck azután 1973-ban felelevenítette a né
met Stark 19. századi elméletét, amely a tauroctonia jelenetének szereplőit 
csillagképeknek, magát a jelenetet pedig csillagtérképnek tekintette. “ Beck 
nem állította azt, hogy a csillagászati jelentéstartalom áJlt a Mithras misztéri
um középpontjában, ám fontosnak tartotta az asztronómiai vonatkozások 
rekonstruálását. Merészebb elmélettel állt elő Stanley lnsler, aki 1978-ban ki
nyomtatott tanulmányában a következő föltevéseket fogalmazta meg: a tau
roctonia kétféle jelbntéstartalommal rendelkezett, egyrészt a téli napforduló 
pillanatát, a Nap újjászületését, a tél halálát szimbolizálta, másrészt pedig ho
roszkóp volt, vagyis egy adott történelmi pillanat csillagászati konstellációja, 
lnsler mindezt összekapcsolta az iráni Mithrakána ünnep időpontjával, ugyan
is szerinte annak áprilisi időpontja, legalábbis az i. e. 2 . században egybeesett 
azzal a csillagászati együttállással, amelyet a tauroctonia ábrázolt, lnsler értel
mezése szerint amennyiben létezett dualizmus a nyugati mithraizmusban, 
akkor az a tél és a nyár -  a tauroctonia által megjelenített -  szembenállásán 
alapult. 63

Az 1978-as konferencián az olasz Alessandro Bausani az ősi közel-keleti 
oroszlán-bika párviadal csillagászati jelentőségével, illetve annak szimbólum- 
rendszerével hozta összefüggésbe Mithras bikaölésének ábrázolását. 64 1980- 
ban azután Michael Speidel kiadta Mithras-Orion című könyvét, amelyben 
újabb asztronómiai megfejtést tárt az olvasók elé. 65 Mindmáig számos érdekes 
elmélet, tanulmány született, amely a kultusz csillagászati vonatkozásaival 
foglalkozik. Még olyan szerzők is részt vettek az ejméletgyártásban, akik az 
asztrológia felől érkeztek a Mithras-kutatás terepére. így például könyvet irt a 
Mithras-misztéríumról a német nyelvterület ismert asztrológusa, Alexander 
von Prónay. 66 A nyolcvanas évek második felében azután két kutató állt elő 
komoly kutatási eredménnyel, illetve megfontolásra érdemes elmélettel: 
Roger Beck és Dávid Ulansey.

61 L e n t z , 1975. 358-377.
62 1973-as mondandójának összefoglalását adja: BECK, 1977/78a. 1-17.
63 INSLER, 1978. 519-538.
64 BAUSANI, 1979. 503-515.
6i SPEIDEL, 1980.
66 Pr ó n a y , 1989.
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Roger Beck 1988-ban megjelent Planetary Gods and Planetary Orders in 
the Mysteries o f Mithras című könyvében, korábban is képviselt nézeteinek 
szellemében tett kísérletet a csillagászati elemek szerepének rekonstruálásá
ra .67 Beck azért tartotta különösen fontosnak ezt, mert így az asztrológia -  zárt 
rendszert alkotó és önmagában logikus — szabályrendszerének ismeretében a 
kutatás egy lépéssel közelebb kerülhetne az amúgy rendkívül forrásszegény 
mithraizmus jobb megismeréséhez.

Beck szerint az asztrológia a kor tudományosságának részeként került be a 
misztériumba, s ott összekapcsolódott a vallás fö -  már Cumont által is fölis
mert — doktrínájával, a lelkek égbeli utazásának, leereszkedésének és fölemel
kedésének hitével. Az asztrológia soha nem képezte a vallás leglényegesebb 
elemét, ám jóval több volt egyszerű intellektuális játéknál. A mithraizmus 
azért olvasztotta magába az asztrológia számos elemét, hogy igy olyan szim
bólum- és jelrendszerre tegyen szert, amely egyszerre közérthető, elfogadott 
és tekintéllyel bíró. A Míthras-kultusz sikeréhez nagyban hozzájárult ez a lé
pés, mert a nagy múltra visszatekintő káldeus tudomány, az asztrológia révén 
a mithraizmus megszerezte magának az ősi tudás birtoklásának látszatát. Ez 
által a mithraizmus közérthető és az ősiség érzetét keltő formába önthette 
képzeteinek, ideológiájának újszerű elemeit. Beckhez hasonló nézeteket han
goztatott több ízben Gordon is, külön aláhúzva a társadalmi, a politikai elfoga
dottság növelésének szándékát a mithraisták részéről. 68

Következtetéseiben jóval messzebb ment Becknél Dávid Ulansey. Ő 1989- 
ben jelentette meg The Origins o f the Mithraic Mysteries: Cosmology andSal- 
vation in the Ancient World című nagy hatást és vitát kiváltó könyvét. Ebben a 
könyvben Ulansey komplex rendszerré építette ki azt a csillagászati alapú 
megfejtést, amelyet már korábbi írásaiban is fölvázolt.69 Ulansey kiinduló
pontja az volt, hogy -  a tauroctonia jelenetét, illetőleg az isten testtartását és 
ruházatát elemezve -  Mithrasbati fölismerte Perseus figuráját. Ulansey azon
ban nem elégedett meg az ikonográfiái azonosítással, hanem azt történeti- 
földrajzi és csillagászati síkon is végigvezette. Ulansey következtetései szerint 
a mithraizmus szülőhelye a -  Perseust különösképpen tisztelő -  kilikiai Tarsos 
városa volt. Az itteni, a sztoikus tanokban és a csillagászatban egyként járatos 
művelt társaság teremtette meg a mithraizmus szellemi konstrukcióját. Ennek 
a konstrukciónak az alapja pedig Hipparchos i. e. 128 körülire datált fölfede
zése volt, vagyis az a fölismerés, hogy a tavaszi és őszi napéjegyenpont

67 BECK, 1988. -  Korábbi munkái közti! már idézett tudománytörténeti áttekintése mellett 
megkell említeni: BECK, 1976. 1-19.; B e c k , 1977/78b. 87-147., B e c k , 1979. 515-530.

61< Pédául GORDON, 1988. 45-88.
69 U l a n s e y , 1989. -  Korábbi munkái közül: u l a n s e y , 1986. 33-62.; illetve U l a n s e y , 

1987. 104—110.
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vándorol az ekliptikán: 2100 évet tölt a zodiákus egy-egy jegyében. A sztoi
kus filozófia tarsosi követői ebből a precesszióból egy kozmoszt mozgató ha
tártalan erőnek a létére következtettek. Ennek a világot mozgató erőnek a 
megismerése képezte azt a titkos tudást, amely köré a mithraizmus szervező
dött, és amely tudást a mithraizmus követői gondosan elrejtettek a kívülállók 
szemei elől. ' 0

Ezt a kozmikus istenséget, ezt a kosmokratort személyesítették meg a tarso- 
siak - sztoikus szokás szerint -  egy mitológiai figurával, az általuk különösen 
tisztelt Perseusszal. A tauroctonia jelenete ezek szerint azt a csillagászati pilla
natot jelképezi, amikor a Taurus csillagkép fölött elhelyezkedő Perseus tetté
vel véget vet az előző égi korszaknak és a kozmoszt új helyzetbe, új állapotba 
hozza.

Hogy ez a magas intellektuális szintet föltételező képzet hogyan került a 
kilikiai kalózok közé, és hogy miért nevezték a kultusz főszereplőjét Mith- 
rasnak Perseus helyett, nos Ulansey arra is adott magyarázatot. Azok a kilikiai 
kalózok, akik Plutarchos szerint megismertették a rómaiakkal a mithraizmust, 
nem egyszerű bűnözők voltak, hanem jórészt olyan sztoikus műveltségű egy
kori értelmiségiek, akik a tengereken folytatták Róma-ellenes szabadsághar
cukat. Ezek a férfiak szövetségben álltak a nagy Mithridatésszel, s Ulansey 
szerint az ő személyének és nevének hatására változott meg a kultusz fősze
replőjének neve Perseusról Mithrasra. Vagyis Ulansey elmélete szerint a nyu
gati mithraizmusnak eredetét, kialakulását tekintve semmi köze nem volt a 
perzsiai Mithra istenséghez. 70 71

Ulansey nemcsak a mithraizmus legfontosabb kultuszábrázolását fejtette 
meg munkájában, de az ikonográfia szinte valamennyi elemét sikerült nagy 
meggyőző erővel beleillesztenie elméletébe. Ugyanakkor könyvének sebez
hető pontja volt az a tény, hogy a kép, amelyet Ulansey megrajzolt nem, vagy 
csak alig valamelyest volt összekapcsolható a történeti, a Római Birodalom
ban elterjedt mithraizmussal. Ulansey maga is tisztában volt ezzel a problémá
val, ezért hangsúlyozta, hogy munkájában a kultusz kezdeteit, eredetét kívánta 
rekonstruálni, s nem azt, amivé később vált.

Az Ulansey és számos más tudóstársa által képviselt csillagászati megköze
lítés tekinthető máig a Mithras-kutatás egyik meghatározó vonulatának. Ám a 
kutatók tekintélyes hányada -  követve például Vermaseren 1981-es állásfog
lalását -  szkeptikusan, vagy éppen elutasítóan viszonyult a csillagászati jelen
téstartalom abszolutizálásához. Jellemző Burkertnek az a véleménye, amely 
szerint az asztrológia lehetett az értelmezés egyik síkja, de ez a sík minden

70 U l a n s e y , 1989.40-45., 67-81.
71 Ulansey, 1989.88-90.
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képpen későbbi fejlemény volt magához a valódi misztériumhoz képest. 72 

A jelentéstartalmaknak ezt az egymásra rétegződését emelte ki több írásában 
Hinnells is, aki föltételezte, hogy a mithraizmus kultuszábrázolásai kortól, 
helytől és a beavatottság fokától függően rendelkeztek eltérő jelentésekkel.7j

Hinnells ezzel az állásfoglalásával amellett, hogy óvott a tendenciózus, ön
kényes és kizárólagos értelmezésektől, elismerte a legkülönfélébb eltérő véle
mények létjogosultságát. A különböző elméleteknek ez a békés egymás mel
lett élése jellemezte a hetvenes és nyolcvanas évek kutatását. A kutatás fölis
merte azt, hogy nincsenek, mert nem lehetnek tökéletes válaszok, mint ahogy 
nincsenek többé megkérdőjelezhetetlen bizonyosságok sem. S ez a fölismerés, 
amint azt talán sikerült érzékeltetnem, rendkívül ösztönzőleg hatott a Mithras- 
kutatásra.

Az 1990-es évek kutatásának értékelésére egyelőre még hiányzik a távlat, s 
a hazai könyvtári viszonyok sem könnyítik meg az áttekintést. Mindenképpen 
meg kell azonban említenem néhány rendkívül érdekes munkát. 1990-ben 
újabb német nyelvű Mithras-monográfia jelent meg, és szintén Clauss a szer
zője az 1992-ben kiadásra került Cultores Mithrae című kötetnek, amelyben -  
a kultusz társadalmi hátterének elemzése kapcsán -  számos eredeti gondolat
tal, következtetéssel találkozhat az olvasó. 74 75 Ugyancsak 1992-ben jelent meg, 
és — különösen gazdag képanyaga miatt -  szintén említést érdemel a Lexicon 
Iconographicum Mythologiae Classicae „Mithras” szócikke, amely alapos 
ikonográfiái áttekintést nyújt a mithraizmusról. 73 1998-ban pedig napvilágot 
látott Attilío Mastrocinque izgalmas tanulmánykötete, amelyben a szerző a 
mithraizmus és a mágia kapcsolatát vizsgálja. 76

Az 1990-es évek kutatásáról általánosságban annyi mondható el, hogy to
vább folytatódnak a korábbi tendenciák. A filozofikus, illetőleg az asztrológiai 
értelmezés továbbra is számos kutatót foglalkoztat. A különféle teóriák békés 
egymás mellett éléséről tanúskodott az 1990 szeptemberében, Rómában meg
tartott negyedik nemzetközi Mithras-kutatási konferencia, s azt igazolta az 
1994-ben, Hinnels szerkesztésében megjelent tanulmánykötet anyaga is. 77 

Változatlan intenzitással folynak tovább a régészeti feltárások, legutóbb Tö
rökországban, az egykori Doliche közelében tártak fel a münsteri egyetem

72 BURKERT, 1987. 84. — Egyébként Burkert is osztotta Turcan véleményét és a mithraiz- 
must antignosztikus, optimista és szabadkőműves jellegű kultusznak tartotta.

13 HINNELLS, 1973. 77-89. -  Ugyancsak ezt a többrétegűséget hangsúlyozza HINNELLS,
1984.216.

74 Cla u ss , 1990., Clauss, 1992.
75 VOLKOMMER, 1992a. 583-627. A  képanyag VOLKOMMER, 1992b. 326-368.
16 M a s t r o c in q u e , 1998.
77 SM. 
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régészei két -  barlangban található -  mithraista kultuszhelyet. Új, a régészeti 
eredményeket összefoglaló munkák is megjelentek, különösen a spanyol kuta
tók álltak elő egész provinciák és régiók régészeti anyagát összegző publikáci
ókkal.

Összegzésképpen bátran kijelenthető, hogy a Mithras-kultusz kutatása a 
harmadik évezred küszöbén sem vált érdektelen tudományterületté. A mithra- 
izmus rejtélyei minden bizonnyal még sokáig foglalkoztatják majd a komoly 
tudósokat éppúgy, mint minden nyitott, az ókor története iránt érdeklődő 
embert.
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