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ÁSATÁSOK RÖMÁBAN
A MAGYAROK NEMZETI TEMPLOMA ALATT

Róma történelmi hét halmának egyikén. épp a legmagasabbon, a Caelius-he
gyen emelkedik a magyárok nemzeti szentélye, a Szent István vértanú-szer
papról elnevezett kerek bazilika, a Santo Stefano Rotondo. Az V. század második
felében építették, két évtizeddel azután, hogy a vértanú vélt ereklyéi 450-ben
Palesztinában előkerültek, és a "protomártír" tisztelete attól fogva el is terjedt
az egész Római Birodalomban. A templom sajátos terv szerint épült. Alapraj
zában a jeruzsálemi Feltámadás-szentély meg a római Pantheon kerek alakját
kapcsolja össze a négy világtáj ra beállított egyenlő szárú kereszttel. Ez az, ötlet
később se hagyta nyugton a művészeket. Ilyesféle lett volna a mai Szent Péter
-bazilika is, ha az eredeti terv szerint Bramante építhette volna meg. A kerek
Szent István-templomot, amely a középkor derekán már elveszítette a külső körgyű

rűjét, ezeréves fennállás után V. Mjklós reneszánsz pápa hozatta rendbe, majd
utóbb két "manierista" mester, a Pbmaranciónak is nevezett Cristofano Roncalli
meg Antonio Tempesta ékesítették a vértanúk kínszenvedéseit bemutató freskókkal.
A templomot a magyar alapítású pálosok gondozták. amikor XIII. Gergely pápa
1578-ban a Magyar Kollégiumnak ajándékozta. Míndmáig a Pápai Német-Magyar
Kollégíumhoz tartozik. Jelenleg használhatatlan állapotban van, mert ásatások
folytak benne. Lékai Lászlá bíboros-prímásunk címtemploma sem ez, hanem il
"Szent Terézia", egy jelenkori épület a Villa Borghese közelében.

AZ ASATASOK. Ammianus Marcellinus ókori történetíró szerint a Caelius-hegyen
állt a "jövevények tábora", a Castra peregríncrum, ami azokat akaszárnyaépületeket
jelentette, ahová elszállásolták a birodalom különféle részeiből hivatalos küldetés
ben Rómába jövő katonákat. Ezek voltak a "peregrini" és a "frumentarii" (az
élelmezésügyíek). Az író korában 357 táján más múködő kaszárnya-táborok is
voltak Rómában; bár a praetoriánusoké, a túlkapásai miatt feloszlatott. császári
testőrgárdáé akkor már nem létezett. , .

Tudjuk, hogy a jövevények kaszárnyájában volt fürdő, volt egy templom a
"hazavezérlő" Iuppiter Redux tiszteletére, és még egy másik szentély. Az épületek
részben az ide telepitett ír apácák kórháza alatt vannak. 1905-ben és 1909-ben
a Caeliuson ásatások folytak. Ekkor sikerült feltárni a katonai épületek (kő

barakkok) egy részét. Egymással párhuzamosan hosszú építmények voltak, szo
bákkal. Az előkerült feliratok szerint valóban a peregrinus-katonák elszállásoló
helye volt. Fürdők és szentélyek azonban nem kerültek elő.

Az Elisa Lissi-Caronna professzor-asszony vezetésével most befejezett új ása
tások a kerek Szent István-templom alatti maradványokat tárták fel. Az említett
tábori középületekre most sem bukkantak rá. Elsősorban mindössze egy körülbelül
20 méteres, kamrákból álló helyiség tárult fel, me1lette egy vele párhuzamos folyo
sóval, és ennek falán freskókkal. A freskók Kr. u. 160 tájáról, a tábor fennállá
sának második szakaszából valók. Csak az oldalfolyosó falát díszítik, a kamrákban
nincsenek. Vörös vonalakkal keretezett fehér felületek, amelyekben némi növényi
-mintás díszítés van. Mindez az úgynevezett "A" épülettömbben.

Előkerült továbbá - körülbelül a keresztény templom közepe alatt - egy
torony négyzetes alapozása. Amde a legjelentősebb a harmadík épülettömb: a
Mithrász-szentély. Az ásatók "B" épületnek nevezik.

A MITHRAEUM. Mithrász perzsa fényístenség híre és tisztelete Pompeius
korában .jutott először a latinul beszélő Nyugatra, de csak a II. századtól kezd
ve terjedt rohamosan mindaddig, míg a kereszténység győzelme véget nem ve
tett neki. Terjesztői ázsiai kereskedők. voltak, főleg azonban a római hadsereg.
A görög világ mindvégig idegenkedett tőle. Férfi-vallás volt, katonás erkölcsi!
követelményekkel és hátborzongató próbákból 'álló beavató szertartásokkal.
Szentélyei, a barlangszerűen kialakított mithraeumok kikötőkben, de legkiváltképp
katonai 'táborok közelében maradtak ránk még Britanniában is. A pannóniai Aquin
cumból legalább kettőt ismerünk; a szintén pannóniai Carnuntumban (a mai
Deutsch-Altenburg mellett Ausztriában) hármat. Ezek közül az egyik meglehető-

263



sen nagy, és alighanem benne folyt. le az a szertartás, amelynek során Kr. u.
307-ben Diocletianus császár - társuralkodójával : Maximianusszal, Galeriusszal
és Liciniusszal együtt - beavattatta magát Mithrász titkaiba. Rómában és környé
kén is több mithraeumot találtak, akárhányszor későbbi keresztény templomok
alatt. A Rómával szomszédos Ostiában, amely az ókorban rnintegy ötvenezer
lakosú város volt, tizennyolc Mithrász-szentélyt tártak fel ez ideig az ásatások. Rómá
nak virágkora idején legalább egyrnillót. lakosa volt, vagyis hússzor annyi, mint
Ostiának. Ennek arányában legalább négyszáz mithraeumnak kellett működnie

a főváros területén. A megtalált legismertebbek nyitva állnak a Szent Kelemen
-bazilika és a Szent Prísca-templom látogatói előtt. Szerenesés esetben, enge
déllyel, meg lehet tekinteni azt a két szép mithraeumot is, amely a Circus Ma
ximus közelében meg a Caracalla-fürdő alagsorában épült. Előkerült azonban
Mithrász-szentély a Cancelleria-palota alatt és a Barberini-palotánál is. Végül
a kerek Szent István-templomban most kiásott mithraeum a világon eddig is-
mert legnagyobb alapterületű ilyen szentély. .

Maradványai a mai keresztény templom délnyugati része alatt helyezkednek
el. Ennek a Mithrász-szentélynek két fennállási korszaka volt. Az első időszak

ban az. épület kisebb volt, és a tengelye délebbre haladt, párhuzamosan a maival.
180 táján emelték, a Castra 'peregrínorurrr egyéb helyiségeit alakítva át szentély
céljára. Ebben az időben az oltárfalon a szokásos Mithrász-domborműtől balra
a Napot ábrázoló. freskó volt. Ma már csak egy kevés látható belőle, mert
a keresztény templom alapfala épp középen vágja ketté a képet. Az oltártól
jobbra a Holdat ábrázolták. Ez a kép egészen megvan. .Gyönyörű római fal
festmény: egy női arc a félholdban. A két említett freskóréteg alatt előtűnt egy
ugyanolyan vörös-keretvonalú falfestés, amilyent az "A" épülettömb folyosó
fil.1án találtak. A helyiség tehát eredetileg nem szentély volt, hanem kaszárnya
részből alakították át. A Napot és a Holdat ábrázoló falképek között foglalt
helyet a stukkóból formált domborművű oltárkép: Mithrász, amint megöli a
sötétséget jelképező bikát (Mithrász tauroktónosz). Ez is megkerült. csakhogy
annyira apróra törve, hogy már lehetetlen összerakni. Találtak egy feliratos ol
tárt is. A szentély oldalemelvényel. amelyek a szertartásos lakomához fekvőhelyül

szolgáltak, jóval magasabbak voltak itt, mint a későbbi második szentélyben, .
vagyis a helyiség megnagyobbítása utáni időszakban.

A második épület létesítésekor lebontották az előző szentély északi falát, az
oltárfalon pedig - már az előző mithraeum területén kívül eső darabon - el
falaztak egyajtóbejáratot. A falakra színes márványlapokat utánzó festés került,
olyasféle, amilyent a Calixtus-katakomba első emeletének egyik sírkamrájában is
láthatunk. Ez a festés épp a befalazott ajtón maradt meg igen jól, de látható itt
-ott mellette is. Az így kialakított és immár meglehetősen nagy Mithrász-szen
télyből előkerült két oszlop, méghozzá a helyén állva; sőt az új Mithrász-oltárkép
is. Elődjéhez hasonlóan stukkóból volt, erőszakkaj törték össze, de nem apróra,
hanem talán csak egyetlen pörölycsapással. Ezért - némi lényegtelen hiány
nyal - gyönyörűen összeállítható. Igen teljes: a mítosz minden részlete rajta
van. A bikaölő Mithrásztól balra áll segéd-ístensége, Cautész, felfelé tartott
fáklyával, lábánál a hajnalt jelző kakas. A jobbszélen Cautopatész lefelé fordítja
'a fáklyát, lábánál egy kis bagollyal, Feje fölött a holdistennő, borjak-vonta ko
esiján. Az állatok fölött Éosz lebeg, a Hajnal, kezében fáklyával. Cantész feje
fölött jön fel viszont a Nap, lovak-húzta kocsin. Az egész dombormű színes.
Mithrász és Cautopatész frígiai sípkája vörös; Mithrásznak a köpenye is, az
inge barna. A bikaölő ténykedés lényeges részei - Mithrász keze és a tőr 
meg vannak aranyozva. Látszanak a vércseppek is a szíklán és a bika elülső

combján. A bikát mardosó állatok közül a kutya éppen nyalja a vért és harapja
a húst; a kígyó testének mintázata festve van. A bika testét, mint általában
az áldozatra szánt állatokét, két párhuzamos piros szalag övezi.

Találtak egy másik domborművet is, a legkisebbet az eddig ismertek kö
zül: mindössze 20 cm. Az oltár fölé volt erősítve. Előkerült továbbá egy igen
szép márvány Mithrász-akt, amely az istent abban a helyzetben mutatja, amint
a kősziklából megszületík (Míthrász petrogennétosz).' Már kész férfi, nem gyer
mek, mínt a megszekott hasonló ábrázolásokon. Alatta a talapzaton latin felirat
van (a talált feliratok egyébként mind katonákra és beavatottakra vonatkoz
nak). A szentély padlója épségben maradt, bípedálís - azaz kétlábnyi. 59 cm-es
- négyzetes téglával borítva.
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A SZENTÉLY PUSZTULÁSA. A tábor és a szentély 357-ig zavartalanul mű
ködött. Ekkor mind a kettőt tűzvész pusztította el. "Hitehagyó" Iulianus császár
rövid uralkodása alatt (360-363) a mithraeumot rendbehozták, és benne újjá
éledt a misztérium-kultusz, amelybe egyébként maga a császár is beavattatta
magát. Az áldozati bika vérében fürödve kívánta lemosni magáról a keresztség
cmlékét. Csakhogy Mithrász már nem győzött Krisztus fölött.

Szent Jeromos 403-ban· írja Laetához címzett levelében (107. levél, 2), hogy
Kr. u. 378 táján szétdúltakRómában egy míthraeumot.. mégpedig Gracchus vá
rosprefektus rendeletére. Ez a Gracchus Plebicola, miután így keresztény meg
győződésének tanújelét adta - szintén Szent Jeromos szerint - tüstént meg is
keresztelkedett. Nem is egymaga, hanem mint a keresztény római költő Aurelius
Prudentius Clemens (t405 táján) megénekli himnuszában, egy szintén szenátori
rangban levő és a rombolásban együttműködő. hasonnevű rokonával és hivatal
szolgáikkal, a lictorokkal együtt (Contra Symmachum, 1).

úgy látszik, épp erről a' most kiásott. helyről van szó. Ez a szentély tudni
illik működött, amikor elpusztították. A padlót tiszta állapotban találta az ásatás.
A jobb oldali emelvény, azaz fekvőpad közepénél egy kis mellékoltár is megma
radt, rajta egy edényben szárnyas-csontok: a Mithrász-vallásban áldozott kakas
maradványai. A nagy, domborművű töoltérképre mindössze egyetlen csapást mér
tek, hogy éppen csak megtörjön. EZ - jelképesen - a városprefektus kezétől

származhatott. Aztán földdel feltöltötték a pogány épületek helyét, így mintegy
pecséttel zárva le az emlékeket - li mi korunkig.

,A szentélyrontást aligha csak Jeromos és Prudentius híresztelték. Az érte
sülés lassankint eljutott a tartományokba, ahol - mint ez már történni szekott
- itt is, ott is követték a fővárosi példát a rákövetkező évtizedek folyamán.
Csaknem húsz év múlva, 395-ben dúlták fel például a saarebourgí (lotharíngíaí)
Mithrász-szentélyt, és egy láncravert hulla bevitelével meg is szentségtelení-
tették. .

A KERESZ'fÉNY BAZILIKA. A római Szent István-templomban jelenleg be
fejeződött ásatás a mithraeum feltárásán kívül egyéb eredménnyel is járt. Rá
cáfolt Isabelle, Lanciani, Wulzinger és Valadier feltevéseire, akik szerint a kör
alakú keresztény épület egy hasonló ókori építmény alapjain emelkedik (például
a Néró császár-féle nagy élelmiszer-vásárcsarnok, a .macellum magnum" helyén).
Semmi néven nevezendő kerek épület nem állt itt előzőleg.

De miért emeltek ide egyáltalán keresztény templomot? Méghozzá egy ilyen
nagyszabású és költséges épületet? Ez a hely nem volt sem titulus (mai szóval
plébánia), sem diákonia (alamizsnaraktár a szegénysorsúak segélyezésére). Ere
detileg vértanú sem nyugodott benne. Csaknem kétszáz évvel a templomépítés
után hozatta ide Theodórosz pápa, egy jeruzsálemből ideszármazott görög, Primus
és Felicianus vértanúk maradványait a Via Nomentanáról. Épp ez volt Rómában
az első eset, hogy vértanúsírt megbontották, és a test-ereklyéket városi templom
ba hozták. Nagy Szent Gergely pápa 600 tájánmég egy bizánci' császárnénak is
rnegtagadta, hogy kérésére csontdarabokat küldjön ereklyeként a római vértanú-
sírokból. \ .

A keresztény templom megfejtetlen titka, hogy nem tudjuk, milyen kö
zösséget szolgált eredetileg. 'talán semmilyet. A legkézenfekvőbb feltevés, hogy
építése "deletio memoriae"-nak volt szánva, a legnagyobb Mithrász-szentély em
lékének eltörlésére. 392 óta a kereszténység a birodalom államvallása lett. A
pogány istentiszteletek tilosak voltak. A régi vallások gyakorlása. lakatlan he
lyekre szorult. A római szenátusból is végképp el kellett távolítani Victoria oltá
rát, amelyet Iulianus császár visszatétetett. 393-ban voltak a~ utolsó olympiai
,játékok, és az olympiai Zeusz-szobrot, Pheidiász remekművét. kiemelték szenté
Iyéből, és Konstantinápolyba szállították. Szent Benedek azonban, amíkon. az 520
as években monostorának építéséhez fogott a monte-cassínóí erdőségben. a va
don mélyén még egy működő Apolló-szentélyre bukkant, ahol halálbüntetéssel dacolva
tisztelték hívei a régi istent. A pogányság utolsó csoportjainak elnyomása korá
ban tehát, egy régi és nagyon kedvelt istenség kultuszhelyének fölébe, emelt
Róma legmagasabb pontján is bazilikát, a diadalmaskodó Egyház. Igyalázódott
a hajdani ellenfél a Megváltó lábának zsámolyává (Zsolt 109, 1).

A két vértanú testének ideszállítása után a templom,. ahová addigelé legfel
jebb csak vasárnap jártak, most már zarándokhellyé alakult. A vértanúsír lett
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a templom legfontosabb helye. Fölötte 643-ból való az apszisz-mozaik, amelyet
szintén Theodórosz pápa csináltatott. Az arany háttér előtt tündöklő drágaköves

I kereszt immár nem szenvedést jelöl, hanem győzelmet: azt, hogy Krisztus ural
kodik a halálon. Fölötte Krisztus mellképe látszik egy pajzsban, a fölött pedig
a csillagos ég, és a mennyei Atya keze egy nagy koszorúval, a győzelmi kitün
tetéssel. Jobbról-balról áll a két vértanú, arcuk el1entétesen van megszerkesztve:
egyikük idősebb és kopasz, a másik fiatal és bajuszos. Tanúskodnak Krisztusról,
az elsőről a vértanúk élén. Ezen a mozaikképen tehát már nem Péter és Pál él
jenzi a megdicsőülten uralkodó és "törvényt adó" Krísztust, mint az ókori ke
resztény ábrázolások után várnók, hanem ezúttal két szent vértanú osztozik az
ő' dicsőségében. A keresztény művészet gondolatvilága továbbfejlődött - a szen
tek fokozódó tisztelete irányában. Kezdődik a középkor.

Az ásatások immár befejeződtek. A templomot Jelszedhető fapadlózattal' lát
ják el, hogy az eredményt a szakemberek bármikor könnyűszerrel megtekint
hessék. Ha a Német-Magyar Kollégium temploma újra megnyílik a hívek számára,
minden bizonnyal újra megtalálják benne a sírlapját Lászai Jánosnak is, a XVI.
századi magyar gyóntatónak, aki a latin felirat szerint a "hideg Dunától" útra
kelve itt a barátságos Délen, Rómában, amely mindnyájunk lelki hazája, épp
a magyárok templomában talált nyugvóhelyet. És talán a közelében lehet máíd
elhelyezni egy márvány emléktáblát a Kollégium egykori legnagyobb novendéké
nek, az ötven éve elhunyt Prohászka' Ottokárnak, aki' római neveltetésének hét
éve folyamán számtalanszor megfordult' az ősi szentélyben, és segédkezett "ger
manikus" társaival együtt nagymiséken a templom "stációnapján" (nagyböjt
ötödik vasárnapjára következő pénteken), továbbá Szent István vértanú ünne
pén (karácsony másodnapján) és a két itt eltemetett vértanú halála évforduló
ján, június 9-én.

Minden kedves Ügyfelének
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