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A mithraikus szimbolika asztrológiai és asztronómiai
vonatkozásairól

„Mintha csak úgy teremtették volna meg 
az istenek azt a világmindenséget, hogy 
annak tükröznie kell létezésüket...* 
(Mircea Eliade: A szent és a profán)

A Mi thras-ku tatás, az azt megalapozó Franz Cumont lassan száz éve elindult 
pályája1 óta nagyjából a „mester” által megszabott irányvonalon haladt. Ettől a 
szemléletmódtól, amely a római misztériumokat mint a perzsa hitvilágból leve
zethető és ahhoz sok szállal kötődő vallást azonosította, az első lényeges eltérés 
Stig Wikander nevéhez köthető, aki alapvetően más nézeteket vetett fel a kultusz 
kialakulásával kapcsolatban.1 2

A következő nagy név, amely a kutatás útját jelzi, Maarten J. Vermaserené. 
Cumont után ő volt az, aki a legtöbb érdemet mondhatja magáénak a kutatásban, 
anyagközlésben és a szervezésben egyaránt. Nagy műve a Corpus Inscriptionum  
et Monumentorum Religionis M ithriacae minden, a szakterülettel foglalkozó ku
tató számára elengedhetetlen segédeszköz kisebb hibái ellenére is. Meg kell em
líteni az Études Préliminaires aux Religions Orientales dans VEmpire Romain 
sorozatot is, amelynek szerkesztésével szintén elévülhetetlen érdemeket szerzett 
az ókori vallástörténet művelőinek szemében. írásai sok új, értékes eredményt 
hoztak, különös tekintettel az itáliai szentélyfeltárásokra és azok publikációira.3
1 Ez a pályaindítás 1896-98—bán egy nagy munkával kezdődött. A  Tcxtes et Monuments 

figurás relatifs aux mystéres de Mithra lefektette a kutatás alapjait, amelyekre a későbbi 
kutatók is építettek. A kultuszra vonatkozó gondolatait ugyan napjainkban részben 
meghaladottnak kell tekinteni, de nem lehet úttörő mivoltáról és termékenyítő hatásáról 
elfeledkezni.

1 Wikander arra a véleményre jut, hogy nem valószínű a kultusz iráni eredete, számos érv 
viszont egy másik elméletei támaszt alá: „Azt kell-e hát hinnünk, hogy a balkáni elemek 
meghatározó elemet játszottak volna Mithras misztériumainak történetében, sőt mi több, 
hogy ez a vallás azon keleti környezetből ered? Ez az elmélet számos problémát 
megoldana. Megmagyarázná a „dunai csoport”  emlékei és az ősi thrák-illyr vallás 
bizonyos megnyilvánulásai közötti rokon vonásokat. Megmagyarázná azt is, hogy ezekről 
a vidékekről toborzott katonák miért járultak hozzá a mithra izmus expanziójához: ez az 
elterjedés csak természetes következménye lenne a thrák-illyr elem nagy szerepének a 
császárkor bizonyos periódusaiban, mégpedig a hadseregben.” WIKANDER 1950. 45. o.
Ezt vitatja VERMASEREN 1965. 21. o. és elégtelennek tartja GORDON 1975. 217.0.

3 Vermaseren, M. J. és van Essen, C. C. 1.: The Excavation in the Mitbraeum of the 
Church o f Santa Prisca in Romé. Leiden 1965. —  Vermaseren, M. J.: Mithriaca 1.: The 
Mithraeum at S. Maria Capua Vetere EPRO 16. Leiden 1971. —  Mithriaca 2.: The 
Mithraeum at Ponza EPRO 16. Leiden 1974. — Mithriaca 4.: Le monument d’Ottaviano 
Zeno et le culte de Mithra sur Célius EPRO 16. Leiden 1978. — Mithriaca 3.: The 
Mithraeum at Marino EPRO 16. Leiden 1982.
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A ’70-es években szinte robbanásszerűen gyarapodott a szakirodalom és nem 
lehet említés nélkül hagyni természetesen a három, e témakörrel foglalkozó kon. 
ferenciát (Manchester 1971, Teherán 1975, Róma 1978).4 .Ez időben már meg. 
figyelhető egy, a korábbi jól kimunkált és általánosan elfogadott elveket felül, 
vizsgáló és új módszereket alkalmazó irányzat.5  Talán itt kell megemlíteni Turcan 
1975-ben megjelent M ithras Platonicus című kiemelkedő művét, amely a kultusz 
szellemi hátterének megismeréséhez járult hozzá nagyban. Ebben az évtizedben 
jelentek meg azok a —  a misztériumok eszmei hátterével és az ehhez kapcsolódó 
asztrológiai interpretációkkal foglalkozó —  tanulmányok is, melyek nélkül ezen 
írás sem születhetett volna meg .6 7

A  ’80-as években R. Merkelbach M ithras című könyve tekinthető kiemel
kedőnek, mivel ezen mű próbálkozott Cumont óta először tudományos mélységű 
összefoglalást adni a kultusz egészéről. Sajnálatos módon ezen munka nem te
kinthető naprakésznek, mivel a szerző a kutatás számos úi eredményét figyelmen 
kívül hagyta, valamint módszertani hibákat is elkövetett/

Tekintve a kultuszról rendelkezésre álló adatok hiányos voltát, sok olyan kér
dés van, amelyben a kutatók nem tudnak közös nevezőre jutni. Az egyik legfon
tosabb vita a kultusz eredete körül alakult ki, amely a további értékelés szem
pontjából is fontos (Franz Cumont az iráni hatást; Le-Roy Campbell az iráni-ne- 
oplatonikus befolyást; Stig Wikander a Duna vidéki eredetet emeli ki domináns 
tényezőként) .8

Hasonlóan az eredet kérdéséhez, a kultusz szimbólumrendszerében is találhatók 
vitatott pontok, amelyek jelentős mértékben összefüggenek a tanítás jellegéről és 
a hívők szociális rétegződésének okairól alkotott eltérő véleményekkel.

A tanítás vizsgálatánál figyelmet kell fordítani a kultuszban jelen lévő, külön
böző eredetű rétegek, gondolatok lehetőség szerinti elkülönítésére. Ez a külön
választás szükséges, hogy térben és időben tagolja a kultusz történetét és jelezze, 
mikor jelenik meg a tanításban valamilyen új elem, eszmei áramlat és mekkora 
az elterjedési területe. A változások vizsgálata azért is szükséges, mivel nem 
szabad elfelejteni, hogy az antik „pogány” vallások nem olyan dogmatikusan 
épültek fel, mint a kereszténység.9 10

A  régészeti emlékanyag vizsgálatánál és elemzésénél óvakodni kell attól, hogy 
egyedi ábrázolások értelmezését alapos átgondolás nálkül általánosítsuk, amire a 
hiányos ismeretek miatt hajlamos a kutató. 0 Figyelembe kell venni a vizsgálatnál
4 1991-ben Romában tartottak egy újabb konferenciát, amely folytatta ezt a sorozatot. 

Sajnos, ezen konferencia anyaga jelenleg nem elérhető számomra.
5 Itt elsősorban R. L. Gordonnak a manchesteri és S. Inslernek a teherini konferencián 

elhangzott előadásaira gondolok. GORDON 1971., INSLER 1978.
6 R. L. Gordon és R. Beck írásai. SPE1DEL 1980., INSLER 1978.
7 A könyv R. Beck tollából származó értékelése világosan rámutat gyengeségire, amelyek 

rontják alapvatő műként való használhatóságát. BECK 1987. 296—316. o.
8 CUMONT 1911., CAMPBELL 1968., WIKANDER 1950.
9 VERMASEREN 1981. 101. o.
10 A kultusz szimbólumrendszerébe csak olyan elemek vehetők be, amelyek nagy számban 

megjelennek a kultusz emlékein. Ha ez e megjelenés csak bizonyos területre korlátozódik, 
csak helyi sajátosságként értelmezhető és nem általánosítható. A szimbólumok rendszerét
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olyan szubjektív tényezőket is, amelyek az átlagostól való eltérésre késztették az 
emlékek állítóit, de nem biztos, hogy a kultusszal összefüggésben. Ilyen például 
a páter szerepe a közösségben; a művész, a kivitelező képességei és akarata a 
lóvitelezés terén; a közösség társadalmi helyzete és ehhez kapcsolódóan művelt
sége-

Ezen tanulmány a kultusz szimbolikájának asztrológiai vonatkozásához kap
csolódó elméleteket tekinti át, mint a jelen kutatásban legerőteljesebben jelent- 
Imző áramlatot.

Az asztrológiai szimbolikát előtérbe helyező kutatási irányzat az, melyben a 
kultusz perzsa eredete leginkább háttérbe szorul, és amely a perzsa vallástól füg
getlen, átfogó rendszert kínál a fennmaradt erolékanyag megértéséhez. Ezáltal az 
asztrológiai alapú magyarázat, radikálisan új útjaival, a kultusz eredetének kér
dését is besorolja az elégtelenül megválaszolt kérdések közé.

A szimbolika, tárgyából eredően, számos elméletet indukált, amelyek tudásunk 
hiányosságait igencsak törékeny, logikai alapon felépített hidakkal próbálták át
ívelni.

Nem egy kutató saját hídjának építése során csak három dologra koncentrál:
1 . az eddigiekhez képest valamilyen új elméletet kell fabrikálni
2 . az elmélet többé-kevésbé összhangban kell hogy legyen az emlékanyaggal
3. a görög-római kultúrkörrel is összeférjen az elmélet.
Amennyiben a kultuszra mint misztériumvallásra gondolunk, ezen tényezők 

mellett a misztériumok jellegének megfelelő vallásszerkezettel (beavatás, élet—  
halál—új élet, a természet megújulásának allegóriája, a termékenység) is össz
hangban kell állnia a szimbolika magyarázatának.11

Jelen tanulmányban két emlékcsoport asztrológiai magyarázatával (magyará
zataival) foglalkozom, melyek kitüntetett szerepet kapnak az ilyen típusú értel
mezésekben. Ezek az ostiaí padlómozaikok és a kultuszképek szimbolikája. Ter
mészetesen a szimbolika egységre törekvő, logikus magyarázataiból adódóan, 
néha lehetetlen az emlékcsoportokat egymástól elszigctelíen vizsgálni (pl. a szen
tély szimbolikája).

a) Ostiai mozaikok

Az ábrázolások egy szűk, de a kultusz értelmezése szempontjából jelentős cso
portját alkotják az ostiai mozaikok. Ezek közül a kutatás által leginkább előtérbe 
helyezett három mozaik a M itreo déllé sette porté (13. sz. második fele), M itreo

az adott kor „enciklopédikus” tudása ugyanúgy befolyásolja, mint a vallásban megjelenő 
egyedi vonások, tehát nem lehet kizárólagosan sem egyik, sem másik tényezőt vizsgálni.

11 Tekintve a kultusz hirtelen megjelenését és egyes vallasszerkezetileg furcsa vonásait, 
elképzelhető, hogy egy mesterségesen létrehozott vallással van dolgunk, amely nem kell, 
hogy minden vonásában hasonló legyen az „evolúciós” folyamai eredményeként kialakult 
vallásokhoz. Ebben az esetben elképzelhetők bizonyos anomáliák a kultusz szerkezetében, 
de a kultusz sikerességét figyelembe véve, nagymértékben megfelelt a kor „igazi" 
vallással szembeni elvárásainak, tehát nagymértékben hasonlónak tekinthető azokhoz.
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déllé sette sfere (160-170) és a M itreo d i Felicissuno (ü l. sz. második fele) 
szentélyeiben található. 12

A  három szentély padlómozaikjain a kultusz tanítására, valamint a beavatási 
fokozatokra utaló ábrázolások találhatók. A Felicissimus mithraeum mozaikján 
(1 . mell.) egy hét fokú létrát láthatunk, amely fokai között a bét beavatási szint13 

—- a bejáratnál a legalsó és a kultuszkép felé egyre magasabb —  jelképei valamint 
az őket védelmező bolygóistenek szimbólumai:

1. Corax (holló) —  Mercur
2. Nymphus (vup<j>cu,) —  Venus
3. Miles (katona) —  Mars
4. Leó (oroszlán) — Jupiter
5. Perses (perzsa) —  Luna
6 . Heliodromus (napfutó) —  Sol
7 . Páter (atya —  szellemi vezető) —  Saturnus.
A hét bolygóisten egyúttal a hét szférát is jelenti, amelyen keresztül a lélek 

eljut a Földre, születése előtt, majd a halála után ezeken keresztül juthat az ál- 
lócsillagok szférájába. A születés előtt a szférák —  az újplatonikus tanok szerint 
—  különböző tulajdonságokhoz juttatják a Földre aláhullő lelket (a Hold létfon
tosságú energiákat, a Mercur vágyakat, a Venus szerelmi vágyat, a Nap a szellemi 
képességeket, a Mars a harciasságot, a Jupiter a becsvágyat, a Saturnus pedig a 
lusta hajlamokat) . 14 E mellett természetesen a kor űjplatonikus-pytbagpreus szim
bolikájának az egészét (pl. a bolygók és fémek összefüggését) össze lehetne kap
csolni, de kérdéses, hogy ezek az összefüggések mennyire terjeszthetők ki valós 
alapokon, annak ellenére, hogy Celsus valóban a hét fokozatú létráról és az ehhez

valamint fémekről beszél — mint a mithraikus égsam-

A Sette porté mozaikja a maga hét ajtós kapujával szintén a hét beavatási 
fokhoz, valamint a bolygóistenekhez köthető. Ha a bolygószimbolikával magya
rázzuk, akkor valószínűleg az ún. káldeus bolygórend1® (Satumus, Jupiter, Mars, 
Sol, Venus, Mercur, Luna) szerint lehet értelmezni, ahol a Nap, a páter szimbó
luma áll középen, és ezt jelképezi a középső, nagyobb kapuív.

A harmadik említett ostiai szentély, a Sette sfere mozaikjai (2. mell.) hét ka
puívet, valamint a zodiákus tizenkét csillagképének szimbólumait ábrázolják. A 
bejáratnál a padlózatban lévő medence mellett egy tőrt láthatunk mozaikból ki
rakva. A  medence elhelyezése nem lehet véletlen, mivel a vízbemerítés az alá
merüléssel a megformálatlanba való visszatérés, a felmerülés pedig a megtisztított 
újjászületés szimbóluma. 17  A medence mellett látható tör azon kívül, hogy Mith-
12 Mitreo déllé sette sfere —  CIMRM 239-243.; Mitreo déllé sette porté —  CIMRM 288.; 

Mitreo di Felicissimo —  CIMRM 299.
13 Részletesen MERKELBACH 1984. 77—132. o.
14 CUMONT 1959. 107. o.
15 Orlgenés, Contra Celsum VI. 22.; MERKELBACH 1984. 210-212. o.
16 BECK 1988. 4-5. o.
17 ELIADE 1987. 120—123. o. Porphyrius is említi a Mithras-kultusszal kapcsolatban, 

Zoroaster olyan barlangot szentelt fel Mithras tiszteletére, amelyben forrás volt. De antro 
nympharum 6.

kapcsolódó bolygókról, 
boiika részeiről.
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ras eszköze, amellyel a szent áldozatot végrehajtja, a sziklából való születésnél 
js állandó szimbólum az emlékeken. Ez a jelkép is kapcsolódhat így a beavatás
hoz, párhuzamot vonva a mystes és a tőr között, egyrészt mint az áldozat „esz
közei" között, másrészt a születő Mithrast állítja párhuzamba az új életre született 
hívővel. 18

Az újjászületéssel teszi meg az ember az első lépést a hét kapuív, tehát a 
beavatási fokok által jelölt úton, amely a kultuszkép —  tulajdonképp a világ 
legbelsőbb titkainak —  megismerése felé vezet.19  A zodiákus a szentély hosz- 
szában egyszerre szimbolizálja a világot mint teret és mint időt. A csillagok az 
ég, pontosabban az állócsillagok szférájának részei; önmagukon túl az időt, az 
év körforgását is jelképezik. Ez az év nem a mindannyiunk által ismert profán 
év, hanem „szent év”, amely a világ teljes létét magába sűríti a teremtéstől kezd
ve, és amelyben a „szent történelem” eseményeit ismétlik meg a hívők a külön
böző ünnepeken. Ez az im iiatio dei korlátozott számú isteni tett „örök” vissza
térése.20 Természetesen a zodiákus értelme ennél sokkal jobban kibővíthető, te
kintve asztrológiai értelmezéseinek sokrétűségét.2 1  Az ókorban a csillagok tudo
mánya jóval elterjedtebb, általánosan ismert és elfogadott volt —  beleértve a 
csillagjóslást is22 23 —•, de ezen tanoknak a Mithras-kultuszba való beépülése job
bára csak a csillagok, szférák, fémek összefüggéseiről mutatható ki. 
b) Kultuszképek

Minden szentély végében, a bejárattal szemben találhatjuk a bikaölést ábrázoló 
reliefet, szoborcsoportot vagy freskót, amely cselekmény, gyakorisága és elhe
lyezése szerint, a kultusz középpontjában állt. Ezen kultuszképek fő ábrázolásain 
a következő alakok, alakcsoportok láthatók:

Mithras —  bika
skorpió —  k ígyó  —  kutya —  (kiatér —  oroszlán) 

holló
Cautes —  Cautopates —  (Sol —  Luna)

A kapcsolat az egyes alakok között az ábrázolásokon való meglétük vagy hi
ányuk vizsgálata alapján lett kialakítva.24

18 GORDON 1976. 124-125. o.
19 Origenés, Contra Celsum VI. 22. is „hét-kapujú létráról'’ beszél, amikor a lélek útjáról 

számol be, felfelé az állócsillagok szférájába, amellyel földi megfelelőjeként a beavatási 
fokok állíthatók párhuzamba. Ezeken át már itt a Földön eljuthat a hívő abba az 
állapotba, ahová esetleg halála után juthat a lelke, az istenek honába. Platón, Timaios 
BECK 1988. 73-74. o.; MERKELBACH 1984. 80. o.

20 ELIADE 1987. 97-99. o.
21 Ezeknek a lehetséges értelmezéseknek egész sora olvasható R. L. Gordon tollából. 

GORDON 1976.
22 CUMONT 1914. 187. o.
23 Ezek a korra jellemző tanítások az újplatonikus tanokba foglalva valószímúleg a kultusz 

korai szakaszára még nem jellemzőek, csak a szinkretizálódási folyamattal párhuzamosan 
érvényesül hatásuk a tanításban. MERKELBACH 1984. 200. o.

24 SMALL 1979. 535—536. o. Az ikonográfiailag állandó ábrázolás a néző szemszögéből 
nézve: Mithras balról ledőli a bikát, a bika alatt látható balról jobbra egy skorpió, egy 
kinyúló kígyó és egy ugró kutya. Azok az emlékek, ahol csak Mithras és a bika látható, a
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A  kultuszképek fő jelenete általában egy barlangként felfogható helyen zajlfl^ 
amely ábrázolást felülről természetest utánzó, mesterséges vagy építészeti meg
oldást alkalmazó ív zár le .25 Ez a barlang a kozmosz határát jelenti, amelyben 
a világ eseményei történnek.26 Ez az egység jól elhatárolható a kultuszképek 
esetleges egyéb ábrázolásaitól, mellékjeleneteitől.

A bikaölés jelenetének szereplőit nehezen lehetne elszigetelten vizsgálni, te
kintve, hogy egy bizonyos cselekmény részesei. Ez alól Cautes és Cautopates 
valamint a Sol-Luna páros alkot kivételt, amelyek lazábban kapcsolódnak a cse
lekményhez, nem aktív részesei annak. A  két központi figura: Mithras és a bika, 
amelyeket az utóbbi megölésének folyamata közben ábrázolnak. Ha az irodalmi 
források nélkül akarjuk értelmezni a jelentetet, akkor is le lehet vonni néhány 
alapvető következtetést:

1. Mithras és a bika valamilyen ellentétet képviselnek.27

2. Tekintve, hogy Mithras áll a kultusz középpontjában, valamilyen pozitív 
érték képviselőjének kell tekintenünk.

3. Az előző állításokból következik, hogy a bika vagy negatív értéket képvisel, 
amelynek legyőzése jó, vagy ha nem is negatív alak, de megölésének pozitív 
következményei vannak.

4. Az ábrázolt cselekménynek nagy fontosságúnak kellett lennie, tekintve, 
hogy a kultusz középpontjában állt és minden szentélyben megtalálható volt meg
jelenítése. Cumont perzsa párhuzamok alapján a következőkben határozta meg a 
képeken látható jelenet értelmét: A Napisten a bika, „Jupiter-Oromazdes első 
teremtményé”-nek megölésére vonatkozó parancsát a holló, hímőke továbbítja 
Mithrasnak, aki ezt végre is hajtja .28 A haldokló bika testéből keletkeztek a nö
vények és a gyógyfüvek, amelyek a Földet borítják, gerincoszlopából sarjadt a 
búza, amelyből a kenyér származik és véréből bor lett, a misztériumok szent 
itala. A gonosz szellem teremtményeit a bikára engedte, hogy az élet forrásait 
megmérgezzék: a skorpió, a hangya és a kígyó hiába próbálta a bika nemi szerveit 
felemészteni és a vérét inni. A csoda sikerült, az áldozatból egy gazdagabb és 
termékenyebb élet született. 29

standard kép leegyszerűsítései az uralkodó elemekre. CAMPBELL 1968. 12. o. A 
kibővített kép — ahol a kráter és az oroszlán is helyet kap a kígyó és a kutya között — 
főleg a gerruániai leleteken látható (pl. CIMRM 1118, 1206, 1306, 1292). A fenti figurák 
elhelyezése ikonográfiáiig meghatározott (kivételt alkotnak a dáciai emlékek, ahol az 
oroszlán és a kráter az ábrázolások jobb szélén látható, pl. CIMRM 2034, 2036, 1935, 
1972). INSLER 1978. 525. o. A  többi figura helyzete nem szigorúan megkötött, 
esetenként változik.

25 CAMPBELL 1968. 6-8. o.
26 MERKELBACH 1984. 199. o.
27 Az „ellentét" kifejezésénél nem kell szükségszerűen a jó és a gonosz harcára gondolni, 

mint azt Cumont tette. HINNELS 1975. 293. o. Az alapvető ellentét azon a tényen 
alapul, hogy a bika nem igazán „békés szemlélője” a saját feláldozásának, de nem szabad 
elfeledkezni a jelenet szimbolikus voltáról, amely megenged átvitt értelmezéseket.

28 A hírnökként való szerepeltetést alátámasztja az antik köztudatba beépült azon információ, 
hogy a holló képes beszélni és érti a beszédet, tehát ezen tulajdonságaiból és madár 
voltából adódóan ideális közvetítő a Föld és az ég lakói közöl. GORDON 1980b. 26-27. 
o.

29 CUMONT 1911. 122-123. o.
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Ez az álláspont már Veimaserennél is csak mint lehetőség kerül szóba, ki
hangsúlyozva az ily módon való értelmezés nehézségeit: „A nagy hézag, amely

perzsa és római feljegyzés között fennáll, teszi leginkább nehézzé az értel-
u ,  . «30mezest.

Említi még azt a tényt is, hogy a gonosz teremtményének tartott kígyó és a 
Mithrast szolgáló kutya között soha sincsen ellentét az ábrázolásokon.

Cumontnak a fentebb említett elképzelése a gonosz szolgáival kapcsolatban, 
a manchesteri konferencián nyert cáfolatot J. R. Hinnets előadásában,30 31 32 amelyben 
a skorpióval kapcsolatban előjön az asztrológiai értelmezés lehetősége is.3

Az asztrológiai értelmezés, amelyet már Cumont is elképzelhetőnek tartott,34 

nyert teret S. Inslemek a teheráni konferencián tartott előadásában is, amely egy
szerű, de mégis szinte kielégítőnek tűnik.

A z ikonográfia állandó elemeit csillagképekkel azonosította {bika-Taurus, skor- 
pió-Scorpius, kígyó-Hydra, holló-Corvus, kratér-Krater, oroszlán-Leo major, ku- 
tya-Canis minor). Az i. sz. I. században a Taurus csillagkép jelent meg először 
az őszi napéjegyenlőség idején esti kelésben az éjszakai égbolton. A többi említett 
csillagkép a Taurus megjelenése után meghatározott sorrendben kelt fel az elkö
vetkező hónapok alatt (3. mell.). Az utolsó ily módon feltűnő csillagkép a Scor- 
pius, amelynek megjelenése egybeesik az égi bika csillagképének a nyugati ég
bolton, a felkelő Nap fényében történő kihúnyásával, kozmikus halálával. Ez a 
tavaszi napéjegyenlőség idején történt abban a korban.

Ekkor láthatók az égbolton azok a tavaszi, nyári csillagképek, amelyek „köz
reműködnek” a bika megölésénél, amely egyben a tél halála is. A bika farkából 
kinövő búzakalász a növények növekedésének a tavasszal együtt elérkezett 
időszakát szimbolizálja.35

Ezen csillagászati értelmezéshez hasonló, bár azon túllép a M. P. Speidel által 
képviselt nézet, amely szerint a bikaölés képén látható Mithras Oriont, a görög 
mitológia nagy vadászát ábrázolja. Az antik csillagtérképen látható Orion-figura 
ráillik a mindig hátrafelé fordított fejjel és testének főbb vonalaival a reliefeken 
ábrázolt Mithras-alakra .36

30 VERMASEREN 1965. 68. o.
31 VERMASEREN 1965. 70. o.
32 Szerinte a bikaölés az ősi iráni rituális gyakorlat egy túlélő eleme, amely feltételezhetően 

inkább kultikusan lett adaptálva, mint ikonográfíailag. Nem a jó és a rossz közötti 
konfliktust mutatja, hanem az életet, erőt és szellemi hatalmat, amely az isteni áldozatból 
árad. H1NNELS 1975. 310. o.

33 HINNELS 1975. 300. o.
34 „így a bikaölő Mithrast körülvevő hollót, krátert, kutyát és oroszlánt könnyen 

azonosíthatták az azonos nevű csillagképekkel.” CUMONT 1911. 112. o., TMM I 201. o.
35INSLER 1978. 524—527. o. A szerző előadásában a bikaölöt az Orion csillagképpel 

azonosította (Tóth István szóbeli közlése), ez az írott változatból azonban kimaradt. 
Elfogadhatóbbnak tűnik számomra Mithrasnak a Nappal való azonosítása, hiszen a Nap 
sugarai „ölik meg” a horizonton látható bikát. —  Vermaserea az asztrológiai 
szimbólumokkal való azonosítás gyengeségeként hozza fel, hogy a csillagképek nem 
abban az állapotban láthatók az égen, mint a bikaölésnél. VERMASEREN 1981. 104. o.

36 SPEIDEL 1980. 90.
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Alapgondolatában hasonló elméletetet mondhat magáénak D. Ulansey is, aki 
az égen a Taurus felett elhelyezkedő Perseus csillagképpel azonosítja a bikaöld 
alakját. A  kultusz eredetét szerinte a ciliciai Tarsos városában kell keresni, ahol 
„sztoikus divatot" követve a tavaszi napéjegyenlőség idején látható csillagképek 
évszázadok során történő lassú változását, a „Bika korának" végét (ti. a tavaszi 
napéjegyenlőségnek a Taurus csillagképből való elmozdulását) emelték kultikus 
tisztelet középpontjába. Perseus volt az, aki erejével képes volt véget vetni a 
„Bika korának", mely tettet a bikaölés jelenít meg .37

Merkelbach könyvében szintén könnyen elképzelhetőnek tartja, hogy a részt
vevő csillagképek egy kozmikus dimenzióját alkotják a kultuszképnek, amely a 
világ teremtését jelenti38 Szerinte, Cumonthoz hasonlóan, ez a teremtés-mítosz 
perzsa eredetre megy vissza: a haldokló bika testrészeiből sarjadnak a fák és a 
növények, és véréből támad a bor. Ezt a vért említi a római S. Prisca alatti 
mithraeum egyik felirata:

„Et nos servasti eternali sanguine fitso”
(Minket is megmentettél azáltal, hogy az örök vért kiontottad.)

A csillagászati vonatkozásokhoz tartozik a Mithras köpenyén többször előfor
duló hét csillag (pl. brigetioi bronzlemez CEMRM 1722., 4. mell.), a hét bolygó. 
Ez a kiterülő csillagköpeny könnyen elképzelhető, mint a bolygók szféráinak, az 
égboltnak a jelképe, amelyet a barlang is szimbolizál.39

Egy másik értelmezési lehetőség a jelképrendszerben a holló-, oroszlán-, kígyó- 
és kratér-ábrázolásoknak a négy elemmel (levegő, tűz, föld, víz) való azonosítása. 
A hollóval kapcsolatban eddig kétféle, a Napisten hírnökeként vagy a levegő 
szimbólumaként való értelmezés merült fel, amelyhez még egy harmadik —- rész
ben ezekhez köthető —  kapcsolódik. E szerint a bikaölés képén a különböző 
csillagképek szimbolikus megjelenítései láthatók —  mint erről már szó esett —, 
de a holló, tekintve lazább kapcsolódását és változó elhelyezését, nem illik bele 
a nagyban rögzített, szervezett „csillagrendbe", tehát nem a Corvust szimbolizál
ja. A Mercur bolygó legnagyobb kitérése jelenik meg ily módon a reliefeken, 
amely hat-hét évente látható a Taurus tavaszi lenyugvásának idején, mint az éj
szakai égbolt legfényesebb jelensége. Ez természetesen összeköthető a Nap hír
nökeként való szerepeltetéssel, tekintve a hozzá hasonló látszólagos pályán való 
mozgását.40

A kultuszkép központi jelenetéhez tartozó további alakok párokat alkotnak, 
amelyek lazán kapcsolódnak egymáshoz. A két páros közül a gyakrabban előfor
duló Cautes-é és Cautopates-é, a két fáklyavivőé. Felemelt és lefelé tartott fák
lyáikkal az örök ellentétpárt képviselik, amely összefonódva állandóan megtalál
ható a világban.
37 ULANSEY 1989. Elmélete, amely croltetetten igyekszik minden igyekszik minden 

tudásbeli „rést” tömíleni és különböző elméleteket egyesíteni — az iráni hatástól a ciliciai 
kalózokon keresztül az asztrológiai síkig — bonyolultságában rejti gyengeségét. Hiányzik 
belőle a „lényeg” -  a vallásokat elfogadhatóvá tevő tiszta egység, amely lehet ugyan 
bonyolult is, de mindenképp kifejez valami szentet.

38 MERKELBACH 1984. 13ü„ 193. o.
39 MERKELBACH 1984. 199-200. o.
40 SMALL 1979. 539-548. o.
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Cumont két asztrológiai értelmezést tart lehetségesnek:
1 . A Nap napi mozgását ábrázolja a két fáklyavivd: Cautes felemelt fáklyával 

a felkelő, Cautopates a leeresztettél a lenyugvó, míg a bikaölő Mitbras ez esetben 
a delelő Napot szimbolizálja, így kialakítva egy mithraikus triászt.4 1

2. A Nap évi mozgását írja le: Cautes a tavaszi Nap, amely dél felé halad 
egyre magasabban, Mithras a nyári Nap, csúcsán az ekliptika körüli körforgásá
nak és izzó erejének, míg Cautopates az őszi Nap, csökkenő magassággal és 
erővel. Ehhez az értelmezéshez tartoznak azok az ábrázolások is, ahol Cautest 
valamilyen összefüggésben a bikával és Cautopatest a skorpióval ábrázolják .42 

Itt a Taurus és a Scorpius csillagképeket jelképezik ezek az állatok, azokat a 
csillagképeket, amelyeknek a házában a Nap tartózkodik május és november ele
jén, az időszámításunk körüli időkben. Tudni kell, hogy a római tradíciók szerint 
ez a két időszak jelentette a tavasz és az ősz kezdetét. Tehát a zodiákus két 
egymással szemben álló jegye a tavasz és az ősz hírnöke volt.43

R. Beck szerint a két fáklyavivő azonosítása a csillagképeken belül jobban 
pontosítható. A  két csillagképben feltűnő, jól látható vörös csillagokkal azonosítja 
őket, Cautest Aldebarannal (a  Tauri) és Cautopatest AntaresseX (a  Scorpii) . 44

Ezeken az értelmezéseken túlmegy, de ezekből indul ki Cautesnek kelethez 
(napkelte), Cautopatesnak nyug thoz (napnyugta), valamint Luciferhez, illetve 
Hesperushoz, az Esthajnal-csillag két megjelenéséhez való kapcsolása .4 5 Ezeknek 
a fáklyavivőknek a szokásos elhelyezése alapján a bikaölés értelmezhető mint 
az auktoroktól ismert templum, meghatározott jelképes tájolással: kelet a bal és 
nyugat a jobb oldal.46

A két fáklyavivd ezen kívül számos fizikai ellentétpárt képvisel, de ezeknél 
érdekesebb az a kétértelmű polaritás, amely a kor vallási és filozófiai mozgal
maiból eredeztethető: a fizikai születés a lelki halállal jár együtt és a fizikai halál 
a szellem újjászületésével. így a Cautopateshez kapcsolt genezis és a Cauteshez 
kapcsolt apogenezis is kettős értelmezési lehetőséget nyer, amely a két alak el
helyezésének felcserélésére is fényt vet némiképp. 7 

Cautes általában So] alatt, Cautopates pedig Luna alatt helyezkedik el. Ezek 
az istenek a két égitesten kívül, amelyet jelképeznek, nem sok egyéb értelmezést 
nyertek. Az ötödik és a hatodik beavatási fokozattal hozzák őket kapcsolatba, a 
perzsa a Holdistennő, a napfutó pedig a Napisten oltalma alatt áll. Ezenkívül
41 CUMONT 1911. 117. o„ TMM t 209. o., VERMASEREN 1965. 73. o.
42 Például CIMRM 693, 2120, 2122, 2006, 335, 2185, 694.
43 CUMONT 1911. 117-118. o., TMM I 210-211. o., VERMASEREN 1965. 74. o., 

TURCAN 1981. 107. o., MERKELBACH 1984. 208. o. Évszázadokkal korábban a két 
csillagkép a két napéjegyenlőség idején jelent meg. BECK 1977. 3—5. o.

44 BECK 1977. 5-9. o.
45 MERKELBACH 1984. 207. o.
45 BECK 1977. 9—11. o., Varró, (De lingua Lat. 7.6-8.: „eius templi (azaz a ,.mennyei” 

templum) partos quattor dicuntur, sinistra ab oriente, dextra ab occasu, antica ad 
meridiem, postica ad septemtrionem". A  szentély valóságos orientációja többnyire nem 
követi ezt az irányt. CAMPBELL 1968. 51-53. o. Az ilyen tájolás csak úgy értelmezhető, 
ha a mithraeumot magát egy zárt világnak tekintjük és ezen belül érvényesül a rend.

47 BECK 1977. 3. o., GORDON 1976. 128-129. o., GORDON 1980 b. 38. o. A 
fáklyavivők ikonográfiájára: HINNELS 1976.
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érdemes megemlíteni, hogy a bika több összefüggésben is Limához köthető (p|_ 
egy bikák által vont kocsin utazott, félhold —  cornua lunae etc.). Számos reliefen 
az istennő fájdalmasan néz félre, mintha nem akarná látni a bika halálát,48 49

A kultuszképeken előfordul a hét bolygóisten ábrázolása is, amelyek értelme- 
zéséről már az ostiai mozaikok kapcsán szó esett,50 Sok reliefen nem a hét isten 
látható, hanem vagy a mellképük vagy hét oltár, esetleg csak hét csillag, amely 
elhelyezkedhet mind Mithras köpenyén, mind a hős felett.5 1  A Mithras-miszté- 
riumokban a bolygók sorrendje a bolygóhét sorrendjéből és a bolygók távolságán 
alapuló „káldeus” bolygőrendből jön létre.

Rendszer

Beav. fok. hét mithraikus távolság/káldeus
Páter Satumus--------------- Satumus---------- ------ Satumus
Heliodromus Nap -------------- ■----- Nap
Perses Hold-------------------- Hold
Leó Mars Jupiter Jupiter
Miles Mercur Mars ------------------  Mars
Nymphus Jupiter Venus------------- -------Venus
Corax Venus MercuF------------ ------Mercur

Ez az elv, amelyet R. Beck képvisel,52 némileg túllép a kutatásban már ha-
gyományosnak mondható megállapításon, hogy ezek az istenek uralkodnak a 
bolygók, a hét napjai, a fémek felett.53 A sorrendet tekintve az általánosan elfo
gadott a hét napjainak rendje, amely Celsusnál is előfordul.54 Az értékelést ne
hezíti az a tény is, hogy sokszor a bolygóistenek egyértelmű azonosítása nem 
lehetséges, ami különböző elméletekhez vezet.5 5  Mindenesetre, a bolygóistenek 
beilleszthetők abba az egységes képbe, amely szerint a barlang a kozmosz kép
mása (eikovci ... -rőt KOöpoij) , 56 így a kultuszképbe is belesűrítődik a világ — 
tér és idő -— , amely a teremtő áldozattal létrejött.

A zodiákus ábrázolások, hasonlóan a bolygóistenekhez, az év körforgását, az 
időt ábrázolják, de vele együtt az égitestek pályáját, azon való mozgását is. Ezek 
az asztrológiai jellegű ábrázolások végső soron a teremtő áldozattal létrejött ég
boltot, az égitestek mozgásba hozatalát5 7  jelentik, vagy ha az áldozatot nem te
48 MERKELBACH 1984. 118, 207., 209. o.
49 MERKELBACH 1984. 211-212, CIMRM 164, 174, 357, 435, 546, 650, 726, 736, 1423, 

1446, 1472, 2237.
50 A Sette sfere és a Sette porté szentélyeiben a bolygók helyzete nem mutatja meggy ózom 

az egyik sorrendből való származást sem, de a kettő elve hasonló. BECK 1988. 12—14. o.
51 CIMRM 34, 334, 368, 1275, 1791, 1816, 1818, 1973, 2000, 2068, 2182, 2237, 2244, 

2245, 2264.
52 BECK 1988. 10—11. o., BECK 1984. 2093. o. Rendje a Felicissimus mithraeum 

rendszerén alapul.
53 CUMONT 1911. 108. o.
54 Origenés, Contra Celsum VI. 22., MERKELBACH 1984. 208-213. o.
55 Nem beszélve az egyéni jellegek kialakulásának lehetőségéről, amelyet a bevezetőben is 

említettem.
56 Porphyrios, De antro 6.18.
57 MERKELBACH 1984. 201., 218. o.
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intjük ilyen univerzális méretű teremtésnek, akkor a már meglévő csillagok, 
bolygók alkotják a környezetet, amelyben a bikaölés megtörténik.

A kultuszképek egy részén a fentieken kívül a fő jelenet mellett kisebb képek 
láthatók, amelyek —  a klasszikus álláspont szerint —  a világteremtés történeté
nek egyes állomásait mutatják be, a rőmai történeti reliefhez hasonló műfajban. 
Ezek alapján már Cumonttól kezdve történtek kísérletek a kultusz tanításában 
jelen levő alaptörténet rekonstruálására, amelynek csak az egyik, bár legje
lentősebb jelenete a bikaölés, amely mellett még közel ötven különböző jelenet 
(lásd Függelék) különíthető el. 58 Ezekről a kezdeti káosztól Mithrasnak Sol quad- 
ngájára való felszállásáig többféle elképzelés volt a történet részleteit, azoknak 
sorrendjét illetően. A  különböző területeken különböző „olvasási” sorrendet kö
vetkeztettek ki. Ez alapján három csoportot különítettek el: dunait, rajnait és 
raetiait.59 A  közösnek nevezhető (ötnél többször előforduló) képek a következők.:

1 . Jupiter és az óriások harca
2. Fekvő „Saturnus”
3 . A sziklából születő Mithras
4. Mithras vízfakasztása a sziklából
5. Mithras a bika hátán
6 . Transitus dei —  Mithras vállain viszi a bikát
7. Mithras jobbjában felemelve tartja a bika combját (?), Sol pedig előtte tér

del60
8 . Sol és Mithras lakomája
9 . Dextrarum iunctio —  Mithras és Sol szövetségkötése
10. Mithras belép Sol quadrigájába
Csak két teljes emlék tartalmazza az összes közös képet (CIMRM 1400, 1292), 

de nem ugyanazon sorrendben. Csak egy kép fordul elő minden teljes emléken 
— az, amelyen a fekvő „Saturnus” látható. Ez alapján nem lehet azt mondani, 
hogy vannak olyan képek, amelyek szükségesek a mellékjelenetek sorába. Szá
mos emléken egy kép kétszer is szerepel. R„L.Gordon az összes Rajna vidéki és 
itáliai mellékképet végigvizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy: „... ezekből 
a táblákból és a viszonylagos elhelyezések egyenlőtlenségéből világosnak kell 
lennie, hogy azt az esetet leszámítva, amikor valaki már ismeri minden kép je 
lentését, senki sem lehet képes rekonstruálni az összefüggő elbeszélést a fennm a
radt emlékek egyike alapján sem. ” 61

A mellékképek közül kiemelkedő jelentőségű a lakoma képe, amely a két ol
dalán megmunkált, megfordítható kultuszreliefek hátoldalán látható .62 A képek 
lényegi ábrázolása: Mithras és Sol tort ülnek a bika felett. A lakomának fontos
58CUMONT 1911. 118-127. o ,  VERMASEREN 1965. 75-105. o., VERMASEREN 1981. 

103-105. o.
59 BECK 1984. 2076. o.
60 Ennek a jelenetnek az értelmezése azért is problematikus, mivel a Mithras kezében lévő 

„bikacomb” nem pontosan azonosítható, néha sapkának, ivókupának, néha pedig húsnak 
nlnik. VERMASEREN 1965. 96. á.

41 GORDON 1980. 217. o.
62 GORDON 1980. 217. o., BECK 1984. 2077-2078. o.
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kelléke a bor és a kenyér, amelyeket a bika tetemével együtt vagy utalásképpen 
megtalálunk. A felsőbb beavatási fokozatok képviselői is feltűnnek az ábrázolá
sokon, mint szolgáló személyek.63 A keresztény íróknál64 is találkozunk ennek 
az „ördögi’’ hasonlóságnak az említésével, bár Justinus, talán, hogy ne legyen 
olyan erős a párhuzam, kenyérről és egy pohár vízről beszél. 5 Ennek ellenére 
világos a bor szerepe —  valószínűleg a vér szimbólumaként —- ,  mivel a szőlő 
is megjelenik, utalva erre.66 Ez a lakoma felfogható a teremtő erővel való egye
sülésként, amely a bikában rejlik. Azáltal, hogy az emberek a kultikus cselek
ményeket megismétlik —  így a teremtő áldozatot is —, közel jutnak az istenek 
tökéletességéhez és a kezdeti aranykorhoz.67
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Függelék
A mellékképek jegyzéke GORDON 1980. nyomán 
A ’Saturnus’ hárfával
B Jupiter és őriás(ok)
C Fekvő ’Satumus’
D Jupiter és'Satumus'
E Mithras petrogenes
F ’Mithras—Atlas’
G 3 alak (Fates?)
H ’Satumus’ és ’Atlas’
I Sugárkoronás fej
J Két álló alak
K. Álló férfi alak felemelt kezekkel
L Mithras gabonát vág
M Sol és elfátyolozott alak
N Férfi alak bottal
O ’Víz csoda’
P Mithras a bika hátán
O Bika Mithras hátán
R Transitus dei
S Mithras a bika combjával, Sol térdel 
T Fáklyavivők viszik az élettelen bikát
U Mithras és Sol oltárral és nyársakkal (a W-vel egyesítve a CIMRM 650-en)
V Lakoma képe
W Dextrarum iunctio
X Mithras felszáll Sol quadrigájára
Y Mithras lovagol mint vadász
Z Oroszlán
AA A bika házának megtámadása (CIMRM 966,1747)
BB Mithras egy fán
CC Bika és egy alak (Rückingen)
DD Alak szétvetett lábakkal (Rückingen)
EE Fa
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pp Mithras gyümölcsöt vág
qq Bika legeltetése
jjjj Fa három kiemelkedő fejjel 
0  Két fordított kecske
jj Mithras a bika szarvait fogja
££ Alak késsel és alak kör alakú tárggyal
pL ’Saturaus’ Lunával és Terra

?Cautes és Cautopates 
jflsf Mithras egy alakkal
qq Három ciprus kiemelkedő fejekkel (Ptuj II)
pp Szakállas alak bosszú bottal sziklán ülve, közeledő alakkal (Ptuj III) 
q q  Mithras letérdel, jobb keze felemelt, bal lent van 
gg ?Női alak (ROckingen)
55 ?Holló (ROckingen)
1T hét bolygó
UU Tőr

József Feiler; The Astxologjcal and Astronomical Relations o f Mitbraic 
Symbolism

The iconographical examinations have played an increasing role in the field of 
Mithras-cult studies during the last decades. As a result of these researches 
Cumont’s theoretical system has been overtaken. The aim o f these studies is to 
complete our very deficient knowledge on the basis of the surviving monument 
representations. Most iconographical interpretations make use of astrology and 
astronomy.

The iconographically important pieces of the matéria! involve three floor 
mosaics firom Ostia. Their symbols possess somé Neoplatooic-Pythagorean 
features. The several levels of tbis symbolism show connectíon to stars, spheres 
and initiational grades. Which of these possible interpretations the worshippers of 
Mithras followed is a matter of questíon.

Conceming astrology and astronomy another important group of monuments 
arises, i.e. that of the cult-reliefs. Their Central representation, the figures of 
bull-killmg are understood as varios stars and constellations by the numberous 
scMars examining them. Somé of these theories pút the motion of these celestial 
objects and the change o f natúré parallel to it intő the focus of the cult.

The representation of two torchbearers occurs on several cult-reliefs. These 
Ggurcs pointing up and down with their torches show opposing things, bút their 
abstract symbolism broadens the horizon of their interpretations. Numeruos 
interpretations connect these representations to astronomical phenomena.

Many cult-reliefs represent various side-scenes. Although these scenes teli the 
«sacred history” of the cosmos involving the airival of Mithras, we cannot 
cunplete a story on their basis, as the sequence of these scenes differs in the 
variosus representations.
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