Szakmai besz6mol6 a Mrflzeumok szakmai tdmogatdsa,
Kubinyi Agoston piiy 6zat

II. iitem
Az aquincumi rin. Symphorus mithraeum
6lland6 kifllitds az Aquincumi Mfzeum R6g6szeti Parkjiban
PSlydzati celok:

kidllitds el6k,!sz{t,!se, lLtrehozdsa,
ab) a kozonsdg szdmdra eddig nem hozzdflrhet6 mditdrgyak bemutatdsa.
aa) dlland6

El6zm6nvek bemutatisa (koribbi mrizeumszakmai t6mogatisok 5 6vre visszamen6leg. a
timosatisok eredm6nve)

A jelenleg

megval6sit6s alatt 6116 rllland6 ki6llit6s r6sze az Aquincumi Mirzeum

R6g6szeti Parkj6nak 2000 6ta t6rt6no folyamatos fejleszt6snek. Ez ut6bbi keret6ben kertilt sor

a r6mai kori polg6rv5ros d6li, kor6bban ipari c6lokra haszniit tertilet6nek mirzeumi c6hi
hasznosit6s 6ra, valamint a volt ELMU 6piilet birtokbav6tel6re 6s ki6llito 6piiletk6nt val6
haszndlatdra. Ez ut6bbi k6t titemben zajlott. Az els6 titemben a ,,R6ma Aquincumban" cimti
6lland6 ki5llit6st adtuk et (2007), majd az,,Aquincumt Ltivinyraktbr" c. ki6llit6s k6sztilt el
(2008) zdmmel miniszt6riumi 6s fov6rosi t6mogat6ssal.Ezzelpirhuzamosan el6k6szitetttik az
rij ki6llitSsi 6ptilet k<irnyezet6nek mfzeumi hasznosit6s6ra 6s tov6bbi turisztikai attrakci6k
kialakit6sira vonatkoz6 eur6pai uni6s pillydzatunkat, Pannonia Provincia Program cimmel,
amely 2010-ben t6mogat6st nyert (KMOP-3.l.llC-09-2009-0022 A BTM Aquincumi
Mirzeuma 300.000.000.- Ft t6mogat6st nyert, melyet a ffiv6ros 33 milli6s <inr6sze 6s a
Budapesti T<irt6neti Mfzeum mintegy 19 milli6s saj6t forr6sa egeszitett ki). E piiyi.zattal
megval6sult fejleszt6sek 6ltal egyediil6ll6 rbglszeti oroks6gi 6s turisztikai l6togat6kozpont
jott l6tre Aquincumban, mely a mtzeumt6l megszokott tudom5nyos-kutat6i h6tt6ne 6ptil.
Emellett l6trejottek a mirzeumokkal szemben tdrnasztott 27. sz{nadi kovetelm6nyeknek 6s az
ig6nyek kiel6git6s6nek megfelelS szolg6ltat6sok is, irj l6tvrlnyelemekkel, komplex turisztikai
szolgtitatitsokkal. A p\lyhzat tartalmazta az aquincumi ki6llit6si (volt ELMU) 6piilet
b6vit6s6t, interaktiv virtu6lis j5t6kok ki6pit6s6t, egy rij l6togat6i bqirat 6s az in. v5rosfalkoter kialakitisttt a r6mai kori v6rosfal nyomvonal6n, egy r6mai lakohtu berendezett
rekonstrukci6jrlt (,,Festoh6:2"), a ,,Mitol6giai jtttszot5r" kialakit6s6t, a romkert
kornyezetrendez6s6t, egy kil6t6 domb l6tesit6set tetej6n a mfltba n6zo k€szii16kke1, a
kronoszk6ppal. Elk6sztilt tov6bbS egy nagybefogad6 k6pess6gti lStogat6i mosd6, romkerti
muzeumi foglalkoztat6, s mindezek a l6tesitm6nyek 6s a bemutat6helyek akadrilymentesen
l6togathatok. A 2012-ben 6tadott, megval6sult projekt egy olyan fejleszt6si sorozat szitmdra
teremtett helyszint 6s lehet6s6get, amely alkalmas arra, hogy az Aquincumi Mrizeum
megtartsa hely6t a szabadt6ri mirzeumok nemzetkozi 6lvonal6ban.
Ezt a lehetos6get haszntija ki a jelenlegi piiyazati projekt, amely eredeti helyszinen
Aquincum va116si 6let6ben jelent6s szerepet jdtsz6 Mithras vall6s egyik kultuszhelyln Sllit
6lland6 ki6llitrlst. A pillyizaton elnyert osszeg felhaszniiitsixal 2011-ben megval6sult a
pf,lyinati c6l elso titeme. Ennek keret6ben elk6sziilt a kidllit6ter kialakitdsdnak elsd i)teme, az
ehhez kapcsol6d6 rlgdszetr fe1t5r6sokkal, a ki611it6si infrastrukfiir6hoz kapcsol6d6 ktils6
munk5latokkal (csatorna, elektromos h6l6zat). Elk6sztiltek a kiSllit6terek falai, a tetofed6st

elok6szito munkafiizisok. Ezzel p6rhuzamosan megtort6ntek a sztiks6ges kiv6laszt6si
elj6r6sokat k<ivet6en az elre az titemre be6llitott installdci6s elemek (projektorok,
miitdrgymdsolatok) beszerezdse, tovhbbd a be6pitett vitrin 6s a tabl6k/molin6k grafikai
tervezise. Elk6sztilt a kidll{tdsi vezetd magyar 6s angol nyelvii kezirata 6s a megkezdodott a
grafikai illusztr6ci6k k6szit6se. Ugyancsak az elso titemhez kapcsol6d6an elk6sztilt egy
anim6ci6s film is, amely Mithras kultusz szent6ly6t 6s felszerel6s6nek, berendez6s6nek
rekonstruk ci6jdt mutatj a be.

Kifllitis

c6lia 6s tematik6ia- kiiltin is
a koribban nem l6that6. raktfrban 6rzdt1kulturilis iavak hozz6f6rhet6v6 t6tel6re. (A c6lok mesfelelnek az I. titemhez kapcsol6d6

elvirisoknak)

A jelenlegi projekt sor6n megnyitand6 6lland6 ki6llitdssal a mtizeum tobb c6lkitriz6s6t

is
megval6sithada. A projekt sor6n az aquincumi polg6rv6ros d6li v6rosr6sz6ben, 1941-ben
felt6rt 6s r6szben konzewhlt Mithras szentdly 6piiletmaradvirnyai lo16 egy v6do6piilet kertil.
Ez az irj 6pitm6ny alkalmas arra, hogy eredeti helyszinen, az eredeti 6prilettomeg
vissza6llit6siival miir kiilsej6ben is l6tv6nya legyen aregeszeti parknak. Az 6ptilet belsej6ben
pedig a szent6ly eredeti t6r6lm6nye vitrja a kitogat6t. R6szben eredeti leletek,, r6szben
megfoghat6 t6rgym6solatok segits6g6vel az Aquincumi Mrizeum kiniiatdb6l eddig hiinyzo, a
r6mai vall6s egy szegmens6t bemutat6 ki6llit6son ismerkedhetnek meg a littogatok. Az
riLlland6 ki6llit6s rdgota megl6vo hi6nyt p6tol. Egyr6szt a liltogatok el6l rlgota elzitrt
kultuszszobrot mutada be, kiv6teles, eredeti helyszinen. Az 6lland6 ki6llit6s ugyanakkor
lehetos6get ad arra is, hogy a sokszinti r6mai vallisi 6let egyik legtitokzatosabb miszt6riumilt
a Mithras kultuszt kozelebb hozza alirtogat6khoz.

Ktilonos 6rt6ke a r6mai kori v6rosk6pet gazdagit6 fj elem bemutatSsnak, hogy nemcsak a
mithraeum felt6r6sa sor6n elokertilt kisebb thrgyakat, mutatjuk be, hanem a jelentos mriv6szi
6rt6ket is k6pviselo szobr6szati alkotitst, a kultuszk6pet is az eredeti helyszinen tessztk
lifiogathat6v6. A nemzetkozileg is sz6mon tartott mittrgy jelenleg raktilrban van, az 6lland6
kitlllit6s kialakit6s6nak m6sodik titem6ben azonban m6r hozzdferheto lesz ahazai 6s ktilftrldi
szakemberek, 6rdeklo dok szimira.

A mithraeum tertilet6n megnyil6 rij 6lland6 ki5llit5s m6sik szenzirci6ja pedig az,hogy a
csaknem teljes eg6sz6ben megmaradt 6s mindezid6ig a mirzeum raktirttban orzott
szent6lyberendez6st is bemutatja. Fontos c61 az interaktiv 6s mtzeumpedag6giai
hasznositiishoz hiteles bels6 t6r kialakitrlsa.

A kiillitris megval6sitfsa sorin elv6szett feladatok ismertet6se.
Az iiland6 ki6llit5s megval6sit6sSnak m6sodik iitem6ben az alibbi munk6latokat v6geztiik el
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A kozbeszerzds alapj6n kialakult v6gleges bekeriil6si <isszeg alapjin, a Kubinyi Agoston
piiyazat 2018. 6vi keret6b6l kertilt sor a ki6llit6t6r v6gleges belso kialakit6s6ra: tetofed6s,
bels6 elektromos hirlozat kialakit6sa, bels6 diszit6 elemek kialakit6sa (vako16s, diszito
falfest6s) install6ci6s elemek elhelyez6se (tabl6k, vitrinek, projektor), valamint az eredeti,
vitrinen kiviili mrit6rgyak (kultuszszobor, olt6rkovek) elhelyez6s6re.
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A beszerzett eszktiztik bemutatisa. kivilasztrlsuk indokl6sa.
A m6sodik titemben keriilt sor a bedpltett vitrin elk6szit6s6re.
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Helyiikre kertiltek

a szent6ly berendez,lsi tdrgyai (t6rol6 l5da, amphoratart6,podium felj6r6,
gy6k6nyek a mitzeumi foglakoztatdshoz, TV a slide shaw-hoz) beszerz6se . Ezek r6szben
p 6ly inati, r6szb en s aj 6t fo rr6sb

6

I tcirt6ntek.

F

FFFT

Elkesztiltek az informitci6 rltad6shoz sztiksdg es tabl6k, magyar es angol nyelven,valamint a
tdgyakat egyenk6nt bemutat6 diavet{tes kdpi 6s szdveges anyaga, magyar 6s angol nyelven.
Elk6sztiltek apillytuatkeret6ben a kiadv6nyok: a Mithras Aquincumban illetve a Mithras in
Aquincum vezetok, valamint a ki6llit6shoz kapcsol6d6 foglalko ztat6 fazet.

A megvalisult kidllitds ismertetdse

A mithraeumban kialakitott 6lland6 kirillit6s elsosorban a Mithras vall6s es a Syrnphorus
mithraeum megismer6s6t 6llitotta k<iz6ppontba. Ugyanakkor lehetos6g nyilott arra is, hogy
Mithras miszt6riumait a r6mai istenvil6g keretei k<iz<itt is elhelyezzti[. n bemutat6snat
sz6mos eszkozet vetttik ig6nybe, az irott tabl6, amozg6 film, a 3D-s rekonstrukci6, valamint
az l:l-es rekonstrukci6k alkalmazisilal. Amennyire a hiteles helyszin lehetos6ge engedte,
igyekeztrink eredeti tirgyakat bemutatni. igy elsosorban a k6b6l 6s ker6mirlb6l k6sztilt
mrit6rgyakat Lithatj6k a l6togat6k, a fbm tSrgyak m6solatban keriiltek a trlrl6kba. A szent6ly
n6hiiny, feltehetSleg egykor lltezo berendez6sit6rgy6t, amelyek eredetileg mriland6 anyagb6i,
f6b6l, illetve textilbol k6sztiltek, rekonstrukci6ban mutaduk be. A kiafitas k<izponti
"1"-"
Mithras kultuszk6p, amely eredeti hely6re vissza6llitva a szent6ly legszebb lifiveniatnffitja.
3.6. 1. Az el6csarnok (pronaos) (95. kdp)

A szent6ly elocsarnoka lehetos6get ad

ana, hogy egy-egy tabl6 segits6g6vel megismerhesstik
Mithras miszt6riumainak elterjed6s6t a R6mai Birodalomban, Pannoni6ban 6s Aquincumban.
T6j6koz6dhatunk a Symphorus mithraeum felt6r6s6r6l az fusathsi fot6k 6s dokument6ci6k
alaplin. A mithraeum alaprajza 6s berend ezdsi tdrgyainak felt6rrlsi helyzete nyom6n k6szitett
rekonstrukci6s rajz segit a szent6ly belsej6nek, a szent6lycell6nak a megismer6s6ben, m6g
miel6tt oda bel6pn6nk. A helyis6g 6szaki fal6n elhelyezett rdcsszerkezet kazettirioan a
szent6lyb6l el6kertilt kisleleteket mutatjuk be, funkci6juk szerinti csoportosit6sban. Egytitt

l6thatjuk a kultusz szertarthsai alkalm6val hasznblt tirgyakat, a szertarthst koveto lakoma
ed6nyeit, vagy az illeg6lis p6nzver6sre utal6 f6mt6rgyakat. A leletanyagot bemutat6
ki6llit6sr6szben nlhdny k6zbe foghat6, megtapinthat6 m6solat is helyet kapott. Miutin az
elocsarnokot egykor minden bizonnyal t6rol6si c6lra is hasznbltitk, egy r6mai el6k6pekre
visszautal6, nagym6retti fal6da is 6ll a helyis6gben, amelyekhez hasonl6k rejtett5k az
6tkeszletek darabjait yagy a beavat6si szertart6sok alkalm6val hasznillt eszkoztiket. A
szent6lycella bejiratbt eredetileg k6t kooroszlin oizte, amelyek koziil csak az egyikiik
torzojht hozttk felszinre a feltrlr6sok. Helyiikdn most m6s aquincumi lelohelyfi, ep
k6oroszl6nok l5tj6k el a feladatot.
3.6.2. A gyillekezisi terem (96.

kip)

Az elocsamokb6l l6phettink a t6glalap alakri 6ptilethez d61i ir6nyban illeszkedo helyis6gbe,
amely az analogiilk alapj6n a hivok gyiilekez6si helye lehetett. A gytilekezoterem nyugati
falt*taz vezeto k6lapok arra utalnak, hogy a terem a szentdly elotti udvarr6szbol egykor
kozvetlentil megk<izelithet6 volt. A rekonstrukci6 ezt a helyis6get tet6 n6lktil hagyta, a
felt6r6s dokumentumai ebb6l a helyis6gbol nem hoztak felszinre emlit6sre m6lt6 leletet. A
helyis6g eredeti funkci6jara most n6h6ny pad utal, de egykor l6d6k, ed6nyt6rol6 6llv6nyok is
6llhattak a helyis6gben.
3.6.3. A szent6ly (cella) (97.ki:p)

gytilekez6teremb6l az el6csarnokon kereszttil l6phetiink be a t6nyleges szent6lybe,
amelynek k6t hosszanti oldalSn 6llnak az eredetr magassSgti podiumok. A szent6lyben az
5llat6vnek megfelel6 feloszt6s egykor feltehet6leg a festett falak thrinolilsain keresztiil volt
6rz6kelheto, most ezt a vakol at ilmyalati szinezlslvel jelezttik. A bej6ratt6l jobbra a ritu6lis
mosakod6shoz sztiks6ges kotSlat ta16ljuk, baha, a podium elott a hiv6k fogadalmi
aj6nd6kaik6nt a szent6lybe kertilt kis talapzatokat, koolt6rokat helyezttik el. A jobboldali
ptAlrr- elott koz6p en a Fons dei oltilrko foglal helyet. Vele szemb en a Transitus dei szimbra
ienntartott talapzit, h6tul a d6lnyugati szent6lysarokban pedig a szikl6bol sziileto istennek
dedik6lt olt6rko helye l6that6. Ez ut6bbi k6t berendezesi tirgy b6r nem maradt fenn
esettinkben, m6gis jeloldsiik sztiks6ges a mithraeum asztron6miai jelkeprendszere
szempontj5b6l. A podiumok fal6ban l6that6 kis talapzatok felt6telezhet6en a beavat6si
szertartSsok sor6n tolthettek be fontos szerepet, talSn a kultuszt5rgyak hely6t kijelolve. A
terem v6g6ben, a kultuszk6p elott 61lt egykor az illdozati olthr, a mi esettinkben nem maradt
meg. Uely€t egy olyan aquincumi sztrmazdst m6sik oltSrral toltotttik be, amelynek eredeti
lelohelye nem maradt r6nk.A szent6ly padl6j5n egy 6sszefoly6 t61 l6thato, amely az illdozati
6s a beavatiisi szertart6sn6l egyar6nt szerepet j6tszhatott. A szent6ly vlliryitSsbt pedig a
gerend5r6l fiiggesztett k6t nagyrn6retti korm6csesek adtilk, a kis, kdzbe foghato
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A r6mai vall6sr6l sz6lo r<ividfilm, valamint a Symphorus mithraeumot 3D rekonstrukcioban
bemutat6 anim6ci6s film 6rz6kletesen t6rja el6nk a vall5s szerep6t 6s a mithraeum egykori
l6tv 6nydt az aquincum
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3.6.4. A szentdlYbelsd (99. kdP)

szent6lybelso v6g6n, a podiumok z6r6d6sdn6l lrkezink a ki6llit6s csircspontjilhoz, a nagy
kultuszk6phez. Ezt stukk6b6l k6sztilt epiteszeti keret6vel egyiitt, eredeti hely6n t6rjuk a
Itltogat6k el6. A hiirmas tagoz6d6sir szoborcsoportot az 6ptilet 6szaki 6s d6li oldal6n nyitott
nyilSsokon kereszttl |rkezo term6szetes feny is megvil6gitja. A hhttlr v<iros fest6se, arnely az
eredeti 6llapotra is utal, kiemeli a szobor muv6szi kidolgoz6s6t 6s 6tgondolt kompozici6jht. A

A

kultuszk6p jobb 6s bal oldaliin, a podiumokv6gzod6s6nel kialakult belso tereket kihaszn6lt6k
a kultuszhoz tartoz6 egy6b ttrgyak elhelyez6s6re. A kultuszk6pt6l d6lre egykor a Petra
genetrix, a szikl6b6l sztileto istenre utal6 eml6k (szobor, olt6rkS vagy relief)611hatott, a
szab6lyoknak megfeleloen. A szoborcsoportt6l 6szakra pedig - a lelSkoriilm6nyek alapjtn
eredeti helytikon megtal6lt a beavat6si szertartiisok sor6n haszn6lt eszk<izoket 6s
kultuszt6rgyakat l6thatjuk.

Az iiland6 ki6llit6s hiteles tirgyi eml6kanyaga 6s az eredetit idezo szent6lybelso
l6tv tny a p 6r atlan 6lm 6nnye I gazdagltl a a 6to gat6t.

egyiittes

1

A megnvit6
A Symphorus mithraeumot 2018. jrinius 2l-6nnyitotta meg a mrizeum.
Ennek keret6n beltil keriilt sor Dr. Zsidi Paula vetit6k6pes eload6sra a Symphorus
mithraeumr6l, Vukoszdvlyev Zorhn, PhD., fooszt6yvezeto-helyettes el6ad6s6ra a Symphorus
mithraeum mriemleki 6s 6pit6szettdrt6neti megk<izelit6s6rol; Dr. Hathizi G6bor, mb.
foosztdlyvezetb tdj6koztat6j6ra a Kubinyi piiyitzatr6l. V6gtil a tervezo, H. Vlad6r Agnes
6pit6sz vilzolta saj6t gondolatait a szentely mrieml6ki megfogalmazhsirol. Ezek utin a
koz<ins6g megtekinthette az 6ptiletet Dr. Zsidi Paula vezet6s6vel.

A megnyit6n a kovetkezo m6diumok k6pviseloi vettek r6szt: Magyar Televizi6 Kulturilis
mtisorai, Holnap,
magaztn.

Civil R6di6, Kossuth R6di6, Mtieml6kem.hu, Obuda rijsrlg, 061.hu online

Az esem6nyenT0 fo vett r6szt.

C6lcsoport meghat6roz6s. litogat6szim
Megnyitiisa ota28.099ltttogato kereste fol a Symphorus mithraeumot.

A mithraeum megval6sit6si terv6ben 4 fobb l6togat6i c6lcsoportra fokusz6ltunk: a felnottekre,
a di6kokra, a nyugdijasokra 6s a ktilfloldiekre.

A jriniusi megnyitris 6ra az al5bbi m6don alakult ezenliltogat6i c6lcsoportok megos zl6sa:
2018

Osszes

l5togat6

Feln6tt

%o

DiSk

o/o

Nyugdijas

/o

Ki.itfdtdi

o/
/o

j0nius 21-

6417

3693

13,14%

2462

8,76%

206

0,73%

1044

3,72%

jnlius

3873

2173

7,73%

1223

4,35%

327

1,16%

1521

5,41%

augusztus

7621

6254

22,26%

904

3,22%

307

1,09%

4914

17,49%

szeptember

1

569

5,58%

3714

1741

6,20%

1431

5,09%

472

1,68%

okt6ber

3399

1772

6,31%

1314

4,68%

270

0,96%

963

3,43%

november

2 293

762

2,71%

1400

4,98%

119

0,42%

485

1,73%

december

782

465

1,65%

269

0,96%

38

0,14%

332

1,18%

Osszes

28099

1

6860

9003

1

739

1

0828

Megval6sult programok. mrizeumpedag6giai foglalkozisok. ktiznevel6si illeszked6s

A

Symphorus Mithraeum,

tj

6lland6 ki6llit6sk6nt, bekertilt az Aquincumi Mrizeum ki6llit6si

hasznosit6si terveinek helyszinei koze. A tervben vinolt ktikinbrizo l6togat6i c6lcsoportoknak
szewezett mfzeumpedag6giai, mtzeumandrag6giai 6s egy6b programok r6sztvev6i szimixa
folyamatos volt a nyitva tarths, a t6li id6szakban is megoldott volt a vend6gek zcikkenomentes

fogad6sa.

A

Symphorus mithreumban megval6sul programokr6l 6s mirzeumpedag6giai

esem6nyekrbl abeszdmol6 3 mell6klete

6r6k ismertetoje,

(1

. szttmt mell6klet: Mithras nyom6ban

2. szdmi mell6klet: Esem6nyek

2018,

- mfzeumi

3. szitmi mell6klet: T<irt6nelmi

barangol6s 6kori 6s jelenkori j6t6kok kozt) nyujt r6szletes thjdkoztati.st.

A mfzeumi foglalkoz6sok (mind a szabadidos: ny6ri t6borok: Okori tribor, Gladiritor thbor,
Hozd magaddal a nagyit!, mind a szorgalmi id6szak alkalm6val: Csillagk6pek nyomilban mrizeumi 6r6k) olyan lehet6s6geket nyrijtanak, melyek napjaink oktat6si programjaiban j6l
alkalmazhat6k. Nemcsak a tdrt6nelmi ismeretek (6kori val16s 6s hitvil5g), de a ftldrajzi
ismeretek (csillagk6pek), a rajz, a mriv6szett<irt6net (6pit6szettort6net) t6mak<iriben is j6l
feldolgozhat6. Hozz6j6rul a kompetenciafejleszt6s egyes elemeinek elm6lyit6s6hez is. Ezen
elemeket j61 eg6sziti

ki a di6koknak sz6l6 foglalkoztat6 fiizet, mely a ki6llit6s

anyagdra

6pil.

Kapcsol6d6 sait6anvae. l6tosat6i visszaielz6sek
Sajt6anyag

Az Aquincumi Mrizeum Reg6szeti Parkja 2018-ban fj l6tv6nyoss6ggal gazdagodott. A park
d6lkeleti r6sz6ben v6do6ptilet nyilt Mithras egyik polg6rv6rosi szent6lye, az un. Syrnphorus
mithraeum felett. A szent6ly elnevez6s6t a kultuszszobor felirat6n megorokitett
adomhnyoz6r6l kapta. Az ij 6lland6 ki6llit6snak helyet ad6 6ptilet ktilseje az egykoi 6piilet
tombj6t iddzi, ezzel jol illeszkedik a kozeli Festohdz, r6mai lak66ptiletet bemutat6 korhti
modellj6hez. Az 6ptiletbels6 kialakit6sa pedig ttikrozi a szent6ly egykori bels6 ter6t, a
nagyr €szt eredeti, helyszinen el6keriilt eml6kek elhelyez6s6vel.
Az 6ptilet 6s a belso t6r kialakitdsirhoz elsosorban a tertileten vdgzett r6g6szeti
felt6r6sok adatai nyrijtottak t6mpontot. Az els6 felt6r6st 1941-ben Nagy Tibor v6gezte, aki a
Levente Lot6r 6pit6s6t megelozoen v€gezhetett kutat6st a teriileten. Az ilsatisok sor6n nyert
ismereteket m6s Mithras kultuszhelyek felt6r6sa nyomSn szerzett informSci6kkal eg6szitettiik
ki. igy a szent6ly belso tere nemcsak az egykoi Symphorus mithraeumot mutatja be, hanem
segits6g6vel a birodalom szerte egys6ges szerkezeti, azonos koncepci6, szellemi htttlr
alapjin fel6pitett Mithras kultuszhelyek bels6 vil6g6nak s6m6ja is el6nk t6ru1. A kultuszhely
amellett, hogy a hiv6k gyiilekez6helye volt, |ldozati 6s beavat5si szertart6sok szinterek6nt 6s
az azt koveto lakom6k helyszinek6nt is szolgilt. Ugyanakkor bels6 jelk6prendszere alkalmas
volt az embert kortilvev6 vil6gegyetem megjelenit6s6re.
Az eredeti maradv6nyokra 6ptilo rdgbszeti rekonstrukci6k l6tjogosults6ga manaps6g

vitatott 6s sz6mos probl6m6t vet fel.

A

Syrnphorus mithraeum 6piilettombj6nek

a

rekonstrukci6s jellegri v6do6piilet form6j6ban t<irt6nt bemutat6sa azorfian nem okozott sem

szakmai, sem etikai probl6m6t. Az elso 6sat6s adatai szerint ugyanis a podiumfalak
kiv6tel6vel szinte valamennyi 6piiletfal kiszedett 5llapotban, illetve a szint alatti, alapfal
form6j6ban maradt rdnk. Ez ut6bbiakat pedig, ahogy azt a 2017. 6vi felt6r6s igazolta, a
mithraeum felfedez6s6t k<iveto, v6lhetoen az 7940-es vagy 1950-es 6vekben v6gzett, elso
helyredllit6s m6r elfedte vagy megsemmisitette. igy az egykori 6ptiletbSl egyedtil a
podiumfalak als6 kosorai tekinthet6k eredetinek. Ezek pedig most, a jelenlegi helyre6llit6s
sor6n teto alil, v6dett kortilm6nyek koz6 kertiltek.
A fertorSkosi mithraeum ut6n az aquincumi szent6ly haz6*ban a miisodik, l6togathato
Mithras kultuszhely. Az ij bemutat6 tov6bbi jelentos6ge, hogy a kultuszt6rgyak mellett
eredeti hely6n bocs6tja a l6togat6k el6 az Aquincumi Mrizeum k6eml6keinek egyik legszebb
darabjirt, a Mithras kultuszszobrot. Az egykor tucatnyi apr6 darabra t<irt szobrot m6r nem
sokkal a felt5r6st kovetoen helyre6llitottilk, s eg6szen az elmtlt evtrzedrg a mfzeum 6lland6
ki6llit5sainak elmaradhatatlan szerepldje volt. Most eredeti kornyezet6ben, megrijulva
tekinthetik meg a lStogat6k. V6gti1 az tj kiilllit6hely lehetds6get ad arra, hogy Aquincum
vall6si 6let6nek egy ktildnleges, s egy idoszakban nagyon is n6pszeni, de titokzatos
kultusz6ba bepillanthassunk.

A d6li v6rosfal kozel6ben 6116 mithraeum maradv6nyai az 6piilet k6t 6pit6si
peri6dus6r6l 6rulkodnak. Az els6 szent6lyt m6g a 2. szdzad m6sodik fel6ben hagyt6k fel.
Majd k6s6bb, a 2.13. szdzad fordul6j6n, a kor6bbin6l kiss6 nagyobb 6s diszesebb form6ban
6pitett6k fjj6. Ennek egyik oka feltehetoleg a v6rosban 6lo Mithras hivok szttminak
gyarapod6sa lehetett. E k6sobbi szent6lynek a disze volt a bik6t leolo istent ihri,zolo
kultuszszobor. A felt6r6s soriin a szent6lyberendezds egy reszet, olt6rokat, kultuszt6rgyakat
eredeti helyiikon tal6lt5k. Tobbs6gi.ik, a kultuszszobor kiv6tel6vel, elkertilte a szent6ly
mtiktid6s6nek v6g6t jelent6 rombol5st. Erre a pusztitSsra a kultuszhelyrol sz6rmaz6 6rmek
alapjirn, a kereszteny vall6s gyakorl6s6t hivatalosan is enged6lyezo l. (Nagy) Constantinus
csiszir uralkod6s6nak i dej eben kertilhetett sor.
A ki6llit6son a l6togatok megismerkedhetnek a Mitl-rras vall6s legfbntosabb
jellernz6ivel, a kultusz aquincumi ernl6keivel es a Symphorus nev6vel jegyzett mithraeum
tort6net6vel. A vitrinekben es az eredeti helyiikon bemutatott csaknem 150 t6rgy pedig
bevezet a Mithras kultuszhelyek titokzatos vil6g6ba.
K6pek:

1. A mithraeum lfitvhnya az Aquincumi Mrizeum R6g6szeti

2.

Parkj6ban

A mithraeum belso tere a kultuszszoborral

Asat6k: Nagy Tibor (1941), Zsidi Paula (1999

-2OOO),

LfungOrsolya (2017 -2OlS)

Epitlsztewez6: H. Vlad6r Agnes, Harsrinyi Gydrgy
Kivitelez6: Belv6rosi Epito Kft.
T6mogat6: Budapest Fov6ros, Emberi ErdforrSsok Miniszt6riuma, Nemzeti Kultur6lis Alap,
Budapesti Tdrt6neti Mtzeum, Aquincumi Mfzeum

Az tj 6piilet megval6sul5s6nak siker6t egy6rtelmrien bizonltj a ali./togatik nagy 6rdek15d6se.
A mrizeumot felkeres6k szinte kiv6tel n6lktil felkeresik ezt az rij l6tv6nyoss6got is.

A lritogat6k pozitiv visszajelzdsei r6szben a t6r6lm6nnyel kapcsolatosak, r6szben a kirillit6s
kivitelez6s6ben.
M6r a megnyitils 6ta figyelem kis6rte a sajt6 r6sz&ol is. Alabb kozoljtik a megjelent cikkek
el6rhet6s6g6t:

TV megielen6s: Duna TV/Itthon, M5/Kultur6lis Hirad6 2x,Hir Tv, Ml Hirad6:

5 alkalom

Ridi6 megielen6s: webradio, Kossuth R6di6: 2 alkalom

irott sajt6 megielen6s: Fidelio,

Obuda Ujs6g, Obuai Anziksz,Demokrata: 4 alkalom

E-sajt6: divany.hu, programturizmus.hu, hirtv.hu, pestpilis.hu, 3.kertilet.ittlakunk.hu,
csalad.hu, culfura.hu, teol.hu, est.hu, beol.hu, fidesz.hu, archeologia.hu, MTI, startlap.hu,
napi.hu, hirado.hu, tantrend.hu, propeller.hu, varosikurir.hu, welovebudapest.hu,
seniorplus.hu, mult-kor.hu, pestbuda.hu, obuda.hu, obudaianziksz.hu, zoover.nl, port.hu,
baon.hu, fi lmhiradokonline.hu, itthon.hu, budaorsiinfo.hu,
https ://mult-kor.hu/rekonstrualtak-az-aquincumi-mithras-szentel)rt-20

1

80622

http://pestbuda.hu/cikk/20 I 8062 1_mithras_szentellyel:bow1 aquincum

http://www.seniorplus.hu/a-symphorus-mithraeum-vaeliis-a-mithras-szentely/
https://welovebudapest.com/toplistak/ezeket-ki-ne-hag)rd-101-kulonleees-proqram-eshel yszin- a-muzeumok- ej szakaj aral
https //varo sikurir. hu/me euyitottak-a- sytupb.qus-mithraeumot/
:

https://www.hirado.hu/tudomanlu-hish-tech/osvilag/cikk/2018/06/21lmithras-szentellyelbor.,ult- az- aquincumi -muzeum/
http://propeller.hu/itthon/3361020-mesnyitottak-symphorus-mithraeumot
http ://tantrend.hulhir/muzeumok-ej szakaj a-20 1 8-ban

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-muzeumok-ejszakaja-aquincum.html
httos://www.hirado .hu/belfold kozeletl
me q-

ci]rJrJ

201

8I

06 I 23 I az-

asuincumi-muzeumban-kezdodott-

a-muzeumok-ej szakaj a/

https://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/ma_ejszaka:nlzitva tartanak_a_muzeumok.6649
22.html
https://www.startlap.hu/kiemelt-hirek/meqleznel-egy-okori-romai-temetest-muzeumokej szakaia-az- aquincum-muzeumban/
http

ar cheo I o ei

a.

hu/me srvi

btm-muzeumok-

ej

szakaj a

:

II

It-

m i thras

z-sz

entel ye-bun-es-bunhodes-a-viseeradi-palotaban-

http://www.fidesz.hLr/hirek/2018-06-23/meekezdodott-az-idei-muzeumok-ejszakaja/

https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/meekezdodott-a-muzeumok-ejszakaja-1361044/
http://est.hu/cikk/127206lprosramok:hetvegere-es-a-muzeumok-ejrzakajara
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/meekezdodott-a-muzeumok-ejszakaja-1 174298l

http:ll
http://www.csalad.hu/20

2018-iunius-23-241
1

8/06/23lmuzeumok-ej szakaj a-a-csaladok-eve-j egyeben

https://3.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/180622/mithras-szentellyel-bovult-azaquincumi:nquzeum
https://hirtv.hu/hirtvszines/ma-mee-anem-kulturafosyasztok-is-elcsabulhatnak-2463357
https://pestpilis.hulkultura/2018/06/romai-miszteriumvallas-szentelyevel-bovult-aquincum
http://webradio.hu/hirek/kultura/meekezdodott-az-idei-muzeumok-ejszakaja
https://divany.hu/szulosee/2018/06/21ltiz-gyerekprogram-a-muzeumok-ejszakajan/

https://www.mediaklikk.hu/video/2018/06/21luj-tortenelmi-emlekkel-gazdaeodik-azaq uincumi -muzeum-re qeszeti-parkj /
http://www.budaorsiinfo.hu/bloe/2018/06/23lmithras-szentellvel-bovult-az-aquincumimuzeum/
http : //i tthon. hu/budapesteskornveke/altal anos-informaciok/-

/netaview/75002 I j sessionid:B5F3 E83 D053DOA9AE
https ://fi lmhiradokonline.hu/watch.php?id:2

1

1
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64

https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/meqkezdodott-a-muzeumok-ejszakaja-1377846/
https://port.hu/esemeny/esl/eb/hozd-maeaddal-a-nag-r/itlevent-5463361
https://www.zoover.nl/honsarije/hongarije/boedapesVaquincum-museum-aquincumi-muzeum
https://obudaianziksz.hu/lassanvi-gabor-bevandorlok-aquincumban/:

32 megjelen6s.

Fizetett hirdet6s: Facebook: 2db
Ktiztiss6gi m6dia: Facebook, Instagram, Twitter: 26 db.

A mesval6sitfs tapasztalatai. virhat6 eredm6nvek. tovibbl6p6s irinvai. feileszt6si
elk6pzel6sek

A Symphorus mithraeum meg6pit6se az alilbbi eredm6nyek megval6sul6s6hoz j6rult

hozz6:

o felkeltette a figyelmet a mtzeum tertilet6n letestilt rij attrakci6ra,
. tj elem a ki6llit6sok sz6lesebb kcirben t<irt6no hasznositiis6hoz,
o folyamatos tizemel6s6vel bedptilt a mfzeum koz<ins6gkapcsolati ajdnlatdba,
o erositi a mfzeum arotlatti,
o boviti a (helyi) turizmus term6kkin6lat6nak ajfunlatfit,
o lehetove teszi a kapcsol6d6st a hazai 6s nemzetkozi kultur6lis 6s szakmai
projektekhez.

Megval6sulilsdval folytat6dott a korszeni, t6r6lm6nyt nyrijt6, 6ptilet vissza6pit6sek sora az
aquincumi romter{ileten, egys6get kdpezve a 20l2-ben tfiadott rin. Fest6hinzal, a bemutat6si
tematikiit kieg6szitve azt (egy lak6hdz melletti vall6si funkci6jri epiilet).

Atad6s6t6l kezdve
hasznositiisokon

a

li/togatoi 6rdeklod6s k<iz6ppontj6ba kertilt.

kiviil az intdzmlny

szeretne

Az eddig ismertetett

irj elemeket illeszteni azok sor6ba. Performance

el6adrlsokkal, lakomajelenetek beiktat6s6val egyedi lkalmakat teremtve. Ennek 6rdek6ben

tobb szakmai kapcsolatfelv6telre kertilt sor t<ibbek k<izt a Csod6k Palot6j6val, az Omne
Luxus gasztronomiai csapat6val, Gregus Lt.szl6 drSmajdtlk vezetovel, a Pro Progressione
form6ci6val, Guly6s Anna koreogr6fussal.

1. szdmrt

meiliklet

Mithras nyom6ban

- csillagok, plan6t6k, titkok

Mtzeumi 6r6k ismertetdj

e

li

E

I

C

Interaktiv el6adis vetit6ssel

A

2Ol8 nyar6n 6tadott 6lland6 ki6llitrisunkhoz es 6ptiletrekonstrukci6nkhoz kapcsol6d6
mtzeumpedag6 gi ai fo gl alkoz6s 6ltal6no s- 6s kdz6pi skol6s di6kok szitmir a.
A mfzeumi 6ra sor6n

a Mithras kultusz rejtelmeibe, tort6neteibe, csillagk6pi osszefiigg6seibe,

valamint a beavat6si fokozatokba nyerhetnek betekintest az 6rdekl6dok. A miszt6rium vall6s
kultuszhely6n, vagyis a mithraeumban pedig testkozelbol 6lhetik irt azt, amit az 6korban csak
egy szrik tdrsadalmi r6teg ismerhetett 6s tudhatott mag66nak.
5-6. osztily r6sz6re

Visszatekerve az idot, kivetitjtik (2D) az 1. szizadi R6ma nappali 6s ejszakai 6gboltj6nak
k6p6t, megfigyeljtik, milyen csillagk6peket, 6gitesteket, jelens6geket tartottak fontosnak.
Megbesz6ljtik, hogy ismereteik hogyan jelentek meg a r6mai vall6si eletben.

A

fedett Mithras szent6ly liitogat6sa soriin pedig megismerkediink a vall6s leg6rdekesebb
k6rd6seivel, 6s a kultuszk6p lehets6ges csillag6szati ertelmezes6nek egyszenibb vtitozati. al.

Mivel az

Sbrhzol6sok szerint egyes beavatottak illlatmaszkokat viseltek,
elk6szithetik az egyik Sllat maszkjSt (papirb6l).

a gyerekek is

7-12. osztitly r6sz6re
Visszatekerve az idot, kivetitjtik (2D) az 7. sztaadi R6ma nappali 6s 6jszakai 6gboltj6nak
k6p6t, megfigyeljiik a Mithras kultusz szempontjrlb6l is fontos csillagk6peket, 6gitesteket,
jelens6geket t<ibb id6pontban. Kozben megbesz6ljtik, hogy a r6maiak term6szettudomiinyos
ismereteiket hogyan haszn6lhatt6k

fel a h6tkoznapokban, az

idoszitmit6sban 6s

a valliisi

61etben.

<isszehasonlitjuk a mfzeum k6t l6togathat6 Mithras szent61y6t,
megismerkedtink a vall6s jellegzetess6geivel, m6g nyitott, izgalmas k6rd6seivel, 6s k<izosen
keresstik a viiaszt a szent6ly belso elrendez6s6nek, 6s a kozponti kultuszk6p szimb6lumainak
csillag6szati 6rtelmez6s6re.

Majd s6t5nk sor6n

Esem6nyek 2018
P

Esem

id

MUzeumok

2018.06.23

6kor tibor
cladiator tabor
Hozd ma ddal

2018.06.27
2018.07.03
2018.08.21

a

R6sztvev6k l6tszama

m

Tarlatvezet6s 2 alkalom, kezm(veskedes: Mithras sapka k6szit6se
MUzeumpedagogiai fogla lkozas tedatvezet6s+jat6k (targyak
parositasa, kirak6zds, a szent6lyrol sz6l6 vide6 elemz6se
TA rlatvezet6s
Tdrlatvezetes+ k6zm0veskedes (Oroszlan maszk keszit6se)
vetit6s + tarlatvezetes
Mithras nyom6ban mUzeumpedag 6giai foglalkozes 2 alkalom: vetites,
terlatvezetes+ oroszlanmaszk keszitese. Utaz6 m0zeum: interaktiv
iskolai 6ra vetit6ssel.
Tarlatvezetes, Mithras kala ndjat6k, 16mai ruhas lakoma szerePjat6k a

Saturnalia

2018.12.09

Mfzeumok 6szi

2018.10.09., 20'18.1 1.16., 2018.11.12

Da Vinci

2018.06.30, 2018.09.14., 2018. 1',|.23

szent6lyben

Tovabbk6pz6s: Ilragyar
ldegenvezet6k egyesiilete (MlE)

2018.08.16. 2018.09.04

Egy6ni konzult6ci6k

2018.11.28
MIE altalt tartott t6rl atvezet6sek (5
20'18.08.- 2018.12

alkalom)

lithras

-

2018.09.07

csil

Tadatvezet6sek (24 alkalom)
Konfer€ncia

18.07-2018 12

2018.10.12

neti vet6lked6 20't9.03.05

CSOPA egyuttmfikdd6s

2019

IJ
30

58

5

Tedatvezet6s a romkerti vezetes r6szek6nt
iai 6ra kdz6piskol5soknak
lnteraktiv vetit6s mUzeum
Onal16 t6mak6nt

vagy beillesztve a romkerti taflatvezetosbe vagy mas

mozeum

iai foglalkozasba magyar , illetve angol nyelven

elem Kol

m konferen

6s eml6kt6bla

Terv 20'1g-re:

lll. keruleti

17

99

PP bemutat6 es helyszlni tadatvezet6s m6dszertani aj6nlesokkal

NKA

230

2019 tavaszen tartand6, az Onkorm6nyzat altal kezdemenyezett
kdz6piskolak vetelked6i6nek Aquincumi Mrzeumot erinto temaia.
Tort6nelmi barangoles 6kori es jelenkori jatekok kdzott: "Csillagkepek
nyomaban" cimmel egym6sra epul6 foglalkozes a CSOPA-ban, 6s a
Symphorus mithraeumban

2',|

130
32

379

200

3. szrlmf mell6klet

TORTENELMI BARANGOLAS OI<Oru NS "INTNNKORI "IATrcTOT T6Z6TT...
AQUINCUMI MUZEUM - CSODAK PALOTAJA 6lm6nynap
Interaktiv osztilykir6ndulis 6ltal6nos-

6s

ktiz6piskolai csoportoknak

n

'.

tt

rl

I

=l

CSILLAGKEPEK NYOMABAN. ..
Mrfzeumpedag6giai foglalkozis az Aquincumi Mfzeumban 5-12. osztilyos
tanul6knak: Eloszor romkerti vezet6s sor6n megismerkedtink a helyszinnel, kit6rtink 16, hogyan
haszn6lt6k a r6maiak term6szettudomiinyos ismereteiket a v6ros epit6szet6ben 6s a h6tkoznapi
vall6sos 6letben. Az rij v6do6piiletben j6t6kos form6ban megismerkedtink Mithras titkos
kultusz6val 6s a bolyg6k 6s csillagok ktil<inleges, vall6sban betoltdtt szerep6vel.

Interaktiv foglalkozis a CSOPABAN 5-12. osztflyos tanul6knak: CSOPA: A csillagk6pek 6s
a

bolyg6k nyorn6Uu erediink azlJrhllom6son, Newton alm6skertj6ben 6s az Oveges teremben is.

Praktikus inform6ci6k az 6lm6nynapokr6l
Az Aquincumi Mrizeumban rossz id6 eset6n a drdmajittlkot a ki6llit6 6ptiletben rendezik meg
k6zmrives foglalkoz6s eglsziti ki a programot, a foglalkoz6s kb. 90-120 perc.
Az Aquincumi Romkert november l.

6s m6rcius 31.-e k<izott

zirvavan, igy ez idoben csak belt6ri

foglalkoz6sra van lehetos6g.

Kb. 30 lot tudunk egyszerre fogadni

6s

6s

igdny eset6n a CsOPA-ban eb6det biaositani.

Pedag6gusoknak ingyenes a r6szv6tel a programon.
Foglal6st min. 2 hdttel a kir6ndul6s iddpontja elott kell elktildeni.

A l6togat6s j6t6kos foglalkoz6ssal indul 6s kotetlen felfedez6ssel26ru1, melynek idotartama
helyszinenk6nt kb. 2,5-3 6ra.

A programok b6rmelyik helyszinen kezdhet6k 6s l, vagy akfir 2 ktil<inboz6 napon is ig6nybe
vehet6k, de a2 nap csak azonos tan6vben lehet 6s az iddpontokat a megrendel6skor fix6lni kell.

A vid6krol vonattal 5rkezo csoportoknak dijmentes azltazils Budapestig.
Foglal6st min.2 h6ttel a kir6ndul6s id6pontja el6tt kell elktildeni.

A megrendelt csomagokat k6szp6nzben, a plnztfurban kell kifizetni

a CsodSk Palot6ja

p5nztdrhban.

A k6t helyszinkozott egy6ni szervez6sben tdrtenik azltazhs.
A tervezett program id6beoszt6sa (mindk6t helyszin eset6n):
9.00 6ra - Erkez6s

- I 1.00 6ra - 1. foglalkoz6s
I I .30- 2.30 6ra - szabadfoglalkoz6s
9.30

1

12.30-13.30 6ra
I 3.30-

14.00 6ra

-

utazis a 2. helyszinre

14.00-1 6.00 ora
1

- eb6d

- 2. foglalkoz6s

- szabadfoglalkoz6s
17.00 6ra -ti. ozils

6.00- 1 7.00 6ra

CSOMAGARAK:
Csomag eb6d n6lktil:
Csomag eb6ddel:

3.900 Ft/fb
4.900 Ft/fo

R6szletek, rendel6sfelv6tel:

Lovisz Ilona / aquincum@aquincum.hu I 06-l-430-10-81
Aquincum:

l03l

Budapest, Szentendrei irt 135.
Csod6k Palot6ja:

1036 Budapest B6csi l6t38-44.

