
…amit mi ko ráb ban be fe je zett nek hit tünk, ar ról igen gyak-
 ran ki de rül utó lag, hogy kö zel sincs kész… (Szent lé le ky 
Ti ha mér 2003.)

A szom bat he lyi  Isis
szen tély nem csu pán 
Savaria ma is mert leg fon to
sabb ró mai ko ri lelet e
gyütte se, ha nem mé re tei, 
már vány dom bor mű ve i nek 
és épí té sze ti ta go za ta i nak 
mi nő sé ge foly tán Pan non ia 
leg je len tő sebb épí té sze ti és 
val lás tör té ne ti em lé kei 
kö zé tar to zik. A savari ai 
szen télyt, amely fel te he tő
en Isis pan non i ai tisz te le té
nek fő temp lo ma volt, a 
kö zel múlt ban Mainzban 
il let ve a kö ze li Scar ban
tiában elő ke  rült em lé kek 
fel fe de zé sé ig  az Al pok tól 
észak ra eső egyet len biz to
san lo ka li zált Ise um nak tar
tot ta a ku ta tás.

A mél tán vi lág hí rű szen
tély 1955 őszén egy vas
rak tár bő ví té se so rán, vé let
len sze rű en ke rült nap vi lág
ra, bár lé tét már né hány 
hó nap pal ko ráb ban Wes set
zky Vil mos szin te lát no ki 
erő vel jó sol ta meg. A le let
be je len tés nyo mán a hely
szín re ér ke zett ré gész, 
Szentléleky Ti ha mér veszp 
ré  mi mú ze um igaz ga tó 
ér de me, hogy a be cses mű em lék és le le tei nem ju tot tak a 
sok ez ernyi el pusz tult, el tűnt vagy el lo pott le let sor sá ra, 
ha nem az épít ke zés meg hi ú sí tá sa árán le het sé ges sé vált a 
te rü let szisz te ma ti kus ku ta tá sa, az épü let ma rad vá nyok meg
őr zé se és be mu ta tá sa. Az 1955 és 1961 kö zött, hat éven át 

fo lyó fel tá rás so rán a ha tal mas szent  ke rü let mint egy 30 szá
za lé kát si ke rült fel tár ni. A te rep ku ta tás sal szin te egyidőben 
meg kez dő dött a temp lom ki ásott ma rad vá nya i nak meg őr
zé se. Vákár Ti bor, majd őt kö ve tő en Haj nó czy Gyu la ter vei 

alap ján 1963ban be fe je zett 
mű em lé ki hely re ál lí tás 
út tö rő je len tő sé gű volt, 
hi szen Ma gyar or szá gon az 
Iseum ese té ben tet tek elő
ször kí sér le tet egy ró mai 
épü let hom lok za tá nak tel jes 
re konst ruk ci ó já ra. Szom 
bat  hely új ró mai lát vá nyos
sá ga szin te egy csa pás ra a 
szak mai köz élet ér dek lő dé
sé nek hom lok te ré be ke rült, 
fel pezs dít ve az ori en tá lis 
ró mai kul tu szok te rén a 
ha zai és nem zet kö zi ku ta
tást. Ta lán en nek is volt 
kö szön he tő, hogy a ma már 
több mint 400 ki ad ványt 
fel mu ta tó mo nu men tá lis 
EPRO so ro zat el ső kö te te 
ép pen a ma gyar or szá gi 
egyip to mi val lá si em lé kek
ről je len he tett meg Wes set
zky pro fesszor tol lá ból.

A savari ai Iseum irán ti 
ki tün te tő fi gye lem el le né re 
saj nos egy re ké sett a lelet e
gyüttes mo nog ra fi kus fel
dol go zá sa, így az ar ról 
meg je lent je len tős rész pub
li ká ci ók – ép pen a bi zo nyí
tó ere jű ré gé sze ti anyag 
köz lé sé nek hi á nya mi att – 

gyak ran vál tot tak ki élénk vi tát régészeti, val lás tör té ne ti és 
mű vé szet tör té ne ti szem pont ból egy aránt. A szen tély fel fe
de zé se óta el telt év ti ze dek alatt ter mé sze te sen nem csak új 
is me re tek hal mo zód tak fel, ha nem gyűl tek a kér dé sek és 
két sé gek is a las san fél év szá zad dal ez előtt elő ke rült Ise um
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Sosz tar its Ot tó (1960) a Savaria 
Mú ze um ré gé sze. Ku ta tá si te rü
le te Szom bat hely ró mai ko ri to
pog rá fi á ja és val lás tör té ne te. 
Szá mos nagy fe lü le tű vá ro si 
ása tást kö ve tő en 2001 óta irá
nyít ja az új ra in dult ise u mi ku ta
tá so kat.

A savari ai Iseum új ra in dí tott
ku ta tá sá ról

Sosz tar its Ot tó

A savariai Isisszentély és környékének topográfiai helyzete  (Derdák F., 
Medgyes M. és Sosztarits O. nyomán): 1. A déli városfal és a déli kapu, 2. Az 

Iseum, 3. Csarnoképület a Borostyán út mentén, 4. A Borostyán út



mal kap cso lat ban. Mind eze ket Tóth Ist ván fog lal ta ös  sze 
1998ban a Savaria év könyv ha sáb ja in, je len tős mér ték ben 
hoz zá já rul va ez zel az Iseum új bó li ku ta tá sa és az idő köz ben 
más fó ru mo kon is meg fo gal ma zó dott új mű em lé ki re konst
ruk ció irán ti igény ki ala ku lá sá hoz.

Ez utób bi te kin te té ben ter mé sze te sen a pó tol ha tat lan 
ér té kű már vány dom bor mű vek ál la pot rom lá sa je len tet te a 
leg főbb moz ga tó erőt, mi vel a re konst ru ált be ton hom lok zat
ba fog lalt ere de ti fa rag vá nyok a kör nye ze ti ár tal mak és az 
ál lag vé de lem szin te tel jes hi á nya mi att ro ha mos pusz tu lás
nak in dul tak. Mű tárgy és mű em lék vé del mi szem pont ból is 
elo dáz ha tat lan ná vált az ere de ti re li e fek és ta go za tok má so
la tok ra tör té nő cse ré je, amely mun ka szin te ad ta a le he tő sé
get egy új, mo dern szem lé le tű re konst ruk ció, il let ve az 
an nak szi lárd szak mai alap já ul szol gá ló ki egé szí tőhi te le sí
tő ása tás szá má ra. A mun kák ra Me zős Ta más épí tész, Mráv 
Zsolt, a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ré gé sze, va la mint e so rok 
író ja ké szí tett prog ram ter vet, amely nek meg va ló sí tá sát kez
det től fog va az idő köz ben az Iseum tu laj do no sá vá vált 
szom bat he lyi ön kor mány zat, il let ve pá lyá za tok út ján a 
Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma anya gi lag is 
tá mo gat ja. Szak mai szem pont ból kü lö nös le he tő sé get adot t, 
hogy a pusz tu ló Iseum mi at ti ag go dal má nak szin te min den 
fó ru mon han got adó egy ko ri ása tót, Szentléleky Ti ha mért is 
si ke rült meg nyer nünk az ügy szá má ra, aki idős ko ra el le né re 
vál lal ta, hogy ha tal mas ta pasz ta la tá val se gí ti az új ra in du ló 
ása tá so kat. Így 2001. jú li us 16án ő te het te meg azt a jel ké
pes csá kány vá gást, amel  lyel több, mint negy ven év szü net 
után új ra in dult a savari ai Isis szen tély ré gé sze ti ku ta tá sa.

Már az el ső ása tá si évad szá mos vá rat lan és je len tős 
ered mén  nyel szol gált. A szen tély ud va rán ál ló ol tár ala po zás 
mel lől újabb be tű tö re dé kek ke rül tek elő, ame lyek sze ren
csés mó don il lesz ked tek a szen tély fel irat má so dik so rá hoz, 
és Ba logh Be á ta ré gész tech ni kus bra vú ros puz zlejá nak 
kö szön he tő en to váb bi öt be tű tö re dé ke i nek be il lesz té sé vel 
le he tő vé tet ték a fel irat el ső há rom so rá nak re konst ruk ci ó
ját. 2002 nya rán Alföldy Gé za hei del ber gi pro fes  szor is 
be kap cso ló dott a szen tély ku ta tá si prog ram já ba. Az újabb 
le le tek alap ján iga zi epig rá fi ai cse me gé vé avan zsált fő fel
irat ra ké szí tett ol va sa ti ja vas la tot, me lyet ez év ta va szán a 

pé csi egye tem ókor tör té net hall ga tói előtt tar tott elő adá sá
ban is mer te tett. Az új ol va sa ti ja vas la ta: 

[ISI DI AVG(us tae)] SAC(rum)/[ae dem ca]RIE/
[ con fec t(um) restitue]R(un t)/[cul tores]

Az épí té si fel irat a ko ráb bi, nem erő sza kos pusz tí tás, 
ha nem ko ra és el ha nya golt vol ta mi att „meg gyen gült” 
szen tély fel újí tá sá ról ta nús ko dik. A fel irat és a mo nu men
tá lis szen tély fe hér már vány szob rá sza ti dí szei min den bi
zon  nyal egy Severus ko ri át épí tés so rán ke rül tek az épü let 
hom lok za tá ra. Is me re te ink sze rint ugyan ek kor ké szült el 
az elő csar nok ha tal mas, már vány fe je ze tes grá nit osz lo pok
kal éke sí tett ud va ri hom lok za ta is.

A fel irattö re dék és a már vány fa rag vá nyok mel lett a 
ku ta tás leg fon to sabb ered mé nyét az új fal ma rad vány elő ke
rü lé se je len ti, ezek azon ban már sem mi kép pen nem il leszt
he tők be le az Iseum ha gyo má nyos nak mon dott épí té sze ti 
rend sze ré be, s ez ál tal a szen tély kör zet alap raj zá nak, pe ri o
di zá ci ó já nak és ér tel me zé sé nek tel jes új ra gon do lá sát te szik 
szük sé ges sé. E te kin tet ben rend kí vü li je len tő ség gel bír nak 
azok a kö zel múlt ban elő ke rült, ko ráb ban el ve szett nek hitt 
do ku men tu mok, ame lye ket az 50es évek vé gén foly ta tott 
ása tá so kon, il let ve az 1961ben meg kez dett mű em lé ki 
re konst ruk ci ó hoz ké szí tet tek. A ki vá ló mi nő sé gű fo tók, fel
mé ré si és hely re ál lí tá si ter vek az egy kor Szentléleky Ti ha
mér ál tal fel tárt, de a mű em lé ki re konst ruk ci ó hoz fel nem 
hasz nált fal ma rad vá nyo kat és egyéb ré gé sze ti je len sé ge ket 
rög zí tik.

A ku ta tás mai ál lá sa mel lett szá mos kér dést még min dig 
nem tu dunk meg nyug ta tó an meg vá la szol ni, de az újon nan 
fel tárt fal ma rad vá nyok és le le tek alap ján nyil ván va ló, hogy 
a savari ai Isisszen tély épí tés tör té ne té ben két, az alap rajz
ban is meg nyil vá nu ló, tel je sen önál ló pe ri ó dus sal kell szá
mol nunk. A ko rai – a Kr. u. 1. szá zad vé gén már biz to san 
ál ló – szen tk erület ke le ti ha tá ra nem ter jedt ki a Bo ros tyán
kő útig, ott ko ráb ban más jel le gű és funk ci ó jú épü le tek áll
tak. A temenos, az az a szen tély kör zet ha tá rát a nyu ga ti 
ol da lon biz to san és ta lán a ke le tin is cel la sor ké pez te, ame
lyet rész ben vis  sza bont va és ki bő vít ve a Kr. u. 2–3. szá zad 
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A szen tély fel irat hoz il lesz ke dő be tűk a 2001es ása tás ból

A hom lok za tot dí szí tő egyik már vány fa rag vány le eme lé se
2001 szep tem be ré ben



for du ló ja tá ján ala kí tot ták ki a szen tély nagy, ha rántelő
csar no kos el ren de zé sét. Mó do sul ni lát sza nak az ud var és a 
köz pon ti szen tély épü let épí té si szint je i vel kap cso la tos 
ko ráb bi el kép ze lé se ink is: az ed di gi re konst ruk ci ó hoz 
ké pest va ló szí nű leg ma ga sabb kül ső és bel ső já ró szin tek kel 
kell szá mol nunk. Ez ál tal meg ol dód na az a pa ra do xon is, 
ame lyet a ko ráb bi re konst ruk ció gö dör ben ál ló pó di um
temp lo má nak sem mi vel nem in do kol ha tó, más hol nem 
ta pasz talt épí té sze ti ké pe idé zett elő.

Az ud var dél nyu ga ti sar ká ban meg ta lál tuk az Iseum kút
ját, mely ből edé nyek, pén zek, va la mint a fő hom lok zat már
vány fa rag vá nya in és az egy ko ri szen tély fel sze re lés hez tar
to zó bronz és vas csen get  tyű kön kí vül – vá rat lan és kü lö nös 
mó don – 17 egyed hez tar to zó em be ri ma rad vá nyok ke rül
tek elő. A kút kro no ló gi á ja alap ján ma már biz to san ál lít hat
juk: a szen tély pusz tu lá sát nem a 456os föld ren gés, ha nem 
egy, va la mi kor a 4. szá zad de re kán be kö vet ke zett szán dé
kos rom bo lás okoz ta.

Az em ber cson tok a már el ha gyott és rész ben le rom bolt 
szen tély te rü le tén lé te sült te me tő höz tar toz hat tak, és a 4. 
szá zad vé gén, a szom szé dos hor reum (ga bo na tároló) épí té
se kor vég zett te rep ren de zés so rán ke rül tek a kút ba. Min den 
bi zon  nyal a kút tól  in dult az a föld alat ti csa tor na rend szer 
is, amely a szen tély ud vart át szel ve a nyu ga ti cel la sor alatt 
ha ladt a Per in t (an tik ne vén Sibaris vagy Savari as) pa tak 
irá nyá ban. A kút tal és a csa tor na há ló zat tal ter mé sze te sen 
nem csak a ke le ti kul tu szok ban ál ta lá nos ri tu á lis tisz tál ko
dás pur ga to ri umként vagy lavacrumként is mert lé te sít mé
nyei ke rül tek elő, ha nem fel te he tő, hogy a fo lyó víz, mint 
„mes ter sé ges Ní lus” a kul tusz cse lek mény ben is meg ha tá ro
zó je len tő ség gel bírt. Merkel bach kö zel múlt ban meg je lent 
mo nog rá fi á ja bő sé ge sen is mer te ti azo kat az an tik le írá so kat 
és áb rá zo lá so kat, ame lyek alap ján fel té te lez het jük, hogy az 
Isisszen té lye ket vagy ezek leg alább egy ré szét a kul tusz 
leg főbb ün ne pén a navigium Isidi ide jén víz zel árasz tot ták 
el, hogy az is ten nő ha jó já nak ri tu á lis víz re bo csá tá sát meg
je le nít hes sék. Ter mé sze te sen mind er re csak ott volt szük
ség, ahol ter mé sze tes víz fo lyás – pél dá ul a Phi lae szi ge tén 
épült fő temp lom ese té ben ma ga a Ní lus – nem állt ren del

ke zés re. A „mes ter sé ges Ní lus” sze re pét be töl tő lé te sít mé
nye ket ré gé sze ti leg mind ed dig csak a pom peii Octavius 
Quar tioféle „ma gán Ise um” és a ko ráb ban basil icá nak vélt 
perg a moni szen tély ese té ben si ke rült ki mu tat ni.

Az új ása tá sok le le tei mel lett a szen tély szob rá sza ti 
dí sze i nek és épü let ta go za ta i nak vizs gá la ta je len ti a re konst
ruk ci ós mun ka má sik fon tos te rü le tét. Az Iseum hom lok za
tán rög zí tett már vány fa rag vá nyok nem csak hogy ki vol tak 
té ve az idő já rás vi szon tag sá ga i nak, de a temp lom hom lok zat 
be ton já ba ágyaz va lé nye gé ben ta nul má nyoz ha tat la nok is vol
tak. 

Nem utol só sor ban ez a tény is in do kol ta, hogy a da ra bo
kat 2001 őszén a be ton vé dő te tő és a ge ren dá zat meg bon tá
sá val res ta u rá to ri se gít ség gel le emel jük, a da ra bok ál lag vé
del me mel lett le he tő vé té ve azok mű vé szet tör té ne ti, val lás
tör té ne ti, épí té sze ti és ter mé szet tu do má nyos vizs gá la tát is. 
A tübin geni egye te men el vég zett elem zé sek sze rint a Drá
vavöl gyi Gum mern ből szár ma zó, már vány ból ké szült 
hom lok za ti ele mek min den bi zon  nyal a szen tély át ala kí tá
sa kor és bő ví té se kor, a Severusc sászárok alatt ke rül tek a 
pó di um temp lom hom lok za tá ra. A Szom bat he lyi Kép tár ban 
ta valy feb ru ár ban Sza bó Mik lós pro fes  szor ál tal meg nyi tott 
ki ál lí tá son vol tak elő ször lát ha tók az Ise umfríz ha tal mas, 
más félkét ton nás már vány tömb jei és az újon nan elő ke rült, 
vagy a ko ráb bi re konst ruk ci ó hoz fel nem hasz nált, ad dig a 
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Az Isis temp lom kút ja

A pó di um temp lom re konst ruk ci ó ja (Me zős T.–M ráv Zs.– Sosz tar its O.)A szen tély fő hom lok za ta (Alföldy G.–Mezős T.–M ráv Zs.– Sosz tar its O.)
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Savaria Mú ze um rak tá rá ban rej tőz kö dő da ra bok. A ki ál lí tá
son mu tat tuk be a köz pon ti szen tély épü let új el vi re konst
ruk ci ó ját is, amely a ko ráb bi négy osz lo pos hom lok zat 
he lyett – Vit ru vius mo dul rend sze re és az an tik temp lom épí
té szet sza bá lyai alap ján – hat osz lo pos konst ruk ci ón alap
szik. Az el ső pil la nat ban szo kat lan nak tű nő osz lop el ren de
zés leg kö ze leb bi ana ló gi á ja a pom peii Apol lóntemp lom, 
ahol a ké tol dalt vi szony lag kis osz lop kö zök re ál lí tott 
há romhá rom osz lop tág te ret en ged a lép csőn a cel la be já
ra ta fe lé. A fríz re konst ru á lá sá hoz csak a biz to san el he lyez
he tő da ra bo kat vet tük ala pul, fi gye lem be vé ve, hogy a 

to váb bi da ra bok az ol dal il let ve hát só hom lok za ton is el he
lyez he tők.

Idén jú ni us 23án is mét meg in dul tak a mun ká la tok, 
me lyek ered mé nye i től a köz pon ti szen tély épü let tel és az 
udvar(ok)kal kap cso lat ban fel me rült prob lé mák vég le ges 
meg ol dá sát re mél jük. Az új ré gé sze timű em lé ki re konst
ruk ci ót meg hí vott ha zai és kül föl di szak em be rek rész vé te
lé vel ez év őszén meg tar tan dó Ise umkol lokvi u mon sze ret
nénk meg vi tat ni, hogy az már az új épí té sze ti terv szi lárd 
alap já vá vál has son.

Iro da lom
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