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Bevezetés

Dolgozatomban igyekszem általános leírást adni Krisztus pokolra való alá-

szállásának ikonográfiájáról (az itáliai példákra fektetvén nagyobb hangsúlyt), 

kitérvén az üdvtörténeti jelentőségre, az írott forrásokra, a téma kialakulására 

és történetére, tipológiájára és antik előképeire. Végezetül a jelenet egyes sze-

replőit és legfontosabb „alkotóelemeit” jellemzem.

I. 

A jelenet liturgikus története és jelentősége, valamint írásos 

forrásai

A történet

Krisztus pokolra való alászállásában annak lehetünk tanúi, amint a Megváltó 

kereszthalálát és sírba tételét követően leereszkedik a pokol tornácára (más né-

ven limbusra1), majd kiszabadítja onnan az első emberpárt, valamint a miattuk 

– az eredendő bűn révén – oda került lelkeket, és felemelkedik onnan. Fontos 

leszögezni, hogy Jézus nem az ún. kárhozottak poklára szállott alá, hanem 

az Alvilág (Hádész2) azon peremterületére, ahová azok a lelkek kerültek, akik 

halálukkor mentesek voltak mindenféle egyéni bűntől, ám terhelte őket az ere-

dendő bűn. Lényegében tehát mindössze annyi volt a bűnük, hogy a Megváltó 

eljövetele előtt éltek és haltak meg. A limbus tanának létrejötte az eredendő 

bűnhöz és a keresztség jelentőségéhez köthető, az egyház álláspontja szerint 

1 Latinul limbus, -i (m): ’szegély, perem, határ’.
2 A görög Άδης szó alapján.
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ugyanis az, aki nem teljesen bűntelen, nem lehet méltó arra, hogy Isten szí-

ne elé járuljon. Kezdetben a katolikus tanítások szerint a pokol tornáca két 

részre volt osztható: a limbus infantiumra és a limbus patrumra. Míg előbbibe 

a kereszteletlen újszülöttek, utóbbiba az Istennek tetsző életet élő, de Krisztus 

eredendő bűnt eltörlő áldozata előtt született felnőttek kerültek.3 Azáltal válik 

lehetségessé a foglyok kiszabadítása a pokol tornácáról, hogy Jézus legyőzi 

az alvilág urát. Az ábrázolások készítői számos esetben sűrítve ábrázolják a cse-

lekményt, egyszerre mutatva, amint Krisztus győzedelmeskedik a gonoszon, 

és amint kiszabadítja az általa fogva tartott foglyokat, Ádámmal az élükön. 

Ez által a kettősség által az ábrázolás egyszerre képes megjeleníteni a történet 

üdvtörténeti szempontból lényeges aspektusait, azaz a gonosz feletti győzelmet 

és az igaz lelkek kiszabadítását.4

A téma másik gyakran alkalmazott elnevezése az Anasztázisz (ἀνάστασις), 

görög eredetű kifejezés, jelentése ’felemelkedés, feltámadás’, mely a holtak 

birodalmából alászállás helyett az onnan való felemelkedésre összpontosít.5 

Az Anasztázisz elnevezés inkább a bizánci művészet alkotásai esetében al-

kalmazandó.6

Megjelenése és szerepe a katolikus liturgiában

A katolikus liturgiában Krisztus alászállása a Nagyhéthez kapcsolódik, 

a sacrum triduum (húsvéti szent háromnap) betetőzésén, Nagyszombaton 

kerül „megünneplésre”.7 Krisztus nagypénteki halálát követően a Nagyszombat 

a sírjának meglátogatására kijelölt időszak, mely az esti vigíliával ér véget, 

amikor is a Feltámadást ünnepli az egyház. 

A motívum megjelenése és integrálása a nyugati egyház Passió-ciklusába 

a Kr. u. II. századra tehető, a legkorábbi ismert egyházatyai említés a témáról 

Antiochiai Szent Ignác leveleiben található.8 Itt szeretnék külön kitérni azokra 

3 Budzik, Mary Frances – Kerrigan, Michael – Phillips, Charles (szerk. 2012), Katolicizmus, 

Budapest, Kossuth, 156.
4 Kartsonis, A. D. (1986), Anastasis :the making of an image, Princeton, Princeton University 

Press, 5.
5 Kartsonis (1986), 4. 
6 Seibert, Jutta (2004), A keresztény művészet lexikona, Budapest, Corvina Kiadó. (eredeti kiadás: 

Seibert, Jutta (1980), Lexikon christlicherKunst: Themen, Gestalten, Symbole, Freiburg, Herder), 

184. 
7 A sacrum triduum a szomorúság és gyász időszaka, ez indokolja az ünneplés szó idézőjelbe 

kerülését; lásd Budzik – Kerrigan – Phillips (2012), 243.
8 Kartsonis (1986), 29.; erről bővebben itt: MacCulloch, John Arnott (1930), The Harrowing 

of Hell, Edinburgh, T. & T. Clark, 83–130. 
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az irodalmi forrásokra, melyek igazolhatják az alászállás legitimitását. Ezek 

a források a művészettörténet szempontjából azért is lényegesek, mert nyomot 

hagytak a téma képi megjelenítésein is.

Újtestamentumi források

Tudván, hogy Passió-jelenetről van szó, meglepő lehet, hogy a Szentírás evangé-

liumai nem tartoznak a közvetlen írásos források közé. Egyik sem tesz említést 

arról, mi történik Jézussal az eltemetése és feltámadása közötti időszakban, 

csupán utalásokat találhatunk az epizódra Mt 12:40-ben („Mert amint Jónás 

a cethal gyomrában volt három nap és három éjjel, úgy lesz az emberfia is 

a föld szívében három nap és három éjjel.”) és Mt 27:51–52-ben („a föld meg-

rendült, a sziklák megrepedtek, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek 

föltámadt a teste.”) alatt.9

Emellett az Újszövetségen belül több másik helyen is találhatunk hivatko-

zást a pokolraszállásra. Így Péter első levelében (1Pét 3:18–20 „Test szerint 

megölték ugyan, de a Lélek életre keltette. Őbenne ment el, hogy azoknak 

a lelkeknek is hirdesse az örömhírt, akik a börtönben voltak, akik egykor 

hiteltelenek voltak, amikor Isten türelmesen várt Noé napjaiban, míg a bár-

ka épült, amelyben kevés, összesen nyolc lélek menekült meg a víz által.”), 

A Rómaiakhoz írt levélben (Róm 10:7 „Vagy:  »Ki száll le az alvilágba?« 

– tudniillik, hogy Krisztust a halottak közül visszahívja.”), valamint a Levél 

az Efezusiaknak ide vonatkozó traktusában (Ef 4:8–10 „Ezért mondja az Írás: 

»Felment a magasba, foglyokat vitt magával, s ajándékokat adott az embe-

reknek.« pedig, hogy »felment«, mi mást jelent, mint hogy le is szállt a föld 

alsó részeire? Aki leszállt, ugyanaz, mint aki felment, feljebb minden égnél, 

hogy betöltsön mindent.”).10 Ezen kívül Krisztust mint az alvilág urát, a halál 

legyőzőjét látjuk megjelenítve a Jelenések könyvében (Jel 1:17–18 „Én vagyok 

az első és az utolsó, az élő, bár halott voltam; de íme élek örökkön-örökké; ná-

lam vannak a halál és az alvilág kulcsai”), a Levél a filippieknek (Fil 2:10 „hogy 

Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban”) 

és a Levél a zsidóknak egy-egy releváns szegmensében (Zsid2:14–16 „Mivel 

9 Seibert (2004), 184.
10 Lucchesi Palli, Elisabetta (1968–1976), Höllenfahrt Christi, Lexikon der christlichen 

Ikonographie. (LCI) 1–8, Kirschbaum, E. – Bandmann, G. – Braunfels, W. (szerk.), Basel-

Wien, al. Freiburg im Breisgau (2). (A továbbiakban: LCI), 322.; Baán Izsák (2007), „Szálla alá 

poklokra”: Gondolatok nagyszombat titkáról a hagyomány és a misztika tükrében, Katekhón 

(1), 7.
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tehát a gyermekek részesei a testnek és vérnek, ő maga is hasonlóan részese 

lett ezeknek, hogy a halál által lerontsa azt, akinek halált osztó hatalma volt, 

az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akiket a halál félelme egész életükön át 

rabszolgaságban tartott.”).11 A limbuson lévő lelkek megszabadítására találha-

tunk továbbá utalásokat Az apostolok cselekedeteiben (ApCsel 2:24–28 „Isten 

azonban föloldozta a halál bilincseit, és föltámasztotta őt, amint lehetetlen is 

volt, hogy azok fogva tartsák, mert Dávid róla mondja: »Magam előtt látom 

az Urat mindenkor, mert jobbomon áll ő, hogy meg ne inogjak. Ezért örvend 

a szívem, és ujjong a nyelvem, sőt testem is békében nyugszik el, mert nem 

hagyod lelkemet az alvilágban s nem engeded, hogy Szented rothadást lásson. 

Megmutatod nekem az élet útját, és színed előtt örömmel töltesz el engem.«”), 

a Korintusiaknak írott I. levélben (1Kor 15:20–22 „Krisztus azonban feltámadt 

a halottak közül, mint az elszenderültek zsengéje. Mert amint egy ember által 

lett a halál, úgy egy ember által lett a halottak feltámadása is. Amint ugyanis 

Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre fog-

nak kelni. Mindenki a maga rendje szerint: elsőként Krisztus; azután azok, 

akik Krisztuséi, az ő eljövetelekor.”), a Jelenések könyvében (Jel 1:5 „és Jézus 

Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött a halottak közül, és fejedelme a föld 

királyainak; aki szeretett minket és megszabadított bennünket bűneinktől a sa-

ját vére által”), továbbá a Levél a Zsidóknak már idézett passzusában.12

Tipológia

A jelenetre vonatkozó viszonylag kevés újszövetségi forrás még indokol-

tabbá tette az ószövetségi utalások felé fordulást, az utókor teológusai 

az Ótestamentumban kerestek és találtak igazolást Krisztus limbusraszállásá-

ra.13 Ezek szerint Krisztus a halál felett diadalmaskodóként, az alvilág dicsősé-

ges királyaként, a lelkek kárhozattól való megmentőjeként jelenik meg számos 

zsoltárversben ( Zsolt 16:10; 23:4; 24:7–9; 30; 40; 68:2-3; 71:20; 106:10-16; 

107:13-20; 139:15 ), emellett Izajás könyvében (Iz 25:8; 26:19; 49:9) és Ózeás 

jövendölésében (Óz 13:14). Ez utóbbira az Újtestamentum is hivatkozik egy 

helyen (1 Kor 15:5).14

11 Seibert (2004), 185; Baán (2007), 7.
12 LCI, 322; Baán (2007), 7.
13 Baán (2007), 8.
14 Ezek alapján: LCI, 322. és Baán (2007), 8.
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1. kép

Krisztus harca a sátánnal és Benája története.15

Apokrif források

Az V. századra datált, a jelenetről meglehetősen részletes leírást nyújtó 

Nikodémus evangéliumát tekinthetjük az Anasztázisz mintájául szolgáló leg-

valószínűbb első írásos forrásként.16 Nem Nikodémusé azonban az egyetlen 

apokrif irat, amelyik utal Krisztus limbuson tett látogatására: egyaránt meg-

találhatjuk az epizódot Ezdrás apokalipszisében, Lévi papi tisztről és a fel-

fuvalkodásról való végrendeletében (IV,1), a Benjámin végrendelete a tiszta 

gondolkodásról nevű aktában (IX. 5.), továbbá Bertalan evangéliumában.17

15 A Speculum Humanae Salvationis illusztrációja (MS Douce 204, 1430-1450 körül, 

Roussillon, The Bodleian Libraries). Fotó: 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/74/0b/28/740b28af09dac7a6fc5673f37c3d8158.jpg 

(2017-06-10)
16 Millet, Gabriel (1895), Mosaïques de Daphni, Bulletin de correspondancehellénique, [19] (1), 

204. [n.l.], idézi: Kartsonis (1986), 64.
17 Az alábbi apokrifok vizsgálatában (Nikodémus evangéliumát is beleértve) Vanyó László 

alábbi műve volt segítségemre: Apokrifek, Budapest, 1980, 167; 185; 253; 274–282. 

James, M. R. (1924), The Apochripal New Testament, Oxford, Clarendon Press, 168. [n.l.], 
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A téma (részben a fenti forrásoknak köszönhető jó megalapozottsága, 

részben narratív jellege miatt) hamar népszerűvé vált, a IV. századra beépült 

az egyházköltészeti hagyományba, a liturgiába és a különböző hitvallásokba 

(ebben a formában: descendit ad infernos).18 Az észak-itáliai, gall, hispániai 

és észak-afrikai hitvallásokban való megjelenése után része lett az Apostoli 

hitvallásnak („alászállt a Poklokra”), és a teológiai irodalom is előszeretettel 

tárgyalta (Rufinus: Credo-kommentár).19

Krisztus pokolraszállása a középkori irodalomnak is hamar kedvelt témájává 

vált. Ezen írásokban az elbeszélő jelleg dominál, különböző részletek hozzáadásával 

igyekeznek minél színesebbé, átélhetőbbé tenni a történetet. Ezek az irodalmi 

művek is kölcsönhatásban állhatnak az ábrázolásokkal. Itt példaként említhető 

többek között Szír Szent Efrém Sermo in pretiosam et vivificam crucemje, Vincent 

de Beauvais Seculum című műve, Jacques de Voragine Legenda aureája, továbbá 

különböző homíliák is.20

Szeretném még megemlíteni a korábban tévesen Szent Bonaventúrának 

tulajdonított Meditationes Vitae Christi21 című írást, amely magánájtatosságot 

szolgáló mű, az olvasót egyedi interpretációra buzdítja, különböző alternatí-

vákat ajánlva fel neki az egyes jeleneteket elképzelésére. Az MVC pokolraszál-

lásnak szentelt alfejezetetében az alászállás dicsőségét nyomatékosítja, illetve 

az Ószövetség igaz lelkeinek kiszabadítását a pokol tornácáról és hálájukat 

ezért cserébe.22

A téma ikonográfiájának gazdagodása a már megemlített középkori misz-

tériumjátékoknak is köszönhető, melyek erős képszerűségüknél és narrativi-

tásuknál fogva sok részletet magyarázhatnak, például az erődként megjelenő 

alvilági kapukat és az azt védő ördögök középkori fegyvereit.23

Bár a témát nyilvánvalóan más módon kezeli a keleti egyház, a pokolraszállás 

idézi: Frazer, M. E. (1974), Hades stabbed by the cross of Christ, Metropolitan Museum 

Journal, [9], 158.
18 Schulz, Hanz-Joachim (1959), Die „Höllenfahrt” als „Anastasis”, Zeitschrift für Katholische 

Theologie [81], 36. [n.l.], idézi: Kartsonis (1986), 30.; Karmires, 34, 43. [n.l.], idézi: Kartsonis 

(1986), 30.; Karmires, 33, 41., McCulloch (1930), 67. [n.l.], idézi: Kartsonis (1986), 30.
19 A „Hiszekegy” végső formáját a VIII. századra érte el.
20 Frazer, M. E. (1974), Hades stabbed by thecross of Christ, Metropolitan Museum Journal, 

[9], 157–158; Réau, L. (1957) Iconographie de l'art chrétien [II]: iconographie de la Bible (2.), 

Párizs, Presses universitaires de France, 531.
21 A továbbiakban: MVC.
22 Az MVC Sorio-féle átírása alapján, ebben: Sorio, Bartolomeo (1847), Cento meditazioni 

di s. Bonaventura sulla vita di Gesù  Cristo, Roma, Editore De’Classici Sacri, 176.
23 Réau (1957), 533–534.
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üdvtörténeti jelentősége ott is nagy. Ezt mutatja az epizód megjelenése és sze-

repe a közép-bizánci ünnepi ciklusban, hiszen ez a ciklus a narratív jelenetek 

helyett a liturgiai jelentőség szerint válogat és emel ki epizódokat (háttérbe 

szorítva például a narratívabbnak tekinthető csodajeleneteket).24

Összegzésül – Kartsonis gondolatával élve – megállapítható, hogy az alá-

szállás már azelőtt elidegeníthetetlen részévé vált a krisztológiai ciklusnak, 

hogy maga a ciklus kikristályosodhatott volna. Jelentősége részben emiatt is 

vitathatatlan.25 A teológiai és irodalmi háttér tisztázása után szeretnék rátérni 

a téma vizuális művészetbeli aspektusaira.

II. 

Megjelenés az ábrázolóművészetekben és rövid történeti áttekintés

Az alászállás művészettörténeti megjelenéséről eddig nem sikerült konszen-

zusra jutni, sem földrajzilag, sem kronológiailag. A szakirodalomban eddig 

megjelent vélemények két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik csoport idő-

ben a IV-V. században helyezi el a téma ábrázolásának kezdeteit, Rómában, 

kelet-bizánci, illetve szír-palesztin területen. Akik a fenti datálást tartották 

helytállónak, azok Nikodémus evangéliumának vélt keletkezési idejére alapoz-

tak.26 A IV. századi eredetet valló állásponttal szemben az a nagy csoport áll, 

melynek képviselői a VI-VII. századra tartják visszaeredeztethetőnek a meg-

jelenést. Ám részben vagy egészben, de mindkét keletkezéselmélet cáfolható, 

így újabb meggyőző javaslat híján a kérdés továbbra is nyitva áll. 

Van azonban két dolog, melyben közel biztosak lehetünk, és amelyhez ennek 

révén igazodhatunk: az egyik, hogy a közép-bizánci időszakban az Anasztázisz 

már mint széles körben elterjedt és ismert Húsvét-szinonima van jelen, mellyel 

a Krisztus testi feltámadásának képi megjelenítésétől idegenkedő mesterek 

közvetíteni tudták a feltámadás ideológiai üzenetét.27 A másik bizonyosságnak 

tűnő állítás az alászállás-ábrázolás nyugati jelenlétére vonatkozik, mely szerint 

a legkorábbi ismert példa VII. János pontifikációjához (705–707) köthető, 

a római Szent Péter székesegyház VII. János-oratóriumát díszítő kibővített 

krisztológiai ciklus egyik jelenetének ,,személyében”.28 A ciklus 1606-ban meg-

semmisült, így csak másolatokról ismerhetjük, de így is bizonyíthatja azt, 

24 Kartsonis (1986), 16.
25 Uo.,17.
26 Uo.,10.
27 Uo., 3.
28 Uo.,10.
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hogy a pokolraszállás a VIII. század elejére már megjelent a hasonló nyugati 

ciklusokban.29 A VIII. század eleji jelenlétet tükrözi a Santa Maria Antiqua 

freskódísze, majd egy évszázaddal későbbi példa a Santa Maria Parassede 

templom San Zeno kápolnájának mozaikja, mely I. Paszkál alatt (817–824) 

készült. Rómába vezetnek tehát az első ismert példák. Megformálásuk kons-

tantinápolyi eredetre utal, a korábbi keleti ikonográfia reflexióinak tűnnek ezek 

az ábrázolások, mely ikonográfia befogadásához a korabeli Róma megfelelő 

táptalajnak bizonyult.30 Ezt követően a bizánci Anasztázisz-kép hagyomá-

nyos, első változata évszázadokon át változatlan marad: diadalmas Krisztust 

ábrázol, lábai alatt a pokol kereszt alakban egymáson fekvő kapuszárnyaival, 

össze-vissza heverő kulcsokkal és láncokkal, a megbilincselt Hádész-Sátánnal 

és a győzelmet szimbolizáló keresztes zászlóval. Jézus a ruhát viselő, szakállas, 

idős Ádámért nyúl, őmögötte Éva imádattal fordul a Sátánt ledöfő Messiás 

felé, kezei gyakran vannak letakarva. Krisztus körül állnak még az ószövetségi 

igazak, a koronát viselő Dáviddal és Salamonnal az élen, valamint Keresztelő 

Szent Jánossal, aki a Fiúra mutat.31

A IX. században az illusztrációk vitázó jellege a képrombolás révén meg-

jelenő feszültségből adódik. A hangsúly az ikonoklasztákat jelképező gonosz 

legyőzésére tevődik át. A negatív erők hangsúlyozása gyakori motívum, ám 

ez is annak szolgálatában áll, hogy még nevetségesebbé váljanak a hatalmas 

Istennel és Krisztussal szemben. Krisztus erőteljesen hajlott hátú pózban való 

megjelenítése olyan korai változatokból ered, mint a San Clemente alsó temp-

lomának freskója vagy a milánói eredetű Basilewsky situla 920-ból.32

A X-XI. században számos új motívum jelenik meg, köztük a sátán megkö-

tözése és a pokol kapujának állati torokként való megjelenítése.33 1050 körül ki-

alakult a Nikodémus evangéliumában is említett angyalok megjelenítése Krisztus 

limbusra szállásának jelenetein, mint a beneventói tekercsen vagy a San Zeno 

kápolna díszítésén.34 A X. század körül jelenik meg a szimmetrikus kompozí-

ció, majd a következő században a feltámadók csoportja a nyugati emlékeken 

is kiegészül Keresztelő Szent János alakjával (pl. Barberini-tekercs).35 Az eddig 

29 Ezeket a rajzokat Grimaldi, illetve Ciampini készítette. Kartsonis (1986), 70.
30 Kartsonis (1986), 70; 80.
31 Seibert (2004), 184–185. és Réau (1957), 533.
32 Openshaw (1990), 25.
33 LCI, 327.
34 Openshaw (1990), 25.
35 Krisztus alászállása a Pokolra, Barberini-tekercs, Cod. Barb. Lat. 592, 2r, 1087 körül, Róma, 

Biblioteca Apostolica Vaticana.
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jellemző típussal egy időben megjelenik egy másik variáció is, melynek utána 

e kettő együtt él tovább. E szerint a változat szerint Krisztus a pokol kijárata felé 

tart, lendületesen emelkedve megragadja Ádámot, és visszatekint. Ezt a típust 

képviseli a torcellói mozaik (2. kép).36 Ezek után az eddig tárgyalt két ábrázolás-

típus szimultán él tovább. Az ezredforduló közeledtével megnő a különböző 

apokaliptikus elemek és démonok száma a pokolraszállás ábrázolásain (is).37

2. kép

Krisztus alászállása a Pokolra, Torcello, Santa-Maria Assunta templom mozaikja38

A középkorban a jelenetet gyakran ábrázolják bibliai előképével együtt (ilyen 

előkép például a Jónás a cethal gyomrában, Sámson vagy Dávid harca az orosz-

lánnal, Dávid és Góliát küzdelme, illetve Benája története – előbbinél a mély-

ből való felemelkedés, utóbbiak esetében pedig a gonosszal való összecsapás 

indokolja a párhuzamot; 1. kép). A XII. században jellemző ábrázolást híven 

tükrözi a cod. vat. gr. 1162 (Krisztus alászállása a pokolra, Giacomo szerzetes 

homíliái, XII. sz., Róma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. vat. gr. 1162) 

Anasztázisz-illusztrációja.39

A XIII. század folyamán új típus terjedt el: az alig mozduló szélső csoport-

tal kontrasztot képező kilépő, lendületes Krisztus (pl. a velencei San Marco 

36 LCI, 325.; 40. Krisztus alászállása a Pokolra, mozaik, XI. sz. Torcello, Santa Maria Assunta 

templom.
37 Baán (2007), 17. 
38 XI. század. Fotó: http://www.italianways.com/wp-content/uploads/2016/08/9-Anastasis.jpg 

(2017-06-10)
39 Réau (1957), 535.; LCI, 325.
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templom ívmezőmozaikja). Megnő ezen felül a figurák száma is.40 Jellemző 

még erre a századra az emberi természet hangsúlya.41 A trecento festészetben 

a bizánci művészettel való kapcsolatot figyelhetünk meg, Giotto munkásságára 

azonban úgy tekintünk, mint ami ennek a hagyománynak a hatását leküzdeni 

igyekszik. Az utána születő ábrázolások ezt igazolják is, ellentétben például 

egy korábbi, Duccio által festett művel, melyen a keleti ikonográfiát követő 

statikusabb Krisztus, valamint a crysographia is jelen vannak (3. kép).42

Itáliai, a korban jellemző sajátosság a pokol sziklabarlangként való ábrá-

zolása, ami utalhat arra a hiedelemre, mely szerint a barlangok az alvilágba 

való lejáratok lennének.43 Ilyen Hádészt láthatunk Pietro Lorenzetti, Duccio 

di Buoninsegna, Andrea da Firenze, Giotto di Bondone, Lorenzo di Pietro és 

Fra Angelico művein.44 Ez utóbbin a sziklahasadékokba elbújó démonokat 

is láthatunk, mely utalhat a Physiologusban megjelenő, a Sátánt az alvilágig 

üldöző Krisztusra. Más területeken egyébként a pokol kapuja gyakran épí-

tett struktúra formájában jelenik meg (pl. Albrecht Dürer rézmetszetén vagy 

Friedrich Pachner táblaképén).45

A XV. században az epizód fém- és fametszetek kedvelt témája lesz 

(pl. Marcantonio Raimondi, Luca Penni munkái), melyeken megjelenhetnek 

a reneszánsz antikot előhívni kívánó gondolkodásmódjának köszönhetően 

olyan motívumok is, mint a kerberosz.46 A reneszánszban egyúttal megújul 

az Anasztázisz kompozíciója, mely újítást remekül példázza Mantegna festmé-

nye, aki a nézőnek hátat fordítva jeleníti meg Krisztust. Ennek az invenciónak 

sok követője lett, köztük Giovanni Bellini vagy Benvenuto di Giovanni.47

40 LCI, 326; Krisztus alászállása a Pokolra, San Marco templom, Velence, XIII. század.
41 Baán (2007), 17.
42 LCI, 328. 
43 Seibert (2004), 185.;MaayanFanar, E. (2006), Visiting Hades: a Transformation of the Ancient 

God in the 9th-century Byzantine Psalters, ByzantinischeZeitschrift. [99] (1), 96.
44 Krisztus alászállása a Pokolra, freskó, Pietro Lorenzetti, 1320 körül, Assisi, San Francesco-

templom; Krisztus alászállása a Pokolra, a Maestá részlete, Duccio di Buoninsegna, 1308–1311, 

Siena, Museo dell' Opera Metropolitana del Duomo; Krisztus alászállása a Pokolra, Andrea 

da Firenze, 1365-67, Firenze, Santa Maria Novella, Cappella degli Spagnoli; Krisztus alászál-

lása a Pokolra, Giotto di Bondone, 1320-25, München, Alte Pinakothek; Krisztus alászállása 

a Pokolra, Lorenzo di Pietro (Vecchietta), 1450, Siena, battistero; Krisztus alászállása a Pokolra, 

Fra Angelico, 1437-1446 körül, Firenze, San Marco domonkos kolostor freskóciklusa.
45 Krisztus alászállása a Pokolra, Marcantonio Raimondi, 1500-1534 körül, New York, MMoA; 

Krisztus alászállása a Pokolra, Luca Penni, 1547-48, New York, MMoA.
46 LCI, 329.; Réau (1957), 535.
47 Krisztus alászállása a Pokolra, Benvenuto di Giovanni, 1491, Washington, National Gallery of Art.
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III.  

Az ábrázolás szereplői és néhány meghatározó motívuma

Krisztus

Krisztus a jelenet abszolút főszereplője, kiemelt jelentősége a legtöbb ábrázo-

láson vizuálisan is megjelenítést nyer, ezért szeretném legelőször az ő szerepét 

tisztázni. 

Krisztus a középkori ábrázolások igen nagy részén a már említett diadal-

mas felszabadítóként jelenik meg. Haja legtöbbször hosszú, és szakállat visel, 

fejét keresztes nimbusz övezi.48 Ruházatát legtöbbször alsó és felső öltözet 

egyaránt alkotja, ezek színe eltérő lehet: amennyiben fehér- vagy aranyszínű, 

ott egyértelműen Krisztus isteni természetének hangsúlyozásáról beszélhe-

tünk, csakúgy, mint azokban az esetekben, amikor az ikonográfiájában szo-

kásosan elterjedten alsó öltözete vörös, míg a felső kék színű. Így jelenik meg 

a Barberini-tekercs Anasztázisz-jelenetén is, ésistenségének még erőteljesebb 

hangsúlyozásáról beszélhetünk a téma Duccio általi, Maestán való ábrázolá-

sa esetében (a már említettbizánci hatással összefüggésben). Ezzel ellentétes 

jelentéssel bír az, amikor a ruházat színei felcserélődnek, azaz a vörös kerül 

felülre: ebben az esetben nyomatékosabbá válik az emberi természet, vala-

mint a Fiú vér általi áldozata.49 Erre láthatunk példát a Beneventói tekercsen.50 

Előfordulhat olyan eset is, amely Krisztust alsó ruházat nélkül, mellkasát sza-

badon hagyva ábrázolja. Ez talán még inkább az emberi természetre helyezi 

a hangsúlyt. A kezében legtöbbször kettős keresztet tart, melyet a gonoszba döf. 

A kettős kereszt második keresztléce a megfeszítésekor a keresztjére szögezett 

táblát jelképezi, melyen a következő felirat állt: IESUS NAZARENUS, REX 

IUDAEORUM.51 Ez a képi ábrázolásokon mozaikszó formájában INRI-ként 

jelenik meg. A Chludov-pszaltérium az első, ahol Krisztus kontraposztban je-

lenik meg. Egyik speciális típusa Jézus megjelenítésének a pokolra szálláson, 

amikor stigmáit mutatja. Övezheti a Fiú testét mandorla is. A mandorla sok 

esetben utal arra, hogy az ábrázoláson Krisztus mint Isten világossága jelenik 

meg, Salamon ódái (15:42) szerint.52

48 Ez a típusú nimbusz az V. századtól terjedt el a Szentháromság alakjainak ábrázolásain. Erről 

seibert (2004), 70.
49 A színek szimbolikájáról: seibert (2004), 293–294.
50 Beneventói tekercs, vat. gr. 1162 , XI. sz., Róma, Bibliotheca Apostolica Vaticana.
51 seibert (2004), 185.
52 MaayanFanar (2006), 99.
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Hádész / Sátán / Pokol 

Az Ellenfél alakja azért problematikus, mert a képi hagyomány sokszor nem 

különíti el azt a három figurát (Hádész, Sátán és Pokol), amely megjelenítheti, 

révén hogy mind a negatív pólust, a Krisztussal és Istennel szemben állót kép-

viselik. De ha tisztázni szeretnénk a közöttük lévő különbséget, Hádészra mint 

az alvilág urára tekinthetünk, vagy mint magának a holtak birodalmának meg-

személyesítőjére. Sátán a legfőbb gonosz, az ördög maga, Isten ellenfele, míg 

a pokol az infernó, az a hely, ahová a bűnös lelkek kerülnek, és ahol elkárhoznak. 

A pokolra való alászállás-jeleneteken különböző módokon jelenhet meg a nega-

tív pólust jelképező figura: a Jézus által kidöntött pokol kapui alatt (Benvenuto 

di Giovanni), máskor Jézus mezítelen lábai taposnak rajta (Barberini-tekercs, 

Duccio), esetleg angyal(ok) kötözi(k) meg (Ev. Nicod. alapján; Basilewsky situ-

la). Gyakran van ledöfve Krisztus keresztjével (bővebben: fentebb). A groteszk 

ördögök megsokszorózódása miatt a téma könnyen összetéveszthető az utolsó 

ítélettel. Ez részben abból fakad, hogy a művészek nehézségekbe ütköztek, ha 

képileg megkülönböztethetővé kellett tenniük a limbust és a kárhozottak poklát. 

Ezért fordul elő, hogy az Anasztázisz-ábrázolásokon a kárhozottak poklának 

képi elemeivel találkozhatunk.53 Sokszor a jelenet szereplői az alvilág démonai 

is, akik a Sátán segítői, a Krisztussal való harc aktív szereplői, megpróbálják 

megakadályozni a lelkek kijutását az árnyak birodalmából, vagy csak kétségbe-

esésüket fejezik ki (fejüket fogják, jajveszékelnek, pl. Giotto művén).

A Hádész-megszemélyesítések kapcsán is beszélhetünk többféle típusról kü-

lönböző testhelyzet, testfelépítésés, szín alapján, ám általában termetes figura, 

erőteljes anyagszerűsége, testisége méginkább bűnös voltát hangsúlyozza.54 

Mélyedésben helyezkedik el, ezzel a bűnös lelkek későbbi sorsát vetíti előre. 

A bizánci zsoltárokban statikus passzivitás jellemzi.55 Megjelenhet uralko-

dóként is, egyszerű fejdísszel, koronával vagy trónolva, esetleg szőr borította 

testtel, majomhoz hasonló lényként (pl. Pietro Lorenzetti művén), ami a go-

nosz szimbóluma. Ritka, de előforduló motívum Sátán és Hádész dialógusa, 

Nikodémus evangéliuma alapján (lásd: fentebb).56

Hádész/Sátán alakjához szorosan kapcsolódnak azok a legtöbbször Krisztus 

lába körül szanaszét heverő bilincsek, láncok, kulcsok, melyek a Gonosz 

53 Réau (1957), 535.
54 MaayanFanar (2006), 102. Szent Pál szerint a testi bűnök a pogány élet példái: Uo.
55 Uo., 93–96.
56 LCI, 327–328.
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hatalmának megrendülését jelzik. Egyes ábrázolásokon a Sátán maga nem is 

jelenik meg, csupán a széttört lakatok és zárak tanúskodnak Isten és a Fiú győ-

zelméről.57 Bár nem illik a széles körben elfogadott ikonográfiába, de oroszlán 

és sárkány is megjelenhetnek mint a pokol alternatív őrzői.58

A Hádész határát jelző kapuk is különféle módokon lehetnek ábrázolva, 

ám döntő többségben a téma fontos és elmaradhatatlan elemei. A különböző 

ábrázolásmódok már említésre kerültek az előző oldalakon, de most szeretném 

összegezni őket. A kapuk betörve, kereszt alakban elrendezve (mint ahogyan 

Giovanni Bellini festményén) Krisztus diadalát hirdetik.59 Állati torokként 

(Iz 5:14 és későbbi szövegek alapján), amely állat legtöbbször oroszlánhoz 

hasonítható, azonban ritkán határozható meg pontosan, milyen lény száját 

látjuk egy-egy ábrázoláson. Képzeletbeli bestiáról van itt szó inkább, mint 

valós állatfajról.

Ószövetségi figurák (Az „Igazak”)

Ők azok, akik lényegében a fenti szereplők harcának okát képezik, hiszen őket 

kiszabadítani szállott alá a Fiú a limbusra. Alkothatnak egységes tömeget, de 

az is előfordul, hogy csak egy-két jelképes figura által vannak megjelenít-

ve. Ezek a jelképes figurák a leggyakrabban a következők: Keresztelő Szent 

János (mint előfutár, Jézus eljövetelét hirdeti, a holtak birodalmában is; ezt 

jelezvén ujjával Krisztusra mutat),60 Ábel (pásztorbottal), Ábrahám ősatya, 

Dávid király (szakállas, öreg, Zsolt 106:10–16 alapján) és Salamon (fiatal, sza-

kálltalan; EvNicod, V.). Ez utóbbi két figura rendszerint együtt jelenik meg, 

a zsoltárillusztrációk kivételével a történet állandó szereplői. Két koronás fél-

figura formájában láthatjuk őket a Barberini tekercsen is.61 Az igazak csoportját 

többször megláncolva ábrázolják (Zak 9:11 értelmében), különös tekintettel 

a hóráskönyvekre és falikárpitokra. Bár közéjük tartoznak, de amennyiben 

megjelennek, külön csoportot alkotnak a kereszteletlen gyermekek (pl. a tor-

cellói Santa Maria Assunta templom mozaikja).62

57 Uo., 325.
58 Openshaw (1990), 22.
59 LCI, 323–324.; Krisztus alászállása a Pokolra, Giovanni Bellini, 1475, Bristol, City Museum 

and Art Gallery.
60 Pl. Honorius solidusa, 402 után, Milánó, MMoA; Torcello.
61 LCI, 324.
62 Uo., 330.
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3. kép

Duccio: Krisztus alászállása a Pokolra,a Maestá részlete63

Ádám és Éva 

Bár az ősszülőpár szintén az Ótestamentum szereplője, helyzetük mégis kivé-

teles, különösen Ádámé. Alig akad (ha akad egyáltalán) olyan középkori ábrá-

zolás, melynek ő nem szereplője. Kezét általában Krisztusnak nyújtja, a kezdeti 

típuson és az ezt követő példákon hosszú hajú és szakállú, ősz öregemberként je-

lenik meg, aki szarkofágjából lép ki, olykor kezet is csókol Krisztusnak.64 Éva je-

lenléte az Anasztáziszon késő-bizánci festők invenciója, szerepe másodlagos 

63 1308–1311, Siena, Museo dell' Opera Metropolitana del Duomo. Fotó: 

http://www.gestornoticias.com/archivos/religionenlibertad.com/image/Luis%20Antequera3/

Descenso%20a%20los%20infiernos_%20Duccio%20di%20Buoninsegna%20(1311).jpg 

(2017-06-10)
64 Réau (1957), 533.; pl. Krisztus alászállása a Pokolra, Jacopo Bellini, 1629, Padova, Museo 

Civico.
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(Ádáméhoz képest). Ő nem térdel le úgy, mint hitvese, hanem állva marad, 

lehetőleg Ádám mögött bújik el (mint a kiűzetésnél).65 Az ősszülők ábrázolása 

keleten és nyugaton eltérő: míg a bizánci művészet alkotásain felöltözve láthat-

juk őket, addig a nyugati ábrázolásokon úgy, mint a bűnbeesés előtt (kivéve 

néhány trecento falfestményt (pl. Benvenuto di Giovanni) ezáltal is jelezve van 

az eredendő bűn eltörlése.66

A fentieken kívül gyakran megjelenik még Mihály arkangyal, esetleg más 

angyalokkal mint a Fiú segítői. Mihály a 1Kor 15:55 értelmében a Paradicsomba 

vezeti üdvözülteket. Emellett a Sátán megkötözésében is ő segédkezik. 

A Jó lator, Dizmas alakja a XVI. századtól jelenik meg a pokolraszálláso-

kon. Őt általában úgy ábrázolják, ahogyan a keresztrefeszítés-jeleneteken 

látható: fedetlen felsőtesttel, ágyékkötőben. Attribútuma még saját keresztje 

is (pl. Giovanni Bellini, Domenico Beccafumi).67

Végezetül szeretnék megemlíteni egy apró motívumot, mely – bár más 

Jézus élete jeleneten találkozhatunk vele – az alászálláson ritkán jelenik meg. 

Ez a motívum az Atyaisten segítő keze, mely az égből nyúlik le, és a Sátán el-

leni harcban segíti a Fiút.68

Befejezés

A középkort követően a reformáció időszakában Krisztus utazása ismét dia-

dalmenethez válik hasonlítottá, ahogy azt Domenico Beccafumi, Cristofano 

Gherardi és Bronzino alkotásain láthatjuk.69 A XVI-XVII. századra a téma 

nyugati ikonográfiája eléri újabb csúcspontját (pl. Tintoretto), és bár a barokk 

művészetben még elő-előbukkan, azután évszázadokra eltűnik a teológia, 

a liturgia és az ikonográfia legnépszerűbb témái közül, ránk hagyva azonban 

virágkorának emlékeit tanítani, gyönyörködtetni, és – bár távol áll eredeti 

céljuktól – szórakoztatni a modern kor emberét.70

65 LCI, 323.
66 Réau (1957), 534.; pl. Krisztus alászállása a Pokolra, Benvenuto di Giovanni, 1491, Washington, 

National Gallery of Art.
67 Krisztus alászállása a Pokolra, Domenico Beccafumi, 1530-35, Siena, Pinacoteca.
68 Réau (1957),533.; pl. Krisztus alászállása a Pokolra-freskó, XII. sz., Tavant, Saint-Nicolas 

templom.
69 Krisztus alászállása a Pokolra, Cristofano Gherardi, 1555, Cortona, Museo Diocesano; Krisztus 

alászállása a Pokolra, Bronzino, 1552, Firenze, Santa Croce.
70 Baán (2007),22–23.; Krisztus alászállása a Pokolra, Tintoretto, 1568, Velence, San Cassiano.
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