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II.

Az ember elméjébe behatoló képek és fogalmak a fejlődés kezdeti 
fokán még egymásbaolvadtak és lassan ködbe vesztek. Egymást követő 
nemzedékek évezredes munkája eredményezte a már fejlettebb társa
dalom elméjében az osztályozásnak és elkülönítésnek bizonyos formáit. 
Az az állapot, melyben a képzeti és fogalmi megkülönböztetések mind
jobban kialakultak, volt a kiinduló pontja minden vallási és filozófiai 
rendszernek.1 De a túlvilág fogalma évszázadokon át tartó elmélkedések 
ellenére sem jelent meg teljes világossággal. A fejlődés kezdetén nem 
találjuk meg különállóan. A halottak és élők leikéről alkotott képzetek 
ugyanis ekkor még nem válnak élesen el egymástól, közös társadalmi 
csoport keretébe illesztik be őket, feltételezve, hogy ugyanaz a szellem 
reinkarnálódik valamely meghatározhatatlan módon a különböző egyé
nekben. Lassankint elválik egymástól a múlt és jelen, az élő és elmúlt 
fogalma és kialakul az a titokzatos birodalom, ahol azok laknak, kik 
már elmentek, de létük folytatódik valahol és befolyásuk az ittmara- 
dottakra nem szűnt meg, hiszen lakóhelyük sincs távol az élőktől. Ez 
ismeretlen birodalom lakóira babonás félelemmel tekint a primitív ember 
is és különös tisztelettel veszi körül azokat a barlangokat vagy egyéb 
helyeket, ahol tartózkodásukat sejti. Ebből következik, hogy a külön
böző halotti szertartások alapgondolata a halott ismeretlen és meg
magyarázhatatlan, tehát veszedelmet jelentő, szellemének kiengeszte
lése és visszatértének elhárítása. A halált nem természeti okok folyo
mányaként, hanem gonosz, varázslatos hatalmak közbelépéseként fog
ják fel, ezek hatása ellenséges tettekben is kifejezésre juthat, ezt ipar
kodnak megakadályozni.2

A primitív népek egymásbafolyó képzeteivel szemben az elkülö
nítésnek és osztályozásnak lényegesen fejlettebb formái alakultak ki az 
ó-kor nagy és a műveltség magasabb fokán álló népeinek szellemében. 
Ez hozta létre az egyes hitrendszereket s ezek keretén belül —  mivel min
den vallás alapvető törekvése a halál titkának megfejtése —  már hatá
rozottabb vonásokkal rajzolódtak ki a túlvilág körvonalai. Helyét kísér
lik meg először pontosabban megállapítani s ez most már az eredetinél

1 V. E. Durkheim et M. M auss: De quelques formes primitives de classi- 
fication. «Année sociologique* 1901— 1902. Paris, 1903.

* A. Jeremiás: AUgemeine Religionsgeschichtc. München, 1918. 1 6 — 17. 1.

195



messzebb kerül az élők világától. Távoli, megközelíthetetlen vidékekre, 
magas hegyek járhatatlan csúcsára, távoli szigetekre s a földrajzi ismere
tek gyarapodásával egyre nagyobb távolságokba, hogy végre az emberi 
elme számára kifürkészhetetlen távolságba és magasságba, az égbe 
jusson. Megtaláljuk ugyanakkor az ellenkező végletet is, a titokzatos 
ország keresését a föld alatt, barlangok, vermek mélyén, hol a néplélek 
«szellcmei» tanyáznak. Mindkét elgondolás végső fokon arra a törek
vésre vezethető vissza, hogy a nap- és évszakváltozásokra, továbbá az 
égboltozaton észlelt egyéb jelenségek okára magyarázatot keressenek.

A Földközi-tenger partvidékein lakó népek a túlvilág helyének 
mindkét fajtájú meghatározását magukévá tették. E népek vallásos 
felfogása kétségtelenül a történetelőtti idők homályába visszanyúló 
közös gyökérből táplálkozott. Ennek legegységesebben kialakult fej
lődési formája a khaldeusok hitrendszerében öltött testet s ez valamennyi 
nép vallásának legalább is bizonyos külső rétegeire ráütötte bélyegét. 
A túlvilágot ők, a már említett módon hol a földre, hol a föld alá helyez
ték. Gügamesh, az emberiség legősibb és az összes ókori népek epiku- 
mára ható emlékmaradványának hőse, elhúnyt barátját kereső útján 
sivatagon, hegyeken, tengereken át jut a «halál vizeihez* a legszélsőbb 
Nyugatra.1 Isztar, minden élet ősanyja, a «Magna Mater coelestis* 
viszont az alvilágból hozza mindig újra vissza társát az Isztar pokol- 
járaláról szóló mondában.2 Ő ugyanis a babilóniaiak asztrális vallásában 
egyúttal a föld istennője is, aki a természet őszi halódásakor indul föld
alatti útjára s tavasszal az új életet hozza fel onnan. A túlvilági bűnhö- 
dés fogalma ismereteién ugyan náluk, de bizonyos veszedelmekkel az 
elköltözöttnek a halál útján meg kell küzdenie. Halott-kultuszuk igen 
fejlett volt, halottaikat földbe temették, a koporsókba élelmet, az 
alvilági isteneknek szánt ajándékokat tettek, a gyolcsba csavart holt
testeket sóval konzerválták.3

Egyiptom egyes vidékein különböző vallási rendszerek alakultak ki 
s ezek hosszú időn keresztül önállóak is maradtak, ezért nehéz itt a túl
világra vonatkozó képzeteket összeállítani. Tény az, hogy a halál és az 
utána következő dolgok az egyiptomi vallási gondolkodás homlokteré
ben állottak. Hisz azáltal, hogy a két legjelentősebb tanrendszer, az 
oni világtan és a buziriszi halott-tan közül, az utóbbi jutott a maga 
Ozirisz alakjával túlsúlyra, a halott-kultusz vallásuk jellegzetes saját
jává lett. Sőt már az ősrégi közös keleti világtanban Egyiptom az alvilág 
országaként szerepelt. Az «örök lakásának nevezett sírok feliratainak 
szövege a halott létének folytatódásába vetett rendíthetetlen hitről 
tanúskodik s arról is, hogy c továbbélést a földi léthez hasonló lefolyá
súnak képzelték. Erre vall, hogy ők is élelmiszereket, házi eszközöket, a 
halott környezetét, személyzetét ábrázoló alakokat helyeztek a sírokba 
s hogy a leggondosabban végrehajtott bebalzsamozás által a halott

1 A. Jeremiás: Izdubar Nimród, einc altbabylonischc Hcldcnsage. Leipzig,
1891.

1 E. Schrader: Die Höllenfahrt dér Istar. Gicssen, 1874.
* A. Jeremiás: Allgem. Rcligionsgcschichte. (23— 55. 1.)
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testét, a monumentális piramisok emelése által pedig nyugvóhelyét az 
enyészettől örök időkre óvni akarták. Hol folytatódik a halál utáni lét? 
A piramisok feliratai szerint két egymással ellentétes helyen, i .  Messze 
nyugaton és a halottak a «nyugatiak», akik itt a sötétség honában öröm
nélküli sivárságban élnek ; később ezt a vidéket már csak átmenetnek 
tekintik az üdvözültek birodalmához vezető szörnyalakokkal benépe
sített alagúttal együtt. (Alagút helyett néhol Ozirisz «létrája» szerepel 
s fennmaradt annak a bűvös mondásnak szövege, mely megóvta itt a 
halottat a lezuhanástól.) A további fejlődés folyamán a túlvilág az égbe 
helyeződött; ide hosszú és veszélyes utazás árán juthatott a halott, 
útjának nehézségeit csak bűvös ereklyék és varázsformulák segítségével 
győzhette le. Figyelemreméltó, hogy a kígyók és vadállatok, sőt a forró 
vízár, a bűzös tó és mocsár már itt is feltűnik a borzalmak ecsetelésénél. 
A halott vagy Thoth íbisz szárnyán teszi meg útját, vagy a túlvilág! 
révész bárkáján, aki azonban a paradicsomi partokra csak az ég és föld 
előtt igazaknak találtakat viszi át. Ozirisz és udvara előtt tesz vallomást 
az elköltözött, hogy sem istenek, sem emberek ellen nem vétkezett és 
tisztának nevezheti magát ; azután Thoth a szívét méri meg. Ha nem 
nehéz a bűnök súlyától, akkor véglegesen befogadják az istenek orszá
gába, hol véget nem érő örömben és örök gondatlanságban élhet. 2. Nem 
hiányzik a földalatti túlvilág képzete sem, mely a különböző holdfázisok 
mitologizálásából jött létre. E szerint Oziriszt megöli ellenséges fivére, 
felesége (Izisz) siratja, eltemeti, fia bosszút áll érte, legyőzi ellenségét 
s ő újra feltámad. Ennek alapján képzelték el a halottak újjáéledését is. 
A halottak tartózkodási helye felöli bizonytalanság temetési szokásaik
ban is kifejezésre jutott, mert a holttesteket hol a dombok lejtői mentén 
vájt üregekbe zárták, hol egyszerűen befödték finom fövennyel, hogy 
ez kiszárítsa és konzerválja őket.

A temetési szertartások különösen nagy jelentőséget nyernek Izrael 
népének vallásában. Az uralkodó eljárás náluk is a földbe temetés, 
csupán kivételes esetekben fordul a holttest elégetése elő, de ezt is 
mindig részleges elföldelés követi. A legborzalmasabb büntetés a vég
tisztesség megtagadása. A sírok házakban, dombok lejtőin, gyakran 
pedig természetes barlangokban voltak. Az a körülmény, hogy a családi 
sírboltokban az elhúnytakat ősiekkel egyesíteni törekedtek, a temetés 
alkalmával áldozatokat ajánlottak fel, végül az, hogy néha kikérték 
tanácsukat és egyeseket közülük «istenek»-nek neveztek azt bizonyítja, 
hogy a továbbélés gondolatát már a régi héberek is ismerték. Kezdetben 
az eltemetés helyére lokalizált halál utáni élet csakhamar valami misz
tikus túlvilágba helyeződött át, a föld megmérhetetlen mélységeibe. 
Arra, hogy éló emberek is leszálltak ebbe az alvilágba, hagyományaikban 
csupán egy példát találunk, Koré, Dathan és Abiram esetét, akiket csa
ládjukkal, házukkal, javaikkal együtt elnyelt a megnyíló föld. A kiválasz
tottak a már legrégibb zsidó felfogásban is szereplő «éden»-be kerülhet
tek, ezt nagy folyó öntözte, sokfajta fa szegélyezte, közöttük az élet fája 
is s ennek gyümölcsét lángoló kardokkal kerubok védték a halandók 
közeledése ellen. A boldog és dicső múltban az éden a földön volt, amikor 
Palesztina Isten kertjének volt nevezhető, de a ^választott nép» buká-
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sával a halottak birodalmába került. A fogság és száműzetés utáni 
időszak nézeteiket gyökeresen átalakította. Üldöztetésükkor legfőbb 
vigaszuk a túlvilági ítélkezés reménye lett, amikor az arra érdemesek 
az örök életre, az érdemetlenek az örök szégyenre fognak ébredni. Énok 
apokalipszise részletesen leírja a másvilágot; ezt most már nem a föld 
mélyébe képzelték, hanem Nyugatra, hol nagy folyók szelik azt át és 
környezik. A halandók itt közvetlenül haláluk után részesei lesznek az 
őket megillető jutalomnak vagy büntetésnek. Két tágas, világos hely az 
igazak lakóhelye lesz, két sötét és szenvedésekkel teli a gonoszoké. De 
ez az állapot előkészület csak a végleges számadásra, mely a feltámadást 
és az utolsó ítéletet követi majd. Ez után kerülnek a kiválasztottak a 
Messiással az új birodalomba, melynek székhelye Jeruzsálem lesz, a 
gonoszokat az elátkozott völgybe hajítják, hatalmas, sötét és mégis 
tüzes szakadékba. Egymás sorsát kölcsönösen szemlélhetik, hogy össze
hasonlíthassák. Salamon «Sapientia»-ja a jövendő életet egészen máskép 
fogja fel. Szerinte a földi porhüvely romlásra van ítélve, csupán a lélek 
halhatatlan. Az igazak az égben, Isten oldalán teljesen szellemi létre 
születnek újjá, a bűnösök örök gyötrelemre, melyet bűneik folytonos 
szemlélésének kényszere is növel. Az eszszénusok szektája, mely a zsidó
ság kebelében a Kr. e. II. században keletkezett, szintén élesen meg
különböztette egymástól a testet és lelket, halhatatlanságot kizárólag 
az utóbbinak tulajdonítva. Attól kezdve, hogy a lélek a test börtönéből 
kiszabadul, sorsa érdemeitől vagy hibáitól függ ; az arra méltó az óceán 
túlsó partján fekvő távoli országba jut, hol az időjárás viszontagságaitól 
mentesül s állandó üdítő légkör övezi. A gonosz lelkek viszont sötét és 
hideg lakóhelyükön örök szenvedésre vannak ítélve. De átvették Énok 
könyvének azt a felfogását is, hogy ez az állapot csak átmeneti, a vég
ítélet a messiási kor idején következik be, amikor egyesek megoszthatják 
majd az «ember fiának* dicsőségét, míg a többiek a gyehenna elátkozott, 
sötét völgyébe kerülnek, a kiolthatatlan tűzzel teli kemencébe vagy tóba, 
a sírás és fogcsikorgatás helyére.1

Az ókor valamennyi kultúrnépéhez hasonlóan az arab nép alsóbb 
rétege, a papság által továbbképzett felsőbb hitrendszer mellett, meg
őrizte a régi népi vallás maradványait is. Nem hiányzott ebből a szelle
mektől és démonoktól való babonás félelem sem. Sőt a túlvilági képze
teit a világ megújhodásának szellemében kialakító felsőbbrendű tan 
sem mellőzhette teljesen az errevonatkozó népi felfogást. De a test és 
lélek együttes feltámadásának már az egyiptomiaknál felbukkanó hitét 
határozott formában csak a Korán veti fel újra, éppúgy, mint a nagy 
túlvilági számonkérés gondolatát. Ennek folyamán Allah mind népek 
mind egyes emberek felett kimondja ítéletét. Még a halottak mérlegé
nek képe is előfordul itt később, melyen a cselekedetek legkisebbike is 
latba esik. A magaslatra helyezett paradicsom örök boldogsága lesz az 
igazak osztályrésze, a pokol minden kínja a gonoszoké s e két hely

1 L. Fr. Schwally.- Das Leben nach dem Tode nach den Vorstellungen des 
altén Israel u. des Judentums einschliesslich des Volksglaubens im Zeitalter 
Christi. Giesscn, 1892.
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ccsetelésében a keleti képzelet legváltozatosabb színei elevenednek meg. 
Az ítélkezés a Mohamed által hirdetett világvég idején történik s utána, 
a várt megváltó segítségével, az újjáéledt világ igazabb és boldogabb 
lesz. Az utolsó ítéletig csak kevesen, a kiválasztottak juthatnak be 
közvetlenül haláluk után a paradicsomba; a halottak azonban létüket 
ezenkívül is folytatják, hiszen még a mai ortodox izlam felfogása szerint 
is dátnak és hallanak a sírban és a Koránt recitálják.*1 A tökéletes 
üdvözülés állapota csak a feltámadás után következik be, ha átjutott 
a feltámadott azon a hajszálfínom hídon, melyről a bűnösök a gyehenna 
tüzébe zuhannak.2 * * * *

Az irániak nagy vallásalapítójának, Zarathustrának, derűlátó fel
fogást tükröző tanai a világ ez annyira várt megújhodásának idejét 
már nem helyezik ily hosszú századok bizonytalan ködébe, hanem a 
^beteljesülés országáénak eljövetelét a közelebbi jövőben várják. Meg
előzi ezt a nagy ítélkezés s az ítélő bíró Máján dől cl, hogy az elköltözött 
az igazak vagy a hazugok birodalmának lesz-e lakója. A hamishitűek 
lelke vagy kietlen pusztaságba jut, ahol gonoszságához illő borzalmas 
eledelt raknak eléje, vagy az örök sötétségbe ; az igazhitűeké a «bölcs 
úr*-nak (Ahura Mazda) aranytrónjához, a halhatatlan szentek orszá
gába, a paradicsomba. De a halál és a világ megújhodása közötti álla
pot felől nem alakultak ki határozott nézetek. Ami a temetési módokat 
illeti, pl. a perzsákról Herodotos azt jegyezte fel, hogy a holttestet addig 
el nem temetik, míg valami madár vagy kutya széjjel nem tépte, míg 
régebbi időkben elégették halottaikat.

A Távol-Kelet népei pedig a védák szerint épp ellenkezőleg, a leg
régibb időkben temették halottaikat, később pedig elhamvasztották. 
Képzeletük az emberi lelket a halál után a föld belsejének árnyékszerű 
lakójává teszi vagy egykori földi tartózkodási helyének közelében keresi, 
de nem hiányzik náluk a büntető alvilágot és jutalmazó mennyországot 
feltételező tan sem.8 A buddhizmus fatalizmusa viszont, mely India népei 
között annyira elterjedt, a lélek aktivitásának mellőzése által a túlvilági 
felelősségrevonás gondolatát lehetetlenné teszi s az emberi sors betelje
sülését abban látja, ha a különböző alakokban újjászületett lélek végre 
befejezheti fáradtságos vándorlását és eljut oda, hol minden szenvedés 
véget ér, a nirvánába *

A kínaiak vallási felfogásának gerincét a mennyország képzete 
alkotja (tmennyei birodalom*) s ezt Isten képzetével szinte azonosítják. 
Innen származnak az élők, ide kerül az elhúnytak lelke, elsősorban 
a császároké, akiket már az őskultuszból kifolyólag is különös tisztelettel 
vesznek körül. Az alsóbb népréteg vallásában nagy szerep jutott a szel
lemeknek s közülük a gonoszaknak rettegett erejét különböző varázs
latokkal és szertartásokkal igyekszenek megtörni. A halottakat ősi szo-

1 Abdul Hantid szultán teológiája. Lit.-Ztg. 1914. I.
* A . Jeremiás i. m .: (91., 99., 107. és no. 1.)
* H. Oldenberg: Die Lehrc dér Upanishaden u. die Aníánge des Buddhismus.

Göttingcn, 1915.
* U. a. : Buddha. Bein Lcben, scinc Lehre, scine Gcmeinde. 5. Aufl. Stutt

gart, 1906.
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kás szerint visszahívták, nyugvó helyüket rendkívüli gonddal keresték 
ki, hogy az alkalmas legyen arra, hogy az elhunytat a jó szellemekkel 
összehozzák.1

A kínaiak vallásának ez az ősök kultuszára vonatkozó része hatott 
legerősebben a japánok sinto vallására. Ennek temetési szertartásai még 
körülményesebbek voltak, bár a buddhizmus hatása alatt elterjedt 
halottégetés itt még jobban dívott. Megelőzőleg azonban a néphit a halál 
utáni komor árnyéklét lefolyását egy a Hadeshez hasonló alvilágban 
képzelte. A napéjegyenlőség idején tartott halotti ünnepélyek pedig arra 
vallanak, hogy az újjáéledés gondolata sem volt előttük idegen.

A már említett szumir-babilóniai és egyiptomi műveltség szelleme 
mély nyomokat hagyott Európa első nagy kultúrnépének, a görögnek 
fejlődésében. Különösen áll az az Égei-tenger környékének lakóira ; az 
ő halottkultuszuk, mint azt az ásatások nyilvánvalóvá tették, szintén 
e forrásból fakadt. A holttesteket ők is dombok oldalába vagy sziklákba 
vájt sírokba temették és a temetés alatt és után bemutatott véres és 
vértelen áldozatok, a sírokba helyezett fegyverzetek, ékszerek és minden
fajta eszközök, továbbá az élet fájának, a liliomnak stb.-nek jelképes 
ábrázolása a sírokon, azt a hitet igazolja, hogy az élet folytatódik e 
földalatti nyugvóhelyeken, melyek az elhunyt előbbeni lakását pótolják.2 
Az egyes görög törzsek, részben idegen hatások alatt kifejlődött isten
kultuszának alapján építette ki azután néhány rendkívüli képzelöerővel 
megáldott nagy szellem az olimposzi istenvilág szépségben és harmó
niában gazdag egységét. Ez az elgondolás osztotta ki az eget Zeusnak, a 
tengert Poseidonnak és az alvilágot Hadesnek, akinek sötét, örömnélküli 
birodalmát, éppúgy mint a keleti népek, hol a föld alá, hol messze 
Nyugatra, a tengereken túlra képzelik. Ide kerülnek az elhúnyt homerosi 
hősök árnyékszerű psychéi, miután testüket nagy pompával elhamvasz
tották s c «lát hatat lám királyság, melyet folyók vesznek körül, kapuk 
zárnak el —  akár valami várat —  áldozatait soha nem adja többé vissza. 
Az Odyssca XI. éneke ismertet meg részletesen az «Erebos»nak nevezett 
alvilággal, ahová az Achcron és a Styx partján különféle áldozatot 
bemutató hős, Circe varázslónő utasításai segítségével, belép. Itt az 
örök sötétség honának nem az Illias alapján összeállítható képe tárul 
elé, a személytelen és egyformán siralmas árnylétet folytató psychékkel, 
hanem egy határozott egyéniségű személyekkel benépesített jutalmazó 
és megtorló hely. Minős trónján ülve tesz igazságot az egyenetlenkedö 
lelkek között, Orion és Herakles földi tevékenységüket folytatják itt, 
de Tityos máját már saskeselyű tépi. Tantalus a tó közepén sohasem 
érhi ti el az áliáig érő vizet s a felette függő gyümölcsöket, Sisyphos 
örökké újra kezdheti az óriás szikla hengerlését, mert ezek vétettek az 
istenek ellen és bűnhödniök kell. Bár e helyek a későbbi orphikus fel
fogásra emlékeztetnek, eredetük a régi égéi kultúrában keresendő. Ennek

1 W. Grube: Pekingcr Totcngcbráuche. Kivonat a Peking Orientál Soc. 
Journal. IV. köt.-böl.

* E . Rohde: Psyche. Scclenkult. u. Unsterblichkeitsglaube d. Gricchen. 
2-ik kiad. Freiburg, 1898. (34— 36. 1.)
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mítoszai maradtak fenn a titokzatos barlangok mélyére helyezett, és 
így halhatatlanná vált isteni és emberi alakokban.1 Ily módon őrizte 
meg a legenda Amphiaraos történetét, kinek léptei alatt, Zcus villámai
tól megnyílt a föld és ö kocsijával, kocsisával, lovaival együtt elérhetet
len mélységbe zuhant.2 Hasonló sors érte Trophoniost Beociában,3 
továbbá Laodikét, Priamos leányát, kiknek halhatatlanság jutott az 
istenek kegyelméből osztályrészül. A földalatti túlvilág e képei emlékez
tetnek azokra a barlangokra, melyekben a germán nép hagyományai 
szerint a nagy uralkodók, mint Nagy Károly és Barbarossa Frigyes 
aludták örök álmukat. A vallásos felfogás további fejlődése sem nyom
hatta el teljesen azt a hitet, hogy az ősökkel, különösen az egykor fon
tos szerepet játszókkal valamiképpen állandó érintkezésben kell maradni. 
Innen eredhet a Hadesbe le vagy onnan fel vezető üregek feltételezése is. 
Ily nyílásokat Görögország különböző helyein mutattak s a mitikus 
felfogás szerint ilyeneken át rabolták el Korát (Perscphone) s ment le 
Herakles az alvilágba, hogy Kerberost láncra verje és Orpheus, hogy 
megkeresse hitvesét. *

Minthogy az olymposi vallás nem elégítette ki az emberi léleknek 
azt az örök vágyát, hogy az istenséggel minél nagyobb közösségbe kerül
jön, Eleusisból kiindulva egy misztikus vallási felfogás is kialakult. 
Ehhez csatlakozott a Dionyseus tiszteletén alapuló, szintén titokzatos 
jellegű orphismus. Az első a túlvilágra vonatkozó gondolatokat bizonyos 
asztrális jelenségek magyarázataképpen építette fel és foglalta rendszerbe. 
Az eleuziszi Kallirhoc (szentnek tartott forrása), ahol Demeter elrab
lóit leánya —  kinek alvilági tartózkodása idején hideg és terméketlen 
volt a föld —  ismét napfényre kerül, hogy vele együtt a természet is 
újjáéledjen, középpontja lett a különböző misztikus szertartásoknak s 
ezek később Görögország egész területén meghonosodtak. Az alvilág és 
az ott folyó élet képe itt is határozott alakot ölt. Kapuját Kerberos őrzi, 
aki mindenkit beenged, de ki senkit. Az örökké komor Charon az alvilág 
révésze, ki a könyörtelenül behajtott obulusok ellenében szállítja át a 
lelkeket Hades vizein. Az érkezők közül csak a beavatottakat várja vég
nélküli boldogság, a többiek a psyche ősi felfogás szerinti árnyéklétét 
folytatják, viszont valóságos kínokat csak a kivételesen nagy bűnösök, 
elsősorban a Zeust megsértők szenvednek.4 * Az orphikusok szektája a 
VI. század közepén Athénben bukkant fel, nevét a híres thrák énekes
től, Orpheustól nyerte és szintén igen elterjedt. Két különböző formája 
fejlődött ki, egy vulgáris, —  ez főleg a barbár népi elemeknél dívott —  
Dionyseus tiszteletét örjöngő táncokban fejezte ki s a választottak szá
mára készült túlvilágot durva örömökkel, örökös mámoiral telinek, a 
profánokét sötétnek, piszkosnak, sárosnak képzelte.6 A másik tisztul-

1 Félice: i. m. (124.1.) és Rhode i. m. «Höhlengötter, Bergentrückung* c. fej.
(I. 111— 145- !•)•

2 Megtalálható már a Thébaiakban, a Hét vezér Théba elleni harcáról
szóló époszában. (L. Pindaros, N. 9. 24.)

s L. Pindarosnál.
‘ Rohde i. m. (I. 309. 1. és 1. sz. jegyzet).
* Platón: Rcspubl. (363. 1.).
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tabb formájú túlvilágképzetét —  A. Dieterich szerint1 —  Orpheus Hadesbe 
menetelét tartalmazó költeményből vette. E szerint a lélek, miután igaz
ságtalan tetteiért vezekelt, a dicső Persephone elé kerül s őt arra kéri, 
hogy a tiszták és szentek tartózkodási helyére kegyesen bocsássa be. 
Orpheus itt már nem azért hatol be az alvilágba, hogy Euridykét keresse 
ott, hanem, hogy elmondhassa testvéreinek, az embereknek, mi vár rájuk 
haláluk után. A túlvilági jutalomosztásnak ezt az eszméjét azután a 
vallásos és filozófiai költemények egész sora vette alapul s ezek a görög 
gondolkozásban mély nyomokat hagytak.2 Pindaros a halottak érdemei 
és hibái alapján két kategóriát különböztet meg, melyek közül az egyik
nek a Tartarosban az örök sötétség és feledés honában leírhatatlan 
fáradtság lesz osztályrésze, az igazak pedig napfényes vidékeken tartóz
kodnak mindaddig míg királyok vagy héroszok alakjában újjá nem 
születnek, hogy elérjék a boldogok szigetét az óceán túlsó partján.3 
AiscJtylos is magáévá teszi az ember fölött való ítélkezés gondolatát, 
midőn a gyilkos Orestest az Erinnysekkel még az alvilágban is üldözteti. 
(Ld. Eumenidák 273. és k. 1., 340. 1.) Platón Respublicájának végén a 
túlvilági szenvedések és jutalmak leírását adja. Sőt Gorgias és Phaedon- 
nál mintha már a purgatórium gondolata lépne elő, midőn a gonoszokat 
is két csoportra osztják, s közülük az egyik még megtisztulhat, a másik 
viszont örök bűnhödésre van ítélve. A komikus költők szatirikus művei 
bő anyagot merítettek c képzetekből. így  Aristophanes a «Békák»-ban 
Dionyseust az alvilágba küldi, s mikor útja előtt Heraklcs tanácsát 
kéri ki, az leírja neki a tavat, melyen két obulusért juthat át, a kígyókat, 
szörnyetegeket, a bűzhödt mocsarakat, melybe a vendégjog megsértőit, 
a tiszteletlen gyermekeket, az apagyilkosokat, esküszegőket és egyéb 
bűnösöket merítik. Ezektől távolabb, ragyogó fényességben a beavatot
tak karával fog találkozni, kiktől útbaigazítást kérhet. S mikor való
ban átkel az acheroni tavon, már messziről hallja az üdvözöltek énekét 
s látja táncukat a rózsákkal teleszórt mező mirtusbokrai előtt, hol az 
aggok éveik súlyától és koruk gondjaitól megszabadultak. De messzi 
űzik el innét azokat, akik az előírt szertartásokat a földön nem tartot
ták be és embertársaik ellen is vétkeztek.4

A túlvilág ilyfajta képeinek a művészi emlékeken is maradt nyoma. 
Polygnotosnaik egyik Pausanias leírta falfestménye Odysscus találko
zását ábrázolta Teiresiassal a Hadesben. Ezen legnagyobb helyet a 
homerosi nekyiában (halott idézés) szereplő héroszok s az ezekhez csat
lakozó nagy bűnösök foglalnak el, míg a profánoknak a festményen 
külön helyük van s egy lyukas edényből töltenek törött korsóba vizet. 
A beavatottak örömeinek ecsetelésére azonban a művész nem vállal
kozott, csupán jelképileg ábrázolta az üdvösség reményét. A Kr. e. IV. 
és III. századból származó vázákon a Tartaros még teljesebb ábrázolása 
látható. Különféle szömyalakok, az Erinnysek, a nagy bűnösök, Tan-

1 Nekyia: Lcipzig, 1893. (85- és köv. 1.).
J Félice i. m. (129— 130. 1.).
3 Rohde i. m. (II. 208— 213. 1.).
4 Ch. Zévort: Comédies d'Aristophans. Paris, 1904. (400— 401. 1.).
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talus, Sisyphos stb. találhatók ezeken s Theseus, Herakles, Orpheus 
stb. hadesi útja.1

A rómaiak vallásának tengelyét a legrégibb időkben az ősök tisz
telete képezte, ezeknek szellemét általában a «Lares»-ben, megdicsőült 
és az embereket védő és irányító alakjait a <iManes»-ben tisztelte, míg 
demonikus szörnyeit a «Larvae*-ban rettegte a római. A föld isten
nőjének, Acca Larentianak tiszteletére rendezett ünnepélyek, a Laren- 
taliák halotti ünnep jellegűek voltak. A sírokat a «di manes*-jó szellemek, 
ill. istenek védelmébe ajánlották ; az élőknek ezekkel szemben bizonyos 
kötelezettségük volt («parentationes» «devotio»), az ilycélú szertartások 
egyik legünnepélyesebbike a amundus» felnyitása volt. E köralakú verem 
a Palatínuson eredetileg emésztögödör v. magtár lehetett. Később az 
etruszk befolyásra jelentkezett Janus-kultusz és hasonló görögországi 
helyek hatása alatt az alvilág kapuja-nak («janua őrei*) tartották és az 
év bizonyos napjain felfedték, hogy a termés zsengéit a verembe vessék 
és az elhúnytak lelke feljuthasson onnét.2 A túlvilágnak e részben a 
föld alá, részben távoli szigetekre lokalizálása fennmaradt még abban 
az időben is, mikor már a stoikus Zénó és a derűs világnézetű Epicur 
filozófiája igyekezett az orcustól való babonás félelmet enyhíteni. A nép 
széles rétegei tovább is ragaszkodtak a régi mitikus felfogáshoz s a 
görög Hadcs analógiájára kialakult alvilágnak szörnyetegeiben, kínjai
ban, iszapos, véres v. tüzes folyótban, kardok hegyével kirakott mezőiben 
és az igazak gyönyöreiben való hit ezután is folytatódott. A boldogok 
szigetét újabb hősök népesítették be (Diomedes, Agamcmnon), sőt 
közönséges földi halandók is elérték,3 s az utazók hol Afrika távol part
jain, hol a ködös Északon vélték megtalálni.4 * A sírfeliratok által is 
igazolt hitet, hogy az igazak lelke az elysiumi mezőkre jut, a fejlettebb 
szellemű népréteg is magáévá tette és a költők és filozófusok halhatatlan 
alkotásokban örökítették meg. Példája ennek Vergilius Aeneise, ennek 
VI. énekét az orphikus elgondolású leszállás a Hadesbe közvetlenül 
befolyásolta.6 Midőn Aeneas az aranyág segítségével belép az alvilágba, 
a Gyász, a Lelkiismeretfurdalások, a Betegségek, az öregség, Félelem, 
a rosszattanácsoló Éhség, Szegénység, Halál és Munka majd a Háború 
és a Viszály megszemélyesítői lépnek eléje. Plútó birodalmának kapu
jánál tartózkodnak a különböző szörnyek is, ezeket Aeneas kardjával 
eltávolítja s útját folytatva a Cocytusba ömlő Styx és Acheron folyók
hoz jut, hogy végül Charon bárkáján elérje a túlsó partot s a három
fejű Cerberos mellett elhaladva, különféle tájakhoz érjen. Ezek egyike 
a kisgyermekek, másika az öngyilkosok, egy harmadik a szerelem 
áldozatai s végül egy a trójai háború elesett harcosai lelkét fogadta 
magába. Majd a kétfelé ágazó út jobbról az Elysium-mezőire, balról 
a Tartarosba vezet. Utóbbi hármas fallal körülvett széles terület a

1 Filice  i. m. (135. 1.)
3 G. Wissowa: Rcligion u. Kultus dér Römer. München, 1902. (187— 192. I.)
* Rohdt: Gricch. Román. (215 és köv. 1.).
4 Félice  i. m. (139. 1.).
*  Dieterich i. m. (150— 158. 1.).
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Phlegethon tűzhullámaival s a krétai Rhadamanthys kényszeríti itt 
vallomásra és bünteti meg a gonoszokat. Nem csupán az általánosan 
ismert nagy bűnösök (titánok, stb.) lakóinak itt, de azok is, akik földi 
létük alatt gyűlölték testvérüket, rosszul bántak atyjukkal, visszaéltek 
ügyfelük bizalmával s a fösvények, házasságtörők, árulók és elsorol- 
hatatlan számú bűnösök is itt várnak a kiszabott büntetés végrehajtá
sára. Néhányuknak hatalmas sziklát kell hengeríteniök, vagy óriás kerék 
küllőin függeniök, mert a büntetésnemek a bűnök fajtái szerint változ
nak. A Tartaros küszöbét a hős nem lépheti ugyan át, de kívülről is 
borzadva hallja a jajgatásokat, ostorok suhogását és láncok csörgését. 
Feltárulnak azonban előtte az üdvözültek földjének fénnyel, illattal, 
hangok harmóniájával teli csodás szépségei, hol a hazájukért elesett 
hősök, a tisztaéletű papok, az Apollo elismerte költők, az emberiség 
művelődését előmozdító művészek és mindazok folytatják örömteli 
életüket, akik szolgálataikkal mások háláját kiérdemelték. A középkori 
pokolképckre annyira emlékeztető leírás mellett már a purgatóriumi 
felfogás ősi alakja is felbukkan Vergiliusnál. Aeneas atyja ad felvilágo
sítást fiának a Léthe vizének partján méhként szállongó lelkek tömege 
felől. Ezeknek a halál érintésére minden bűnüket le kell vezekelniük. 
Néhányuk a szeleknek van kitéve, másoknak óriási örvénybe kell merül
niük, vagy tisztító lángokon áthaladniok míg ezer évig tartó vezeklésük 
véget nem ér, s ekkor a Léthe vize elfeledteti velük múltjukat és új 
élet re jutást remélhetnek, mert az clysiumi-mezőkön való örök tartóz
kodás csak néhány kiválasztottnak jut osztályrészül. A túlvilági élet 
ilyetén ábrázolása Vergilius követőinél is fellelhető.

Plutarchosnak Timarchos vízióját magában foglaló egyik filozófiai 
értekezésében az alvilág sötét öbölként jelenik meg, üvöltések, sirán
kozások és jajgatások szörnyű zaja tör fel onnan. Egy másik vízió 
hőse Aridaios v. Thespesios, aki egy esés következtében három napon 
át eszméletlenül fekszik. Már temetésére készülnek, midőn váratlanul 
magához tér, de c tetszhalál oly mély nyomokat hagyott lelkében, hogy 
ezidőtöl fogva teljesen megváltozik eddigi ledér viselkedése s ö maga 
adja ennek magyarázatát. E szerint önkívületében végtelen térségen 
járt, ahol a lelkek száguldó tűzgolyók között repkedtek. Egyikükben 
rokonát ismerte fel, ez elvezette őt a boldogok és a bűnösök tartózkodási 
helyére. Utóbbi helyen kígyók módjára cgymásbafonódó s dühükben 
egymást tépő alakokat l á t ; majd három tó tűnik elé, közülük egyik 
forró olvasztott arannyal, másik jégnél hidegebb ólommal, harmadik 
olvasztott vassal teli, s gonosz szellemek a partról a bűnösöket fogókkal 
megragadva egymásután merítik bele e szörnyű tavakba mindaddig, míg 
darabokra törhetők nem lesznek. Ezután ismét összekovácsolják őket, 
majd újra beolvasztják s e művelet irtózatos fájdalmakat okozva foly
tatódik az örökkévalóságig. Minden bűnért más büntetés jár. Saját 
gyermekeik által bűnhődnek azok, akik oly vétket követtek el, melynek 
büntetése utódaikra szállott. Egyeseknek különféle állati alakokban 
kell büntetésképpen a földre visszatérniük s ezeket kíméletlenül dara
bolják és gyúrják a démonok, míg megfelelő formát nem nyernek. 
A jelenetek után heves szélroham kapja fel Thespesiost, és földi
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porhüvelyébe visszatérve szemét felnyitja, olymódon mint a sírból 
feltámadott.1

E Kr. u. I. századból való vízió mintegy egyesíti magában a közel 
és távol Kelet, továbbá a görög és római vallás túlvilágképzetének 
mindazon motívumait, melyek hatása alatt a keresztény középkor 
víziói kialakultak. Róma lett a központja a külömbözö vallási áram
latok találkozásának, ahol már a Kr. e. utolsó századokban megkezdő
dött, a Mithras, majd az Izisz-kultusz behatolása folytán, a klasszikus 
istenek alkonya. Egyes kiváló szellemek tisztultabb világnézete elő
készítette a talajt az új vallás számára s ez első virágkorát ugyancsak 
Rómában élte, a kereszténység első hirdetői igyekeztek is a kapcsolatot 
velük megtartani; az egyházatyák a pokolbeli bűnhödés tényének 
bizonyításánál nem egyszer hivatkoztak klasszikus költők, vagy filozó
fusok hasonló revelációira és a megtért tömegek lelkében a pogány 
alvilág szellemei alakultak át angyalokká és ördögökké. De nemcsak 
évszázadok különböző népeinek hitvilágában lelhetők fel a «Vörös-tó» 
melletti híres szentély csodáinak nyomai, hanem megérthet ők köze
lebbről annak a népfajnak a túlvilágra vonatkozó ősi képzeteiből is, 
melynek földjén a Szt. Patrik purgatórium legendája kifejlődött.

A kelta nép a Kr. e. V. sz. előtt kezdte meg vándorlását a duna- 
menti legrégibb ismert lakóhelyeiről a brit szigetek felé. A rómaiakkal 
viselt háborúi alkalmával Julius Caesar emlékezett meg róla részle
tesen. Tőle tudjuk, hogy rendületlenül hitt a földi létnek a távoli misz
tikus világ örömei és szépségei között való folytatódásában s ezt a 
világot a külömbözö törzsek más-más helyekre lokalizálták. Osztoztak 
ebben a felfogásban az írek is, akik még a keresztény időkben is a kelta 
kultusz legjelentősebb letéteményesei maradtak és hosszú időn át meg
őrizték a homerosi korszak vallási gondolatait. A pogány írek előtt a 
halál utáni ítélkezés s a kínokkal teli pokol fogalma ismeretlen volt, a 
halottak egyetlen tartózkodási helyéül a paradicsomot tekintették s 
ennek helye az ő mítoszaikban is változott; hol Nyugatra került az 
óceán túlsó partjára, hol Tuatha Dé Dannan (=  Danu isten népe) 
földalatti lakóhelyére.2 * *

Az első elképzeléshez kapcsolódik az imrádok (=  legendás utazók) 
egész irodalma. Egyik legrégibb, a Kr. u. V II— VIII. sz. fordulójára 
visszavihető ilyfajta monda hőse az üdvözültek szigetére jut, ragyogó 
világba, mely madáréncktől hangos s boldog lakói az élet minden élve
zetében részesülnek, az évek terhétől, betegségtől és haláltól örökre 
mentesülten folytatják itt létüket.8 Századokig tartó utazás után, mely 
azonban a hajósnak és társainak csak napokul tűnt fel, visszatér földi 
hazájába s tapasztalatait elmondja a fogadására egybesereglett tömegnek, 
majd újra a tenger felé veszi útját s eltűnik örökre. Több mitikus hős 
hasonló kalandjainak emlékét őrizték meg az írországi kelta eredetű

1 0 . DcUpierrc: L ’cnfer. London, 1876. (22— 24. 1.).
1 L. H. d'Arbois de Jubainville: Le cycle mythologique irlandais et la

mythologie celtiquc. Paris, 1884. c. müvet.
* U. o. (322. és köv. 1.).
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epikus maradványok. Ezek hősei üveg- vagy bronzbárkán indultak el 
Napnyugat felé, hogy elérjék az öröm, az élvezet, a szépség országát 
s egy részük örökre ott is maradt, míg mások visszatérve, hírt adtak 
útjukról.1 Egyes vakmerő hajósok hőstetteit elbeszélő kalandos regények 
kiinduló pontja is többnyire a túlvilági szigetekre utazás volt, ennek 
emlékei már a Kr. u. VII. sz.-ból is fennmaradtak.2 De a pogány túl
világ egyéb képzetével együtt, a kereszténység lassankint ezeket is kisa
játította. Az ír hajósmeséken alapuló legenda hősévé a VI. sz.-ban élt 
apátot, Brandant tette, s az ő alakja köré szövődött a X— XI. sz.-ból 
fennmaradt «Navigatio Brandani*,3 mely nemcsak tartalma, de nagy 
népszerűsége és rendkívüli elterjedése miatt is a középkor Odysseájának 
nevezhető. Brandan is hajóra száll tizennégy szerzetessel, hogy csodá
latos revelációk hatása alatt az ígéretföldjét («terra promissionis*) fel
kutassák. Sok bolyongás után messze Keleten köt ki, a vidámság, fény 
és illat szigetén, ahol félesztendö félórának tűnik és ahol a forrásmenti 
hatalmas fa ágain megszámlálhatatlanul sok madár ül, egyikük fel
világosítja Brandant kilétük felől: ők amaz angyalok, kik a Sátán 
bukásakor közömbösek maradtak, ezért sem mennyország, sem pokol 
nem fogadja be őket többé, hanem ég-föld között kell folyvást bolyon- 
ganiok, de husvétkor («sanctis diebus dominicis*) ily madáralakot 
öltve e szigetre kerülnek, hogy itt Isten irgalmát dicsőítsék. Ütja további 
folyamán a föld északi részén a poklot pillantja meg. E sziklás szigeten 
növényzet nincsen, csupán kovácsműhelyek és szanaszét heverő salak. 
A poklot körülvevő sűrű füstön nem hatolhatnak át, de a benn folyó 
borzalmakat elárulja a fújtatok és kalapácsütések kihallatszó zaja. Egy 
kopár sziklán az árulásáért szörnyen bűnhődő Judást látják. Utazása 
nyolcadik évében végre eléri Brandan társaival a paradicsomot. A folyó 
által kettéosztott hatalmas szigetnek csupán egyik felébe juthatnak 
be ; itt állandó napvilág van és a fák remek gyümölcsöket teremnek, 
a másikba élő ember nem teheti be a lábát. Utazása célját elérve Brandan 
végül visszatér hazájába. Ez a legenda a kalandos regények és elbeszé
lések egész sorozatát indította meg.4

A halottak országát az óceán távol partjai helyett a föld alatt 
elképzelő felfogás éppoly régi keletű, mint az előbbi. Keletkezésének 
az az eredete, hogy a már említett Danu istennő fiai —  ez a titokzatos 
varázsló nemzetség uralkodott a monda szerint a kelta hódítások előtt 
Írország felett —  halottaik számára a földbe ásott lakásokat készí
tettek s bukásuk után ők maguk is ezekbe menekültek, itt kereste fel 
azután őket néhány földi halandó. Ez az elképzelés lehetett a Szt. Patrik 
purgatórium körül kialakult legendáknak is ősi pogány magja, annál 
inkább, mert a tündérek és szellemek mesebeli palotáit, földalatti biro-

1 Ezekkel foglalkozik u. e szerzó : fipopéé celtique en Irlandc. Paris, 1892. 
(385— 390. 1.).

* H. Zinm er: Keltischc Bcitrágc II. Brendans Mccrfahrt. (Ztschft. f. 
deutschcs Altertum. X X X III. köt. 2— 3— 4. fűz. Berlin, 1889.)

* Kiadta Achille Juhinál: La légende latiné de S. Brandaines. Paris, 1836.
* Pl. Szt. Macarius három zarándokának utazása. (L. Wright i. m. 95. és 

köv. 1.).
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dalmát a keresztény vallás megfelelően átalakítva gyakran átvette és 
az ördögök vagy üdvözültek lakóhelyévé tette. Példát találunk erre 
többek között a Szt. Patrik purgatóriummal is foglalkozó Giraldus 
Cambrensis galliai itincrariumában.1 Sok ilyfajta történetet közöl Roger 
de Wendover, Mattheus Parisiensis stb. s egyes régi angol balladából 
sem hiányoznak. Nyilvánvaló tehát, hogy a salteriai Henrik által közölt 
első összefüggő purgatóriumi legenda alapja az ír nép képzeletében 
évszázadokra vihető vissza s evvel magyarázható Owein lovag, ezek- 
után egészen természetesnek tartott, túlvilági leszállása történetének 
rendkívüli népszerűsége.

A Szt. Patrik purgatórium legendakörének távolabbi hátterét 
képezte az a fejlődésfolyamat, melyben testet öltött az emberi szellem 
örök törekvése a földöntúli élet titokzatos fátyolénak fellebbentésére. 
Ez a törekvés a középkorban, mikor az emberi lét súlypontja az érzékel
hető világon kívülre helyeződik át, hatalmas lendületet nyer. A történet- 
előtti időktől az antik világ utolsó századáig tartó harmonikus egység 
Isten, ember és természet között ekkor megszűnik s a középkori világ
nézet szembehelyezi ezeket egymással, mikor eszménye az élet tagadása 
(♦ Weltverneinung*) és megvetése lesz. ♦ Felejtsd el népedet, szülőhazádat, 
mondj le a testi örömökről, felejtsd el a világi szokásokat és mentesítsd 
magad előbbeni terheidtől!* hirdeti clairvauxi Bernét.2

♦ Diu welt is üzen schoene, wiz, grüen undc rőt 
und innán swarzer varwe, vinster sam dér tőt,*

dalolja Walter von dér Vogelweidc.3 «A világ egy siralomvölgy* állítja 
freisingi Ottó.4 * s az ember élete zarándokút ennek borzalmain és veszé
lyein át a túlvilágnak fénnyel és harmóniával teli szellemvilágába. 
A lélek igazi élete a halál pillanatában kezdődik, tehát a földi porhüvely 
elmúlása a lélek felszabadulása. Hiszen III. Ince pápa a világ megveté
séről szóló, még bíboros korából (1191 előtt) való iratában világosan 
ki is fejezi ezt a nézetet: «Hakloklunk míg élünk s csak akkor szűnünk 
meg halódni, ha megszűntünk élni.*6 Nem csoda ezek után, ha a közép
kori ember minden életnyilvánulása, cselekedete, tudománya, művészete, 
irodalma odairányult, hogy az embert a túlvilágra előkészítse. Hogy 
amilyen komor színekkel ábrázolta a világot és az életet, úgy ennek 
ellentéteként a halált és a túlvilágot ruházta fel az élet élénk színeivel. 
Az élőknek megjelenő elköltözőitek az elragadtatás extázisával beszél
nek a mennyország szépségeiről, örömeiről s csodás virágokat hoznak 
magukkal onnan.6 Amíg a prédikátorok a földi életben szegénységre és

1 Itin. Camb. lib. 1. cap. V il i .
: Prédikációi a Szt. Benedek-rend kiadásában. Paris, I. köt. 815. 1.
3 Elcgic (V. 37. s k.).
‘ Chronicon (I. IV. 4.).
1 //. v. Eteken: Geschichtc u. System d. mittelaltcrlichcn Weltanschauung. 

Stuttgart, 1887. (317. 1.)
• J. Klapper: Erzahlungen des Mittelaltcrs. Breslau, 1914. «Der bimm- 

lische Lohn dér Jungfraucn* (26— 27. ].).
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egyszerűségre buzdítják híveiket, addig a halottakat pompázó bíborba 
öltözötten, drágakövekkel díszítve idézik előttük.1

A Kr. u. első századok túlvilágképzetein keresztül érvényesült a 
biblia és az ó-klasszicizmus befolyása mind a középkor vízióinak, mind 
a purgatórium legendáinak tartalmi kialakításában. Különösen áll ez 
az apokaliptikus irodalom egyes termékeire, főleg Szt. Péter és Pál 
apostolok jelenéseire. Az első minden valószínűség szerint még a Kr. u. 
IL sz. első negyedéből származik. Ebben az Úr Péter előtt egy a világon 
kívülesö vidéket tár fel, melynek tündöklő magasságában soha el nem 
hervadó virágok nyílnak, lakói az angyalok ragyogó ruházatát viselik 
fs eze'kkel körülvéve, vidáman köszöntik Istent. Ez az apostol elődeinek, 
az igazaknak a tartózkodási helye. Szemben ezzel pillantja meg a bűnö
sök sötét tanyáját, hol vétkezők és büntetők egyformán feketébe öltözöt
tek s a bűnök neme szerint változnak a kiállandó gyötrelmek. A hazugok 
nyelvüknél fogva, a házasságtörö asszonyok hajfonatuknál fogva függ
nek. A  gyilkosok és cinkostársaik veszedelmes csúszómászókkal teli 
helyen bűnhődnek az általuk megöltek szem eláttára; bűzös, gennyes 
mocsárban a gyermekeiket születésük előtt elemésztő asszonyok. Fél 
testük tűzben ég másik felét ostorozzák az igazságot üldözök és Járu 
lóknak, a káromlók és rágalmazók ajkukat harapják mialatt szemüket 
tűz égeti, szemben velük a hamis tanúk szája tűzzel teli, az árvát és 
özvegyet nem szánó kevély gazdagok kardnál hegyesebb kavicsokkal 
kirakott helyen szenvednek. Az uzsorások gennyel, vérrel, forró iszappal 
teli mocsárban gázolnak térdig, a fajtalanságban vétkes férfiakat és 
nőket magaslatról mélységbe hajítják s onnan folyton újból feljönni 
kényszerülnek. Tűzben égnek az Isten helyett bálványokat imádók, 
az Istenhez vezető utat elhagyók tüzes botokkal ütlegelik egymást 
szünet nélkül perzselödve a lángok között.2 Ez az ó-keresztény vízió, 
melyből a feltámadás és az utolsó ítélet gondolata még hiányzik, a 
hadesi és tartarosi tájakra emlékeztet, ahová Odysseust és Aeneast 
láttuk leszállni, még inkább azonban az Orpheus-kultusz hellén földről 
kiindult mítoszaira.3 Ezek ugyanis Itáliában csakhamar elterjedtek s 
onnan az orfikus tanok a pitagoreusiakkal keveredve, a Földközi-tenger 
vidékének egyéb területein is, pl. Egyiptomban. Ez a magyarázata 
annak, hogy a katakombák őskeresztény festményei a Megváltót néha 
Orphcus vonásaival és jelvényeivel ábrázolták s annak is, hogy az észak
egyiptomi ásatások folyamán, 1886— 87. telén, ó-kereszteny sírban 
Péter apostol vízióját épp ily szövegben fedezték fel, mely eszünkbe 
juttatja az egyiptomiak «halottak-könyvét» és azokat a titokzatos fel
iratú táblácskákat, melyeket hellén és latin népek helyeztek a kopor
sókba halottaik mellé.

E látomásnak, mely talán legelső példája annak, hogyan sajátította 
ki az új hit az ó-kori vallások mítoszait, rendkívüli hatása volt. Való-

1 U. a. «Von dem ewigen Lohne dér Prcdiger* (41. 1.) és hasonló a műben 
közölt egyéb elbeszélések. .

* A . Lods: L 'évangile et l ’Apocalypsc de Picrre. Paris, 1893. (86— 90. 1.)
* L. DieUrich i. m. (225. és köv. 1.).
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színű, hogy hamarosan több változatban is elterjedt1 és bizonyos, 
hogy egész sereg legendának vagy víziószerű történetnek mintájává 
lett.2 Ezek közül leginkább a már említett Szt. Pál-apokalipszisc hoz
ható a purgatóriumi elbeszélésekkel kapcsolatba. Ez K. Tischendorf3 
feltevése szerint 380-ban Jeruzsálemben keletkezett s magát az apostolt 
emeli az egekbe, hogy ott egy angyal vezetése alatt a túlvilág örömeit 
és szenvedéseit végignézze. Kívánsága szerint először egy elköltözött 
igaz, majd egy gonosz lélek feletti ítélkezést lát ; mikor utóbbi az Úr 
ítélőszéke előtt tagadni próbál, az előhívott angyal bemutatja bűn
lajstromát (mint ez a babilóniai és egyiptomi ítélkezéseknél történt!) 
és a lelket átadják a pokol fejedelmének. Az üdvözültek lakóhelyét 
tizenkét aranykapuval, hosszú fallal körülvett varosnak látja Szt. Pál, 
négy folyó övezi, ezekben méz, tej, olaj és bor folyik, azok felüdítésére, 
kik életükben az élvezetekről lemondtak. Sajátságos, hogy a paradicsomi 
lakóhelyek mintegy előcsarnokául egy másik helyet is említ, a szelíd- 
lelkűek aranynál és ezüstnél fényesebb, pálmákkal és szölötövekkel 
borított országát, ahol ezek a feltámadás napjáig időznek. De a kár
hozottak helyére is elvezeti az angyal Pál apostolt, ahol az ismert sötét
ség, gyász és nyögés uralkodik, Látja a «büntetőt folyót, ahol emberek és 
asszonyok tömege részben térdig, részben köldökig, sőt egy részük feje- 
bubjáig tűzbemerülve szenved. Különféle bűnösök bűnhödésének szem
lélése után egy kúthoz ér Paulus, ennek nyílását hét pecsét zárja el, s 
mikor letörnek róla, bűz árad ki, nyögés hallatszik a feltáruló sötétség
ből, itt sínylődnek a Szűz Máriát és Krisztust tagadók, akik Istentől 
irgalmat már nem várhatnak, éppúgy, mint a halottak feltámadásában 
nem hívók tömege. A következő jelenetben az apostol siratja e kárho
zattak sorsát, de a megnyíló égből leszáll Gábor arkangyal mennyei 
seregekkel körülvéve közéjük és az elítéltek lelkei irgalomért könyörögnek 
hozzá, mert most már tudják, hogy van túlvilági megtorlás és az angyal 
Paulussal együtt közbenjárhat érdekükben Istennél, hogy enyhítse 
szenvedéseiket. Ez ismét a Patrik purgatórium vízióiból ismert motívum. 
Ezekre emlékeztet az a kép is, melyben Pál megpillantja Isten trónusát 
és az elítéltek között megjelenő Üdvözítőt. Végül a paradicsomot mu
tatja meg az angyal Paulusnak, óriási fán a Szendéikét s a fa gyökeré
ből kibuggyanó, az éden négy folyójává kiszélesedő illatos vizet. A tudás 
fáját lángoló kardjával szüntelenül őrző kerubot is megcsodálja Szt. 
Pál, közben pedig az Istenanya, majd a pátriárkák, a próféták és vala
mennyi üdvözölt előde közeledik hozzá, nyájasan üdvözlik és szerencsét 
kívánnak ténykedéseihez. Itt a vízió megszakad, vége hiányzik, való
színűleg nem volt már jelentékeny.4

Pál apostol jelenésének történetét a IX. századtól kezdve különböző 
nyelven többszörösen feldolgozták s ez már szorosan összefügg a közép-

1 Lods i. m. (92. és köv. 1.).
* így  pl. az Acta Tomae-nek, a Visio S. Pauli-nak, a Barlám és Jozafát 

történetének, az Oracula Sibyllina 2. könyvének stb.
3 Apocalypses apocryphae. Leipzig, 1866.
4 Tischettdorfnak ez a feltevése. L. Theol. Studien u. Kritikcn 24. 1851 

(441. és köv. 1.)
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kor vízióival. Ezeknek részben az volt a céljuk, hogy a gonoszok halál
utáni szenvedésének és a jók örömeinek ecsetelése által az embereket 
Istennek tetsző életre buzdítsák, részben pedig politikai érdekeket is 
szolgáltak. Eleinte a pokolról cs mennyországról csak általános képet 
nyújtanak, mert a közlés célja oktatás és nem ismertetés. Ilyen irányú 
a Paüadius püspök által elmondott, az V. század elejéről származó 
Szent Antal-vizió.x Ez az ördögöt fekete óriásként tünteti fel, aki a 
bűnösök lelkét ütlegeli, majd a lába alatt elterülő óriási tóba hajítja. 
Az igazak madáralakban repkedő lelkeit pedig az angyalok az égbe 
vezetik. Hasonló célú és szintén csak közhelyeket feltüntető a VI. 
század elejéről való Szent Carpos-ldtomása, majd a burgund királynak 
Gregorius Turonensis (Tours) által elmondott ugyané század végén 
keletkezett víziója.2 Érdekesebb a szintén e helyen szereplő második 
vízió, mert ebben már azzal a gondalattal találkozunk, hogy a túl
világról visszatérő (Salvius) beszámol arról, hogy elhúnyta után két 
angyal az égi magasságokba vezette, arannyal és ezüsttel kirakott 
padlójú házba, ennek ragyogásában nagy sokaságot látott, édes illat 
áradt ki onnét és Salvius is arra kéri itt az Urat, amire a Patrik pur- 
gatórium látogatói, engedje meg, hogy e gyönyörű helyen maradhasson, 
de neki is vissza kell térnie a földre,3 s itt találják meg a később szintén 
annyit szereplő túlvilági vezetők östípusát is. Nagy Szent Gergely 593— 
594-ben feljegyzett Dialógusai a Vitae Patrum mellett a középkor 
legelterjedtebb olvasmánya s ezekben közölt sok vízió az összes későbbi
nek mintája lett, úgyannyira, hogy a szerző nagyobb hitelesség el
nyerése végett gyakran egyenesen hivatkozik Gergely közölte jele
netekre. ő  maga viszont nem egyszer az ó-testamentum könyveiből, 
főleg Énok könyvéből merített.

Az első, a Dialógusokban szereplő vízió talán őstípusa a világ 
hatalmasainak túlvilági bünhődését ecsetelő politikai vízióknak, amilyen 
a Zsigmond király pokolbeli gyötrelmeiről szóló, Tinódi említette tör
ténet is. Mennyire általánossá vált az a középkori gondolkodásmódba 
oly erősen bcleidegzödött meggyőződés, hogy az egyházi és világi hatalom 
gazdag osztályosai felett különös szigorral ítélkezik a túlvilági Bíró, bizo
nyítja az ilyen tárgyú víziók szokatlanul nagy száma. Ezért vallja Szent 
Ágoston is már, hogy jobb szegény emberként vászonban a ravatalon 
feküdni, mint selyemben királyként. Az említett Dialógusok első víziójá
ban egy remete a gótok hatalmas királyát, Theodorichot látja, amint János 
pápa megfosztva övétől és cipőjétől, a vulkánba taszítja őt.4 * A követ
kezőben Péter szerzetes, halála után újra feléledve, már a túlvilági 
óriási lángtengerröl hoz hírt, melyben a világ nagyjai égnek.8 A negyedik 
vízió6 * szintén egy új életre ébredő római katona élményeit érzékelteti,

1 Palladii Hclenopolitaniepiscopi História Lausiaca cap. 28. L. J . Meursius- 
nál (op. vol. III. 427. 1.) Leyden, 1616.

s Gregor. Túron. História Francorum lib. VIII. cap. 5.
3 Hist. Franc. Lib. V II. cap. 1.
* S. Gregorii papae. . . opera onrnia.. .  stúdió et laboré monach. ord.

S. Bvnedecti II. tóm. Paris, 1705. (Dialóg, lib. IV., 30.).
,  1 U. o. Dialóg, lib. IV. cap. 36.

* U. o. Dialóg, lib. IV. cap. 36.
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ebben újra feltűnik a jólismcrt híd, a gonoszok a folyóba zuhannak 
róla, az igazak akadály nélkül juthatnak át a fekete, bűzös ködöt lehelő 
folyón, hogy a virágillatos rétekre, a fehérbe öltözött emberek közé 
érjenek, akiknek pompás lakóhelye úgy készül, hogy aggok, ifjak és 
gyermekek hordják a hozzá szükséges arany téglákat. Figyelemreméltó, 
hogy itt lép fel először a Tar Lőrinc és egyéb purgatórium-látogatók 
víziójának az a motívuma, hogy a földre visszatérőnek megbízásokat 
adnak, hogy az egyházi és világi nagyokat jóra intse. Ez a gyakran 
visszatérő elem azt a kedvelt középkori gondolatot fejezi ki, mely az 
élők és üdvözöltek világát, az időlegest és örökkévalót szívesen kap
csolja egymásba. E víziók a túlvilági tartózkodási helyeknek csak két 
fajtáját különböztetik meg, bár a tisztítótűzről szóló tan Nagy Szent 
Gergely egyéb műveiben szerepel először.

A purgatórium ábrázolásának nincs nyoma az időrendben a Gergely 
által elmondottak után következő Szent Furseus-ióXe vízióban sem. 
Ez nyitja meg a sorát a később igen gyakori ír, vagy angol eredetű 
ilyfajta műveknek. Hőse előkelő származású ír nemes, aki 650 körül 
Franciaországban az általa alapított lagny-i kolostor apátjaként halt 
meg.1 Látomásának történetét Beda Venerabilis (1735) a következő
képpen em líti: egy alkalommal, éppen prédikálni indultában, ájultan 
esett össze és barátai egy közeli kunyhóba vitték. Mialatt ennek sötétjé
ben öntudatlanul fekszik, úgy érzi, hogy két fehérszárnyú angyal a 
magasba emeli és az ég felé viszi, a harmadik útmutatása mellett, de 
az égi seregektől az a parancs érkezik, hogy Furseus lelkét vissza kell 
testének adni és így csakhamar fel is ébred. Következő napon azonban, 
családja körében, második látomás lepi meg. Az előbbeni három angyal 
újból felemeli, de ugyanekkor egy csapat ördög is megtámadja, ezek 
tüzes nyilakkal szeretnék leteríteni, de a vezető angyal pajzsával fel
fogja a nyilakat. Az angyalok és démonok között hosszas harc folyik, 
közben Furseus lepillant a mélybe, hol sötét völgyet és négy tüzet vesz 
észre, rendeltetésük, hogy a világot egykor elemésszék. Egyik a hazugok
nak készült, másik a világ örömeit az égieknél többre becsülöknek, 
harmadik a viszálykodás magját elhintők, negyedik a rablók és csalók 
számára. A négy tűz egyesül ezután s már Furseust is fenyegeti, mikor 
az egyik angyal megnyugtatja azzal, hogy csupán a bűnösök lelke éghet 
itt el, majd újra szétválasztja a tüzeket és ők sértetlenül áthaladhatnak 
rajtuk. Az angyalok és démonok ezután tovább harcolnak Furseus 
bírásáért, míg végül Isten döntése folytán megszabadul a gonoszoktól, 
így emelkedhetik fel az üdvözöltek tartózkodási helyéig, ahol az an
gyalok és szentek a Teremtő örök dícséretét zengik és ahonnan öt is 
bizonyos megbízatásokkal ellátva küldik vissza a földre. A Szent Furseus- 
víziónak Legenda Aurea-beli kivonatát a mi Nádor-kódexünk közli.2

1 Életének három feldolgozása van : 1. ismeretlen szerzőtől, az Acta Sanc- 
torum. Bolland. 16. Jan. 11. (p. 36b— 4ib)-ben szerepel és Beda: História Iiccle- 
siasticalib. 111. cap. XIX.-ben beszél róla. 2. Szintén ismeretlen szerzőjű. 3. Arnulí- 
tól, Latiniacum (— Lagny) apátjától. ,

* L. Katona L .:  Túlvilági látomások irodalmunkban. Akad. Ért. 1907. 
(503- 1).
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A körülbelül egyidejű (VII. század közepe) Visio Dagoberti1 ismét 
a politikai vonatkozású látomások közé sorolható és arról számol be, 
hogy egy remete látta a túlvilágon, amint a frankok királyát, Dago- 
bertet rettentő démonok megkötözve csónakba fektették és folytonos 
ütlegelések között, a tengeren át vulkanikus vidékre hurcolták és hal
lotta, hogy kínjában segítségül hívta az összes szentet, hitvallót és 
vértanút, akik emlékére emelt kolostorok számára egykor ajándékokat 
juttatott. A  hívottak meg is jelennek, megszabadítják őt kínjaitól és 
az égbe vezetik.1 2

Beda História Ecclesiastica című művében3 4 találjuk az első hatá
rozottabban kialakult képekben leírt középkori túlvilági vándorlást. 
Ez a northumberlandi Dridheltnus víziója, ki 696-ban bekövetkező 
tetszhalála után magához tér ismét és elmondja, mit látott odaát. Itt 
találkozunk első ízben a tisztítóhely leírásával is, völgy alakjában, hova 
először vezeti egy fénylő alak a víziót átélöt, s a völgy egyik felét tűz- 
tenger borítja, másikát jégeső és hófergeteg sötétíti el (a hideg és meleg 
által való bűnhödés ismert motívuma!), a lelkek tömegét állandóan 
egyik oldaltól a másikra dobják. Ezután a pokol tűztorkát látja ki
tárulni, a lelkek tűzgolyók alakjában merülnek fel és le benne, a mélyből 
feltörő démonok izzó fogóikkal már csaknem magukhoz ragadják, 
míg vezetője meg nem menti. Innen világos helyre, a paradicsomba 
jut, ennek ábrázolása a Gergelyéitől annyiban tér el, hogy mérhetetlen 
hosszú fal veszi körül —  akár Szent Pál víziójában —  és még egy negyedik 
helyet is említ, melynek fénye és illata mindent felülmúl, ez a fölséges 
Isten székhelye, ahová azonban belépnie neki sem szabad. Erről a 
látomásról is találunk a Nádor-kódexben említést, de a magyar szöveg 
némileg átalakított, forrása bizonytalan, sem a remetét, sem a helyet 
nem nevezi meg és nem is teljes.

Míg a középkor eddig tárgyalt víziói csak egyes, alkalmilag az 
eseményekbe szőtt részletei voltak az elbeszéléseknek, addig a Visio 
Barontivú* már önállóan szereplő irodalmi műfajjá kezdenek válni. 
Fritzsche ezt a Mcrovingek korából eredőnek tartja és elfogadja azt 
a vízió végére függesztett megjegyzést, hogy a szerző maga Barontus 
volt. Önkívületszerű álmában a démonok a pokolba vitték s ott mind
addig ostorozták, míg abban az órában, mikor a barátok az ő el- 
költözöttnek vélt leikéért imádkoznak, Rafael arkangyal segítségére 
nem siet. A tisztítóhelyet Barontus nem ismeri, de a paradicsom ábrá
zolásának új variánsát adja. Különböző kapukra osztottnak írja le s 
ezekben a kiválasztottak érdemeik szerinti elhelyezésben tartózkod
nak, az utolsó kapu már egészen vakító fényességű. Nagy Szent Gergely-

1 Gesta Dagoberti regis Francorum cap. 44. Saint-Denis kolostorának 
ismeretlen szerzetesétől (621— 662. 1.).

* C. Fritzsche: Die lateinischen Visioncn d. Mittelalters bis zűr Mitte d. 
X II. Jh. Halié, 1885. Romanische Forschungen Bd. II. (269— 270.1.) és H. Günter : 
Legenden-Studien. Köln, 1906.

» Ven. Bedae: Hist. eccl. gentis Anglorum cd. Herder. Eri. S cb r.: Ebért I.
(599. 1.)

4 Acta Sanct. Boll. 25. Mart. III. (569— 574. 1.)
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töl átveszi az aranytéglájú házak szerepeltetését. (Aranytéglák a jó
cselekedetek szimbólumai!) Az elkárhozottak szenvedéseit már nem 
részletezi, arra hivatkozva, hogy a füsttől és gőztől nem láthatott tisztán. 
Csak annyit említ általánosságban, hogy a bűnösöknek ólomszékeken 
kellett ülniök, de a büntetések között különbséget nem tesz. Figyelemre
méltó azonban itt az a beállítás, mellyel már többízben találkoztunk, 
t. i a bűnösök kínjainak idönkinti enyhülése, amit ugyan Barontus 
csupán azokra terjeszt ki, akik életükben valami jót is cselekedtek, 
ezek ugyanis a hatodik órában a paradicsomból való mannának az 
illatát szívhatják be, ami új erőt kölcsönöz nekik. E víziónak nálunk 
a Bod-kódexben (27— 31 1.) (Nyelvemléktár II. 395.) és a Lobkovitz- 
kódexben (324— 331. 1.) (Nyelvemléktár XIV. no.) van nyoma, bár 
más vízió történetével keveredve.

A legközelebbiek a Bonifacius leveleiben szereplő látomások. Ezek 
egyike azzal tűnik ki, hogy kutak alakjában ábrázolja a tisztítóhelyet 
s ezek alatt van az örök kárhozatra ítéltek helye, majd a tűzfolyóról 
emlékezik meg, vékony deszkapalló vezet híd helyett át rajta. Ez a 
próbatétel, a bűnösök a folyóba zuhannak róla s térdig, testük közepéig, 
vagy váltig süllyednek ott el, bűneik nagysága szerint. Valamennyien 
tisztábban jutnak a másik partra, mert ezek csak kisebb hibákat követtek 
el. A folyó túlsó oldalán ö is ragyogó falat lát, ez veszi körül az égi 
Jeruzsálemet, az üdvözültek városát.1

Nagy Károly alakja természetesen többször szerepel a víziókban, 
mégpedig különféle beállításban ; mert amíg a Visio Rotcharii túlvilági 
házainak egyikében a megdicsöültek trónján ül,2 addig a 819 körül 
keletkezett «szegény asszony víziójáéban az elítéltek között találjuk s 
csak fia jócselekcdetci révén remélhet onnan szabadulást.3 4 a Visio 
Wetliniben* pedig már kifejezetten a purgatórium forró vizében gyöt
rődik kicsapongó élete miatt. A rechenaui szerzetesnek ez a 824-ben 
átélt látomása, melyet Heito baseli püspök írt le prózában, Walafried 
(Strabo) foglalt hexameterekbe, igen elterjedt és mély hatást keltő volt. 
Beállítása drámai, a különböző rangú és nemű bűnösök, a túlvilág 
egyes fokozatainak, pokol =  tűzfolyó, purgatórium, mennyország ábrá
zolása világos és részletes.

A túlvilágon bűnhődő uralkodók között találjuk az egyház javai
nak elharácsolása miatt kárhozatra jutott Martell Károlyt,5 majd a 
Físío Bernoldibzin6 a piszokban és rothadásban sínylődő Kopasz Károlyt. 
Ez utóbbi vízió különösen az egyháziak bűnhödését ecseteli élénk színek
kel, akik Bernoldusnak, éppúgy mint a császár, megbízásokat adnak 
arra vonatkozólag, bírja rá az élőket, hogy imáikkal és alamizsnáikkal

1 Fritzschc i. m. (274— 276. 1.).
1 Anzeigcr für Kunde d. dcutschcn Vorzeit, X X II. köt. 1875. (72— 74. 1.)
J W. Wattenbach: DeutschlandsGcschichtsquellen, 6. kiad. Berlin, 1893— 94- 

{77-78. 1.).
4 Fritzsche >. m. (387— 388. 1.).
5 Visio Eucherii. Baluzii Capitularia regum Francorum, tóm. II. (108. 1.).
4 Kiad.: J. P. Migne Patrolog. tóm. CX X V. (11x5— 1119- !•). Hincmar

érsek jegyezte fel 877— 882 között.
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kiszabadulásukat siettessék. A túlvilági tájak, amerre Bernoldus ván
dorol, ismerősek: undorító kút, szurokfekete vízzel töltve, az ég felé 
csapó lángokkal, innen a lelkek seregét újra jéghideg vízbe űzik szün
telenül. Az ily politikai irányzatú víziók e korban már mind gyakoribbak, 
közéjük sorolható a IX. század vége felé keletkezett III. Károly-féle1 
vízió. Ennek folyamán a császárt egy éjszaka fénylő gombolyag segít
ségével az alvilág labirintusaiba vezetik. (Ariadne-fonál!) Az izzó kutak
kal teli tüzes völgyben ő is püspököket talál, a démonok támadása 
elöl öt is vezetője, az angyal védi meg. Atyjának és bátyjainak püspökei, 
kik életükben viszálykodtak egymással, most a tüzes folyóban különböző 
testmagasságig elmerülve szenvednek. «A hatalmasok bűnhödése nagy 
lesz!* kiáltják a lelkek a császár felé. Atyja, Lajos felváltva langyos, 
majd forró vízzel teli hordóban kénytelen állni, ami már a szentek 
közbenjárásának köszönhető, mivel eleinte állandóan csak a forróban 
tartózkodhatott. Két hordóra mutat maga mellett, ezek már Károlyt 
várják, ha nem tart bűnbánatot. Itt a vízió már a pártpolitika eszközévé 
lesz és a valláscrkölcsi oktató cél másodlagos fontosságúvá süllyed.

A XI. században Szent Emerani Ollók már a víziók egész könyvét 
állítja össze. Közülük öt foglalkozik a túlvilági élettel.2 A 17-ikben 
Theophano császárné megjelenéséről olvasunk,8 aki arra kér egy apácát, 
imádkozzék üdvösségéért, ö ugyanis borzalmas szenvedéseket áll ki 
a túlvilágon, mert a görög pompát behozta Németországba és ezáltal 
az ott lakó nőket cifrálkodásra csábította.

A XII. században éri cl a vízionárius irodalom mind költői és 
művészi értéke, mind részletezéseinek tökéletes kerekdedsége által, 
fejlődésének csúcspontját. Különösen három darabja kiemelkedő, ezek 
között első az 1129 körül Olaszországban kialakult Visio Alberici* 
Hőse ennek is napokig öntudatlanul fekszik és ezalatt vezeti őt végig 
Péter apostol két angyallal a túlvilágon s ennek ábrázolása lényegesen 
kibővül. A tisztítóhelyen a bűnök minden egyes fajtáját külön e célra 
készült helyeken büntetik, a vétkesek itt különböző testrészükig nem 
tüzes folyóban, hanem jéghegybe beásva vezekelnek. Tűz- és vérfolyók, 
olvasztott érccel és szurokkal teli edények sem hiányoznak, sőt a 365 
röf hosszú létra sem, tetejéről a böjtöket meg nem tartók az edényekbe 
zuhannak. A pokol itt is, mint Bonifáciusnál kútként (putens) tűnik 
fel, e mellett szörnyeteg nyeli cl, majd leheli újból ki a gonosz lelkeket 
s ez addig ismétlődik, míg vétkeiket le nem vezekelték. A Purgatórium- 
nak nevezett folyón az ismert híd vezet át, nehéz súlyokkal megrakodva 
róják a bűnösök, de ha lezuhannak hajszálvékonnyá keskenyülő közepé
ről, a folyóban megtisztulva megkísérelhetik újból az átkelést. Elő
fordul a bűnösök könyve is, betűit eltüntethetik az őszinte megbánás 
könnyei. A tövisekkel borított mező ugyancsak a tisztítóhely szerepét 
tölti be, korbáccsal űzik rajta végig a vezeklő lelkeket, míg a paradicsom

» E. Dümmler: Gcschichte d. Ostfránkischen Rciches. Leipzig, 1887. II. 
köt. (278. 1.).

2 Liber visionum tűm suarum tűm ahorum.
* Megtalálható a többi néggyel e g y ü tt: Mon. Germ. Scnpt. (376— 393- I.).
4 L. Ausgab. v. Dantes Werken, Padua, 1822. Vol. II. (284— 328. 1.).
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előcsarnokába nem érnek. Benne éppen úgy, mint a pokolban még kevés 
lélek tartózkodik, nagy tömeg ezekre a helyekre csak az ítélet után 
kerül. A hét részre osztott mennyországban (keleti származású felfogás!) 
a jutalmazóhelyek is különböző fokozatúak ; legfelül áll az Űr trónusa, 
de az égi örömök ecsetelése már távolról sem oly színes és részletes, 
mint a bűnhödéseké.

Időrendben ezután következik a már tárgyalt Oenus-vizió, ennek 
képei az előbbiekkel szoros kapcsolatban vannak s azonkívül még 
több új vonást is mutatnak. A harmadik pedig az ugyancsak ír talajból 
sarjadzott Visio Tundali vagy Tnugdali. Hőse testileg és szellemileg 
kiváló, de túlságosan világias gondolkozású, az egyházzal nem sokat 
törődő ifjú ír lovag, aki egy lakoma alkalmával erős ütéstől eszméletét 
veszti és három napon át nem tér magához, ezalatt bejárja az életen- 
túli világot. Mikor már éppen készülnek temetésére, visszanyeri ön
tudatát és az egybegyűlteknek beszámol tapasztalatairól. Oly mély 
nyomot hagytak ezek lelkében, hogy ez időtől fogva teljesen meg
változik. Látomása alkalmával először a gonosz szellemek csapata 
veszi körül, gúnyolják és magukkal szeretnék ragadni. A legnagyobb 
veszélyből az angyal öt is kimenti s ezután felszólítja, hogy kövesse 
öt, mert megmutatja neki mindazokat a büntetéseket, melyekre rá
szolgált. A gyilkosok bűnhődő helyét pillantja még először : izzó szénnel 
teli völgy (mint Bedánál!) Hegyre jutnak ezután, tűz, és jég, forró és 
hideg váltakoznak itt s egyikből a másikba dobálják a démonok a bűnös 
lelkeket. Mély bűzös völgy következik a keskeny híddal, kénes folyóval, 
a kevélyek zuhannak ide. Vezetője segítségével átjut ezen s utána 
szörnyű méretű, hatalmas torkú állat rémíti meg. Ez a démonok által 
odaűzött fösvény és kapzsi lelkeket nyeli el. Acheronnak nevezi az 
angyal a szörnyet, majd eltűnik és a védtelenül maradt Tundalus is 
a szörnyű torokba kerül. Csodálatos módon ismét kiszabadul s az újra 
megjelenő vezető a tolvajok és rablók tüzes és hatalmas állatokkal 
teli mocsarához vezeti, hol újabb hídon az egykor eltulajdonított dol
gokkal (Tundalusnak egy tehénnel) terhelten kell a bűnösöknek át- 
haladniok. Majd egy kemenceszerű építményből kicsapó lángok ezer 
lépésnyire mindent és mindenkit elégetnek. Ezután a legszörnyűbben 
bűnhödök, a megtévedt egyházi férfiak közé kerül, itt újból szörnyeteg 
nyeli el s irtózatos szenvedések után egy mocsárban adja vissza a gono
szokat, hol ismét kígyók mardossák őket. A mélyből Vulcanus kovács
műhelyei tárulnak elé, ezekben a lelkek tömegét összeolvasztják, hogy 
azután megint hamuvá égjenek. Az eddig látottak sorsa csak az utolsó 
ítéletkor dől végleg el. Most a pokol legmélyére, azokhoz hatolnak le, 
kik fölött már elhangzott az ítélet. A pokol kútja feletti tűzoszlopban 
izzik a démonok lelke, a Sötétség ezerkezű fejedelmének birodalma 
ez, aki az ördögök által élesztett tűz fölé láncolva óriás kezeit folyton 
újra meg újra kinyújtja, hogy minél több lelket ragadhasson meg és 
morzsolhasson össze velük. A tisztítótűz szenvedéseinek festése, a többi 
vízióval ellentétben, itt enyhébb, a fallal körülvett lelkeket csupán az 
időjárás viszontagságai, meg éhség és szomjúság gyötrik. Van azután 
még egy hely, ahol a jók, de nem kiválóan jók tartózkodnak, ez szép,
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örökké világos mező az élő vizek forrásával, aki ebből iszik, sohasem 
szomjazik többé. Díszes házban királyát, Cormachust találja c helyen 
Tundalus és látja, hogy a nap huszonegy óráján át mindazok lelkei 
szolgálják őt, akikkel valaha jót tett, de a maradék három órát tűzben 
állva kell töltenie házasságtörése miatt. A paradicsomban, ahol a leg
jobbak vannak, szintén különbözők a fokozatok. Fénylő fallal körül
vett mezőn, hófehérben énekelnek az örök szeretet ben élő hű házas
társak ; ennél is ragyogóbb a vértanúk helyét körülvevő fal, ők maguk 
aranyszékeken, aranykoronával ékesítve ülnek. Az égboltozaton arany
láncokon hangszerek függnek s a tovaszálló angyalok szárnyának 
érintésére adnak hangot. Nagy fa jelképezi az Egyházat, lombjai ár
nyékában arany- és elcfántcsontkamrák közepette az egyház gyarapítói 
és védői dicsőítik szünet nélkül az Urat. Az angyalok kilenc rendjét 
is arany- és drágakőfa) határolja. A látomások befejeztével Tundalus- 
nak is vissza kell térnie a földre és ettőlfogva Istennek tetsző életet 
folytat.1

A középkor egyik legművészibb kidolgozású víziója ez, mind a 
vezeklöhclyek, mind a mennyei tájak ábrázolásában színes és vál
tozatos, ezért is örvendett igen nagy kedveltségnek. Jóformán minden 
kultúrnemzet nyelvén feldolgozták ; legrégibb valószínűleg az a latin 
szövegű, mely Marcus nevű, ír származású szerzetesnek 1148— 1160 
között írott műve s a régensburgi Szent Pál-apácakolostorban készült, 
az ottani főnöknönek ajánlva. Szerzője állítólag magának Tundalusnak 
a tudósításai alapján dolgozott. Elterjedésére jellemző, hogy csupán 
a latinnyelvű feldolgozásnak ötvennégy kézirata van, de közülük csak 
hét XII. és X III. századi.2 3 Ez a vízió hozzánk is korán eljuthatott és 
a huszonhat fejezetből álló műnek töredékét (tíz fejezetet) Sándor- 
kódexünk őrizte meg: (37— 39. 1. 4.)3 «Barátoknak, kanonokoknak, 
apácáknak és egyéb egyházi embereknek*4 kezdettel a XVI. század első 
negyedéből való kéziratot.

A Visio Tnugdali a középkori vízióirodalom legtökéletesebb formáját 
képviseli, ugyanabból a légkörből fakadt, mint saltériai Henrik munkája 
s avval, valamint a középkori túlvilági látomások egész sorozatával 
együtt megtestesítője annak az örök emberi törekvésnek, mely a kurta 
földi létet az örökkévalóság misztériumaiba akarja belekapcsolni és az 
élet sokszor durva valósága elől a magasabbrendű világkép ábrándjai 
közé menekül.

IV.

Pokoljáró Tar Lőrinc6 történetére részben egyes kortörténeti 
momentumok, részben a Vörös-tó melletti szentélyhez fűződő legendakor, 
majd korokat és népeket átfogó mitikus és vallási hagyományok, végül

1 A közölt tartalom A. Wagner: Visio Tnugdali, Erlangen, 1882. kiadásának 
szövegét követi.

a L. A. Wagner i. m. bevezetésében.
3 L. Katona L. i. m.
* Nyelvemléktár II. (236. s. k. 1.).
4 V. ö. Benedek Marcell ily című regényével. Bp. 1921.
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pedig a középkor vízióirodalmának körvonalozása által igyekeztünk 
fényt vetni. Mindezeken túl felmerülhet még a kérdés, hogy bizonyos 
tisztán népi, különösen magyar népi hagyományokban található-e oly 
csira és a magyar nép gondolatvilágában mutatkozott-e oly készség, 
mely azt a feltevést, hogy Tar Lőrinc mondája a Tinódi említette formá
ban nálunk valóban kifejlődhetett és elterjedhetett, valószínűvé teszi? 
figyelembe kell vennünk azt is, hogy bár a víziókat különleges irodalmi 
műfajnak tekintettük, azok mégsem képezték egy meghatározott társa
dalmi réteg kizárólagos sajátját, hanem közös tulajdonai voltak a közép
kor lelkileg és szellemileg eléggé homogén egységbe olvadó egész társa
dalmának. így  történhetett meg, hogy ezek képei, képzetei, gondolatai 
többször átmentek a nép meséibe, mondáiba, szólásaiba s az új kör
nyezethez idomulva ott évszázadokra gyökeret vertek. Ipolyi Ár nőid 
merész képzelete azonban talán túl messzire szárnyal, midőn a «pokol- 
járó hősökd1 alakját (Tar L., Tót L., Dózsa Gy.) hősi hitregéink kiegé
szítő részének tartja és azt vallja, hogy amint egyes mítoszaink fenn
tartották a héroszok (pl. Bulcsu, Lehel) apotcisztikus menybemenetelé
nek gondolatát, úgy ezek a pokolba szállásét őrizték meg, melynek 
folyamán a hős diadalt arat a halál, a sötétség, a gonoszság és a démonok 
felett, de olykor bűnhödésképpen egy ideig őt magát is fogva tartják 
odalenn. E szerint az Ipolyi említette hősök a klasszikus regék Hcrculesé- 
vel, Ulyssesével, Aeneasával, a germán Dietrich-monda2 3 hősével stb. 
lennének kapcsolatba hozhatók. Ezek közé sorozza még «a népmese 
azon Nefész, Erős Jancsi stb. hőseit, az ördögnek odaígért gyermekeket, 
kik szinte béhatva a pokolba az ördögöket megrettentik, meghódítják, 
a bűnhödök kínjaitól tudomást kapnak stb.». (Id. mű 179. 1.)

Ilyfajta hős «Megölő Istéfán»is. Történetét Kriza gyűjteményében® 
közli s a szöveg több motívuma kapcsolatba hozható Tar Lőrinc alvilági 
útjának leírásával. A pokolba indulásnak ez esetben az az előzménye, 
hogy a leány, akit akarata ellenére kényszerítenek hozzá vőlegényéhez, 
az oltár előtt e szavakkal vágja földhöz mátkagyűrűjét : «No nesze 
ördög vidd e l . . .  ha vajégy magzatom lössz ettől az uramtól, azt is vidd 
el!* Később azonban a házastársak megszeretik egymást s a frigyükből 
születő derék, tehetséges gyermeket papnak szánják. Kétségbeesik ekkor 
anyja s elárulja neki hajdani fogadkozását s az e miatt öt fenyegető 
veszélyt. A diák erre kellően felszerelkedvc elindul az ördög birodalmába, 
hogy visszaszerezze a gyűrűt s a szerződést, melyet anyja ilyenformán 
az ördöggel kötött. Útja közben egy este nagy erdőben kicsi házhoz ér, 
az itt lakó öregasszony adna neki szállást, de figyelmezteti, hogy pogány 
gyilkos a fia, elpusztított már háromszázhatvanhat lelket s ha hazajön, 
öt is bizonyára megöli. A fiú mégis ott marad s az óriás, megtudván 
tőle útja célját, nem bántja, sőt megkéri, hogy ha bejut a pokolba, 
tudakolja meg, hogy neki. Megölő Istéfánnak milyen ágyat készítettek

1 Magyar Mythologia. Pest, 1854. (179. 1.).
1 Grimm: Hcldcnsagcn. 38.
3 Vadrózsák I. köt. 1863. (Népmesék. X V III. sz. udvarhelyszékiek között 

477. l.-on).
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odalenn? A diák folytatja útját s mikor a pokol ajtajánál szentelt vizet 
hint cl, tömjént és gyertyát gyújt meg, az ezek illatára előfutó ördögök 
megijednek tőle. Követeli tőlük a mátkagyűrűt meg a kontraktust, 
mire az első sípjába fúj, a hangra egyre több és több ördög jelenik meg, 
de a holmikról egyik sem akar tudni. Kiadják ekkor a parancsot : «mind- 
egyikné* meg kell keresni, a mejikné’ megtaláljuk a Megölő Istéfán 
ágyába beléhajittsuk!*, az utolsóul előbicegó sánta ördög megrémülve 
felel erre : «Minsább ingom a Megölő Istéfán ágyába hajittsatok, inkább 
háromszáz mátkagyűrűt is eléadok* (479- !•)• Átnyújtják a falon a diák
nak a gyűrűt a kontraktussal, mely szerint mindörökre lemondanak róla. 
ő  visszatér az óriáshoz s annak érdeklődésére őszintén bevallja : «No 
az ugyan rossz ágy lehet, ha még az ördögök is félnek töle» (480. 1.). 
A hallottak oly megrendítően hatnak a gyilkosra, hogy másnapra a diák 
után ered s segítségét kéri, hogy megmenekülhessen attól a «pokolbéli 
fene ágytól*. A vadalmafából készült botot, mellyel a gyilkos áldozatait 
agyonverte, magas kőszikla tetején vakondtúrásba szúrja ekkor a diák, és 
meghagyja neki, hogy térdéncsúszva, imádkozva addig hordjon a szikla 
alatti «csorgó»-ból a szájában vizet a botra míg az ki nem sarjadzik és 
mikorra termés lesz rajta, addigra megmenekül a rossz ágytól. Hozzá 
is fog Istéfán a vezekléshez rögtön, a diákot meg hamarosan pappá 
szentelik, évek múlva pedig pápává választják. Országát járván egyszer 
éppen annál a kősziklánál állapodik meg, melynek tetején lévő törpe 
fácskáról piros almák mosolyognak le rá. Inasa szakítani próbál urának 
az almákból, de ekkor azt kiáltja egy hang, csak az szakíthat belőlük, 
aki a fát ültette. A hangra eszébe jut a pápának ifjúkori élménye s azt 
kérdezi: «Megölö Istéfán, hol vagy?* Száraz koponya válaszolja neki : 
itt vagyok, de «clszotyogtak» tagjaim a vízhordásban és mind szét
hullottak. A pápa egy helyre parancsolja ismét a csontokat, gödröt 
ásat nekik, betakartatja és misét szolgáltatva feloldozza a nagy bűnöst. 
♦ Akkor Megölő Istéfán a pokolbéli rossz ágytól megmentődött* (481. 1.), 
a pápa pedig visszatért székhelyére és «még ma is él, ha meg nem hót*.

Bár Kriza e mesének semmiféle variánsát népmeseirodalmunkban 
nem ismeri és a népi elme akkori legfrissebb, alig egy esztendős termé
kének tartja, «kegyes életadójáét pedig Puczok Geczi bá' személyében 
jelöli meg,1 a következőkben bebizonyosodik, hogy ez egy nem csupán 
hazánkban, de nemzetközileg is igen elterjedt mesetípusnak változata. 
Ipolyi Arnold népmesegyüjtöményében Mádaj cím alatt már általánosan 
ismert alakban jelenik meg. 2 Itt úgy történik a születendő gyermek 
ördögnek ígérése, hogy a szegény ember, látva, hogy termését elverte a 
jég, elkeseredésében szerződést köt az épp előbukkanó ördöggel, mely 
szerint kötelezi magát, hogy neki adja, amit hazatértekor otthon talál. 
Mikor kiderül, hogy az újszülött gyermeke, elbúsul könnyelmű ígérete 
miatt, de a növekedő fiú, tudomást szerezve a dologról, megígéri, hogy 
visszaszerzi az írást a pokolból. Tizenkét éves korában ered útnak, eljut

1 Kriza: i. m. (545. 1. Jegyzet). , _
1 L. Magyar Népköltési Gyűjtemény. X III. köt. szerk. Kálmány L. Bp.. 

1914. (424. 1. 88. sz.).
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ö is a rabló házához, —  az áldozatok koponyáiból épült ez —  s szintén 
avval a feltétellel nyer kegyelmet, ha megnézi az ágyat, melyben Mádaj 
pokolbeli lelke fekszik és megszerzi az írást arról, hogyan szabadulhat 
ki onnét. A pokol nagy vaskapuja megnyílik a fiú előtt, a szentelt füstölő 
és a Szentírás olvasása szabaddá teszik útját az ördögök között, sikerül 
is visszakapnia a kontraktust és megmutatják neki Mádaj csupa beretvá- 
val kirakott ágyát. Nagynehezen azt is elárulják, milyen vezeklés szaba
díthatná meg a gyilkost az idejutástól. Ez csaknem teljesen egyezik 
az előbbeni móddal, csak az elültetendő bunkósbottal itt a rabló saját 
atyját ütötte agyon, az aranyalmákat termő fa tövében pedig a két 
főszereplő valóban viszontlátja egymást s Mádaj csak ezután hal meg, 
mikor is az aranyalmák mindegyikéből bocsánatának jeléül egy-egy 
galamb száll az ég felé.

E mesetípus változatai, teljes vagy részleges egyezésekkel, az emlí
tett kettőn kívül, kimutathatóan még nyolc helyen szerepelnek.1 Hatal
mas arányú elterjedéséről fogalmat nyújt a múlt század végének jeles 
német folkloristája, Reinhold KöhUr is, aki különösen a eRáuber Maday* 
lengyel változataival2 foglalkozik. Ezek hasonló néven is említik a 
gyilkost épp úgy, mint a vendek népdalai.3 Köhler kimutatja, hogy ez 
a legenda több-kevesebb eltéréssel előfordul a litvánoknál, az oláhoknál, 
Erdélyben és Dániában is, a németeknél többszörösen és erre vonat
kozólag mintegy harminc munkát idéz. Még teljesebb képet nyújt az 
orosz N. P. Andrejev monografikus tanulmánya.4 ő  huszonhét nép 
szellemi termékéből összeállított kétszázhuszonhat variánssal foglalkozik, 
közöttük legnagyobb számú a lengyeleké (42 variánssal), majd az 
ukránoké (35), a németeké (25), cseheké (21), a magyarokat kilenc vál
tozat képviseli s bár a szláv népeknél lényegesen jobban elterjedt, a 
germán és román népek körében sem ismeretlen.5 A pokoljárás epizódja, 
ha különféleképpen motiválva is, csaknem valamennyiben megtalálható, 
száznegyvennyolc változatban ez az ördögnek ígérés következménye s

1 Merényi L .:  Dunamclíéki eredeti népmesék. Pest, 1863. H. köt. (129—  
142. 1.). Magy. Nyelvőr, 1877. évi VI. köt. (469. 1.) és 1886. évi X V . köt. (569. 1.) 
Lázár L :  Alsófehér vm. magyar népe, Nagyenyed. 1896. (160.1. 12. sz). A vezek- 
lésnck ily módja fordul eló Berze Nagy J .: Népmesék Heves és Jász-Nagykun- 
Szolnok megyéből c. gyűjteményében. Bp. 1907. Magy. Népkölt. Gyűjt. IX. köt. 
(57. s z .: «A fekete vár*, 400— 404.1.). Hasonló tárgyú ugyanitt az 59. sz. is (411—  
415.1.). Az ördögnek ígért gyermek szerepel a Népkölt. Gyűjt. X . köt. 17. sz. mesé
ben is («Az ezeregyedik* c.). Mádajtípusúnak vehető mesét találunk az Ethtio- 
graphia 1919. évi 30. köt.-ben is (82.1.) és végül egy magyarországi cigány elbeszé
lés nyomán jegyzett fel ilyet Fr. M üller: Beitráge zűr Kcnntnis dér Romsprache 
című dolgozatában. (L. Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Cl. Bd. 
61. Wien, 1869. 172. és köv. 1.)

: Kleinere Schriften zűr Márchenforschung, Weimar, 1896. (KI. Schriftcn. 
Bd. I. 403. 1.)

* A.Naake: Slavonic fairy tales, Madey c. lengyel mese (220. és köv. I.). 
K. W. XVoycicki: Polnische Volkssagen u. Márchen. Berlin, 1839. (74. 1. és j. 87. 
Madey). Haupl— Schmaler: Volkslicdcr dér Wendcn. Grimma, 1843. II. köt. 
(315/I.: Maday.).

4 Die Lcgende von Iíáuber Madej, Helsinki, 1929.
* Id. mű. (43. 1.).
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az egyéb indítóokok között éppen a mi népünknél fordul elő ismét arra 
példa, hogy egy legény valakinek pokolbéli ágyát óhajtja odalenn meg
nézni.1 A legenda második hőse a variánsok túlnyomó részében rabló, 
ki gyakran a Madej név valamilyen alakját viseli. Általában a bűnös 
bízza meg az ördögnek ígértet avval, hogy érdeklődjék a halála után 
ráváró sors felől s ezt többször úgy fejezi k i : nézze meg a számára a 
pokolban készített ágyat. A pokol kapuja rendszerint megszentelt tár
gyak vagy imák hatására nyílik ki, a látogató néha, mint láttuk, be 
sem hatol egészen, ahol azonban ez megtörténik, ott a pokol elég drasz
tikus, az elkárhozottak kínjainak pedig elég részletes leírása található 
Erre vonatkozó általános érvényű megállapítások nem vonhatók le. 
Gyakran ismétlődő közös vonás ellenben, hogy a pokol járó a főördög 
elé kerül, akinek azután néha nagyobb szerepe van a legendában, egyedül 
a magyar változatokban nincs ennek nyoma.2 Hatvankilenc variánsban 
ismétlődik az eset, hogy a birtokos a keze között lévő okiratot fenye
getésekre sem hajlandó kiadni és csak akkor enged, mikor a második 
hős számára készült ággyal ijesztik.3 A pokolbeli büntetőeszközök 
között ez az ágy minden egyébnél lényegesen többször szerepel, még 
ott is, ahol csak egy hős van, vagy a megtérés leírása hiányzik ; néha 
több is szerepel s ezek a bűnhödés különböző fokozatai szerint vagy 
tüzesek, vagy éles késekkel, beretvákkal, tűkkel kirakottak. Forró vízzel 
teli kádfürdő már ritkábban fordul elő, inkább tüzes szék, üst vagy 
kemence.'* A Nyugaton elterjedt alakokban inkább tüzes szék, a közép
európaiakban és nagyoroszokban pedig a tüzes ágy várja halála után 
a bűnöst. A középeurópai variánsok későbbi eredetűek lehetnek s az 
a valószínű, hogy a téma Nyugatról haladt Kelet felé, ennek ellenére 
az ősi formában kétségtelenül az ágy lehetett a túlvilági kínzóeszköz, 
mert csak így magyarázható, hogy ez a centrális és nagyorosz kiadások
ban egyaránt szerepel, holott ezek egymást nem befolyásolhatták. 
Némely változatban a hős már a pokolban megtudja, hogyan menekül
het az elkárhozás elől a rabló, másokban e végett még az égbe is fel 
kell mennie, vagy egyéb helyen tudakozódnia. Általában az első hős, 
visszatérte után, újból felkeresi a másodikat, hogy tapasztalatait el
mondja, de van olyan változat is, hogy az egyik főszereplő (egy szerzetes) 
a rabló barlangjában éli át a látomást és közben fennhangon ecseteli 
amit lát. A második találkozás alkalmával történik azután, hogy a 
gonosztevő, megrémülve a neki szánt szörnyű fekhely leírásától, megbánja 
bűneit és felkéri a hírhozót, hogy valamilyen vezeklést szabjon ki rá. (Akár
csak Tar Lőrinc és Zsigmond király esetében!) Ez utóbbit azonban 
Andrejev nem említi, bár nézete szerint is a pokoljárás epizódja lényegi
leg emlékeztet a középkori és későbbi víziókra, a régebbiek közül külö
nösen a már tárgyalt oVisio Tnugdali»-ra, a rokontárgyú költői alkotások 
közül pedig a «Divina Commedia*-ra és Calderon «El purgatorio de San 
Patricio»-jára, ebben ugyanis a pokoljárás következménye, éppúgy

1 Lázár I. id. gyűjt. id. lapon * U. o. (99- *•)•
Mantelhar ágya. 4 U. o. (109— 113. 1.).

2 Andrejevi i. m. (97. 1.).
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mint a Madej-legendában, egy nagy bűnös megtérése. De az általános 
jellegű egyezésektől eltekintve, az indítóokok és az út leírása e legenda
körben oly különleges módon történik, amilyen sehol másutt nem talál
ható. Különösen jellegzetesnek tartja Andrcjev a pokolbeli ágyat, mert 
evvel az irodalomban eddig nem találkozott s nézete szerint ezt a klasz- 
szikus Prokrustes-ágyával lehetne vonatkozásba hozni, mivel egyes 
variánsokban ennek pontos mása szerepel, de az sem lehetetlen, hogy 
a középkorban a halálbüntetés súlyosbítására valóban alkalmazott 
hasonló kínzócszköz hatása alatt keletkezett. Ha szóbeli hagyományok
ban, különösen a szláv népek meséiben, dalaiban és szólásmódjaiban 
történik is ilyfajta fekhelyről gyakrabban említés, ezekbe bizonyára a 
Madej-legenda egy-egy töredéke került bele.1 E szerint tehát az egykori 
Tar Lőrinc-monda is részben ily töredéknek volna tekinthető, ami nem 
jelenti azt, hogy közötte és a Madej-legenda között közvetlen kap
csolat állna fenn, csupán azt feltételezi, hogy ennek széles körben és 
nagy területen —  nemcsak nálunk, de a minket környező népeknél 
is —  elterjedt motívumkészlete a mi mondánk kialakulására hatással 
volt. Valószínűnek látszik ez azért is, mert Andrejev a legenda kelet
kezési idejéül a keresztény középkort jelöli meg s ennek számos elbe
szélése foglalkozik megrögzött bűnösök váratlan megtérésével, a nélkül 
hogy ezt indokolná. Mivel később a nép szükségét érezte a magyarázat
adásnak, az akkoriban dívó túlvilági látomások hatása alatt, beleszőtte 
a bűnös számára a pokolban vetett ágy képzetét. Hogy erről a kiszemelt 
áldozat hírt kaphasson, a másik szereplőnek a  kínok helyéről vissza 
kellett térnie. Mivel az ördöggel kötött szerződésről voltak legendák, 
logikusnak látszott, hogy ez a hírhozó éppen az ördögnek ígért személy 
legyen, mert annak saját ügye elintézése végett úgyis le kellett a pokolba 
szállania.2 Ha pedig helytálló Andrejevnek nemcsak az a megállapítása, 
hogy a nyugateurópai változatok a legeredetibbek, hanem az a feltevése 
is, hogy a legenda tulajdonképpen kelta eredetű —  a Bretagne-ből, vagy 
éppen az ír és skót szigetekről való —  akkor nem lehetetlen, hogy Mádaj 
rabló története már szülőföldjén találkozott a Szt. Patrik purgatórium- 
legendáival, sőt hogy azoknak kialakulására is valamilyen formában 
hatással volt.

Nemcsak a túlvilágjárta hősök (Megölő Istéfán, Erős Jancsi, Mádaj 
stb.) történetének nagy népszerűsége igazolja azt, hogy népünk képze
letében ezek erős visszhangra találtak, hanem vízióirodalmunk olyan 
darabja is, mely az országban valóban megtörtént eseménnyel kapcsolat
ban keletkezett. Bár a  látomás értelmi szerzői kétségtelenül egyházi 
személyek lehettek, az hogy annyi másolatban terjedt el, arra vall, hogy 
a benne kifejezett gondolatok nem voltak nálunk idegenek s mivel 
több rokonvonást mutatnak a Tar Lőrinc-monda fennmaradt részletei
vel, nem lehetetlen, hogy ezeknek késői változatai. 1645-ben történt 
Fogarason az az eset, melynek az akkori erdélyi vajda, Rákóczi György 
is tanúja volt. Mihály deák kódexe3 tudósít arról cMikházi Szétsi János

1 A ndrejev i. m. (231— 233. 1.).
'  Andrejev i. m. (265— 266. i.j.
* Ez egy X V II. századi verseskönyv. Kézirata M. Nemz. Múzeum. Quart.

16 Magyarság! odomány. 221



Rettenetes dolga» cím alatt, hogy egy tetszhalott, akinek már készültek 
temetésére, felébredt. Az ehhez fűződő «Egy bűnös Lelek[ne]k látáfa* 
két részre oszlik : pokoli és mennyei utazásra. A nagybeteg Szécsi 
Jánost ugyanis hasztalanul figyelmezteti kétízben is az Úr angyala 
(fehér galamb képében), hogy javuljon meg, felgyógyulása után ismé
telten fcrtclmes bűnökbe esik. Ekkor nagy álom jön rá, három napig 
«nem éreznek lelket benne* s a harmadikon vörösszemű fekete legény, 
oLuciper komornyikja* ragadja el, mivel az a «nagy Ür» akarata, hogy 
meglássa az ö országát. Fekete nyíláson, grádicson, vízen, sötétségen 
áthaladva, tüzes vaskapuhoz jut kísérőjével, förtelmes állatok vannak 
erre «fölmetszve». Fogcsikorgatás, átkozódás hallatszik mindenfelől, míg 
három kapun át Luciferhez nem érnek. Az ő asztalánál «Urak, Királyok, 
Csáfzárokt> tüzet, kígyót, békát, vaslepényt, kőkenyeret, vérből készült 
bűzös ételt kénytelenek lakmározni, mert ha ellenkeznek, a mögöttük 
álló ördög korbácsával kettéhasítja őket. Mikor Szécsi a saját birtokát 
tüzes kemence alakjában látja itt viszont, könyörögni kezd Istenhez. 
Mialatt a ^Komornyik* ölében viszi, alatta-felctte tűz-láng lévén minden, 
«egy tűz-ágyat —  lát, —  mely ágy tüzes kafzával és tüzes beretvával vala 
rakva és egy embert nagy átkozódáfsal belé fektetének, és ollyanná 
metélék, mint egy íz* (441. 1.), majd újra összerakják, ez a büntetése, 
mert öldöklő és vérszomjas volt. Tüzes férgek járnak ki-be a szitkozódó 
száján, nyelvét nyakszirtjéhez vonják a hamis törvényhozónak, az 
uzsorást tüzes szekérbe ültetve fogukkal szaggatják az ördögök s minden
fajta egyéb bűnt is megfelelő módon büntetnek. Bűzhödt tóhoz vezeti 
ezután a komornyik, vizéből a részegeske dók ne k kell inniok, ő egy 
szőrszálon ülve kénytelen átkelni rajta. Sötét barlangba jut, arannyal 
van ugyan teli, de tiszta tűz, úgyhogy elveszett, aki beleiíyúl. Üj motí
vum itt most Lucifer piaca; három részből á l l : elsőben kígyót, békát, 
kőkenyeret, vaslepényt árulnak, másodikban hajdúk és katonák vias
kodnak, harmadikban «Urak, Csáfzárok és Királyok szekerei* állanak. 
Felváltva állnak itt őrt az ördögök. További utálatosságok hosszú 
sorának leírását mellőzi, csak összefoglaló képet ad a pokolról: «kén- 
köves, füstös, büdös, fötét, naptalan, feneketlen, égő tűz* hóhérokkal, 
tűzzel megrakott tömlöc, amitől Isten óvja még a pogányokat is. Lucifer 
ugyan szívesen ott tartaná, de az Úr másként rendelkezett felőle s a 
komornyik nagy fekete mezőre vezetve öt, így szól hozzá : <saz mit tüled 
izenek az embereknek meg mondjad: Akár Űr légyen, akár Király légyen, 
akár Csáfzár, mert ha eltitkolod, s az után ide hozatattol, foha kimöne- 
teled ne[m] léfzen*. A mennyei látása két nap két éjjel elteltével kezdődik. 
Itt ősz férfi a vezetője. Nagy fehér lovon száll óriási, kőből készült 
kapuig, ezt őrzi Szt. Péter a kulcsokkal. Bevezeti őt a ragyogásba, 
tizenkét kapun áthaladva gyémántként tündöklő városhoz érnek, 
házai drágakövekből épültek, közöttük angyalok, daloló madarak száll- 
dosnak, arany patak csörgedez s a belőle merítő sohasem szomjazik meg

Hung. 17. sz. 97a— 104a levelein. A legrégibb másolat lehet, szövege kiadatlan, 
ismertette Dizsi Lajos: Régi magyar verseskönyvek c. cikkben. (Irodalomtört. 
Köziem. 1915. évf. 431. s k. 1.)
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többé. Szeretné Istent is látni, de ez csak halála után adatik meg neki. 
A kapun kijövet ily szózatot hall: oazt mongyad az embereknek... 
hogy az parantsolatokat meg tartsák s az fzerint járjanak#, mert még 
ennél is káprázatosabb látványban van az igazaknak részük a túl
világon. Végül a vén ember újból lelkére köti, hogy tartsa meg fogadalmát 
és javuljon meg. Felébred ezután Szétsi János a koporsójában, kiszaba
dítja magát belőle az összegyűlt nép és a fejedelem nagy csodálkozására. 
Fogaras várában zarándok-levelet kér s minden korábbi nagy bűnét 
elhagyva éli le további napjait.

Nyilvánvaló, hogy itt valláserkölcsi célzatú egyéni alkotással 
állunk szemben, mely a végből készült, hogy «minden Istenfélő ember- 
[ne]k rettenetes, és minden bűnbe[n]heverők [ne]k félelmes, és poeni- 
tentia tartásra oktató intés# (id. mű 439. 1.) legyen, mert nem valószínű, 
hogy a népi szellem ennyire élesen körvonalazott és következetes leírását 
adta volna a földöntúli életnek. Viszont különféle idevonatkozó képzetek 
a nép gondolatvilágában is rejtőztek, ezt nemcsak a mesék, hanem egyes 
kifejezések, szólásmódok is elárulják. A pokol, patvar, pitvar, tornác, 
pokoltornáca szavak jelentését Ipolyi1 vizsgálta és megállapítása szerint 
a pitvar és patvar különböző fogalmakat fejeznének ki, mert amíg 
az első t. k. tornác, az üdvösség «várhelye# volna, hol a lelkek ködös, 
szürke nyugalomban, vagy esetleg még a menny elnyeréséért folytatott 
kemény küzdelemben várakoznak (olyan purgatórium féle!), addig a 
patvar már a pokol fogalmával volna azonos. Mindkettőt mélyen a 
föld, sőt a vizek, tengerek alattinak képzelték, vagy pedig a halál vize, 
vagy tengere által köríilvettnek, hogy ilymódon a világ többi részétől 
elkülönüljön s onnan csak hídon át vagy csónakkal legyen megközelít
hető. Szólás-mondások, közmondások említik a pokol félelmetes saját
ságait : «setét, mint a pokol#, «meleg, mint a pokol*, ((telhetetlen, mint 
a pokol# (Erdélyi: Magy. Közmondások 6421— 23), «pokol bélé# (u. o. 
787.), «feneketlen pokol# (Zrínyi; Zrínyiász 134.), «pokol útját szembe
kötve is eltalálni*, «tágas út a pokol útja#, «mindenünnen visz út a 
pokolba#, «pokolba sem veszik be*, dpokolbul nincs szabadulás# stb. 
(Erdélyi: 6413— 20. sz. közm.) Ezek már a pokollal összefüggő kár
hozatról, a halál utáni útról is tudnak. Eredetük azonban kétséges, mert 
kérdés, hogy a pokolbeli tűzről és kínokról való fogalmak nem későbbi 
keveredés folytán alakultak-e ki? A  poklot megjárt mondái hőseink 
tanúsága szerint «az ördögök ott tüzes vassal égetik a szenvedőket és 
büdöskó párában tartják# ; még eredetibb az arról szóló hagyomány, 
hogy az elkárhozottak mének alakjában állnak a pokolban és az ördögök 
vasdoronggal addig verik őket, míg az eléjük vetett zsindelyszegeket, 
széna helyett, fel nem emésztik.2 Más helyt azt halljuk, hogy izzó 
vaskatlanba zárják a lelkeket s tüzet raknak alájuk, a fűtő ördögfi 
idönkint felemeli a katlan fedelét s kiereszt get i a lelkeket3 (V. ö. rómaiak
nál a manes-hittel!) Másik monda meg azt állítja az egyik pokoljáróról,

1 Magy. Mithologia. 386. 1.
* Ipolyi gyűjt. 13. sz. L. Magy. Népkölt. Gyűjt. XIII.  köt.
* tí. o. 8. sz.
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hogy odalenn legelőbb is «a pokol hétfejű kutyáját, a fenét* (Kerberos 
reminescencia!) hajtotta zsákjába.1 Talán innen származik «a halál 
kutyái ugatnak ki belőle* mondás?

A magyar népi szellemből tehát nem hiányzott a készség arra, hogy 
a keresztény középkor által kitermelt víziók nemzetközi hálózatába 
belekapcsolódjék. Hogy az első magyar hős, akinek alakja köré az 
ismeretlen magyar lantos ilyenfajta mondát szőtt, Rátholdi Tar Lőrinc 
lehetett, azt indokolja az, hogy a szem élyes- bátorságával többször 
kitűnt lovag vakmerő vállalkozása és kalandos utazása, a korabeli kez
detleges közlekedési viszonyok mellett, érthetően országos feltűnést 
keltett. Azonkívül az a tény is, hogy a Szt. Patrik purgatórium-legendái 
általánosan ismertek voltak s Oenus lovag története éppen a szomszédos 
osztrák-bajor területen terjedt el legjobban, a X V II. században pedig 
már magyar feldolgozóra is talált, nem lehetetlen ezért, hogy híre már 
Tinódi kora előtt hazánkba is eljutott. Mivel Tar Lőrinc, köztudomás 
szerint, éppen Zsigmond királynak volt különösen kedvelt vitéze és életé
nek megmentője, látomásának második, a túlvilági bűnhödésre kiszemelt, 
hőse természetesen az eléggé népszerűtlen király lett. Annál valószínűbb 
ez, mert —  mint fentebb láttuk —  a víziók nagy előszeretettel emlékez
tek meg a világ hatalmasainak pokolbeli szenvedéseiről. Zsigmond 
uralkodása folyamán hatalmi érdekből nem egyszer került az Egyházzal, 
szabados életmódja miatt pedig az erkölccsel összeütközésbe ; feltehető 
ezért, hogy az ö személyét sem kímélték. A z sem lehetetlen, hogy az 
énekes csupán indokolni akarta az Egyházzal szemben nem túlságosan 
bőkezű király szokatlan tettét, a  Zsigmond kápolna építését.-

Most már, hogy a hű magyar lovag vájjon a másvilági bűnhödéstől 
rettegő ura felszólítására indult-e nagy útjára, vagy csupán egyéni 
bátorságának óhajtotta újabb bizonyítékát adni avval, hogy kielégítette 
érdeklődését á  világhírű vezeklőhely iránt, hol előtte a magyar királyok
nak már más vitéze is járt, avagy talán hosszú és súlyos betegsége alatt 
határozta el, hogy vezekelni fog kemény harcokban eltöltött ifjúságának 
bűneiért, ezt ma már nehéz megállapítani. Tény az, hogy Tar Lőrinc 
egyéniségét és tetteit nem csupán a legenda, de a história is úgy őrizte 
meg, hogy alakja hat évszázad távolából is emlékezésre és tiszteletre 
méltó.

Posonyi Erzsébet.

1 U. o. 240. sz.

224


