
Pejtsik Júlia

Túlvilághit az i. e. I. századi Rómában

Bevezetés
Az emberiséget -  hol a vallás, hol a  filozófia kereteiben -  mindig foglalkoz

tatták létének nagy kérdései. Legfőképpen az, hogy honnan jött, hová megy, és 
ennek az útnak van-e valami célja. Már a legősibb ismert kultúrák népeinél is 
megtalálhatjuk azt az elképzelést, hogy az istenektől függ a világ és az emberiség 
sorsa. Ezzel párhuzamosan hogyne vágyott volna bármelyik ősünk arra, hogy 
legalább egy kicsit hasonlíthasson isteneire, ura legyen a természetnek, részese 
a2  isteni hatalomnak. Ez legnyilvánvalóbban a haláltól, a teljes elmúlástól való 
félelmében mutatkozott meg, és abban a vágyában, hogy ezt valami módon el
kerülje.

Halandóságának tényével az ember nem szállhatott perbe. De tudatában, sőt 
tudatalattijában mélyen gyökeret vert az az elképzelés, hogy a testébe költözött 
lélek a test halála után nem szűnik meg létezni, léte független a  test lététől. 
Nyilvánvaló volt számára, hogy a lélek másnemű anyagból van, tehát más tör
vények vonatkoznak rá. Minthogy senki sem ellenőrizhette, mi történik a lélekkel 
a halál után, semmi akadálya sem volt annak, hogy kívánsága szerint halhatat
lannak képzelje.

Csakhogy az emberi képzelet sajnálatos sajátossága, hogy az ismeretlent, bár
mennyire elrugaszkodik is a valóságtól, csak a számára ismert világ mintájára 
tudja elképzelni, legfeljebb a jól ismert részleteket addig ismeretlen formában 
rendezi el. így az ember lelkének halál utáni létét is csak a földi élet mintájára 
képzelhette eh a Paradicsom (Elysium, Boldogok szigete) vagy a Pokol (Tartaros) 
a földi életben ismert legjobb, illetve legrosszabb dolgok felfokozott jelenléte 
minden vallás tanításában. (Kivéve talán a Bibliát, amely számol az embernek 
eme képzeleti korlátjával, s az üdvözöltek létét az ember által soha el nem kép
zelhető boldogságnak mondja.)

Akadt azonban olyan megoldás is a halálfélelemtől való megszabadulásra, 
amely a tömegek számára aligha lehetett ugyan megnyugtató, de egy filozófust 
kielégíthetett ti. az a  felfogás, hogy a lélek, minthogy minden létezőhöz hason
lóan atomokból áll, ugyanúgy fel is bomlik, tehát megszűnik létezni. Ami pedig 
nem létezik, azzal nem is történhet sensni rossz. A halál tényében tehát nincs 
semmi nyugtalanító.

A feliratok és a fennmaradt remekművek tanúsága alapján állíthatjuk, hogy 
mindezek a gondolatok az i. e. I. századi Rómában is éltek, s egyetemes jelle
güknél fogva mindenkit foglalkoztattak, társadalmi helyzetétől függetlenül. Ter
mészetesen a problémára adott megoldási kísérletek gyakran lényeges egyéni 
eltéréseket is mutatták, ennek ellenére felfedezhetők bizonyos, a társadalmi és 
műveltségi szinttel kapcsolatba hozható tendenciák,

A latin auctorokra természetesen nagy hatással volt a görög filozófiai hagyo
mány, a költőkre pedig a mitológia jeleneteinek festőisége (bár néha való vol

41



tukkal szembeni kételkedésüknek vagy bizonytalanságuknak is hangot adtak), de 
azért mindannyiukban éltek az ősi itáliai népi hiedelmek is. Sőt, alapjában poli
tikai beállítottságúak lévén még történelmük is alakított vallásos elképzeléseiken 
(vagyis inkább ők idomították vallásos elképzeléseiket a történelmi szükség- 
szerűségekhez), gondoljunk csak Caesar csillaggá válásának hirdetésére. Ebben 
közrejátszott a keleti istenkirályság eszméjének térhódítása is. Sőt, keletről las- 
san-lassan néhány új isten és egy egészen új elképzelés, a sótéria fogalma is 
kezdte meghódítani Rómát, amely a kereszténységgel együtt nagyban hozzájárult 
a pogány római eszmeiség hanyatlásához.

I. fejezet
A lélek sorsa a halál után

A  halál és a lélek a filozófiában

Az általam vizsgált időszakban ezzel a kérdéssel legtöbbet és legátfogóbban 
Cicero foglalkozott (De natura deorum, De senectute, Somnium Scipionis, Tus- 
culanae disputationes), általában ismertetve az összes, korábban divatos filozófiai 
irányzat álláspontját, de eklekticizmusa ellenére is a legtöbb kérdésben -  ha nem 
is mindig nyíltan -  a sztoicizmus mellett foglalva állást A Tűse. disp. első köny
vében (De contemnenda morte) tudóshoz illően megvizsgál minden felmerülő 
lehetőséget, s minden esetben arra a végkövetkeztetésre ju t  hogy semmi okunk 
a haláltól való félelemre, annak ellenére, hogy a halálküzdelem elrettentő voltát 
ő sem vonja kétségbe: „Emori nolo, séd me mortuum esse nihil aestimo”1.

Ahhoz, hogy bebizonyíthassa, hogy a halál tényében semmi rossz nincs, akár 
halandó a lélek, akár nem, tisztáznia kell, mit értsünk halálon, illetve leiken. 
Idézi a korábbi filozófusok definícióját a lélekről 1 2: nem más, mint maga a szív 
(cor); a szívbe áramló vér (cordi sufiusus sanguis); az agy része (pars cerebri); 
a szív vagy az agy a léleknek csak a színhelye (sedes animi); a lélek maga a 
lélegzet (anima -  ez a legelteijedtebb nézet innen az agere, efflare animam = 
meghal kifejezések); a sztoikusok szerint a lélek tűz (ignis); a pythagoreusok 
szerint harmónia; egyesek szerint n o n  létezik, csak üres szófordulat (nőmén to- 
lum inane); Aristotelés szerint a 4 elemen kívül van egy ötödik is, az örök és 
állandó mozgás (continuata et perennis inotio), amely a lélek princípiuma, görö
gül eredetileg entelecheia (aminek célja [telos] van).

Ha a lélekre az első négy definíció egyike érvényes, akkor a test halálával 
szükségképpen el kell pusztulnia. Ha tűz, kialszik, ha levegő, szétoszlik. A halált 
így nincs mivel érzékelnünk, tehát semmi dolgunk vele (nihil post mortem per-

1 Cic. Tűse. disp. I. 8.15.
2  Cic. Tűse. disp. I. 9.18-11.24.
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tinerc ad quemquam potest3. Ha pedig nem pusztul el a lélek, akkor a testet 
elhagyva a magasba emelkedik. Ezután részletesen foglalkozik a két alapvető 
lehetőséggel.

1 . A lélek halhatatlanságának egyik legfőbb bizonyítéka Cicero számára az, 
hogy minden nép éppúgy hisz benne, mint az istenek létében, tehát ez a hit a 
teimészet törvényéből fakadónak, mintegy ösztönszerűnek tekinthető (consensio 
omniuni gentium lex naturae putanda est4). Utal arra is, hogy az istenek egy 
része földi halandónak született (pl. Hercules), s nagyszerű tettei miatt vált halála 
után istenné, tehát minden kiemelkedő férfiú lelke hasonló sorsra juthat5.

Ha a lélek légnemű (anima) vagy tűznemű, akkor kisebb fajsúlyánál fogva a 
magasba emelkedik, ahol saját természetéhez hasonló közeget talál (naturamque 
sui similem contigit6), ahol semmiben nem szenved hiányt, s ahol jobban meg
értheti a világot, megszabadulva a test vágyaitól, felülről szemlélve a földi élet 
hiábavalóságát7.

Majd Platón demonstrációját követve kimutatja8, hogy' a léleknek halhatatlan
nak kell lennie (ami magától mozog, az nem lehet más, mint maga a mozgás 
princípiuma, a  princípium pedig nem keletkezik, tehát nem is múlhat el; márpedig 
a lélek mozog, anélkül, hogy valami külső erő mozgatná, tehát örök). A 29. 71. 
részben újabb érvet olvashatunk a lélek halhatatlanságára vonatkozóan: „...nihil 
est animis admixtum, nihil concretum, nihil copulatum, nihil coagmentum, nihil 
duplex. Quod cum ita sít, nec secemi nec dividi nec discerpi nec distrahi potest 
ne interire quidem ígitur.”

2. A lélek halandó, tehát a halál tulajdonképpen szabadulás a földi élet gond
jaitól. A halál nem rossz, hiszen ha nincs többé se testünk, se lelkünk, mi érzé
kelhetné a rosszat? 9 Azt az ellenvetést pedig, hogy mégis rossz dolog itthagyni 
földi javainkat, Cicero azzal hárítja el, hogy hiszen több rosszat hagyunk itt, mint 
jót, másrészt a halott, ha nem érez, akkor hiányt sem érezhet

A halál tehát, legyen bár halandó vagy halhatatlan a lélek, semmiképpen sem 
rossz, inkább jó. Ily módon szétválasztva elméletben a test és a lélek életét egy
mástól, Cicero száinára a temetés minkéntje is lényegtelenné válik, hiszen az 
csak a már semmit sem érző testet érinti. Sőt az a legnagyobb vigaszunk a gyász
ban, hogy a holtak nem éreznek semmit Nem tartja fontosnak, sőt kigúnyolja 
azt az ősi elképzelést, amely szerint a megcsonkított vagy témetetlen holttest

3 Cic. Tűse. disp. I. 11.24.
4 Cic. Tűse. disp. I. 13.30.
5 Cic. Tűse. disp. I. 14.32.; cf. még Cicero, Somníum Scipionis 12.27. „... mors est

migratio commutatioquc vitae, quae in Claris viris et feminis dux in caelum soleret 
esse..."

6 Cic. Tusé. disp. I. 19.43.
7 Cf. Cic. Somn, Scip. 4.17-től.
8 Cic. Tusé. disp, I. 23.53-54.; Platón, Phaidros 245. c.
9 Cic. Tusé. disp. I. 34,82.
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kihatással van a lélek életére (lásd később). De megemlíti, hogy az élő rokonokra 
való tekintettel, akik éreznek a holtak helyett, illendő a rendes temetés. 10 11

. A z  a lv ilág  -  a halottak  b irodalm a
(Az alvilág a költői leírásokban)

Hiába szabadult ki a  lélek a földi lest börtönéből, az ókori ember számára 
elképzelhetetlennek tűnt, hogy teljesen testnélküli legyen. így aztán attól a gon
dolattól sem tudott megszabadulni, hogy a holtaknak állandó tartózkodási helyük 
van, amelyet a  magasabb hatalmak jelöltek ki számukra, s ahová ha valamilyen 
okból nem juthatnak el, az élőket zaklatják. 11 Az alvilágleírásoknak az az elkép
zelése pedig, hogy a holtak azt a fizikai külsőt őrzik meg, ahogy meghaltak, még 
a mai olvasó számára is annyira természetes, hogy szinte fel sem tűnik. 12 Ter
mészetesen az alvilági találkozások topikájához az is hozzátartozik, hogy a halott 
mégiscsak ámyszerű (umbra), az élő számára megfoghatatlan. 13

A halottak birodalma nem élt kezdettől fogva olyan differenciáltan az emberek 
képzeletében, mint ahogy azt az egyik legszebb és legrészletesebb leírásban, az 
Aeneis VI. énekében olvashatjuk. Homéros még nem különíti el a jókat és a 
gonoszokat, azaz az ember földi életvitele nem befolyásolja a túlvilági létet, min
den lélek egyformán eseménytelen, fantomszerű létben tengődik.

Ez alól csak a három égbekiáltó bűnös, Tityos, Tantalos és Sisyphos szenve
désének leírása a kivétel. Csak az i. e, VI. században kialakuló orphikus tanítá
sokkal terjed el a halál utáni ítélet gondolata. Aristophanés Békák c. darabjában 
m ár különböző létet képzel el bűnösöknek és igazaknak: a bűnösök homályos 
mocsárban kuporognak, az igazak pedig virágzó mezőkön táncolnak . 14  A vergi- 
tiusi alvilág, mint majd látni fogjuk, egy harmadik területtel is bővül, ahol nincs 
se büntetés, se jutalom, s amely még tovább differenciálódik.

Nem érdektelen annak vizsgálata sem, hogy földrajzilag hová helyezte az ókori 
ember képzelete a halottaknak kijelölt birodalmat. E tekintetben három alapvető 
koncepciót fedezhetünk fel: 1 . a föld felszínén; 2 . a föld mélyén; 3. az aetherben, 
a Holdon, a csillagok között van a túlvilág.

1. A föld felszínén, valahol a világ szélén

A földrajzi ismeretek hiányos volta eleinte lehetővé tette ezt az elképzelést, 
hiszen a Homéros korában ismert lakott világ gyakorlatilag a Földközi-tenger 
környékére korlátozódott S ha a földet egy lapos, minden oldalról vízzel (Óke-

10 Cic. Tűse. disp. I. 43.103-45.109.
11 Bővebben az Élők és holtak című fejezetben.
12 cf. Od. XI. 38-41., Verg. Aen. II. 270. skk.
13 cf. Od. XI. 203., Verg. Aen. IV. 700. skk.
14 P. Lavedan, Dictionnaire illustré de la mythologie et des antiquités grecques et 

romaines. Paris, 1952 „Enfers” szócikke, pp. 376-379.
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aűos) körülvett korongnak képzelték, aligha adódott volna kézenfekvőbb megol- 
(jás, mint egy távoli, emberi erővel elérhetetlen sziget, a Boldogok szigete,

2 . A föld mélyében

A temetés Ősi rítusával párhuzamosan alakulhatott ki ez a nézet főként ha 
tekintetbe vesszük azt az eléggé elterjedt hiedelmet is, hogy a lélek a halál után 
nem azonnal válik el a testtől, tehát vele együtt a földbe kerül. 15 16  Ha pedig nincs 
hová mennie, ebben a testben mindig lakhelyre lelhet Ez a hit késztette az egyip
tomiakat is a fáraók testének oly gondos konzerválására, képmásainak és szob
rainak elhelyezésére a sírkamrában. 17

Az lliasbsn a halottak világa (Hadés háza) félúton helyezkedik el a Tartaros 
(a hatalmuktól megfosztott istenek lakhelye) és az ég boltozata között18 19 Ha ezt 
összhangba akarjuk hozni az /ü'osban mondottakkal, akkor Hadés háza a föld 
felszínén kell hogy legyen, a Tartaros pedig olyan mélyen alatta, amilyen ma
gasan az ég borul fölé. Tehát a Tartaros már Homérosnál a föld mélyén van. 
Talán innen származik Veigiliusnál a Tartaros kettős értelmezése is. Nála ugyanis 
már az egész alvilág a föld mélyére kerül (később ugyan ki fogok térni arra, 
hogy egy része egyes magyarázatok szerint az égbe), és ezt ugyanúgy Tartarosnak 
nevezi, mint az alvilágnak azt a részét ahol a bűnösök szenvednek. Ez utóbbi 
pedig Homérosszal ellentétben, nála kétannyira nyúlik a mélybe, mint amilyen 
magasra kell az égtől az Olymposra feltekinteni. 1

Minthogy az Aeneis VI. énekének alvilágleírása nyújtja a legrészletesebb és 
legátfogóbb képet korának erre vonatkozó gondolatvilágától, az tűnik a  legcél
ravezetőbb megoldásnak, ha ezt követve igyekszem vázolni az i. e. I. századi 
római túlvilág-elképzeléseket (bár ez az átfogó kép nem mentes kisebb ellent
mondásoktól, Vergilius ugyanis három különböző, saját korára jellemző nézetet 
igyekezett ősszeolvasztani). A leírás topikája a hagyományokat (Homéros, orp- 
hikusok) követi, de bele szövi az itáliai néphitet is, hiszen nemzeti eposzt ír. Ehhez 
külön egységként csatlakozik a lélek természetének leírása a sztoikus tantételeket 
követve (VI. 734. skk.). Ezt használja fel Vergilius arra, hogy felvonultassa Róma 
eljövendő nagy alakjait, kiknek a kortársak által talán tévesen elítélt tetteit az 
szentesíti, hogy már születésük előtt így volt rendelve. Sőt, tulajdonképpen az 
eposz megírásának egyik legfőbb célja az volt, hogy bemutathassa Róma dicsősé

15 Hésiodos, Munkák és napok; Od. X. 508. skk.
16 cf. Cicero, Tűse. disp. 16.36: „In terram erűm cadentibus corporibus hisque humo 

tectis, sub terram censebant reliquam vitám ági mortuorum.”
17 Az egyiptomiaknál a lélek kettős volt (bá és ká), az egyik a test közelében maradt, 

a másik a csillagokba jutott (ugyanolyan megkülönböztetés, mint a későbbi latin 
hitvilágban az anima és az umbra esetében).

18 Honi. II. VIII. 10-16.
19 „ ... tűm Tartarus ipse / bis patet in praeceps tan tűm lenditque sub umbras / quantus 

ad aetherium caeli suspectus Olympum.".; Verg. Aen. VI. 578.
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ges múltját és jövőjét, természetesen mindezt szoros kapcsolatban az Augustus- 
dinasztia érdemeivel,

A görög mitológiában az alvilágba néhány kivételes halandó (isteni származású 
hérosz) élve is eljuthatott, mivel a hagyomány szerint az alvilágnak közvetlenül 
a fold felszínén is van bejárata. Ezt a hitet talán Görögország vad, vulkanikus, 
terméketlen tájainak baljós látványa táplálhatta. Ilyen lejáratot az itáliai hagyó, 
mány is ismert, a campaniai Avemus tavánál,20 amely elképzelést szintén a vidék 
geológiai adottságai sugallhatták, hiszen a népetimológia a tó nevét is a görög 
„aomos” (madártalan) szóval hozta összefüggésbe, jelezni kívánván, hogy a tó 
egészségtelen kigőzölgései még a madarakat is távoltartják (cf. az Aetna azért 
háborog, mert az égből lesújtott Titán hánykolódik alatta).

Aeneas tehát ezen a lejáraton át jut el az alvilágba, a Sibylla vezetésével, 
miután megszerezte az aranyágat Proserpina részére. Ezután következik az alvilág 
leírásának az a része, amely a régi görög mitológián alapul (Hadés birodalma, a 
Styx, az alvilági bírák, Charon, Cerberus, ete.), s amely „mesék” már a helle
nisztikus korban kezdték elveszíteni hitelüket, különösen a műveltebb rétegek 
körében, többnyire a különböző filozófiai tanítások hatására (az epikureisták ta
gadták a lélek továbbélésének lehetőségét; a sztoikus és az újpythagoreus elmélet 
szerint pedig a lélek olyan természetű, mint az aether, tehát oda tér vissza). Ez 
az a túlvilág-koncepció, amelynek ostoba, hiábavaló, félelemkeltő hatását Luc- 
retius oly hevesen ostorozza De rerum natura c. művében.

Vergilius rómaiságát, többek között, az is sajátosan tükrözi, hogy az alvilágnak 
ezt a mitikus részét úgy járja be Aeneas, mintha római ház lenne, amelynek 
előcsarnokában (vestibulum, v. 273.) az életnek a halált siettető eseményeit meg
személyesítő lényekkel, a kapunál (in foribus, v. 286.) mitikus szörnyekkel ta
lálkozik, a Cerberus (417. skk.) pedig nem más, mint a kapus (ianitor), akinek 
Aeneas mézes pogácsát dob (cf. Attikában szokás volt a halott mellé egy mézes 
pogácsát [melitta] is a sírba tenni Cerberus számára) . 21

A Styxen Charon, az alvilág révésze viszi át a rítusoknak megfelelően elte
metett holtakat, a végtisztességben nem részesülteknek viszont száz évig kell 
bolyonganiuk a parton, s csak ezután juthatnak át a Styxen. Ez a momentum 
talán összefüggésbe hozható Platánnak azzal az elméletével, hogy a lelkekre tíz
szeres büntetés vár, tehát száz évnyi életre ezeréves tisztulási idő következik. 
Vergilius azonban csak Anchises beszédében (amelyről a későbbiekben még 
bővebben kívánok szólni) tér rá Platónnak a lélekvándorlásról szóló tanára (713. 
skk.), amely szerint a lelkeknek, hogy megszabaduljanak a test szennyétől, meg 
kell tisztulniuk a levegő, a víz vagy a tűz által, s csak ezután juthatnak az Elysium

20  cf. Verg. Aen. VI. 104.
21 A méz szintén a halotti szertartások szimbolikájához tartozik, abból a 

meggondolásból, hogy a halott istenné válik, hiszen a méheket gyakran isteni 
lényeknek tartották (cf. Verg. Georg. IV. 219. skk.), s az ambrosia, az istenek itala 
is mézből van.
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jjjgzeíre. itt tovább tisztulnak, s ezer év leteltével, immár tiszta tfíznemű szel
lőnként ismét testet ölthetnek. A  temetetlen holtak százéves bolyongásának tehát 
jjgtn az a célja, hogy megtisztuljanak.

Aeneast természetesen, minthogy még él, n o n  akarja átvinni Charon, csak 
miután az aranyágat meglátta. Ez a motívum valószínűleg az orphikus kataba* 
^ -le ír á so k b ó l származik, amelyekről több frazeológiai egyezés alapján kimutat
ható, hogy Vcrgiliusnak forrásul szolgáltak.22 Charon el is mondja, hogy kiket 
vitt már ál halandó létükre, s azt is, hogy ezek mind isteni satjak voltak. Az 
orphikus hagyományokban ugyanezek a héroszok szerepelnek: Hercules, aki Cer
berusért szállt le az alvilágba, Théseus, aki Proserpináért, Pollux, aki testvéréért, 
s természetesen Oapheus, aki hitveséért. Az orphikus misztériumra jellemző vonás 
az isteni eredetre való hivatkozás is, amely lehetővé teszi a beavatott számára, 
hogy halála után lelke az istenséggel egyesüljön. Az aranyág mellett így nyilván 
az sem mellékes körülmény, hogy Aeneas Venus sarja vo lt

A Styxen átkelve érkezik Aeneas a halottak tulajdonképpeni lakhelyére, amely, 
mint már említettük, három részre tagolódik. A  bejárathoz legközelebb eső részt 
a megszabott idejük előtt meghaltak lelkei népesítik be {csecsemők, igazságtala
nul halálra ítéltek, öngyilkosok, a szerelem áldozatai, harcban elesett hősök). 
Nekik nincs részük sem büntetésben, sem jutalomban, csak földi életük keserűsé
ge követi őket még a halál után is.23 Franz Cumont, a csillagjóslás gyakorlatából 
kiindulva, keleti eredetűnek tartja azt az elképzelést, hogy az idő előtt meghaltak 
túlvilági sorsa semleges,24  hiszen ha nem töltötték ki a nekik kiszabott időt, nem 
lehet ítéletet mondani felettük.

Innen kétfelé válik az út, amely jobbra Dis palotája és az Elysium felé, balra 
pedig a Tartarosba visz.25 Aeneas és a Sibylla no n  lépnek be a Tartarosba, hiszen 
ez tilos mindenkinek, aki pius és castus (a Sibylla állandó jelzője a casta), amit 
így csak a jós Sibylla leírásából ismerünk meg. Az Odysseiábán ez az isteneket 
sértő néhány bűnös lakhelye, Vergilius ezek közül első helyen a Titánokat említi, 
akik az istenek elleni lázadás megtestesítőiként az orphizmusban is nagy szerepet 
játszanak. Az egyéni, de nem izolált bűnöknek az orphikusokat követő felsorolása 
lényegében Vergilius alapjában polgári és római erkölcsfelfogásának foglalata. 
A túlvilági bíráskodás gondolata szintén orphikus hagyományokból táplálkozik, 
maguk a bírák azonban a görög mitológia alakjai (Vergilius változatában Minős

22 Lásd pl. az elysiumi boldogságnak örvendik erényeinek, illetve az alvilági bűnösök 
bűneinek általános, kategóriák szerinti felsorolását.

23 Verg. Aen. V. 244.
24 F. Cumont, Lux perpetua, p. 306. és köv.; idézi P. Boyancé, La religion de Virgilé, 

Paris, 1963, p, 157.
25 cf. a Peteleiánál előkerült orphikus táblácskák szövege: „Ha lelked elhagyta a Nap

fényét, menj jobb felé, mint ahogy azoknak kell, akik minden előírást betartottak ...  
fordulj jobb felé, Persephoné ligeteinek irányába__”
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a bejáratnál ítélkezik, Rhadamanthys pedig a Tartarosban, a hagyomány szerinti 
harmadik bíró, Triptolémos vagy Alakos azonban nem szerepel).

Aeneas folytatja útját Dis palotája felé, majd a  palota küszöbén letűzi a Pro- 
serpinának, az alvilág úrnőjének hozott aranyágat 26 (cf. Iunónak, az Olympog 
úrnőjének ajándékozott aranyalma a Hesperidák kertjéből), csak ezt a kötelességét 
teljesítve (his demum exactis, perfecto munere divae; VI. 637.) juthatott el végül 
a boldogok mezeire. Vergilius itt is kiemel néhány (természetesen trójai) hőst 
név szerint is, a felsorolást azonban az orphizmus két nagy tekintélyével, Orp
heusszal és Musaiosszal kezdi, illetve fejezi be. A boldogokat kétféle tevékenység 
közben ábrázolja: egyesek a (főleg lóval végzett) testgyakorlásban gyönyörköd
nek, míg mások Iakomáznak, s közben paianokat (eredetileg Apollo dicsőítésére 
szánt vidám énekeket) énekelnek. (Cf. a sírkövek két igen gyakori halottábrázo
lása: lóval, illetve lakoma közben.)

Itt térek vissza arra a vitás kérdésre, hogy hol tartózkodnak ezek a lelkek 
Kerényi Károlyban azért merül fel a kétely, hogy talán mégsem a föld mélyén 
képzeli el Vergilius a túlvilágot, mert a 640-641. sorban a következők olvasha
tók: „Largior hic campos aetber et lumine vestit / Purpureo; solemque suum, sua 
sidera norunt”. Kerényi Károly felteszi, hogy bár Aeneas valóban a föld mélyére 
szállva kezdte meg útját, időközben ismét a felszínre jutott, immár a déli félte
kén27. Ezt látszik igazolni a Georgica kővetkező két sora is (I. 242-243.), amely 
szerint a déli pólust látja a Styx és a Manes: „Hic vertex nobis semper sublimis; 
at illum /  sub pedibus Styx atra videt Manesque profijndi”.

Ha ezek után megvizsgáljuk Anchises beszédét, ismét ellentmondásba ütkö
zünk. Az itt kifejtett elmélet szerint, amely a sztoikus tanítást követi, mindent a 
világszellem (spiritus, mens) éltet, minden élőlénynek van egy égi eredetű, 
tűznemű része (igneus vigor et caclestis origo), de a test börtöne megakadályozza 
abban, hogy meglássa az eget Ha ezt a gondolatmenetet folytatjuk, akkor a lélek, 
miután a testet elhagyta és megtisztult tűznemű eredetéhez, az aetherbe tér 
vissza, bár ezt Anchises nem mondja kifejezetten. E  szerint az elmélet szerint 
minden léleknek tisztulnia kell, s ha megtisztultak, visszatérnek az égbe, majd 
újból testet öltenek, előző életüket teljesen elfeledve. Hogyan egyeztethető ez 
össze a Tartaros-Elysium ellentét hagyományával, illetve azzal az elmélettel, 
hogy az Elysium a déli félteke felszínén van?

Boyancé úgy véli, hogy Veigilius szerint az Elysium orphikus tradíciói szerint 
leírt lelkei a rciokamációs ciklus egyik szakaszában vannak, amely nem végleges 
állapot, ha teljesen megtisztultak, visszatérnek az égbe .28 Lejay ezzel szemben a 
743-751. sorokat úgy értelmezi, hogy a megtisztult lelkekre kétféle sors válhat: 
egyesek (éspedig kevesen [pauci], s köztük Anchises is) örökre az Elysiumban

26 Az arany is a halhatatlanság szimbóluma, hiszen évezredekig változatlan maradt, 
vagy mert színét a Nap fényével hozták összefüggésbe.

27 Idézi F. Cumont, Le symbolismc funéraire des RomaLns, Paris, 1942, p. 54.
28 P. Boyancé, La religion de Virgilé, Paris, 1963, p. 165.
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inaradhatnak, mások ezer évnyi tisztulási idő után isznak a Léthé vizéből, és 
visszatérnek a földre.29 Ez a magyarázat azonban kissé ellentmondásos.

Megoldás lehet a mitikus elemek allegorikus értelmezése is. Vannak olyan 
Idősök , akik sohasem tisztulhatnak meg teljesen bűneiktől (a mitikus Tartaros 
végeérhetetlen büntetései), vannak azonban olyan büntetések is, amelyeknek az 
a céljuk, hogy általuk a lélek megtisztuljon, de csak kevesen vannak, akik meg 
Alinak szabadulni bűneiktől, és az Elysiumba juthatnak (vallási megtisztulás). A 
lelkeknek az elemek által való megtisztulását és a sokat vitatott „Quisque suos 
patimur Mancs” (VI. 743.) kifejezést már Servius is kétféleképpen magyarázza: 
suppheia quae sünt apud manes”; „Cum nascimur, duos genios sortimur, unus 

qui est hoitator ad bona, altér qui depravat ad mala. Quibus adsistentibus post 
niortem aut adserimur in meliorem vitám aut conderanamur in de tenorcin; per 
quos aut vacationem meremur aut reditum in corpora”. Ehhez a második magya
rázathoz áll közel Lejay elképzelése. Macrobius szerint Vergilius egyenesen arra 
gondolt, hogy ez a sors a földi életben vár az emberre, amely nem más, mint a 
lélek halála, tehát a pokol maga a földi é let „secundum haec igitur quae a the- 
ologis adseruntnr, si vere quisque suos patimur manes et inferos in his corporibus 
esse credimus, quid aliud intellegendum qnarn móri animam cum ad corporis 
infema demergitur, vivere autem cum ad supera post corpus evasit? ” 30

Servius szerint Anchises beszéde Platón Phaidónját követi,31 mindkettőben 
megtalálható a  lelkek ciklikus életének gondolata,32 s a test, mint a megismerés 
akadálya33. A neoplatonikusok szerint az Elysium a Holdon van.34

Lucretius szerint is allegorikusán kell értelmezni a Tartaros kínjait, de 6 még 
tovább megy, azt bizonygatva, hogy a lélek a testet elhagyva nem él tovább, 
tehát az igazi pokol a földi életben van, ahol a lélek a szenvedélyek rabja, azok 
kínozzák, gyötrik a lelket.

Boyancé felteszi, hogy mivel a „quisque suos patimur Manes” kifejezés az 
elemek által való megtisztulás35 leírása után következik, a pokol, azaz a tisztulás 
helye nem a mitológia Tartarosa, bánon a légkör alsó rétegei, ahol a lelkek addig 
tartózkodnak, amíg testük van, vagy amíg meg nem szabadultak minden 
szennytől, ami a test miatt rájuk tapadt, ami tehát az eredetileg tűznemű lelket 
elnebezíti, s így nem juthat vissza az aetherbe. Tehát ha a Hadést az atmoszféra

29 F. Plessis et P. Lejay, Oeuvres de Virgilé, Paris, 1913, p. 548. n. 2.
30 Macrob. Comment in Somn. Scip. I. 10.17.
31 Boyancé Varrót tartja a közvetítőnek Platón és Vergilius között, akinek a mestere, 

Antiochos Askalón bevezette a maga platonizmusába a sztoikusok világszcllemél és 
a lélek tázneműségének gondolatát. Op. c it p. 168.

32 Phaidón 70. c.; Aen. Ví. 728. és 745. skk.
33 Phaidón 65. a.; Aen. VI. 731.
34 Servius Ad Aen. V. 735., VI. 887.: Elysium lunarem esse circulam.
35 cf. Proklos, In Platonis rém publ. II. 129.: a lelkek felfelé utazásuk során 12 napig

vándorolnak az elemeken át.
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alsóbb régióival azonosítjuk (ami tehát nemcsak a  földi óletet, hanem az azt 
követő bizonyos „purgatóriumot” is magába foglalja), akkor az ellentmondás fel. 
oldható 36.

Lényegében tehát Anchises beszéde a  (pythagoreus eredetű) platonikus reüi- 
kamációelmélet és a sztoikus világszellem-elmélet ötvözete. Nem világos azon. 
bán, hogy a még ezután születendők lelkei miért tartózkodnak az Blysiumban 
(hacsak az Elysiumot n o n  azonosítjuk valóban a Holddal vagy az aetherrel), 
pedig még kevésbé, hogy hogyan rendelkezhetnek már jövendő életük vonásaival. 
Az ugyan elfogadott nézet volt, hogy a holtak lelkei ismerik a jövendőt37, dg 
arról egyetlen ókori szerző sem tesz említést, hogy kialakult személyiségként 
várnák, hogy újra testet ölthessenek.

Az Anchises-beszéd egyik célja azonban éppen az, hogy megmagyarázza, ho 
gyan lehetséges, hogy Aeneas előtt elvonulnak Róma későbbi kiemelkedő alakjai. 
Ezért ruházza fel őket Vergilius már születésük előtt későbbi tulajdonságaikkal, 
ami határozottan determinista elképzelésre vall. Boyancé azonban nem tartja va
lószínűnek, hogy a lélekvándorlásnak a mű egészével oly nehezen összeegyez
tethető és ellentmondásos tanát Vergilius csak azért mondatta volna el Anchi- 
sesszel, hogy felvonultathassa Róma nagyjait Valószínűnek tartja, hogy ez az 
elmélet Vergilius számára hihető valóság volt38. Az mindenesetre tény, hogy a 
Georgica szerzője még epikureista nézeteket vall: „Félix Qui potuit rerum cog- 
noscere causas, /  Atque metus omnes et inexorabüe falum /  Subiecit pedibus, 
strepitumque Acherontis avari!” (Georg. n . 490-492.) De érdekes módon csak 
a halálfélelemtől való megszabadulás kérdésében epikureista, a  lélek túlvilági 
életét nem tagadja, sőt a csillagok közé jutás sorsát képzeli el számukra: „Scilicet 
huc reddi deinde ac resoluta re len i /  omnia, nec morti esse locum, séd viva 
volare / sideris in numerum atque alto succedcre caelo” (Georg. IV. 224-227.).

3. Az aetherben, a csillagok közt

Tehát, mint láttuk, számos ókori és modem kommentátor igyekszik az Aeneis 
VI, énekét úgy magyarázni, hogy a túlvilágnak legalább egy része nem a föld 
mélyén, hanem a levegőben, a Holdon vagy a csillagok közt volt Azaz megpró
bálták összeegyeztetni a harmadik koncepcióval amely a túlvilág helyét illetően 
az ókorban közismert volt Erre az elképzelésre valószínűleg erősen hatott a keleti 
asztrális túlvilághit Már az egyiptomi piramisszövegek azt tartották, hogy az 
emberi lélek a csillagok közé ju t  A  hellenizmus és a római császárság idején a 
költők kedvelt műfaja volt a katasterismos-történet, azaz istenek, hősök csillaggá 
válása (bár igazán vallási tartalmuk csak az alsóbb néposztályok számára volt). 
A  keleti istenkirályság térhódításával komoly politikai tényezővé vált a kataste-

36 P. Boyancé, op. cit. p. 171.
37 cf. nckyomanteia; vagy ifj. Plin. Ep. 7.27.
38 P. Boyancé, op. cit. p. 174.
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ristnos gondolata. 39 A tömegeknek az a hite, hogy az ember sorsa és a csillagok 
között titokzatos kapcsolat van, még talán a mai napig is élteti a csillagjóslás és 
az asztrálnútológia „tudományát”. Id. Plinius (Nat. Hist. n . 28.) cáfolja a töme
geknek azt a hiedelmét, hogy mindenkinek van egy csillaga az égen, és hogy ez 
gzoros kapcsolatban van az ember leikével, egyéniségei.

platón Timaios c. filozofikus teremtésmítoszában is megtaláljuk ezt az elkép- 
zelést (ami egyébként a görög néphitben is elterjedt lehetett, amint azt a feliratok 
is tanúsítják, pl. ez az athéni felirat a Poteidaiánál elesettekért; „Az éther fogadta 
be lelkűket, testüket a föld”40): a Mindenség, lelkének alkotóelemeiből megal
kotta a lelkeket, ugyanannyit, ahány csillag van, s mindegyiket egy-egy csillagra 
rendelte. A földre jutás csak ideiglenes elválás a csillagtól, a lélek számára a 
legfőbb jó, ha újra hozzájuk emelkedhet41 

A lélek asztrális származását vallják egyes orphikus jellegű aranylapocskák is, 
amelyek az i. e. IV-ITT. században jelentek meg egyes dél-itáliai sírokban. Ezek 
a lapocskák valószínűleg ugyanazt a célt szolgálták, mint az egyiptomi Halottak 
könyve, azaz utat mutattak a beavatottak számára, hogy m it kell tenniük, míg 
lelkűk eljuthat végső lakhelyére. Eme lapocskák szerint a halottnak ki kell je 
lentenie, hogy a földnek és a  csillagos égnek a fia .42 Az orphikusok tanítása 
szerint a lelkek, miután a testet elhagyták, a Hold és a Föld között vándorolnak, 
de nem egyenlő ideig. A gonoszok itt bűnhődnek, az igazaknak pedig a levegő 
legkellemesebb rétegeiben kell bizonyos időt eltölteniük, hogy megtisztuljanak. 
A levegőnek ezt a részét „Hadés ligeteinek” nevezik. A Hold nem mindenkit 
fogad be, de akik oda jutnak, azok az állhatatosság koszorúját kapják. A Holdon 
vannak szakadékok, a legnagyobb a „Hekaté zuga”, itt bűnhődnek azok, akik 
lélekké válásuk után vétkeztek.43

Ide kívánkozik természetesen Cicero nagyszabású látomása is az égi túlvilág
ról, a Somnium Scipionis, az asztrális misztika egyik kiemelkedő alkotása. (Bár 
a De divinatione c. művében az asztrológia ellenfeleként lépett fel.) Eszerint a 
csillagok isteni értelemmel rendelkező lények, a Tejút pedig a kiváló lelkek lak
helye. (cf. Az újpythagoreusok szerint a Tejúttól lefelé kezdődik Dis alvilági 
birodalma.) Macrobius szerint44 az ég kapui a Rákban (az emberek kapuja, itt 
jönnek ki a lelkek a földre) és a Bakban (az istenek kapuja, itt térnek vissza a 
lelkek a halhatatlanságba) vannak. Midőn a lelkek lefelé utaznak a földre, a 
Kratér (Serleg) csillagképnél isznak a feledésből (cf. az alvilági Léthé), s a boly-

39 cf. Suetonius, Caesar, 88. -  a sidus lítium.
40 Inscript. Graeeae, ed. minor, I. 945., idézi F. Cumont, Lux perpetua, Paris, 1949, p,

146. a. 2.
41 Idézi Kákosy L., Egyiptomi és antik csillaghit, Bp., 1978, p. 147.
42 Idézi: F. Cumont, Lux perpetua, p. 277.
43 Plutarchos, De facile in őrbe lunae, 943-944. c., idézi Kákosy L., op. cit. p. 167.
44 Macrob. Commcnt. in Soma. Scip, I. 12.
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gók szféráin keresztül ereszkednek le, mindegyiktől kapva valami emberi tulaj
donságot

Az asztrológia és az asztrális misztika a káldeusok révén terjedt el Keletről 
Itáliába az L e. 1L században jutott el, s bár többször is kiutasították őket Rómából 
(pl. i. e. 139-ben), a káldeusok tanai igen népszerűek voltak nemcsak a nép 
körében, de még a kor szellemi arisztokráciáját is erősen foglalkoztatták. Cicero 
kortársát Nigidius Figulust például tudós asztrológusnak tartották, aki állítólag 
Augustus jövendő pályafutását is megjósolta. Angustus ugyan főpapi minőségé
ben, a régi vallás visszaállításának érdekében ellensége, de mint magánember, ő 
is híve volt az asztrológiának (fogantatásának csillagképe, a Bak pl. légiós jelvény 
lett).

Kákosy hangsúlyozza, hogy az asztrológiának ilyen nagy mértékű elterjedése 
m ár magát a vallást veszélyeztette, hiszen ha a csillagok járásának törvény- 
szerűségei határozzák meg az ember sorsát, akkor hiába könyörög bármiért is az 
istenekhez 4S. (A késői császárkorban épp ezért a legtiszteltebb istenség Isis volt, 
mert azt tartották róla, hogy még a csillagok felett is hatalma van.) Az asztrológia 
elterjedése tehát siettette a régi római vallás visszaszorulását.

II. fejezet
É lők  és  holtak

Minden primitív kultúra népe félt a halottak hatalmától. Halottkultuszuk alap
vető vonása nem a kegyeletes szeretet halottaik iránt, hanem a félelem az elhunyt 
bosszújától, zaklatásától. Ennélfogva legfőbb kultikus tevékenységük arra irá
nyult, hogy kiengeszteljék a gonosz szándékú szellemeket A rómaiak halottkul
tusza is alapvetően a félelemre alapult A  lelkeket jó  szándékú (quiescentes ani- 
mae) és ártó, nyugalmukat n o n  lelő szellemekre osztották. E lelkek bolyongá
sának és rossz szándékának okát általában abban látták, hogy kijelölt idejük előtt, 
erőszakosan ragadta el őket a halál, ezért irigyek és haragszanak az élőkre. Ezek
nek a bolyongó szellemeknek is több csoportját különböztették meg:

a) akiket a halál idő előtt ragadott el (immaturus finis), azaz csecsemők, vá
randós anyák; 46

b) akik erőszakos halállal haltak meg (saevus finis), azaz öngyilkosok, 47 meg
gyilkoltak, sőt egy Numának tulajdonított törvény határozottan megtagadta a ri
tuális temetés jogát azoktól is, akiket villám sújtott halálra (ami mögött talán az 
az elképzelés rejlik, hogy az ilyen ember Iuppiter haragját vonta magára);

c) a temeteüenek (insepulti).

45
46
47

52

Kákosy L., op. cit. p. 230. 
Verg. Aen. VT. 426.
Verg. Aen. VI. 435.



gzeJc közül csak a temetetlenek azok, akiket meg lehet szabadítani attól, hogy 
örök hontalanságra legyenek kárhoztatva, s ezáltal jószándékúvá is tehetők. Ép- 
nen ezért a család tagjainak szent kötelessége volt, hogy halottait az előírt rítus 
l^erint eltemesse, és örök nyugalmára ügyeljen (ius manium48). Ha a sírt meg
bolygatták, ezzel a  halott nyugalmát megzavarták, s ebben az esetben minden 
polgárnak törvény által előírt joga volt az actio sepulchri violati-hoz. Ha pedig 
a halott eltemetése (iusta facéré -  tehát az őt jogosan megillető vallásos cselek
mény elvégzése) fizikai akadályba ütközött (például a vlzbefultak esetében), ak
to t jelképes temetéssel és sírral gondoskodtak lelkének nyugalmáról. Ha valaki 
temetetlen holtra talált, kötelessége volt jelképesen egy marék földet dobni rá. S 
ha valaki mégis temetetlen maradt, lelkének száz évig kellett bolyongania, mielőtt 
bebocsáttatott volna az alvilágba.49

A bolyongó lelkekben való babonás hit adott tápot a nép körében igen elterjedt 
hiedelmeknek és halottidéző praktikáknak. A vulgáris hit Ugyanis sokkal nagyobb 
jelentőséget tulajdonított ezeknek a rosszakaratú szellemeknek, mint a műveltebb 
rétegek. Elterjedt nézet volt egyrészt az, hogy a bolyongó lelkek éppen korai 
vagy erőszakos haláluk miatt irigyek az élőkre és könnyen ellenük fordíthatók,50 
másrészt pedig az, hogy a meghaltak szellemei ismerik a jövendőt így hát a 
holtak leikével való varázslásnak két célja lehetett: rávenni, hogy ártson valakinek 
vagy szóra bírni a jövőt illetően.

A vulgáris hit babonás nézetei szerint korai haláluk miatti haragra leginkább 
a gyermekeknek lehetett okuk, főként ha erőszakos halállal haltak meg. Ezért a 
boszorkányok nemcsak felhasználták ezeket a lelkeket de egyes ránk maradt 
tudósítások szerint ők maguk ölték meg őket áldozatul az alvilági isteneknek. 51 

Hogy ez mennyire elterjedt lehetett, azt a következő felirat is bizonyítja (Corpus 
ínseriptionum Latinarum [a továbbiakban: CIL] VI. 3. 19747.):

„Eripuit me saga manus crudelis ubique 
Cum manet in terris et nocit arte sua 
Vos, vestros natos concustodite, parentes!”

A varázslást többnyire a halott földi maradványainak segítségével hajtották vég
re.52 A szatirikus irodalom gyakori témája volt a halottak csontjait vagy hamvait 
gyűjtő boszorkány.53 Ezt az a hit táplálhatta, hogy a halottból nem távozik el 
azonnal a lélek, ezért „busto tepido” kaparják ki a csontokat34

48 Erről részletesen ír Cicero, De lég. 2. 22.
49 Verg, Aert VI. 326. skk.
50 Valerius Flaccus kifejezetten azt állítja, hogy a meggyilkoltak lelkei engedélyt 

kapnak, hogy visszatérjenek a másvilágról, és bosszút állhassanak (Argon. III. 389.).
51 cf. Cic. In Vatinium 14.
52 A.-M. Tupet, Rites magique dans rAntiquité romaine, in: Aufstieg und Niedergang 

dér römischen Welt, II. 16, 3. Hgg. von ÍV. Maase, Berlin-New York, 1986, pp. 
2658-2662.

53 Hor. Sat. I. 8. 22., Epod. 17. 48.; Tibullus I. 2. 46.; Ovid. Her. VI. 89.
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Bár ezeket a babonákat a szerzők többsége úgy emlegeti, mint amelyekben 
csak a műveletlen nép hitt, mégis bizonyos mértékig a művelt, arisztokratikus 
körökben is előfordultak. Cicero említi, hogy Appius Claudius Pulcher, az 5 4 , 
év consula nekyomanteiával foglalkozott (azaz holtak megidézésével, abból a 
célból, hogy jóslatot kérjen tőlük): »meus amicus Appius víjzfopcivrEia facie- 
bat. ” 54 5 5  Iljabb Plinius is elmesél néhány kísértethistőriát, 56 amelyek közül az egyik 
állítólag Curtius Rufusszal esett meg: megjelent előtte egy szellem és megjöven
dölte a sorsát. A többi történet hősei nem kevésbé híres és művelt emberek, sót 
az egyik kísértetjárásnak maga Plinius is tanúja. Sőt kijelenti, hogy ő maga is 
hisz ezekben.

A halottnak kijáró kultikus tiszteletadás lényege is tulajdonképpen a halottaktól 
való babonás félelem eredménye, s a rómaiaknak abban a hitében fogható meg, 
hogy a lélek továbbra is él, aki pedig él, annak szükségletei vannak, ha pedig 
ezeket a szükségleteket nem elégítik ki, akkor a lelkek az élőket zaklatják. A 
kultikus ételáldozat nyilván annak a naiv elképzelésnek a továbbélése, hogy a 
bolt lelkének ugyanúgy táplálékra van szüksége, mint az élőknek (hiszen attól a 
gondolattól sem tudtak elszakadni, hogy valamiféle testtel rendelkezik).

Természetesen ez az ételáldozat az idők folyamán jelképessé vált. Aeneas pél
dául apja halálának évfordulóján bort, tejet, vért és virágokat áldoz.5 7  58 A bor 
Bacchusszal, a tavasszal feltámadó istennel összefüggésben azt a gondolatot su
gallja, hogy miként a természet és a virágok tavasszal újjáélednek, éppúgy a 
halál sem végleges, az emberre új élet vár. A vér az élet egyik nélkülözhetetlen 
princípiuma, az anyatej szintén összekapcsolódik az élet fogalmával. Láthatjuk 
tehát, hogy ezekkel a jelképekkel az életnek a halál feletti diadalát igyekeztek 
(persze inkább maguknak, mint a halottnak) bizonyítani. Vergilius még tovább 
viszi a szimbolikus ábrázolást azzal, hogy a halott szelleme nem jelképesen fo
gyasztja el az áldozati lakomát, hanem kígyó alakjában59 valóságosan megjelen
ve.

Tulajdonképpen a halotti tor (silicernium) is ehhez hasonló szerepet töltött be: 
a család tagjai együtt étkeztek az elhunyttal, tehát mintegy továbbra is köztük 
élőnek tekintették. Előkerültek olyan sírkövek is, amelyek az elhunytat kerevetre 
dőlve, családja körében étkezve ábrázolják. A temetéssel kapcsolatos szertartások 
után vízzel és füstöléssel tisztulási szertartást végeztek, mivel a halottal való

54 F. Cumont szerint (Lux perpetua, Paris, 1949, p. 307.) a keleti asztrológia hatására 
azt tartották, hogy a testtói brutálisan elválasztott lélek továbbra is hozzá van kötve, 
egészen a halálnak a horoszkóp által meghatározott idejéig.

55 Crc. Tűse. disp. 1637.
56 Plin. Ep. VII. 27.
57 Verg. Aen. V. 73-105.
58 Horn. Od. XI. 96.: a holtak árnyai igyekeznek az áldozati állat véréhez jutni, hogy 

beszélhessenek az élőkkel.
59 cf. még a Halotti szimbólumok című fejezetben!
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érintkezés tisztátalanná teszi az élőket. Majd kilencednapra újabb áldozat és la- 
koina következett. Ettől kezdve a halott szellemét minden évben Aeneashoz ha
sonlóan halotti évfordulós szertartásokkal mintegy istenként tisztelték.

halottak tiszteletét államilag előírt ünnepek is biztosították. Ezekről Ovidius 
fasti c. művében elég részletesen számol be, s szerencsére nemcsak az állami 
Itultuszt és előírásokat ismerteti, hanem a népi hagyományokból táplálkozó ba
bonákat és hiedelmeket is, amiről jóval kevesebb forrással rendelkezünk.

Mielőtt azonban rátérnénk ezeknek az ünnepeknek az ismertetésére, vissza kell 
térnünk a jó, illetve ártó szellemek kérdéséhez. A rómaiak szemében a halottak 
[elsőbbrendű szellemi lények, sőt istenek voltak, akik ismerik múlt és jövő titkait 
egyaránt. Ha jó  szándéknak, segíthetik az élőket, álmukban megjelenve tanácso
kat, sőt parancsokat adhatnak nekik .60 Ezek a jó szándékú szellemek a Manes, 
akik mint egy-egy család védő istenei, a család őseinek megistenült szellemei. 
A halotti szertartásokon az ő képmásaikat (imagjnes maiorum) hordozták a menet 
elején (sőt, gyakran színészek öltötték magukra ezeket), így kérlelvén ezeket a 
szellemeket, hogy fogadják be maguk közé az imént elhunytat. Festus szerint 
(1 4 6 . L.) a Manes neve azzal magyarázható, hogy ezekről az istenekről azt tartják, 
hogy szétáradnak (máhare) a levegő és a föld elemein. Plutarchos (Quest. Rom. 
52.) szerint a manis a bonus szinonimája (az immarüs ellentéteként), voltaképpen 
eufémizmus az alvilági hatalmak jóindulatának megnyerésére.

Vergilius a Manes szót gyakran metonimikus értelemben használja:
a) a halottak lakhelye (sub imos Manes, Aen. IV. 387., XI. 181., XII. 884.);
b) di inferi, a di superi ellentéteként (Aen. XH. 646.);
c) az ítélet, amely a halott lelkére az alvilágban vár (quisque suos patimur 

Manes; Aen. VI. 743. [cf. korábban Servius magyarázata]).
Voltak azonban a holtaknak ijesztő, kísértetszerű szellemei is, akik (a fentebb 

ismertetett okok miatt) nem leltek nyugtot az alvilágban, s gyakran csontvázként 
(nudis ossibus) rémítgették éjszakánként az embereket. Ezeknek Lárváé vagy 
Lemures volt a nevük.

ALemuria (máj. 9., 11., 13.) ünnepnek éppen e kísértetek távoltartása volt a 
célja.61 Nagyszabású aitiológiai művében Ovidius Mercuriust, a lelkek alvilági 
kísérőjét kéri meg, hogy magyarázza meg a Lemuria szó jelentését, és így ismét 
alkalma nyílik Remus halálának legendáját felidézni. De a Remuria > Lemuria 
változás nyelvileg megalapozatlan. Valószínűbb, hogy a görög lemuros (falánk) 
és lamia (kísértet) szavakkal függ össze .62 Hogy a varázslatot éjjel kell végre
hajtani, ebben ugyanúgy nincs semmi meglepő, mint abban, hogy az alvilági 
hatalmaknak fekete állatot kell áldozni (analógiás áldozat). Aki az áldozatot be

60 cf. Aen. II. 270. skk„ V. 719. skk.
61 Ovid. Fasti V. 420-492.
62 Az alvilág egészében véve falánk, igyekszik mindenkit elnyelni, elragadni, s ebbűi 

származik az alvilág urának gazdagsága (cf. Dis páter etimológiája), ezért helyez) 
Vergilius a Harpyiakat ( > Cipjuíyoj = elragad) az alvilág bejáratához.
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mutatja, sötét (1) babszemeket dobál a háta mögé, amit a lélek a háta mögött 
összeszed (helyettesítő áldozat).

Ezzel szemben a Feralia (febr. 21.), a Parentalia kilencedik, befejező napja 
(éppúgy, mint a temetést követő kilencedik nap szertartásai) a Mancs, a Di pa- 
rentcs tiszteletére rendelt kollektív ünnep.03 Az ezt követő Caristia vagy Cara 
cognatio családi lakomája felel meg a  sírnál tartott második halotti tornak, ame
lyen a család elhunyt tagjai rs je le n  voltak”.

Ovidius szerint a Parentalis eredete éppen Aeneasnak apja (parens!) szelleme 
tiszteletére hozott áldozatára vezethető vissza. A halotti szertartások alkalmából 
lezajlott „ludi”-nak a görögöknél is élő hagyománya így római igazolást, és ez
által nemzeti eredetet nyert Boyancé felteszi, hogy mind Veigiliusnak, mind 
Ovidiusnak Varró szolgált forrásul. S ő t Wagenvoort úgy véli, hogy Aeneas imája 
(Salve, sancte páter... Aen. V. 80.) nem más, mint a parentatio alkalmából el
mondott imaformula, amit Vergilius visszavetít a múltba.63 64 A Lemmiát azonban, 
amelynek az az alapja, hogy a holtak szellemei rosszakaratúak, Vergilius meg 
sem említi. Közös vonása volt a két halotti ünnepnek, hogy ezeken a napokon 
nem lehetett házasodni, nem éghetett a tűz és a templomokat zárva tartották.

A Parentalia ünnep érzelmileg kettős jellegű volt. Aeneas is így beszél a kö
zelgő halotti évfordulóról; (Aen. V. 49-50.) „Iamque dies . . .  adest quem semper 
acerbum / semper honoratum . . .  habebo” 65

A Parentalia ünnepén végzett szertartások neve parentatio (a hozzá tartozó ige: 
parentare) volt, ami tulajdonképpen a di Mancs tiszteletére kollektiven végzett 
áldozatot jelentette.66 Eredetileg valóban kollektív ünnep volt, de egy i. sz. 4-ből 
ránk maradt felirat tanúsága szerint már a császárkor elején megkezdődött az a 
folyamat, hogy a kiemelkedő személyiségek tiszteletére „Parentatio privata”-t is 
bevezettek, amely tulajdonképpen nemzeti gyásznap volt, s ugyanazok a szabá
lyok vonatkoztak rá, mint a kollektív Parentalia-ünnepre:

.. Augusti filium, divi nepotem , . .  [coucenserunt] oportere ex ea die, qua 
eius decessus nuntiatus esset usque ad eam diem qua ossa relata atque condita 
iustaque eius manibus perfecta essent, cunctos veste mutata, templisque .. .  cla- 
usis, convictibus sese apstinere . . .  caverique, ne quod sacrificium publicum neve 
quae supplicationes nive sponsalia . . .  postea in eum diem . . .  f ian t . , utique eo 
die quodannis publice manibus eius per magistratus . . .  parentetur”.

63 Ovid. Fasti n . 532. skk.
64 H. Wagenvoort, The Parentatio in honour of Romulus, in: uő.\ Studies in Román 

Literemre, Culture and Religion, Leiden, 1956, p. 290., idézi: Boyancé, op. c it p. 
148.

65 cf. Verg. 5. ccloga: Daphnisnak, mint halandó embernek a siratása, s mint istennek, 
ujjongó dicsérete; vagy a később megjelenő Cybelékultusz Attisának e Is íratása, 
majd a feltámadása fölött érzett öröm.

66 cf. „dís manibus communibus” ILS 7872.
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(Caius Caesar kenotáfiuma, i. sz. 4. Pisa, lnscriptiones Latinae Selectae [a 
továbbiakban: ILS] 140.)

Sőt, Augustus Geniusát már életében tisztelni kezdték: Naibóban egy i. sz. 
1 3 -ból való felirat hirdeti, hogy a város népe arra kötelezi magát, hogy csá
száruk isteni hatalmát minden évben megünneplik: .. Caesari divi f. Augusto

coniugi liberis gentique eius ...  pleps Narboniensium aram . . .  posuit, ad quam 
qUút annis V im . K. Octobr. . . .  hostias singulas immolent e t . . .  ad supplicandum 
duinini eius tbus e tv inum  . . .  praestcnt . . .” (ILS 112.)

A di Manes és a  Genius fogalma nem különült el élesen. Aeneas is, midőn 
atyja megistenült szellemének (Manes) áldoz, a megjelenő kígyót Anchises Ge
nusának véli, s nem véletlenül, mert erről a felsőbbrendű szellemi lényről azt 
tartották, hogy az embert védő szellemként egész életén át kíséri, s még holta 
után is sírjánál marad. A feliratokon is gyakran szerepel a „Genio” a  „dis Ma- 
nibus” és a dis paientium kifejezés mellett (ILS 8047-41052., 1523.), sőt ily mó
don is: dis genitoribus (ILS 1078.). Mindhárom kifejezés szerkezete mindig azo
nos, utána az elhunyt neve áll genitivusban. Több felirat azt is hangsúlyozza, 
hogy a Manes alvilági istenek: „deis inferum parentum” (ILS 7999.), „dis inferis 
sacrum” (ILS 8000., 7877.).

A sírok a rómaiak szemében szent helynek (sacrum) számítottak. A sírkövek 
dis manibus sacrum” felirata tehát annyit jelentett „dis manibus locus occupa- 

tus” (ILS 8005.), vagy: „hűire locum monumentumque diis manibus do legoque” 
(ILS 8004.), tehát a helyet más, világi célra felhasználni nem lehetett. A kifejezés 
egyébként olyannyira elterjedt lehetett, hogy a legtöbb esetben rövidítve találjuk 
meg a feliratokon (d. m., d. m. s., dis mán. sac.), hiszen mindenki számára világos 
volt, mit jelentenek. A  sír szentségének állandó hangsúlyozása azzal a már em
lített hiedelemmel is szoros összefüggésben lehetett, hogy a sír megbolygatása, 
a test megcsonkítása rossz hatással van az ott lakó lélekre, ezért sok sírfelirat 
tartalmaz ezzel kapcsolatos fenyegetéseket, főleg az így megbolygatott lélek 
bosszúját helyezve kilátásba, vagy azt kívánva, hogy ugyanolyan őrük nyugta
lanságra legyen ítélve a sírgyalázó lelke is, be ne fogadja a túlvilág:
„Quí hoc titulum sustulerit, habeat iratas umbras qui hic positi sunt” (ILS 8199.) 
„siquis laescrit, ucc superis comprobetur nec inferi recipiant et sit ei terra gravis” 

(ILS 8190.)
„Quisque manes inquetaberit, habebit illas iratas” (ILS 8201.)
„Quod si quis ossa eius preiecerit aut hanc aram apstulerit, habebit sacra Isidis 

illius quieta irato” (ILS 8179.)
„Qua si quis violaverít aut inde exemerit, opto ei, ut cum dolore corporis longo 

tempore vivat et cum mortnus fiierit, inferi eum non recipiant” (ILS  8184.) 
„Quisquis huic sepulchro nocere conalus fiierit, manes eius eum exagitent” (ILS 

8200.)
Gyakoriak az ilyen egyszerű kérések is: „rogo ni noceas”, „ne tangito, reverere 

manes deos”, „nolei violare”, „rogo ni velitis ossa mea violare” (ILS 8172-8174., 
8178.).

Nem a kegyelet, hanem a félelem hajtotta az egyszerű népet akkor is, amikor 
békét és nyugalmat kívánt az eltávozottnak. Az imént idézett átok ellentéte („sit
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tibi terra levis”) annyira gyakori fordulat, hogy később a kereszténység is átvette, 
s azóta is használjuk, anélkül, hogy a legtöbben akár csak sejtenék is, hogy a 
kereszténység eszméjétől oly távol álló gondolat húzódik meg mögötte, ti. hogy 
szívesen maradjon az elhunyt a föld alatt, s ne jöjjön vissza kísérteni, azaz quies- 
cens anima legyen. Ehhez hasonló kívánságok még; „bene quiescas”, „ossa / 
cineres quiescant” (ILS 7960-7998., 8147.).

A sírfeliratok nagy része azt is igyekszik igazolni, hogy az elhunyt kegyes 
életet élt itt a földön („vixit pie”, „fratri / parenti /  amico piissimo / pientissimo”), 
néha még azt is hozzáteszik, hogy épp ezért a halál után is boldogság vár rá, 
nem közömbös tehát, hogyan é lt

„vixi quod volui semper bene pauper honeste 
fraudavi nullum, quod iuvat ossa mea” (ILS 2028.)

Ezt az elképzelést már csak egy lépés választja el a misztériumvallások feltáma- 
dáshitétől, bár itt már nem esik szó az elhunyt érdemeiről, mert a beavatott a 
rítusok pontos betartása által menekül meg az örök haláltól (bár ahhoz, hogy 
valaki beavatott lehessen, bizonyos erkölcsi normáknak mégis eleget kellett ten
nie, de minthogy ezek a normák a rómaitól elég távol álltak, a rómaiak nem is 
tekintették erkölcsnek),67 68 és így jobb sorsot remélhet, mint amiben a földi küz
delmes élet során része vo lt6® A Cybelé-kultusz elterjedésével olyan feliratok is 
megjelentek, amelyek szerint az elhunyt lelke szinte eggyé válik magával az 
istennővel, akit a Terra Materrel azonosítottak, s így maga is halhatatlan lesz: 
„Cinis sum cinis terra est, terra dea est ergo ego mortua non síim” (CIL VI. 

29609.)
„Mortua hic ego sum et sum cinis, is cinis terra est Scin est Terra Dea, ego sum 

dea, mortua non sum” (ILS 8168.)
.. quod fueram, non sum, séd rursum erő quod modo non sum” (CIL VI. 13528. 
v. 15.)
Más jellegű feliratokban is találhatunk ilyen szójátékokat, de ezek legtöbbjének 

érdekes módon éppen ellenkező célja van: az elhunyt egyes szám első személy
ben kissé paradox módon azt bizonygatja, hogy nem él, így megszabadult minden 
gondtól. Ez a gondolatmenet Cicero fejtegetésének vulgáris, és a szójáték miatt 
egyben kissé mulatságos változata (cf. fentebb: ha sem a lélek, sem a test nem 
él tovább, nincs ami érzékelhetné a  halál nyomorúságát):

„Non fin, fűi, non sum, non desidero” (ILS 8162.)
„Non fűi, fűi, memini, non sum, non curo” (ILS 8163.)
„Non fueram, non sum, nescio, non ad me pertin”. (ILS 8165.)
„Olim non fuimus, nati sumus, unde quieti / nunc sumus, ut fuimus, cura 

relicta vale” (ILS 8166.)
Bár az Aeneis ellentmondani látszik annak az elméletnek, hogy a halottak gond
talanul élnek: „curae” non ipsa in morte relinquunt” (VI. 444).

67 „sorté m őrt is eximens”, CIL VI. 1779., „in aetemum tenatus", ILS 4152.
68 „dum explesset fati sui laboréin, meliora sibi sperans”, ILS 9093.
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Ezek a feliratok lényegében nem csak az arisztokratikus körök filozofikus túl
világáról nem vesznek tudomást, hanem a régi római hitbe beépített, a görög 
hagyományból átvett túlvilágképről sem. Praktikus meggondolások alapján 
ugyanarra a végkövetkeztetésre jutnak, mint Lucretius: az élet után ugyanúgy 
nincs semmi, mint az élet előtt

Gyakori fordulat a sír biztonságának említése is („perpetuae / aetemae secu- 
ritati” , ILS 8027-8030.), sőt egy helyen (ILS 8026.) a szokásos dis manibus he
lyett dis securitatis szerepel. A secunis szó alapjelentéséből kiindulva ez azt fejezi 
ki, hogy a  halott mentes minden gondtól. Ez jelentheti egyszerűen csak a z t  hogy 
a földi élet materiális gondjaitól megszabadult de gondolhatunk arra is, hogy a 
tiszta lelkeknek nem kell azokat a kínokat elszenvedniük, amit a bűnösöknek, 
tehát megszabadultak a bűnhődés gondjától.69 70

A beavatottak számára a „securitas ”4  a misztériumok biztosítják: „Inclytus 
sacrorum cultor secure quiescis; „Sacris cymbala concrepui . . .  securus morte

•  »»70quiesco .
Cumont felhívja a figyelmet hogy a securitati perpetuae dedikációnak a görög 

sírfeliratokon nincs nyoma, s felteszi, hogy a latin feliratokon a filozófia hatására 
jelent meg, amely szerint a boldog élet előfeltétele a securitas, s ezt vetítették 
ki a halálra is, amelynek boldogsága szintén a gondoktól való mentesség függ
vénye71

Brelichnek ezzel szemben az a véleménye, hogy a rómaiaknak nem volt pozitív 
balhatatlansághitük, csak a halál abszolút negatív állapotát nem tudták másképp 
kifejezni, mint mítoszaik alvilágképével.72

A filozófia megjelenése a sírfeliratokon abban merül ki szerinte, hogy azt bi
zonygatják: az életben van ugyan jó  is, de sok a rossz, s ettől a halál megszabadít 
(ami ezért pcrpctua libertás), a securitas és a quies pedig az élet két legrosszabb 
fogalmának, a cura és a labor hiányának pozitív megfogalmazásai.73

Említettem már, hogy a di manesnek a géniusszal való összeolvadása, össze
keveredése folytán, vagy pedig mert nem tudták elképzelni a lelket a test nélkül, 
igen elterjedt hiedelem volt, hogy a lélek örökre a sírban, vagy annak közelében 
marad, ez lesz az örök lakhelye (dotnus aetema, ILS 8077-8081.):
„[eo] cupidíus perpoto in monumento meo, quotl dormiendum et peimanendum

heic est mihi” (ILS 8154.)

69 cf. F. Cumont, Le symbotisme fiméraire, Paris, 1942, pp. 356-359.: cf. CIL, XI. 
207.: ^*cenam non sentio naortis, poena fűit vita; requies mihi morte parata est;” 
idézi: Cumont, op. c it p. 358. n. 5..

70 Mindkettőt idézi Cumont, op. cit. p. 356. n. 6.
71 cf, Cumont, Le symbolisme funéraire, Paris, 1942, p. 358. cf. Cicero, Tűse. disp, V. 

15. 42.; „Securítatem appello vacuitatem aegritudinis, in qua vita beata posita est”; 
idézi Cumont, U O . n. 1..

72 A. Brelich, Az ókori latin sírfeliratok világnézeti háttere, Pécs, 1936, pp. 4-6.
73 A. Brelich, op. c it p. 10.
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„Haec est actema domus et perpetua felicitas et de omnibus meis hoc solum 
meum” (ILS 8152.)
A feliratok egy igen nagy csoportja csak azt tartalmazza, hogy ki állította és 

kinek az emlékére, a d. m. s, vagy a bene mereoti kifejezéssel, A  halottól való 
búcsűzás kifejezése is nagyon sok táblán szerepel, ugyanazokat a szavakat vésik 
kőbe, amelyeket az elhunyt temetésén mondanak: „Vale! (H)ave!”

Szintén gyakori, hogy nem a hozzátartozók szólnak a halotthoz, hanem a halott 
az élőkhöz, mint ezt már a sírgyalázókra mondott átkok esetében láttuk. Termé
szetesen rokonaiknak jó t kívánnak, s mint megistenült lényektől, hozzátartozóik 
joggal várhatják tőlük, hogy a nemzetség érdekeit az isteneknél képviseljék: 

„Dii vobis bene faciant, amiéi et parentes, habeatis deos propitios; salvi huc 
ad alogiam veniatis, hilares cum omnibus’* (ILS 8139.)

Ezzel a felirattal kapcsolatban még egy érdekességre figyelhetünk fel. Az el
hunyt szelleme örvendezésre, és nem gyászra szólítja fel az élőket74. Ez a jelenség 
csak azzal magyarázható (cf. Cicero; bár ez a kevésbé valószínű), akár az orp- 
hixmus vagy más, keleti misztériumvallások hatására széles körben elterjedné 
vált, hogy a halál nem rossz, sőt, az igazi boldogság a halál után vár a lélekre. 
Az „alogia” említése is megerősíti azt a feltevést, hogy itt a misztériumvallások 
hatásáról van szó, hiszen például a dionysosi misztériumok tanítása szerint a 
beavatottak túlvilági jutalma (cf. „salvi huc .. .  veniatis”) az őrök mámor.

A keleti misztériumok nagyfokú népszerűségét bizonyítja az olyan jellegű fel
iratok nagy száma is, amelyeken a halott a lelkét valamely meghaló, majd hal
hatatlan istenként új életre támadó hősnek vagy keleti istenségnek ajánlja (bár 
igazán eltetjedtté ez csak az i. sz. I-II. századtól kezdve válik);
„Herculi invicto et dibus omnibus deabusque sacrum pro salutem imp. L. Sept 

Severi.. ” (ILS 2184.)
„. . .  Sol invictus Mithras . . .” (ILS 4188—4270.)
Eme istenek „invictus” jelzője egyáltalán nem harciasságukat hivatott hidetni, 
hanem azt az emberek számára oly vonzó tulajdonságukat, hogy a halál nem 
tudott úrrá lenni rajtuk.

A feliratok azt is jól tükrözik, mennyire elterjedt volt az a nézet, hogy a ha
lottat, azaz annak megistenült lelkét méltán illeti meg a tisztelet „animae sanctae 
colendae d. m. s.” (ILS 8006.), „Accipe nunc, fráter, supremi munus honoris” 
(ILS 2793.). A leggyakoribb mégis ez a fordulat „coniugi / amico / marito bene 
merenti” (ILS 7893., 7906., 7925., 7936., 8002., etc).

74 cf. még: „Amice, lude, iocare, veni” (ILS 8140.)
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IH. fejezet
H alotti szim bólum ok

A halottakat általában az egész hellenisztikus és római kor folyamán ugyanúgy 
ábrázolták, mint az élőket, csontvázak vagy hullák ábrázolása nagyon ritka volt. 
Az ún. halál tánc-motívum jóval későbbi, s kiteljesedése a középkorra tehető. 
Miként a görögök és az etruszkok, a rómaiak is többnyire harmonikus jelenetek 
keretében ábrázolták halottjaikat

Ellentétben a görög hagyományokkal, mind az etruszk, mind a római ábrázolás 
igyekezett a halott arcvonásait hűen, felismerhetően visszaadni. Törvény szabá
lyozta, hogy mely családok készíthettek elhunyt tagjaikról halotti maszkot (ius 
irnaginum; ez a jog eleinte csak a patríciusokat illette meg, ugyanis a törvény 
szempontjából csak nekik lehettek őseik). A maszkokra gyakran felvésték a halott 
legnevezetesebb tetteit is.

Miként a mítoszok elvesztették eredeti értelmüket, s a műveltebb rétegek igye
keztek azokat allegorikusán értelmezni, ugyanígy a sírok és szarkofágok dom- 
boimŰveit, isteuábrázolásiait, mitikus jeleneteit is kezdték allegorikus ábrázolás
ként felfogni. Hiszen ezeket az eléggé költséges halotti emlékműveket csak az 
a gazdagabb réteg engedhette meg magának, amely már az i. e. I. század kezdetén 
is csak vénasszonyoknak való mesének tartotta a mitológiát így lassan egy új 
szimbólumrendszer kapcsolódott a régi istenalakokhoz, s ehhez a folyamathoz 
nagy mértékben hozzájárult Kelet erősödő hatása.

Az egyik leggyakoribb szimbólum, a szárnyas alakok ábrázolása ahhoz a túl- 
világképhez kapcsolódik, hogy a lélek halála után az aetherbe, a csillagok közé 
tér vissza. Az aetherbe felszálló lelket gyakran ábrázolták lepke vagy madár alak
jában. Ez a szimbólum igen régi, és a Földközi-tenger medencéjében általánosan 
elterjedt volt, a lelkek ég felé szárnyalása szinte közhelyszerű volt az irodalomban 
is.75 A legrégebbi görög elképzelések szerint a szárnyas nőalakok, a szirének is 
a holtak lelkei, a lélekmadár koncepció mitológiai megjelenési formái, akiknek, 
miként a telkeknek is, táplálékra van szükségük, ezért csalogatják az embereket 
énekükkel.76

Thanatos és Hypnos is szárnyas alakok, a Nyx és Erebos gyermekei, egyikük 
a halál, másikuk az álom megszemélyesítője. A görög ikonográfiában egyikük 
fehér, másikuk fekete, s ketten vezetik az elhunyt lelkét.77 Ez az ábrázolásmód

75 F. Cumont, Le symbolisme funéraire des Romains, Paris, 1942, p. 109.; a 
lepkeszimbólumról p. 319. és 346.; irodalmi ábrázolása pl. Verg. Georg. IV. 226.
„ ... viva volare sideris in numerum....”; Cic. Somn. Scip. 3.14. „ ... e corporum 
vinculis , . .  evolaverunt”; Ovid. Met. XV. 457. .. verum etiam volucres animae
síim us...M

76 F. Cumont, op. cit. p. 327.
77 P. Lavedan, Diclionnaire illustré de la mylhologie et des antiquités grecques et
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óhatatlanul is Serviusnak már idézett magyarázatát juttatja eszünkbe az ember 
jó  és rossz geniusáról.

A sírköveken, szarkofágokon mégis a szárnyas Erós (Cupido) alakja a légy- 
gyakoribb, s nemcsak gyermekek sírján (ahol a halott gyermek azonosul Erós- 
sal), hanem felnőttekén is. Ezek a halott mellett ábrázolt szárnyas istenalakok az 
istenné vált lelkek jelképei is, ilyen minőségükben jelennek meg a túlvilági la
komák ábrázolásain i s 76. Ezeknek az Erős-oknak kialakult, állandó ábrázolás- 
módjuk volt. Többnyire állva alvó, fejüket lehajtó alakok, keresztbe vetett lábbal, 
s egyik kezükkel egy, a halhatatlanságot szimbolizáló koszorút emelnek magasra, 
a másikban pedig lefelé fordított fáklyát tartanak (amely a kihunyt élet jelképe), 
így akarva kifejezni a halál fölötti győzelmet (cf. versenyek győzelmi koszorúi)19. 
Az alvó Erősök szimbolikájában tehát egyszerre ju t kifejezésre a sírban való örök 
pihenés gondolata (eleinte még fekve ábrázolták őket) és a boldog halhatatlanság 
gondolata.80

Az örök álom legkorábbi és legkézenfekvőbb kifejezésmódja valóban a halott 
fekvő ábrázolása volt, amelynek legkorábbi keleti előfordulását az egyiptomi mú
mia formájú szarkofágokon Figyelhetjük meg. A rómaiak az etruszkoktól vették 
át ezt az ábrázolásmódot A halottat sohasem merev hullaként fekve ábrázolták, 
hanem mintha csak aludna, tagjai lazán csüngenek, feje hátrahajlik, szája szét
nyílik, gyakran még a szeme is nyitva van, csakhogy elkerüljék azt a látszatot, 
hogy halott Nem halt meg, csak alszik, s új életre fog ébredni, mint a feltámadó 
istenek (pl. Atlis). 81

Gyakran találkozhatunk félig fekvő alakokkal is. Ez m ár az etruszk művészet
ben is sűrűn előfordul, párhuzamosan azzal a törekvéssel, hogy az elhunytat minél 
élethűbben ábrázolják, ami teljesen fekvő helyzetben nem volt könnyen kivihető, 
így tehát ezek az alakok félig kifelé fordulva egy párnára támaszkodtak. Az arcuk 
így valóban jól felismerhetővé vált, de nem voltak többé képesek kifejezni az 
örök álom és az új életre ébredés szimbolikáját Ezen a fogyatékosságon úgy 
segítettek, hogy a halottat istenek vagy héroszok attribútumaival látták el, vagy 
maguknak a héroszoknak a képmásait helyezték melléjük, leggyakrabban Hercu- 
lest, a Dioscurosokat és Eróst (Hercules attribútumaival), hiszen ezek a héroszok 
testesítették meg az embernek azt a reményét, hogy bár földi halandóként szü
letett, mégis elnyerheti a halhatatlanság koszorútját Hercules attribútumai, az 
oroszlánbőr, a göcsörtös bunkó, a scyphus jól felismerhetőek és könnyen ábrá- 
zolhatóak voltak, ezért ezek voltak a  legkedveltebbek. A felkönyöklő, scyphust 
tartó alak így már tulajdonképpen olyan volt, mint egy lakomázó római, ezeken

romaines, „Mórt” szócikke, p. 656.
78 F. Cumont, op. c it p. 347. és 407.
79 F. Cumont, op. cit. p. 391. és 409.
80 F. Cumont, op. c it p. 408.
81 F. Cumont, op. c it  pp. 388-390.
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óz ábrázolásokon tehát az örök álcán és nyugalom gondolata összefonódott az 
ölök túlvilági lakomázás és mámor fogalmával. 82

A halotti szimbolikában igen elterjedtek voltak különböző állatok és növények 
is, mint már a szárnyas alakok esetében láttuk. A köztudomásúan legmagasabbra 
szálló madár, a sas például kifejezetten az elhunyt apoteózisát jelenti, ugyanis 
Keleten azt tartották róla, hogy a Nap madara, s az a feladata, hogy a lelkeket 
visszavigye oda, ahonnan jöttek, azaz a Napba. Ezzel összefüggésben gyakran 
díszítették a halotti sztéléket, szarkofágokat Ganymédés elrablásának jelentével, 
azaz a lélek felemelkedésének mitikus megjelenítésével. Ezeken néha a sas he
lyett szárnyas Erós szerepel, ami megerősíti a mítosz allegorikus értelmezésének 
helyességét.83

A tűzuemű aether szimbóluma a keleti misztériumokban az oroszlán is (cf. 
Cybelé kíséretében), amely többnyire a sztélék legtetején helyezkedik el, ezzel 
is kiemelve az ég felé törekvés vágyát Gyakran más szimbólumokkal együtt 
szerepel, s ezek együttesen a léleknek az elemeken keresztül való megtisztulását 
és felemelkedését jelképezik (a vizet legtöbbször delfinek vagy Neptunus jelenítik 
meg, az aethert az oroszlán mellett a Nap, a Hold, a csillagok is kifejezhetik). 
Néha pedig egész egyszerűen csak a sír védelme az oroszlánok feladata a sír- 
gy aláz ók vagy kóbor lelkek ellen.84

Nem ritka jelenség a szarkofágokon vadászatok ábrázolása sem, amelyeken a 
zsákmányállat oroszlán vagy vadkan. Ahogy Hercules munkáinak esetében, itt 
is az élet nehézségeivel való szembeszállásnak és azok legyőzésének allegóriá
jával állunk szemben. Az oroszlán vagy a vadkan itt a halál jelképei, amelyet 
az embernek le kell győznie.85

A földön csúszó-mászó, repedéseken eltűnő kígyót régóta azonosították a ha
lottnak a testtel együtt fold alá kerülő leikével. A családi Larari uniókban kígyó 
alakban ábrázolták a Geniust is, amelyről a köztársaság-kortól kezdve -  helle
nisztikus hatásra -  azt tartották, hogy az ember szellemének az a része, amely a 
halál után nem marad a sír mellett, hanem az aetherbe emelkedik, ellentétben az 
„umbra”-val, amely a föld mélyére kerül. Nem meglepő tehát, hogy a kígyó 
megjelenik a halotti ábrázolásokon, gyakran maga az alvó alakként ábrázolt halott 
tartja kezében.86

Ezenkívül találkozhatunk még a halotti ábrázolásokon kutyákkal és lovakkal 
is. Mivel a halott lelke a túlvilágon azzal foglalkozhat, amit a földön legszíve
sebben tett, s ezek az állatok általában dédelgetett kedvencek voltak, leikül el
kíséri gazdájukat a túlvilágra is (ebből következően gyakran előfordult az is.

82 F. Cumont, op. c í l  pp. 414-417.; az örök álom és a túlvilági lakoma kapcsolatához 
p. 371, is.

83 F. Cumont, op. cit. pp. 337., 154., 97.
84 F. Cumont, op. cit. pp. 157-159.
85 F. Cumont, op. cit. p. 455.
86 F. Cumont, op. cit. pp. 392-395.
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hogy kedvenc kutyájával vagy lovával együtt temették el az elhunytat). Ez imp
likálja azt a felfogást, hogy az állatok lelkére ugyanaz a sors vár, mint az em
berekére, amin non  kell csodálkoznunk, főként ha tekintetbe vesszük, hogy a 
pythagoreusok lélekvándorlástana szerint az ember lelkének büntetésből olykor 
állatokban kell folytatnia az életét.87

A  növények közül az örökzöldek előfordulása a leggyakoribb, mint az élet 
győzelmének szimbóluma a halál felett a fenyő vagy fenyőtoboz (cf. Cybelé- 
kultuszban a halott, majd feltámadó Attist egy kivágott fenyő jelképezi88), ciprus 
(ha halott volt a háznál, cipruságakat tűztek a bejárathoz89), fagyöngy, babér. A 
pálmaág vagy pálmafa és a koszorú szintén ezt a győzelmet hivatott kifejezni, 
de nem azáltal, hogy örökzöldek, hanem mint a győztesnek kijáró jutalom.

Az örökzöldeken kívül előfordul még a mák is, amelyből már a régiek is tudtak 
bódítószert készíteni, s mint ilyet, a  bódult álomnak, s ezen keresztül a halál 
szimbólumának tartották. Ábrázolták alvó Erós vagy fekvő halott kezében is.90

A keleti hatásra kialakuló asztrális szimbolika (sarló alakú Hold, sugaras ko
rong, csillagok, zodiákus jelek) Rómában igen ritka, inkább csak azokban a pro
vinciákban fordul elő, ahol a helyi hit jobban kedvezett az asztrális szimbólumok 
adaptálásának.91

IV. fejezet
K eleti hatások a róm ai tú lv ilágh itben

A keleti vallások eleinte (i. e. III-I. században) csak lassan szivárogtak be 
Rómába, és az arisztokrácia körében még sokáig megvetés tárgyát képezték. Az
i. sz. I. századtól kezdve azonban a kereszténységgel párhuzamosan szerepük és 
hatásuk annyira megnőtt, hogy végül teljesen kiszorították a régi rórriai állam
vallást Ez a folyamat időben egybeesett a császárok centralizálási törekvéseivel 
és összefonódott az istenkirályság eszméjével. Bár Augustus igyekezett helyre
állítani a tradicionális római hitet, az új társadalmi igényeknek a keleti miszté
riumok jobban megfeleltek, s így a vallás feltartóztathatatlanul elszakadt a római 
államtól, és előtérbe került az egyéni üdvözülés utáni vágy.

Ezek szerint a misztériumok szerint a lélek üdvözülését csakis a rítusok pontos 
betartása (ami természetesen bizonyos erkölcsi következményekkel is járt) biz
tosíthatja a beavatott számára, aki többé nem a földi realitások szerint él, hanem 
a túlvilági örök élet reményében cselekszik, s akinek a szemében az evilági lét 
nem más, mint előkészület ama másik, igazi életre.

87 F. Cumont, op. c it pp. 404., 56. n. 1.
88 F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romáin, Paris, 1929, p. 53.
89 J. Wagner, Római régiségek, Bp., 1910, p. 184.
90 F. Cumont, op. cit. pp. 396., 399.
91 F. Cumont, op. c it pp. 204-205.
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A következőkben röviden kitérnék arra a kérdésre, hogy m i hozta létre ezt az 
élénk társadalmi igényt a keleti misztériumok iránt, és mi biztosította gyors el
terjedésüket.

A római vallás gyermekded, szörnyekkel és emberi módon viselkedő istenekkel 
teli világképe egyre kevésbé elégíthette ki a gondolkodó embereket A mítoszok 
kezdetleges erkölcse is tarthatatlanná vált Az i. e. I. századra végképp hitelüket 
vesztettók a Tartarosról és az Elysiumról szóló „mesék”. A filozofikus hajlamúak 
a szkepticizmusba menekültek, de a birodalomban egyre gyakrabban jelentkező 
problémákat jobban megsínylő köznép számára jóval kecsegtetőbb megoldás volt 
a megváltásvallások felé fordulás, hiszen ezek a misztériumok túlvilág! boldog
ságot ígértek, kárpótlásul a keserves földi létért Kézenfekvő tehát hogy ezek a 
vallások eleinte csak az alsóbb, hátrányosabb helyzetű rétegekben találtak vissz
hangra.

Elterjedésüket nem utolsósorban a Kelettel folytatott kereskedelem fellendülé
sének köszönhették. A keletről Itáliába hurcolt rabszolgák és később a megtele
pülő kereskedők magukkal hozták, terjesztették hitüket Ezek a keleti vallások a 
fejlődésnek egy magasabb fokát képviselték, jóval összetettebbek voltak, és sok
kal inkább eleget tettek azoknak a kívánalmaknak, amelyeket az ember értelme, 
lelkiismerete és érzései támasztottak. Isteneik nem gyarlóságaik, hanem igaztalan 
szenvedésük és haláluk, majd feltámadásuk által álltak közel az emberhez. Ün
nepeik pompája és eksztázisa olyan érzelmi reakciókat keltett, amelyekre a szi
gorú előírásoktól nehézkes római vallás soha nem lett volna képes. Nagy szerepet 
juttattak az egyénnek: a megtérés is, a megváltás is individuális, nem pedig kol
lektív. Kultuszaiknak mély belső értelme volt; az üdvözülésnek előfeltétele volt 
a misztikus igazságok revelációja (gnosis). Ezzel szemben a római vallás nem 
tartotta szükségesnek, hogy a polgárok értelmére is hasson, erre a célra a filozófiát 
tartották fenn, amelynek gnosisa a szkepticizmushoz vezetett 

Míg az egyszeri! embereket a kultuszok eksztatikus pompája, rítusai, ember
közelsége vonzotta, addig a művelt rétegekre Kelet bölcsessége, a vallás filozo
fikus tartalma, erkölcsi mélysége gyakorolt hatást 

A császárok korának erkölcsi anarchiájában egyre többen fordultak a miszté
riumok által ígért belső harmónia és boldog halhatatlanság keresése felé. Ennek 
előfeltétele a lélek megtisztulása vo lt amely vagy a rítusok által, vagy önmeg
tartóztatás és szenvedés által érhető el. Általuk az ember is istenné vált és nem 
volt többé a Végzet és a Halál uralma a latt 92 

A keleti kultuszok közül legelőbb (i. e. 204-ben) a fríg Cybelé (Magna Mater 
deum Idea, Berecynüiia Mater) tiszteletét vezették be Rómában, a monda szerint 
a Sibylla-könyvek tanácsára, hogy megmeneküljenek a pun veszedelemtől. Ezzel 
az utólag alkotott mondával ekkor még sikerült a keleti hatást beleilleszteni a 
római vallás kereteibe, bár papjaik eksztatikus őrjöngését a köztársaság korában

92 F. Cumont, Les religions orientales dana le paganisme romáin, Paris, 1929, pp.
19-39.
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a józan szellemű rómaiak természetesen nem nézték jó szemmel (a kasztrálást 
pl. törvény tiltotta), ezért míg a többi keleti vallás meg nem gyengítette, a római 
vallás éberen ügyelt arra, hogy ez a kultusz minél kisebb feltűnést keltsen, minél 
inkább belesimuljon a római kultuszba (ludi Megalensi). A császárkorban azon
ban, különösen Claudius után egyre kedveltebbé vált, papjai már a rómaiak közül 
kerültek ki.93

A írig kultuszban a földanya elsiratja halott kedvesét, Attist (a vegetáció iste
nét), majd kíséretével együtt ujjongva ünnepli feltámadását. Attis, miként a ter
mészet, minden évben meghal és feltámad, s ugyanígy hívei is új életre támadnak 
haláluk után (cf. sírokban Attist ábrázoló terrakotta szobrocskák). Arról nem so
kat tudunk, hogyan képzelték el a túlvilágot, a feliratokból azonban annyi vilá
gosan kiderül, hogy az istennővel való misztikus azonosulást remélték (cf. supra 
IL S  8 1 6 8 .).94

Cybelé kultuszát nemcsak megtűrték Rómában, de hivatalosan is elismerték, 
ezért, hogy ugyanezt a biztonságot nyújthassa más kisázsiai istenségeknek is, 
ezeket lassan magába olvasztotta vagy kíséretének tagjává tette (Ma Bellone, 
Mén, Sabazius).9

Kisázsia mellett a másik keleti világ, amely erősen hatott Róma vallásos el
képzeléseire, Egyiptom volt, ahol az asztrális tűlvilághitnek több évezredes ha
gyománya volt: az Óbirodalomban a másvilág leggyakoribb jelölése egy körbe 
írt csillag volt (Dat (§ )). A Középbirodalomtól kezdve a Ptolemaiosok által 
támogatott Osiris-vallás egyeduralkodóvá válásával a csillagok tűlvilági szerepe 
leszűkült..96

Dél-Itáliában már az i. e. II-1. század fordulóján épültek Iseumok és Serape- 
umok (Puzzoli, Campania, Pompei). Az első század folyamán a szenátus négyszer 
is leromboltatta az alexandriai istenek szentélyeit. Ezt a vallást már nem sikerült 
beilleszteniük a római ünnepek közé, nem nyert nemzeti igazolást, s a mos ma* 
iorumot éppúgy sértette, mint Cybelé kultusza, sőt politikailag sem volt kívánatos 
egy ellenséges birodalom vallása. Érthető tehát, hogy az arisztokrácia üldözte ezt 
a nép körében mind jobban terjedő vallást. Az i. sz. I. században azonban már 
maguk a császárok építtettek szentélyeket Isis és Serapis tiszteletére.97

Az Isis-Osiris istenpár története az embernek ugyanazt az örök feltámadásvá
gyát mitizálja, mint a Cybelé—Attis páré: Osirist, az emberek jószándékű uralko
dóját irigy testvére, Seth megölte, de felesége, Isis feltámasztotta. Fiuk, Horus 
legyőzte Sethet, örökölte apja trónját, Osiris pedig az alvilág uralkodója lett. így 
Osiris az örök élet megtestesítője, a vele való azonosulás tehát halhatatlanságot 
nyújt a hívőnek. Mindezt azonban Isisnek köszönheti, aki ezáltal az egyiptomiak

93 F. Cumont, op. cit. pp. 43-44.
94  F. Cumont, op. cit. pp. 45—50., 52—54., 56—57.
95 F. Cumont, op. cit. pp. 58-62.
96 Kákosy L., Egyiptomi és antik csillagbit, Bp., 1978, p. 149.
97 F. Cumont, op. cit. pp. 129-131.
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képzeletében élet, halál és sors úrnője, minden jó forrása, az istenek királynője 
lett.

A szintén megváltó, segítő hatalmú Serapis kultusza, amely Egyiptomban a 
ptolemaios-korban jelenik meg, a teremtő erőt képviselő Apis-bika Osirisszá vá
lását tanította (Osiris Apisa > Osorapis > Sarapis).

A kultusz középpontjában álló Isist Rómában gyakran kapcsolatba hozták más, 
görög vagy római istenségekkel (Démétér, Aphrodité, Semelé, Iuno, Tykhé, For
tuna, Regina), s rónia ruhában ábrázolták, mint minden más keleti istent, kivéve 
Osirist, aki mindvégig múmiaformában jelenik meg .98

A beavatott, ha kellő tisztelettel szolgálja Osirist, azaz pontosan betartja a 
rítusokat, halála után egyesül vele és örök életben lesz része, de nem csak mint 
árny vagy testetlen szellemi lény, hanem testestul-lelkestül. Az Osiris-vallás 
egyik legfőbb vonzereje éppen abban állt, hogy ez volt az első keleti vallás, 
amely erkölcsi szigor és önmegtartóztatás nélkül (amely a Cybelé-kultusznak 
fontos része volt), formális követelmények betartása árán ígérte a boldog halha
tatlanság bizonyosságát 99

Dobrovits Aladár viszont kétségbe vonja, hogy az Isis-misztériumban Osiris 
feltámadásáról lenne szó, 100 szerinte éppen attól olyan hatalmas isten, hogy ha
lott. Osiris a víz (Nílus) és egyes helyek szerint a gabona istene101, mindkettő 
egyszerre jelenti a halált és az életet a víz éltet mindent, de halált is hozhat (cf. 
Osiris vízbe fullad, amely halál a megistenülés egy formája), az elvetett mag 
elrotbad, hogy belőle új növény nőhessen (cf. római szemléletmód, amely szerint 
az élet kölcsön, s mindenkinek vissza kell adnia, hogy más is részesülhessen 
belőle).

Az Isis-kultusz a római pogányság utolsó pillanatáig nagy tekintélynek örven
dett, bár az i. sz. Hl. századtól egyre nagyobb szerephez jutottak más istenségek 
is, főként a szír Baal és a perzsa Mithras, míg végül a kereszténység mindegyi
küket háttérbe nem szorította.

Mindezekről a vallásokról, főleg ami római kultuszukat illeti, viszonylag ke
veset tudunk, azt a keveset is gyakran torz, eltúlzott formában. Magukról a misz
tériumokról per definitionem nem tudunk szinte semmi biztosat, hiszen a beava
tottak szigorúan őrizték titkukat, ellenkező esetben a kultusz lényege, a reveláció 
elvesztette volna jelentőségét. A kívülállók pedig nem kifejezetten objektív tar

98 F. Cumont, op. cit. p. 140.
99 F. Cumont, op. cit. pp. 156-157.
100 Dobrovits A., A római császárkori Osiris-vallás megértéséhez, EPhK, 1933, p. 71.; 

„[Osirist] ... valamiféle létre hozzák a balzsamozás által, azután leszáll az alvilágba 
királynak. Alvilágban lenni, ott akár királynak lenni, ez nem az életet jelenti."

101 Piramisszövegekben mindkettő gyakori. Azonkívül még; Osiris mint vízisíén; 
Plutarchos, De Isidé et Osiride, 32., 33., 36., 38., Apuleius, Met. XI. 11.; Firm. 
Mát., De errore prof. rcl., II. 1.; mint gabonaisten: Tibullus I. 7. 29-30. skk.
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tózkodással Írták le azt, amit a  nem beavatottak is megtudhattak ezekről a misz
tériumokról.

A  szatirikus és a szórakoztató irodalom gúny tárgyává teszi a misztériumokat, 
vagy csak felületes ismeretei vannak róluk, 02 a keresztény apó lóg etikus irodalom 
retorikus túlzásait nehéz elválasztani a valóságtól, s nem ad túl részletes felvilá
gosítást, a filozófusok írásaiban nehéz elkülöníteni, hogy mit közölnek mint tényt, 
s mit mint egyéni véleményüket 102 103 A legobjektívebb felvilágosítást talán a fel
iratok nyújtják, ezeknek viszont sajnos a tematikájuk elég szegény, bár biztos 
támpontot adnak a kultuszok elterjedésének helyét és idejét illetően.

Összegzésül tehát elmondhatjuk, hogy Rómában az i. e. első századra magas
fokú, differenciált vallási kultúra alakult ki. Különböző elképzelések, hitek, val
lások egyidejű jelenléte jellemző erre az időszakra. Egyrészt abban a tekintetben, 
hogy a társadalmi rétegek szempontjából jól felismerhető, egymástól eltérő ten
denciák fedezhetők fel vallási téren, másrészt a vallások viszonylag nagyfokú 
keveredésének, egymásra hatásának lehetünk tanúi.

A régi római államvallás kezd háttérbe szorulni, s a keleti megváltásvallások 
egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert, kezdetben főleg az alsóbb néposztá
lyok körében, főként a már említett társadalmi, gazdasági bizonytalanság miatt. 
A római vallás személytelenségével szemben egyre nagyobb hangsúlyt kap a 
személyesség. A kollektív szellemű, erősen differenciált római társadalomban a 
misztériumok vonzerejét az is növelte, hogy ezek nem tettek különbséget patrí
cius és plebeius, sőt szabad és rabszolga között sem. Nem véletlen, hogy éppen 
a patríciusok igyekeztek mindenáron fenntartani a régi római vallást (utoljára 
Augustus próbálkozott a megmentésével). f

A túlvilágbitben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a halál utáni jutalom gondo
lata, szinte nem is érezték reális lehetőségnek, hogy a Tartaros kínjai várnak 
rájuk. A filozófusok, akik nem hittek többé imtoszokban, Tartarosban, a lélek 
halál utáni sorsában mégis reménykedtek, a misztériumok pedig teljes bizonyos
sággal ígérték híveiknek a túlvilági boldogságot.

A mindenkit foglalkoztató kérdésre, hogy milyen sorsa lesz az embernek a 
halál után, mindenki igyekezeti megnyugtató választ adni (hacsak nem ámította 
magát szkeptikus nemtörődömséggel). Az emberiség az eszkatológia kérdésében 
mindmáig semmit nem tudott sem megcáfolni, sem bebizonyítani.
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Júlia Pejtsik: Román Beliefs in the Other World in the ls t c. B.C.

This study aims to explore the differentiated religious views of the ls t c. BC 
through contemporary litcrature and funerary inscriptions. This age has seen the 
traditional Román religion fading away and as philosophy fór the more educated 
people, the Eastera mystery religions fór the lower strata answer the question: 
what fate the sóul is to face after death.

The first part of this essay discusses this problem froni a philosophical point 
of view on the hasis of Cicero’s Tusculanae disputationes, and űröm a literary 
point of view on the hasis of the sixth book of Virgil’s vEneis. The second part 
examines the relationship of the living and the dead using mostiy funerary 
inscriptions. The superstitious fear of the retuming and liannful dead in 
consequence o f its character became generál among the people, bút certain state 
prescriptíons (fór example the burial o f the dead, state feasts to honour the 
ancestors and to keep ghosts off) show that its basic elements were admitted 
generally. The funerary inscriptions do nőt contain any element neither of the 
aristocratic philosophy, nor of the Graeco-Roman other-worldly belief.
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Litcrary examples, funerary ornaments and inscriptions serve as a basis fór the 
contemporary symbols of death. The various ideas of the oíher world arc alsó 
reilectcd here: poppy, sleeping Erős (death seen as an ever sleep), Hercules, hon 
(victory over death), crescent, Sun (getting among stars).

The simultaneous presence and mutnal interaction of the various ideas and 
beliefs characterized the Ist century BC, There was a generál tendency fór the 
fear of the other world or of other-worldly punishment to make way fór the idea 
of reward aí'tcr death. The naivety of Román religion, the morál anarchy of the 
empire and the growing individiíalization took part in the gradual spreading of 
new religions advocating the salvation of the sóul. Later, with the help of Chris- 
tianity these Eastem mystery religions finally ousted the traditional Román reli
gion.
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