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Pokol és menny
/ .a regl magyar

irodalomban
Az irodalom, melyet a kereszténység teremtett, kimeríthetetlen ten -o
ger, és gyakran kínál esztétikai értékeket, különösen a prédikáció
műfajában. Egy nagy szövegcsoport a túlvilágról szól. Számos papi
szerző írta le elrettentésül a poklot, reménykeltés végett a mennyei
boldogságot. Mivel ezekről a témákról a Biblia csak szűkszavú köz
léseket nyújt, igénybe vették képzeletüket - igazi írók módján dol
goztak.

A pokol leírásában gyakran alkalmaztak szemléletes rnetafor á
kat. Kósa Benedek ferences szerzetes a 18. században ezt a soroza
tot állította össze : "A pokol az átok feneketlen barlangja, a halál
tartománya... Kapuja a kétségbeesés; udvara fogság; fala setétség;
kárpitja és superlátja a függő gőzös büdösség; asztala a megátalko
dás; eledele az éhség; itala a tűrhetetlen szomjúság; órája a szünte
len való kegyetlen ordítás; ágya a tűz; mulatsága ínséges örök ke
serűség; rendje pediglen az összezavart minden rendetlenség."

A pokolban ki-ki azzal bűnhődik, amivel földi életében vétke
zett. Akik buja tekintetekben gyönyörködtek, a kárhozat helyén
undok viper ákat. mérges kígyókat, hidrákat, iszonyú rút ördögö
ket látnak. A hallás által vétkesek csupa rettentő zajt és - megle
pő esztétikai gyötrelemként - fülsértő, harmóniátlan énekeket
kénytelenek elviselni. "Ott lészen az nagy sok sóhajtás, nyögés,
fohászkodás, siránkozás. Ott éjjel és nappal kiáltanak a hóhérok:
A tűzre, a tűzre vesd, kegyetlenkedjél, öljed, vágjad, süssed, főz

zed, csigázzad, nyúzzad, daraboljad, fojtsad , fűrészeljed, akasz
szad, nyársaljad, vesd kerékre!" Ezt Lépes Bálint nyitrai püspök,
a túlvilági dolgok specialistája írta l6l7-ben.

Versekben is lefestették a pokol borzalmait. Egy ismeretlen 17.
századi katolikus énekszerző, sok tudós mitológiai hozzátoldás
sal, imigyen:

Bujáknak szivét gy ullasztja tüzes szuroknak lángja,
Torkosok gyomrokat rágják, kígyók fel s alá járják,
Gyenge étkeknek izei mérges kígtjók epéi,
Gyümölcsös tálak teteit gömböly(í pókok ülik...
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Kitűnik a versből, hogy nagy sereglés lesz a pokolban, mert
odajutnak a méltatlan egyházi személyek, a tirannus királyok, a
képmutató udvaroncok, a páváskodó hölgyek és fodorított hajú
ifjak, a bordélyosok és kerítők, a tolvajok és orgazdák, a pénz
gyűjtő fösvények, a fondorlatos perlekedők...

Jaj néktek is hashizlalók, heliogabalusok,
Kik tömlőkkel duskái isztok, fél ökröt versben [versengve] esztek - és

pokol vár természetesen az eretnekekre és a pogány népekre.
Akinek sikerült elkerülni az evilági csábításokat és lelki vesze

delmeket, a mennyei boldogságot kapja jutalmul. A mennyorszá
got valóságos helynek tartották; a 18. században Verestói György
református prédikátor kiszámította a Földtől való távolságát, né
met mérföldekben. A boldogságból minden érzékszerv kiveheti a
részét. "Ott a szem bételik friss öltözetek, gazdag kárpitok, drága
ezüst-arany edények látásával - írja Pázmány Péter. - A fül
gyönyörködik sok különböző muzsikák zengésével, énekek han
goskodásával. Az illatozás vidámkodik pézsmaszaggal, sok jóilla
tú virágok, vizek és étkek párájával. Végezetül a kóstolásnak jóí
zű étkekkel és édes italokkal kedve telik." De nem mindenki kap
egyenlő részt Ifa mennyei dicsőségnek lakodalmában": a házas
személyek, akik tisztán éltek, hanninc fényes koronát nyernek, az
özvegyek hatvanat, a szüzek, a mártírok és a prédikátorok 
mert érdemük nagyobb - százat.

A mennyország leírása rendszerint kevésbé érzékletes, mint a
pokolé. A legtöbb szerző az úgynevezett negatív festéssel élt: azt
sorolta fel, hogy mi nem lesz az üdvözülés helyén: ami nem fér
össze a boldogsággal. Mint Pázmány írja: "Nem lészen ott halál
és siralom; nem lészen bánat és keserűség; nem lészen munka és
fáradtság; nem lészen éhség vagy szomjúság; nem lészen hévség
vagy hidegség; nem lészen vénség vagy gyermekség; nem lészen
semmi alkalmatlanság." Ennek a különös irodalmi eljárásnak al
kalmasint lélektani magyarázata van: a szenvedést jobban ismer
jük a mindennapi tapasztalatból, mint a ritka és illanó boldog
ságot; azt könnyebb leírni, mint emezt. A negatív festés Petőfinél

is megjelenik: "Tündérországban csak híre sincs a télnek" - így
kezdi a János vitéz 26. részét, szinte azonos szavakkal, mint száz
egynéhány évvel korábban Csúzy Zsigmond pálos szerzetes: a
mennyei Atyának hajlékában "a keserű télnek kedvetlen zűrzava

rát soha nem érezzük"; a folytatás Petófinél: "Nincsen ott nap
kelte, nap lenyugovása..." - ez meg egy 17. századi verses halot
tibúcsúztató egyik sorával. rímel össze: "Hol soha keleti napnak
s nyugta nincsen..." - és Petőfi profán mennyországának képe
tovább is csupa negatív vonásból áll: "Halált nem ismerve élnek
boldogságnak... Nem szükséges nekik sem étel, sem ital... Nem
sír ott a bánat.," Az egyházi és a világi irodalom meglepő párhu
zamokat mutat.
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Némely papi szerző azonban megpróbálta, hogy elevenebb szí
nekben tüntesse fel az üdvözültek életét. Lesz-e tánc a mennyei
Jeruzsálemben? - tették föl a kérdést. Csúzy Zsigmond így felelt:
a végtelen boldogságtól "megrészegülnek a szemek és a fülek,
megrészegülnek a kezek s egyéb tagok, tehát a lábak is, ezért
nem csodálom, ha tánc is lészen ott". A tánc előtt jól belakomáz
nak; a Sándor-kódex szerint kokonyát esznek. Ez húsvéti kenyér
ből sajt, tej és tojás hozzáadásával készült eledel, "koszorú módra
kell csinálni, meg kell sütni, meg kell szentölni" és polcra tenni,
hogy meg ne rágják az egerek. Lakoma közben zene szól: hege
dű, lant, dob, cimbalom, kürt, clavicordium, virginál; lesz énekkar
is; tenor, diszkant és kontratenor - mindezek szimbolikus jelen
téssel. A hét zeneszerszám: a szentek hét rendje; "az kürtön értet
nek az apostolok, az hegedőn az erős penitenciatartó konfesszo
rok, az virgináion az szüzeknek sok voltok"; még a kárhozott lel
kek is szerepet kapnak, ők éneklik a kontratenor szólamot.

Jóllakás volt, muzsika van, kezdődhet a tánc - természetesen
Isten dicsőségére. A mennyország a legalkalmatosabb táncterem.
Lészen ott "helynek szép volta, szellős volta, világos volta, erős

volta, vigasságos volta". A táncosok fejét koszorú ékesíti, mert a
szent doctorok szerint "szörnyű volna az táncoló, ha koszorúja
nem volna". Arról nem szól a kódexbeli krónika, páros táncot
ropnak-e a szüzekkel, de az bizonyos, hogy a szüzek igen szép
látványt nyújtanak, aranykoszorúsan, aranyos öltözetben, "kiben
mikor ki felöltözik, méltó az királytul és mind az királlyal lako
zóktul tisztöltetni és szerettetni".

Ó dicsőséges mennyei örök farsang! Ó naivul és szentségesen
szép irodalom!
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