
A KRISZTINA-LEGENDA. 

(Második, bef. közlemény.) 

5. A modern vizsgálódások eredményei lényegesen meg
változtatták azt a véleményt, mely a legendákról a közép
korban, de később is sokáig uralkodott. A régiek szenttörtén etet 
lá t tak a legendában; a XIX. század szemében a műfaj általában 
elvesztette történelmi jellegét és a költői alkotások országába 
térült. A hagiographia elemeikre bontja az elbeszéléseket és 
kiváló gondot fordít a motívumokra, melyekből alakulnak. 
Az eredmény meglepő: kiderült, hogy ugyanazok a motívumok 
számtalan legendában előfordulnak, és a hatalmas legenda
irodalom legnagyobb része nem egyéb egy csomó, aránylag 
nem is épen nagyszámú motívum kombinációjánál; hogy a 
legenda — ellentétben a• történettel — a legtöbbször nem 
sajátos, egyéni vagy egyedi dolgoknak, hanem tipikus moz
zanatoknak szövedéke. 

A tudománynak egyelőre rendszerint le kell mondania 
annak a meghatározásáról, hogy ez vagy az a motívum köz
vetlenül honnét került valamely legendába; de viszont abból 
a körülményből, hogy valamely elbeszélés tipikus mozzana
tokból áll, helytálló következtetéseket vonhat le annak költői 
eredetét illetőleg. 

A Krisztina-passióban jóformán minden mozzanat tipikus. 
A tulaj donképen való certamennek nincs egyetlen epikai 
részlete, amely egyéb legendákban nem volna megtalálható. 

a) Maga a hős valóságos csodagyermek; de a csodagyer
mekek száma meglepően nagy a legenda-irodalomban. Szent 
Vitus, a két Celsus, Sz. Barula, Sz. Justus, Sz. Mammas, Sz. 
Marinus, Sz. Jul i t tának kétéves és kilenchónapoe fiacskája, 
Sz. Cyricus és mások nem kevésbbé érdekes tagjai annak a 
kis csapatnak, melynek őséül a Jézus gyermekségéről szóló 
apokrif iratoknak kis hőse és a templomban tanító isteni gyer
mek tekinthető. 

b) Krisztina összetöri apja bálványait és cserepeiket a 
szegényeknek adja. Sz. János mártír szintén összetörte az 
arahy-ezüst bálványképeket, melyeknek tiszteletére anyja ösz-
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tökélte volt, és cserepeiket ugyancsak a szegényeknek ajándé
kozta.1 Szakasztott így cselekedett Sz. Victor2 és Sz. Theodoras.3 

c) Krisztinát fölváltva 12 férfi veri ; a verők kifáradva 
földre roskadnak, a vértanú pedig sértetlen marad. Sz. Pistis 
(Fides) passiójában ugyancsak föl van jegyezve, hogy : Cumque 
duodecim centuriones immutavit, ipsi lassati sunt, qui caede-
bant, dei autem an cilla nihil plagarum sensit.4 Szent Victort 
a bálványok Összetörése miatt 24 férfival ostoroztatja édes
apja6. Viszont Sz. Bacchusról ezeket olvassuk : Antiochus. . . 
j u s s i t . . . beatum. . . extensum. . . adeo caedi: usque dum il l i : 
qui caedebant eum: in terrain lassi ceciderunt. Dixit ad 
Antioehum martyr Bacchus: Ministri Sathanae, caedentes lassi 
sunt; audacia tua cecidit.6 

d) Krisztina Urbánus szeme közé vágja testének lemar
cangolt darabjait. Szakasztott ezen mód tesz Basilius ancyrai 
pap Julianus Apostatával.? A megfőzött Sz. Marinus szintén 
odafordul a zsarnokhoz: Parast i carnes meas ad edendum; jam 
nunc accipe partem tuam aliquam et ede.8 

e) Krisztinát kerékre kötik és alája tüzet gyújtanak. 
A megfordult kerék megroppantja a vértanú tetemeit. A mártír 
könyörgésére a tűz kicsap és 1500 pogányt megöl. Szent Bar
baras hasonlókép sértetlen marad a keréken, mely alatt tűz 
ég; s(>t a láng kiterülvén, két pogányt elpusztít.9 Sz. Ágnest 
tűzbe dobják, de a láng szétterül és sok pogányt megemészt.10 

Sz. Juliannát a keréken négy katona megroppantja, de a szűz 
teste épségben marad.11 

f) A vízi kalandnak szintén megvannak társai. Sz. Kozmát 
és Damjánt a hullámokba vetik; hirtelen ott terem egy angyal 
és kiviszi őket a szárazra.13 Sz. Alcindinust és Pygasiust bika
bőrbe varrják és úgy Hajítják a tengerbe. Egy angyal szét
tépi a bőröket és a két mártírt a víz hátán a partra vezeti.13 

Sz. Celsust bevetették a vízbe; de a gyermek a hullámok tete
jén járt és sértetlen maradt.14 A tengerbe lökött Nazariushoz 
angyal szállott alá, bátorította a vértanút és ez a vízen kifelé 
indult.1* Sz. Pantaleont hasonlókép a tengerbe hajították. Az 
Üdvözítő hirtelen ott termett és kivezette.16 

g) Krisztinát megfosztják hajától és mezítelenen hurcolják 
az utcákon. Ugyanilyen bánásban részesül Sz. Reparata (V. ö. 
Videns autem Caesar confusionem suam, ministris a i t : Com-
prehendite earn: et afferte novaculam: et decalvate earn: et 
per publicum trahi te : ut omnis populus videat deformitatem 

* Catalogus SS. V, 16. - 3 Uo. VIII, 70. — s Uo. X, 40. — * Mom-
britius, Sanctuar., 1910. II, 380. — « Catalogus SS. VIII, 70. — * Mombr. I. h. 
II, 486. — 7 Ruinart, Acta, n. 5. p. 585. — 8 Mombr. i. h. II, 284. — 9 Catalogus 
SS. IV, 170. — » Mombr. Í. h. I, 43. — « Mombr. i. h. II, 79. — *3 Mombr. 
i. h. I, 374. — i» Catalogus SS. X. 13. — '» Leg. Aur. Grässe, pag. 441. — 
M Mombr. i. h. 11,-392. — « Uo. II, 351. 
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ejus. Ilii autem subito apprehendentes earn: decalvaverunt: et 
trahebant per forum et plateas.)1 és részben a gyermek Fausta.2 

h) Apollo ledöntése. A vértanút Dion felszólítja, hogy 
áldozzék az isteneknek. Krisztina felel: Bene dixisti impie, 
aliene a deo, ego offeram coelesti deo sacrificium, qui est donii-
nator coeli et terrae, et omnis l umin i s . . . A zsarnok félreérti 
a feleletet: azt hiszi, hogy a gyermek kész áldozni Apollónak. 
Krisztinát a templomba viszik. A mártír kéri Istent, tegyen 
csodát és az ő szavára távolítsa el a lélekvesztő bálványt. Aztán 
megparancsolja a szobornak, hogy menjen ki az épületből 
negyven lábnyira. A kép -szót fogad, Krisztina pedig újból s 
immár a bálvány eltöréseért esedezik. Es a bálvány legott 
földre zuhan s izzé-porrá lesz, a pogányok közül pedig sokan 
megtérnek. 

A motívum — a zsarnok csalódásával összefűzve — meg
van Sz. Agape (Charitas) passiójában. A mártír ekkép szól a 
zsarnokhoz: Crastina die cogitabo magnum et mirabile sacri
ficium facere diis tuis. Non intelligens imperátor -— olvassuk 
ezután — laetus effectus est. Másnap bevitték Agapét a temp
lomba és a vértanú imádkozott, hogy Isten pusztítsa el a 
bálványokat, melyek az emberek elhitetésére vannak. Azzal a 
szobrokhoz fordult: Imagines vanae. . . imperio domini mei Jesu 
Christi elidite vos et comminuite et in pulverem redigite Mire 
azok mind leomlottak és porrá lettek.8 Ugyanígy bánik el a 
zsarnokkal és Apollóval Sz. Martina*, továbbá az ő bírájával 
és ennek isteneivel Sz. Julianna.5 Viszont magának a bálvány -
döntésnek megfelelő példái olvashatók Sz. Apollinaris,6 Eugenia,7 

Tryphon,8 Marinus,9 Sz. Prisca,10 Sz. Torpes,11 Sz. Orbán pápa,12 

Prothus13 és Hyacinthus legendájában. 
i) Krisztina öt napot tölt a tüzes kemencében angyalok 

társaságban, Istent dicsérve. Szózatukat meghallják az őrök és 
a dolgot hírül adják a praefectusnak. Julianus kinyittatja a 
kemenceajtót: előttük áll a vértanú, épen, «mintha a fürdő
ből lépne ki». Az epizódnak szakasztott mása olvasható Sz. 
Magnus,14 a tizenkét esztendős Mammas16 és Sz. Januarins pas
siójában;16 lényegében előfordul a motívum Sz. Victor,17 Euphe-
mia,18 Sz. Vitus és társai,19 Sz. Barbarus20, Sz. Izidor21 és mások 
történeteiben s valamennyiük végső forrásában: a bibliában.32 

Az idézhető példák érthetővé teszik Pinius nyilatkozatát: 
a Krisztina-passió szövege olyan, mintha minden egyebütt 

. » Uo. II, 443. — a Uo. I, 533. — s Mombr. i. h. II, 383. — * üo. II, 
247—8. — • Uo. I, 387—8. — » Uo. I, 121. - * Catalogus SS. II, 3. — 8 Uo. X, 42. — 9 Uo. II, 6. - - 10 Catalogus SS. IT, 96 — « Uo. V, 8. — 
*» Uo. V, 39. — « Uo. VIIL, 62. - « Uo. VII, 76. — " Mombr. i. h. II, 
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SS. V, 118. - - *• Uo. IV, 170. — « Uo. V,,2. — « Dániel (Theodot.) 3, 
19—24. és 49—93. Vö. Ézs. 43, 2. 
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található csodálatos, hogy ne mondjam: hihetetlen dolgot egy 
masszába gyúrtak volna.1 Valóban az Urbánusnak, Dionnak, 
Julianusnak tulajdonított kínzások ép oly kevéssé történtek meg 
akármely Krisztinával, mint Kordovai Acisclusszal és társával, 
Sz. Victoriával, kiknek legendája elejétől végéig a Krisztina
passió egyes részeiből van szórói-szóra kiírva.3 A Krisztina
legendában nincsenek történelmi csírák és vonatkozások, csupán 
ide-oda vándorló motívumok, melyeket innen-onnan fűztek egyber 
és a hagyomány csak utólag kapcsolt ehhez vagy ahhoa a 
Krisztinához. 

Legérdekesebb része a legendának kétségkívül a hős 
toronyba zárása, az apa és gyermek összeütközése; azonban ez 
sem egyéb vándorló típusnál. A leányát toronyba záró apa eléggé 
ismeretes a legenda-irodalomban, bizonyság reá Szent Euphe-
mia és Dorottya, Szent Borbála és Szent Irene legendája. 

a) Szent Irene Licinius királynak leánya volt, Magedon 
városában lakott és eredetileg Pénelopénak nevezték. Még nem 
volt hat éves, azonban máris szebb volt «a nap sugaránál», 
és aki látta, belészeretett. Ezért szülei egyelőre, míg férjhez-
menő sorba lép, el akarták zárni a világ szemei elől. Apja 
építtetett egy földalatti palotát és rendkívül felékesíttette. Az 
épület körül gyönyörű kert terült el, a torony hét emeletén arany
ezüst bálványok voltak, hogy a gyermek áldozhasson. Penelope 
sírva ment a sötét házba. Vigasztalására tizenhárom játszó
társat rendeltek melléje, továbbá egy öreg tanítót, Ampelianust, 
aki az ablakon át oktatta, a nélkül hogy látta volna. A leány 
hat évet töltött ebben a helyzetben. Egy éjjel a zárt ajtókon 
át angyal jelent meg előtte és megtanította az üdvösség tudo
mányára. Másnap beköszöntött hozzá édesapja és tudtára adta, 
hogy kérői vannak. Penelope hét napi haladékot kért a dolog 
megfontolására és tanácsért bálványaihoz folyamodott. Mivel 
ezek hallgattak, Összezúzta Őket és darabjaikat kötélhágcsón 
lehordta a szegényeknek. Mikor az éj elérkezett, újból ott ter-

i L. f. a 10. 1. 
a Közli Joannes Tamayo Salazar gyűjteménye, az Anamnesis, sive 

eommemorationis sanctorum Hispániáé... tomus VI. et ultimus. Lugduni 
1659. Pag. 204—207. Tamayo szerint «haec sunt vera et genuina Acta 
borúm SS. Martyrum Cordubensium»; de az állítás értékéről könnyű meg
győződni. A legenda, elmondva, hogy a vértanuk vízbevetésök után a hul
lámokon jártak. így folytalja: Media nocte, assistentibus eis super aquas, 
facta est vox de coelo dicens: Exaudivit dominus orationem vestram. 
Statim autem venit nubes lucida super capita eorum, et viderant Christum 
Dominum cum multitudine Angelorum, hymnos personantium. (Pag. 206.) 
Az imádságra való hivatkozás azonban . érthetetlen, mivel előzőleg semmi
féle oratióról nincsen szó és az allusio csupán a Krisztina-legenda feledé
keny excerpálása útján maradt a szövegben. Később, az égi szózat után, 
mely a két vértanút az égbe hívja (Venite ad me, aperti enim sunt vobis 
coeli etc.) így ír: Hanc vocem factam de coelis audiens Dion, iterum maiori 
clamore praecepit, ut ei lingua amputaretur. (Uo.j 
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inett az angyal s értésére adta, hogy ezentúl Irénének fog
j ák nevezni. Egyúttal odavitte Timotheus papot, Sz. Pál 
apostol tanítványát, és az az egész leánytársaságot meg
keresztelte. 

A kitűzött időre Licinius a válaszért feleségével, Liciniá-
val együtt jelent meg a palotában. Irene elutasította a házas
ságot és oly szépen beszélt az igaz hitről, hogy Liciniát meg
térítette. A király azonban vad haragra gerjedt és szilaj lovak 
elé vettette leányát. A gyermek sértetlen maradt, ellenben 
egy ló magának Liciniusnak leharapta félkezét, úgyhogy halva 
rogyott Össze. Irene imádkozott és feltámasztotta apját, s ez 
most már megtérve, mint keresztény, a világtól elvonulva élte 
le hátralevő napjait. 

A trónra új ember került : Szedekiás. A mártírt kígyó
verembe dobatta, lábát lefűrészeltette s végül kínzókerékre 
vonatta. Mindennel kudarcot vallott; a nép pedig lát ta a cso
dákat, megtért, a király ellen fordult és agyonkövezte. 

Sapor, Szedekiás fia, bosszút akart állani apjáért. Kato
náival szegeket veretett Irene fejébe, nyakára kötelet vetett és 
mint a barmot hajtatta. De megnyílt a föld és eltemette a 
gazokat. Utóbb Numerianus kezébe került, aki tüzes kemencébe 
dugatta, majd tüzes székre ültette. Egy másik gonosztevő, 
Baudon nevű, tüzes ércbika hátán akarta elhamvasztani. 
Végre is maga Sapor ölte meg lándzsákkal. Csakhogy ezzel 
sem volt vége, három nap múlva föltámadt és számtalan 
embert megtérített. Végre szüleihez, Magedonba vonult, majd 
Efezusba ment és meglátva Ampelianust, felszólította, hogy 
társaival együtt szegődjék hozzá. Azok szót fogadtak. A tenger
parton volt egy régi koporsó. Irene így szólt: Fektessetek belé, 
zárjátok rám a födelet és ne gondoljatok többé velem. í g y is 
történt. Mikor pedig négy nap múlva visszatértek a helyre, 
a koporsónak hűlt helyét találták. Mindezeket pedig megírta, 
«híven az igazsághoz» Ampelianus pap, Irene tanítója. 

b) Szent Borbála szintén előkelő családnak volt gyermeke 
Maximianus császár idejében élt Heliopolisban; apját,, akinek 
egyetlen leánya volt, Dioscurosnak hívták. Mivel nagy szép
séggel volt megáldva, apja magas toronyba zárta, hogy az 
emberek szeme elől elrejtse. Közben telt az idő, és kérők köszön
töttek be Dioscuros házába, de a leányzó nem akart tudni 
róluk. Egyszer Dioscuros fürdőt építtetett és a dolgot a 
művesekre bízva elutazott. Míg odajárt, Barbara rávette az 
építőket, hogy a megrendelt két ablakon kívül még egy harma
dikat is készítsenek az épületre — a Szentháromság tisztele
tére. Végre elkészült a fürdő; a víz egyszere magától fel
fakadt és betöltötte a helyiséget. Barbara imádkozott, meg
keresztelte magát és összetörte apja bálványait. Végre hazatért 
Dioscuros; látta, hogy leánya kereszténnyé lett, dühében kar-
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dot rántott és le akarta döfni Barbarát. Azonban legott meg
nyílt a fal és elfedte a szüzet, aki egy mezőn találta magát. 
Az apa kiment és megkérdezte két pásztortól, nem látták-e 
leányát. Az egyik tagadólag felelt, a másik ujjával mutatta, 
hol rejtőzik, s ebben a pillanatban maga kővé, nyája pedig 
skarabeusokká változott. Dioscuros megtalálta Borbálát és sietve 
tömlöcbe zárta. Másnap elhívta a bírót, és megkezdődött a kín
vallatás. A szűznek levágták emlejét; magát meztelenen körül
hurcolták a városban; végre halálra ítélték. Maga Dioscuros 
fejezte le, azonban meg is lakolt gonoszságáért: villám érte 
és elvette életét. 

e) Euphemia, Dorottya. Egy aquilejai nemes, Valentius, 
Nero idejében, két leánya, Dorottya és Euphemia részére nagy
szerű tornyot rakatott, hogy — propter earum nimiam pulchri-
tudinem — ott legyenek férjhezmenetelök napjáig. Miután 
megparancsolta, hogy az épületnek két ablaka legyen, elutazott 
Tergestébe. Euphemia és Dorottya pedig apjuk távollétében még 
egy harmadik ablakot is készíttetettek, hogy imádságukat ott 
végezhessék. Egyébiránt elég szabadon éltek a toronyban, 
unokatestvéreik, Tecla és Erazma, meg-meglátogatták őket és 
titkon mind a kettőt keresztény hitre térítették. Végre Valen
tius elhatározta, hogy férjhez adja gyermekeit. Akkor kide
rült minden: Euphemia és Dorottya kijelentették, hogy már 
Krisztusnak ajánlották föl magukat. Az apa haragra gerjedt; 
fogságra vetette, bírókézre adta leányait s végül — hosszas, 
sikertelen kínzás után — a toronyba hurcolván őket, saját 
kezével vágta le nyakukat. Azonban Isten bosszút állott raj ta: 
megnyílt a föld, a torony összeomlott és Valentiust omladékai 
alá temette. 

Irene, Barbara és Euphemia legendája kétségtelenül szoros 
atyafiságban áll a Krisztina-passióval. Mind a négy elbeszélésben 
az apa kerül szembe leányával vagy leányaival; Dioscuros, 
Valentius, Licinius és Urbánus egyformán tornyot, palotát 
épít és belézárja gyermekét. A cél mindenütt a leányok szép
ségének elrejtése a buja szemek elől, s e részben nem is tör
ténik hiba; a bökkenő következetesen abban rejlik, hogy a 
leányok apjok tudtán kívül a keresztény hitre térnek és Jézus
nak szentelik magokat. A pogány apák megkínozzák vagy 
kínoztatják és a halálnak vetik martalékul gyermeköket, azon
ban megérdemelt büntetésül magok is életöket vesztik.. Mi 
több, a négy elbeszélés egyes mellékkörülményekben is talál
kozik. A három ablak Borbála és Euphemiáék történetének 
közös sajátja; de Krisztina is a keleti ablakban szeret időzni 
s az égre nézni. Irénének csaknem annyi játszótársa van, mint 
Krisztinának; ő is összetöri s eltávolítja a toronyból a 
bálványokat és a zsarnokok egész sorával áll diadalmas 
küzdelmet. 
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A zár alatt tartott leány legendájának egyébiránt még 
egy érdekes képviselője van a középkori irodalomban. Ez az 
elbeszélés Aseneth és József históriája, melynek ismert leg
régibb szövege állítólag a VI. század közepén elhalt Mytilenei 
Zakariás iratai között maradt az utókorra. A műnek egy 
későbbi változata megvan Vineentius Bellovacensis Specu-
/wwában1 s a XVIIL század elején innen közölte Fabricius ;a 

azonban a nép nyelvén is olvasták, és mint a Testamentum 
XII. Patriarcharum című apokrif iratnak függeléke a hírhed
tebb irodalmi emlékek közé tartozott. 

Az Aseneth-história a Genesis 41. fej. 45. és 50. versén 
alapszik. Putifárnak, a heliopolisi papifejedelemnek volt egy 
leánya, Aseneth. Gyönyörű teremtés volt, «szebb minden földi 
leánynál», de egyszersmind fölötte gőgös és minden férfinak 
megvetője. Egyébiránt férfi még csak színét sem láthatta, 
mivel egy magas toronyban lakott, mely atyjának házához 
volt ragasztva. A helyiség falait drágakő és arany ékesí
tette ; belsejében egyiptomi istenek arany-ezüst bálványai 
állottak, melyeknek Aseneth minden nap áldozatot mutatott 
be. A toronynak három ablaka volt, ezek közül a legnagyobb 
keletre nézett, a másik délre, a harmadik északra. Az épület 
körül pedig hatalmas kert terült, kőkockákból rakott magas 
fallal övezve. A falba vágott négy bejárót tizennyolc fegy
veres őrizte. Végre az atrium jobboldalán egy eleven forrás 
gyönyörű gyümölcsfákat öntözött. 

Történt egyszer, hogy József, az alkirály, megjelent Helio-
polisban és meglátogatta Putifárékat. A főpap közölte leányával, 
hogy szeretné Józsefhez adni feleségül; de Aseneth méltatlan
kodva utasította vissza a tervet: ő bizony nem megy rabszol
gához, csak a király fiához. Utóbb találkozott Józseffel és 
nagy szerelemre lobbant iránta. Csakhogy József nem fogadta 
el szerelmét, mivel, mondotta, «nem illik az élő Isten híveihez, 
akik az élet kenyerét eszik és a halhatatlanság kelyhét isszák, 
hogy idegen asszonyt csókoljanak, aki a vak és süket bálvá
nyokat csókolgatja és asztalukról az átok kenyerét eszi». 
Aseneth sírva fakadt a szégyentől és fájdalomtól. Fekete 
ruhába öltözött, bezárkózott szobájába, az északi ablakon át 
kihajigálta a bálványokat, a királyi ételeket a kutyáknak 
vetette, hamut hintett a fejére és a földre ülve hét álló napig 
keservesen sírt. Nyolcadnapra virradóra megjelent neki egy 
angyal József képében és így szólt hozzá: «Vesd le fejtaka
ródat, mivel szűz vagy. Vigasztalódjál és örvendezz, mivel 
neved be van írva az élők könyvébe. Mától fogva megújultál 
és megelevenültél és az áldás kenyerét eszed és a lialhatatlan-

1 Lib. 2. cap. 118. . 
2 Codex pseudepigraphicus Vet. Test. 1713. 775—784. 1. 
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ság italát iszod. Mert a mai napon József jegyesévé teszlek, 
és neved nem lesz többé Aseneth1, hanem .Nagy menedék».2 

Monda Aseneth: «Ha kedvet találtam előtted, asztalt terítek 
számodra». Felelt az angyal : «Hozz nekem lépes mézet». És 
mikor amaz elszomorodott, mivelhogy nem volt lépes méze, 
monda ismét: «Fordulj be kamrádba és asztalodon találsz». 
És csakugyan megtalálta a lépet, mely fehér volt, mint a hó. 
Szólott Aseneth: «Uram, nem volt mézein; te szólottál, és lett». 
Az angyal pedig kinyújtva kezét megérintette a leány fejét 
és monda: «Boldog vagy, mivelhogy elvetetted a bálványokat 
és hiszel az egy Istenben. És boldogok, kik bűnbánat által az 
Istenhez térnek, mivel enni fognak ebből a mézből, melyet az 
Isten paradicsomának méhei készítettek. Ebből esznek Isten 
angyalai, akik nem halnak meg soha». És parányi darabot 
törvén a mézből, elköltötte, a többit pedig Aseneth szájába 
tette és szólott: «íme, ettél az élet kenyeréből és tested meg
újul a mai naptól fogva . . . Ifjúságod nem lát öregséget és 
szépséged meg nem fogyatkozik. És leszel mint a mindenható 
Örök király nevéhez menekülőknek városa». József pedig köz
ben újból beköszöntött a házhoz és másnap a Fáraótól meg
kérte Aseneth kezét. 

Az elbeszélés, mint látható, több tekintetben kapcsolatban 
áll a passiókkal. A toronyban lakó leány, a torony és kert 
leírása, a bálványok kihajigálása, a három ablak, a hófehér 
mézzel, a halhatatlanság kenyerével való szertartás, az angyal 
szájába adott szavak egy része3, világosan emlékeztetnek Irene, 
Borbála vagy Krisztina passiójának Qgy-egy darabjára. De 
egyúttal lényeges eltérés is találkozik. A történet jelenték
telen szerepet ju t ta t Putifárnak; leánya megtagadja ugyan 
kívánságát, de az összeütközésnek a két személy közt nincs 
következménye. Nem halljuk, hogy Asenethnek apja zsarnok
sága miatt kell rejtőznie; a főpap nem csalódik és később 
sem áll útjába leányának, mint Urbánus vagy Licinius. 
A passiókban a leányok teljesen hibátlanok, sorsuk a tűrő és 
szenvedve győzedelmeskedő ártatlanságé; ellenben Aseneth ön
maga oka fájdalmának; a rövid keserűség, mely éri, megfon-
tolatlanságának és kevélységének következménye; bűnhődik, 
megbánja hibáját, megtisztul és boldog lesz földi jegyesével. 

1 D3DK Sz. Jeromos szerint a. m. nana, rom, romlás. Mások szerint 
«tövisben dús», «tövisbokorban talált». 

. 2 Nomen tuum non vocabitur amplius Asseneth, sed multi refugii 
QDn) . . . Et eris sicut metropolis aedificata omnium confugientium ad nőmén 
Domini Dei omnipotentis regis seculorum. 

s V. ö. az Irene-legenda következő helyével: ' \'WpzkÓT:r\ oixs'-i <rot IQZCLI 
TO ovofj.« TOŰTO, ciXXa xX^ő-rjaTj íuprjvTj <xai s.a~i TOXI^ axpißrjc;) SJH aot yap xata-sOiú-
£ov:a: piy |í.uf[á5£; ávSptüv <TE xái) yuvaixwv xat ~aí5tov, W i r t h , Danaé in christl. 
Legenden, Halle, 1892. 120. 1. ; 
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Egyszóval: a história és a passiók csak részletekben egyez
nek, a lényegben, a szerkesztésben és jellemekben távol álla
nak egymástól; amaz és ezek között csak hatásról, kölcsön
zésről lehet szó, nem egyúttal közös számazásról. 

A kölcsönző felet könnyű megismerni. A passiók anyaga, 
szerkezete egységes és a conversio hiányát leszámítva kifo
gástalan ; ellenben az Aseneth-történetről ugyanez bajosan 
állítható. Putifár leánya toronyban, elzárkózva él; de nem 
tudjuk, miért kell ott élnie, s ami később vele történik, ele
jétől végéig máshol is megeshetnék. Az elzárkózás, a torony 
tehát mint szorosan oda nem tartozó elem csak idegen helyről, 
az Irene-legendából, a passió-hagyományokból kerülhetett az 
elbeszélésbe. 

Figyelemre méltó, hogy a toronyban, szép palotában zár 
alatt nevelt leányok típusa mellett egy másik is fejlődik: a 
hasonló sorsra kárhoztatott fiúgyermeké. Jezdegerd királyról 
beszélik, hogy fiát, Bahramot, Nomannak, a hirai fejedelemnek 
gondjaira bízta, hogy távol a gonosz világtól, egy pusztában 
nevelje; mire Noman a gyermek részére a kietlenben pompás 
palotát építtetett.1 Legérdekesebb mégis az idevágó elbeszélé
sek közül egy keleti legenda, Jogafát és Báriám története. 
A hosszú és költői szépségekben bővelkedő elbeszélés eléggé 
ismeretes. Avennir pogány királynak megjósolják, hogy fia 
keresztény lesz. A fejedelem megrémül, építtet egy palotát,-a 
fiát elhelyezi benne és nemes ifjakat rendel szolgálatára. Meg
parancsolja, hogy a gyermeknek semmit sem szabad mondani, 
ami megszomoríthatná, Krisztusnak pedig csak neve se említ
tessék előtte. Jozáfát azonban évek múlva kimegy a palotá
ból és megismeri az élet nyomorúságait; elmélkedni kezd és 
Báriám remete tanítására, kinek sikerül kereskedő képében 
hozzáférkőznie, keresztény hitre tér s remeteéletre adja magát. 

A legendát a VIII . században, állítólag Johannes Damas» 
cenus foglalta írásba; gyökerei jóval messzebbre nyúlnak, le 
a Za&íavi,9átóm,Gótama-életrajzának keletkezése idejébe, mint 
sokan hiszik, a Kr. e. első századba. A Jozafát nevelésére, 
az élet nyomoruságaival való megismerkedésére vonatkozó ré
szek ugyanis nem egyebek a Buddha-biográfia visszhangjánál. 

Utóbb az elbeszélés nagy népszerűségre tett szert a nyugati 
irodalmakban; a Krisztina-csoport történeteire azonban nem 
volt hatással. A keresztény legenda-irodaíom nem szorult rá, 
hogy a bezárt leány meséjeért a messze buddhizmushoz 
fáradjon; közvetlen közelben megtalálta azt a saját ókori 
örökségében. 

Nincs miért tagadni, a mártírok és hitvallók történeteit 
számos kötelék fűzi a klasszikus irodalmakhoz. A középkori 

1 L. Wirth id. m. 
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elbeszélők sok egyszerű motívumot, de néha zárt mesét is örö
költek a régiektől. A csecsemő Pindaros és Platón méhei Szent 
Ambrus vitájában élnek tovább; Perseus és Andromache his
tóriája Szent György vitéz, a sárkányölő legendájában foly
tatja pályafutását. . . ; Szent Borbála pasaiójában már Pape-
broch, a bollandista ráismert a görög Danaé mondájára.1 

Akrisios királynak megjósolták, hogy születendő unokája 
által fog elveszni. A király elejét akarja venni a bajnak és 
leányát, Danaet, földalatti helyiségbe, érctoronyba zárja. De 
Zeus aranyesője i t t is eléri a leányt. Danáénak gyermeke 
születik, Perseus. Akrisios az anyát gyermekestül ládába re
keszti és a tengerbe dobatja.- Azonban szerencsésen szárazra 
jutnak, a gyermek felnő és megöli öregapját. 

Az Irene-Borbála-Euphemia-Krisztina-legendákban ennek a 
népmondának tipikus elemei ismétlődnek. A történetek genea
lógiáját lehetetlen összeállítani, egyesekről mégis sejthető leg
alább, hogy az ős-típusnak közelebbi hatását éreztetik. Szent 
Borbála régibb passiója és a Krisztina-elbeszélés korábbi szer
kezetei egyformán mellőzik vértanú-hőseik conversióját. Később 
mind a két szentnek történetéhez jobb-rosszabb pótlások csat
lakoznak. Az utókor észreveszi a hézagot; az elődök, a ha
gyomány'első munkásai, érzéketlenek iránta, és ez, legalább 
egyelőre, csak az ős-típus hatásával magyarázható. A késő 
századokat nem köti semmi; a> mesét szabadon, önmagában 
szemlélik; ellenben a passiók keletkezésekor egy élő típus 
alakul át, és a hagyomány hozzá van kötve a típus moz
zanataihoz. Akrisiosból kereszténygyülölö pogány Licinius, 
Dioscuros vagy Urbánus lesz, Danáéból keresztény leány és 
mártír, Zeusból keresztény isten; az aranyesőt szintén helyet
tesíteni lehet valamivel: közvetlen isteni ráhatással, megvilá
gosító kegyelemmel. A leány megtér, mivel Isten a megtérés 
malasztját önti lelkébe. Csakhogy ezt mindenki tudja, ezt nem 
kell külön elmondani, följegyezni, megmagyarázni. Es a passió 
a conversio nélkül indul pályájára. 

A másik figyelemre méltó mozzanat: Danaé tengerbe 
vetése és megszabadulása. A legenda-irodalom gyakran és 
szeretettel használja a vízbe vetett és megmenekült hősök 
motívumát; annál érdekesebb, hogy a vízi kaland az elzárt 
leányok passiói közül mindössze a Krisztina-történetben sze
repel. Ebből a körülményből ugyanis némi joggal lehetne kö
vetkeztetni, hogy Krisztina tengeri próbája esetleg utólag 
került a passióba. A hagyománynak azonban ismernie kellett 
olyan szerkezetet, amelyből a vízbevetés nem hiányzott. A 
népköltészetben ugyanis fölmerül egy oláh népmese, mely az 
elzárt leány esetét a vízi kalanddal hozza kapcsolatba s egyes 

» Ada SS. Boll. Maji tom. I. 20. IV. 
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részeiben meglehetősen emlékeztet az Irene-legendára. A darabot 
Wir th tüzetesen fejtegeti munkájában; 1 idevágó része a 
következő: Egy király erős falakkal, mély árokkal körülvett 
várat építtetett és odavitte csecsemő leányát, hogy távol a 
gonosz világtól istenes életben növekedjék fel. Jámbor asszo
nyokat rendelt melléje és halálbüntetés alatt megtiltotta, hogy 
a kastélyhoz férfi közelítsen. Az épület körül pedig gyönyörű 
kert volt, virágokkal és szökőkutakkal. í g y nőtt fel a gyermek 
és olyan szép lett, hogy a virágok meghajoltak, a madarak 
pedig alázattal elhallgattak előtte. Történt egyszer, hogy a 
szép királykisasszony észrevett egy cigányasszonyt, aki a vár 
árkán túl állott és virágokat tar tot t kezében. Magához intette 
az asszonyt és elkérte tőle a virágokat. A bokréta hogy, hogy 
nem, véletlenül a vízbe esett, és a víz legott olyan szép pirossá 
lett és jóillatúvá, hogy a királykisasszony nem állhatta meg, 
ivott belőle és menten áldott állapotba jutott. Megtudta a 
k i rá ly ; haragjában fölperzseltette a kastélyt, a királykis
asszonyt pedig hordóba zárta és a tengerbe hajíttatta. A leány 
gyermeket szült a hordóban, aki oly gyorsan nőtt, hogy a 
hordót szétrepesztette. Akkor végre partot értek és megmene
kültek a király haragjától. 

Látni való, a Krisztina-legenda magvának elég kiterjedt 
rokonsága van, hogy mint meghatározott történeti személy 
históriája ne szerepelhessen és csak mint Ősrégi költői hagyo
mány folytatója tarthasson számot az elismerésre. A passiók 
szent Krisztinája soha sem létezett; képzelt története, próbái, 
megdicsőülése csupán rávitel útján fűződtek az egyház egyik
másik vértanujához. 

6. A Krisztina-passió költésének helye, ideje ismeretlen. Wirtk 
megkísérti korának meghatározását és rámutat a szövegek 
egyrészének amaz adatára, hogy Urbánus felesége a gens 
Aniciából származott. Szerinte ez a «gens Anicia» a konstan
tinápolyi «roi soleil», Anicius Justinianus császár (f 565.) 
«reflexe», a mű tehát nem lehet régebbi a VI. század végénél. 
A föltevésben nincs semmi lehetetlen. Bizonyos, hogy az az 
apokrifa-áramlat, melynek a Krisztina-legenda minden ízében 
jellemző terméke, a VI. század végén és a VII. században tör 
be a nyugati egyházba és Beda, majd Aldhelmus iratai által 
válik közismertté, sőt divattá. 

Az elbeszélést aztán bátran írhatták nyugaton: erre valla-
nának a benne szereplő személynevek, a görög kéziratok hiánya, 
végre az a körülmény, hogy a Krisztina-cultus a keleti egy
házban csupán a X. században vált népszerűvé. 

Utóbb nemcsak Ascisclus és Victoria passiójához használták 
fel, hanem szemmel láthatóan reá támaszkodik egy másik legenda 

1 33—34. 1. V. ö. Schott, Walachische Märchen, 262—279;, 370—374. 
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is, melyet a bollandisták augusztus 26-ról közölnek1: Sz. Christiana 
szűz története. Ez a Christiana a legenda szerint Migranimus 
angol királynak és feleségének, Maronának leánya volt. Buzgó 
pogány szülei a maguk vallásában nevelték föl, és kiváló 
buzgóságot tanúsított az istenek szolgálatában. Apja erre való 
tekintettel egy Venus-templomot épített számára, hogy hét 
leány társával együtt ott éljen szüzességben, míg férjhezmene
telének ideje elérkezik. Ettől fogva alig tette ki lábát a 
templomból. Egyszer valami szegény képében megjelent neki 
Isten angyala és alamizsnát kért tőle Krisztus nevében. 
A leány kíváncsian kérdezte: Ki az a Krisztus? Az angyal 
elmondotta, hogy isten, és megjegyezte, hogy ismer a város
ban egy papot, aki többet is tudna róla beszélni. A leány 
elhivatta a papot; ez megtérítette, megkeresztelte és Krisztus 
nevéről Christianának nevezte. A keresztelő alkalmával pedig, 
beszéli egy későbbi legenda-változat2, az a csoda történt, hogy 
nem lévén vizök a szertartáshoz, a földből hirtelen "forrás 
fakadt föl, mely aztán London városának sokáig érdekes 
látnivalója volt. Viszont a régibb relatio szerint Christianára 
abban a pillanatban, hogy a vízbe lépett, csodálatos fehér 
fényesség ereszkedett az égből és a pappal együtt eltakarta, 
míg a keresztelő tartott. Ettől fogva Christiana haláláig szü
zességben és az Isten szolgálatában élt; a későbbi legenda 
szerint a régi Venus-templomot keresztény egyházzá alakít
tatta, sok pogányt megtérített, csodákat tett, és mint némelyek 
állítják, a vértanúság dicsőségét is megszerezte. 

Érdekes, hogy a XVI. század előtti skót és angol források 
semmit sem tudnak Migranimus angol királyról és leányáról. 
Mi több, Christiana nevét a martyrologiumok csupán a X V I . ' 
században kezdik emlegetni. Magát a ránk maradt legrégibb 
Christiana-históriát Johannes Grilemannus augustinianus szer
zetes írta össze a XV. században, ugyanennek bővebb válto
zata pedig a XVII. században jelenik meg Salomons belga 
szerzetestől — állítólag egy Antwerpenben 1527-ben kinyo
matott breviárium alapján dolgozott, melynek megfelelő részét 
azonban a bollandisták a XVIII . században már hiába keres
ték. Pinius kimutatta3 , hogy a Salomons-féle elbeszélés bővít
ményei ellenkeznek a történelmi adatokkal; de mint látható, 
a Gilemannus-féle relatio sem igen tartható egyébnek a Borbála-
és Krisztina-passió visszhangjánál. 

7. Kérdés, milyen helyet foglal el a legenda szövegei 
között a magyar Krisztina-kódex passiója? A felelet egyszerű: 
a magyar szöveg abból a csoportból való, melyet az orvietói, 

* Acta SS. Julii torn. VI. 314—315. 
9 V. ö. u. o. a 313-314. 1. 
a U. o. 
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a brüsszeli változat képvisel, és amelyhez, — mint látszik — 
a Boglino-féle lectiók forrása is tartozott. Ámde csupán közéjük 
való, csupán nagyon közel áll hozzájuk : mindenben egyikkel 
sem vág össze és egyiknek sem lehet fordítása. A mű elején 
olvasható etimológia: CRistina mondathatik oly mintha kris-
maval kenetetet, csupán a Legenda aureáhan fordul elő; másutt 
elmarad egy és más, ami amazokban megvan; végre az élbe-* 
széles, az előadás hellyel-közzel hol egyik, hol másik válto
zathoz hajlik közelebb.1 

Másfelől azonban meg kell jegyezni, hogy a kódexnek alig 
van egy-két jelentéktelen helye, amelynek mását az ismert 
variánsokban megtalálni ne lehetne. Ez a körülmény világos 
bizonyítéka, hogy a magyar Krisztina-legenda nem lehet 
egyéb fordításnál. 

Révai azt mondja a könyvecskéről, hogy «ditséretre méltó 
benne az írónak hűsége».3 Csakhogy Révai alig ismerte az 
eredetit, következéskép megjegyzése valószínűleg nem a for
dításra, hanem ennek másolatára vonatkozik, jelesül arra a 
körülményre, hogy a másoló a lemásolt írás sajátságait gon
dosan megtartotta. Bizonyos azonban, hogy a fordító igyeke
zett lehetőleg az eredeti nyomán járni és teljességgel ártatlan 
mindama szerkezeti fogyatkozásokban, melyek a legenda érté
két csökkentik és (az egy Liberiana-szöveg kivételével) a deák 
variánsokban egytől-egyig megtalálhatók. A magyarban ugyanis 
csupán egyes kifejezések körül esik hiba, és akkor sem min
dig a fordító deákságának fogyatékossága, hanem részben 
valószínűleg a tőle használt kéziratnak fogyatkozásai követ
keztében. Már volt róla szó, hogy a magyar Krisztina-vita 
Jovis és Apollines "istenről beszél; ilyen az is, hogy VII. Kai. 
Augusti8 nála annyi mint «Kys ázzon hovanak heted napja». 
Per misericordes deos, quia nisi dixeris mihi, bestiis ferocis-
simis membra tua dabo: «Ha az irgalmas isteneketh meg nem 
mondandód en nekem: Kegyetlen es vad bestyeknek adlak 
tegedeth.» — Ismét: sin verő nolueris, quae tibi jubentur a 
me, per invictos et misericordes deos, pessima judicia tibi 
applicabo: «Ha kedeglen nem akarandod azokath, kyk the 
neked en tőllem páran choltatnak: hath en az győzhetetlen es 
irgalmas Isteneknek miattha zörnyőseges gonoz íteleteket 
tulajdonytok teneked.» — Qui dignatus es me accipere hunc 
panem incorruptionis: ky meltolkodal en tőllem el venny az 
meg rothadatlansagnak kenereth. — Statim chorus angelorum 
suscepiteam: legottan fogada őtet Ang'aloknak serege (eh. 

1 V. ö. A budapesti VIII. ker. községi főreáliskola értesítője 1915—1916. 
Bp., 1916. 12—24. 1. 3 Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve. Budapest, 1912. 6. 
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felfogta.) — Quia dignatus es me ab omni impedimento cor
poris mei liberare: mert meltolkottal engemet meg zabaditany 
testemnek minden vezedelmetől. — Ex hoc non tibi parcam: 
es azt teneked nem tűröm. 

Néhány hibát és furcsaságot a forrás-szöveg rossz olva
sása okozott. A magyar kódex a vértanút mindjárt a legenda 
elején valami Splendeus newő nemzetségből származtatja, holott 
a deák szöveg szerint «erat . . spem dei habensin custodiendo 
virginitatem». Utóbb Krisztinát Urbánus azért nem akarja 
férjhez adni, hogy szüzességben maradhasson «az Sidoknak 
tiztelesseknek okaerth», azaz, mint a Leg. Aurea mondja: «ut 
in deorum cultu maneret». — Hasonló természetű botlások a 
következők is : es meg jeg'ezy uala ő zyueben: et nutabat in 
corde suo. — Mostan meg mondám : fertelmes urban es féregnek 
mezarosa, merth az en at'am xpus: Non tibi dixi immunde 
Urbane, carnifex, vermis, quia pater meus est Christus etc. — 
Vram isten menyey oruos: lelky zemeknek sebeit tudom es 
esmérem, mert nem hacz el engemeth: Domine deus coelestis, 
medice vulnerum oceultorum, scio et cognosco, quod non me 
derelinquis. — Hog' te az my baratynknak nemzetségéből vag': 
quia de genere aniciorum es. — Julianus, chodalatos es ördög
nek rezese: Juliane, miserabilis et particeps diaboli. 

Egyébiránt a fordítás nem rosszabb a kódex-fordítások 
átlagánál. Az Érdy szövegeiben aránylag jóval több a magya
rosság, de viszont a karthauzi bátrabban is bánt forrásaival. 
A Krisztina-legenda fordítója lehetőleg ragaszkodik erede
tijének szavaihoz és mondatfűzéseihez, s így érthető, hogy 
nyelvében igen gyakori a latinizmus; ám egyúttal hasznát is 
látja félénk tartózkodásának, mivel stílusa a deák szöveghez 
való igazodás következtében általán ritmikus tagolódású lett 
és a fület rendszerint elég kellemesen érdekli.1 

HORVÁTH CYRILL. 

1 Esetleges félreértések elkerülése végett meg kell jegyeznem, hogy 
ez a dolgozat testesebb formában már 1912-ben készen állott. Wirtli Danae-
könyvéhez csak utólag, 1918-ban, évekig tartó hajsza után tudtam hozzá
jutni. Akkor láttam, hogy egy-két pontban már megelőztek, viszont egyet-
mást, aminek hasznát vehetem, tőle hallok először. Az utóbbiak a dolgozatba 
a forrás megjelölésével vannak beiktatva. Végül hadd említsem meg, hogy 
az első közi. 16. 1. 10. sorában «és észrevehették volna» h. «és szemügyre 
veszik vala», a 19. 1. 27. s. «szemben alig» h. «szemben ismét alig» a 
helyes szöveg. 


