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Evilág ésmásvilág a
korai ír gondolkodásban

A gonosz és
az ír szentek
A keresztény kultúrkörben felnevelkedett olvasó a gonosz említé
sére az ördögre gondol, megszemélyesíti, kivetíti azt. Az ördög a
misztikus irodalom és a szentek életrajzainak egyik központi figu
rája. Ezek a művek a Római Birodalom szellemi hatáskörében szü
lettek. Szent Antalnak az ördöggel folytatott harca például a mai
napig megihleti a különböző művészeti ágak képviselőit, ami azt
is mutatja, hogy milyen mértékben befolyásolta ez a mű a keresz
tény közgondolkodást. De hogyan jelenik meg a gonosz egy, a késő

antikvitás szellemi irányzataitól érintetlen területen?
A Római Birodalom intellektuális és politikai hatáskörén kívül élő

írek igen korán találkoztak a kereszténységgel. Megtérésük békés fo
lyamat eredménye volt, ami egyben azt is jelenti, hogy az ír gondol
kodás sok szempontból nyomot hagyott az elterjedő keresztény kép
zeteken. A kora keresztény ír szentek életrajzai például teljesen más
alapállásból indulnak ki, mint a birodalom keleti felében kialakult
szerzetesi irodalom. Míg a keleti szerzetesi irodalom egyik alapkér
dése a gonosszal folytatott harc - a szerzetes a lelkiismeret mártírja,
aki naponta vívja harcát az ördöggel-, addig a korai ír szentek élet
rajzai nagyon keveset foglalkoznak a gonosszal mint transzcendens
lénnyel. Az 5-6. századra az egyház keleti felének dualista hatásoktól
sem mentes világszemléleten érlelődött,kidolgozott és rendszerezett
tanként jelent meg a bűnre és gonoszra vonatkozó képzet Írország
ban. A démonokkal kapcsolatos nézetek azonban itt kevéssé hatottak.

Ezt részben magyarázza, hogy az ír másvilág tulajdonképpen itt
van ezen a földön, valahol a vizekben vagy a föld alatt. Ebből szinte
egyértelműenkövetkezik, hogy az evilág és a másvilág közötti határ
elmosódik, átjárható mindkét oldalról. Azok a "más" lények hason
lóak az emberekhez, és inkább jóindulatúak, mint rosszak. Ennek kö
vetkeztében az íreknek szinte nincs démon-képzetük a kereszténység
korai időszakában.Az ebben a korban keletkezett szentéletrajzok alig
tesznek említést a Sátánról vagy a transzcendens gonoszról. Nem ve
títik ki, nem személyesítik meg azt. Az ördög gyakorlatilag nem je
lenik meg, mint kísértő.Nem csábítja őket a gonoszra, nem teszi őket
próbára, viszont azoknak, akik természetük szerint hajlamosak a
rosszra - vagy azért, mert ragaszkodnak a pogány valláshoz, vagy
mert szimplán etikátlanok - megmondja, mit tegyenek, ösztönzi,
sőt utasítja őket a rossz cselekedetekre. Itt nincs harc, mert ők eleve
rosszak. Közéjük tartozik például Baclam - Diarmait főkirályem
bere -, akiról azt írják, hogy gonosz és kiállhatatlan ember volt, "aki-
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'Aszív állapota a keleti
szerzetesi irodalom egyik

központi kérdése.

Akorabeli írek csatáro
zásai és a büntetés

hangsúlyozása

Aszentek életének
démoni jelenései

ben a Sátán lakozott. Sohasem őrizkedettaz ördögtől, ellenben vele
egyetértésben utálta az Urat" (Ruadan élete).

A benne lakó Sátánról és az ördögről szóló kitételek, akitől nem
őrizkedett,nyilván arra az állapotra utalnak, hogy szíve' mindig
nyitva állt a gonoszság előtt. Ez azt bizonyítja, hogy ahogy az Is
tennek tetsző élethez is szükség van az ember akaratára, hozzájá
rulására, úgy a gonoszsághoz is kell az ember közreműködése.

Majdhogynem egy szinten mozog az ember és a transzcendens.
A korabeli írek mindennapi életét kitevő csatározásokat, zsák

mányszerzést sem ostorozzák, nem mondják, hogy ezt az ördög
ösztönzésére teszik, inkább a büntetésre helyezik a hangsúlyt, az
elrettentés eszközére. Jó példa erre Szent Berach esete a két hadakozó
herceggel, Donnchaddal és TIpraite-tal, akik közül az utóbbi már meg
is halt és a pokolból szabadította ki Berach. Ez az élmény meghatá
rozó volt mindkét herceg további életére nézve. Tipraite - miután
Berach feltámasztotta - elmesélte neki a szörnyű kínokat, melyek
a pokolban várják az embert, és hálát adott Istennek, hogy megsza
badult onnan (Berach élete). A hercegek mindketten felajánlották a
maguk és leszármazottaik szolgálatait a szentnek.

Hasonló fernsi Maedoc esete egy kiskirállyal. Azsákmányszerző
úton lévő király hazafelé menet találkozott Maedoc-kal és adott
neki alamizsnát. Hazaérve lebetegedett és halálán volt. Ekkor a po
kol feltárult előtte. Szörnyűségesállatok támadtak rá, egyikőjük el
tátotta hatalmas száját, és leheletével magához vonzotta a királyt,
hogy elnyelje, s csak Maedoc volt képes kimenteni őt. A borzalmas
látomás után magához hívatta a szentet, és neki adta Ferns földjét,
ahol az hatalmas templomot építtetett.

Ezek az emberek már valószínűlegkeresztények voltak, mivel
nem esik szó a megtérésükről, de a szent szájából sem hangzik el
feddés. Az egyháziak tudták, hogy az életmódjukon nem változ
tatnak, de adományuk révén, ami nagy segítség az egyháznak, el
juthatnak még Isten országába. Ez a megközelítés egy olyan világra
utal, ahol a pogányság jelenléte erős. Ezt támasztja alá az is, hogy
büntetni is csak akkor büntetik, vagy átkozzák meg a tettest, ha a
tett az egyház ellen irányul. Sőt mi több, mé!} egyháziak között is
előfordult, hogy egymástól zsákmányoltak. Erdekes adalék, hogy
az irigységet sem tartják nagy bűnnek, természetes emberi érzés
nek írják le, amely még a szent embereket is elragadja.

A szentek életének démoni jelenései jól körülhatárolható cso
portokba oszthatók. Az első - s ez nem fontossági sorrend - a dé
monűzés.A gyógyítások között nem a démonűzés a legfontosabb,
általában röviden elintézett esetek ezek, de abból a szempontból
fontosak, mert rámutatnak arra, hogy az írek szerint az ember nem
akarattalan báb a démon kezében, még akkor sem, ha az megszállta
őt. Ellentétben a szentéletrajzokban általában leírt démoniákus tör
ténetekkel, a beteg nem üvöltözik, nem átkozza a szentet, nem bújik
el, hogya szaga után kelljen megtalálni, sőt még csak nem is vélet-
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Adémonok mintpo
gány istenek, illetve a

druidák segítői

2Ennek érdekessége az
azír hagyományban gyö

kerező részlet, hogya
hősnek, aki bepillantást

nyert a másik világba,
bizonyítékot kell hoznia
erről. Fursa egy sebet

kap a földön elkövetett
bűne miatt. Hasonlóan a
másik világ bizonyítéka

a Da Apstol Décc na
hÉrenn történet elején a

nagy virág hirtelen megje
lenése, mely elindítja az
utazásra BrendanI. Atúl
világi jelek szerepéről az

írhagyományban lásd
Coemgen Murray: The
role of the Cuilebad in
Immram Snégdusa 7
Maic Riagla. In: The

Otherworld Voyage in
Early Irish Literature.

(Ed. J. Wooding.) Four
Courts Press, Dublin,

2000,187-193.

lenül kerül a szent útjába. A beteg maga jön a szenthez és kéri, hogy
gyógyítsa meg őt.

Másodsorban a démonok mint pogány istenek, illetve a druidák
segítői jelennek meg. Általában Patrikról írják, hogy megmentette
az íreket a démonok kezéből, a bálványimádástól, de más szentek
esetében is megjelenik ez a képzet, igaz csak egy-egy odavetett
megjegyzés formájában.

Ritka a féltékeny Cainech királynő esete, aki a Szent Coemgen
oltalma alatt álló mostohafiát akarja megölni boszorkányai segítsé
gével, hogy saját gyermekei örököljenek. Az "erő asszonyai", ahogy
írül nevezték őket, Ifa druidizmus, a varázslás, a pogányság és az
ördögi tudomány" eszközeivel törnek a gyermek életére. Beraig
imával harcolt a hegytetőn az ördögöt imádó, druidizmust gya
korlók ellen, és azt kiáltotta: "Takarodjatok a földszínéről!" - s az
egész díszes társaságot elnyelte a föld (Beraíg élete).

Maga a történet az írek körében közkedvelt földrajzi névmagyará
zat - a glendalough-i Cainech mocsarának a névmagyarázata -,
tehát egy közkedvelt pogány műfajt emelt be a szerző a szent éle
tébe, hogy keresztény magyarázatot adjon.

De ugyanennek a Beraignak az életében találkozunk olyan dru
idákkal is, akik magasztaló szavakkal szólnak róla. Hasonló példát
ad fernsi Máedóc élete is, akinek elkövetkezendőhírnevéről egy
druida jövendölt, mikor még az anyja méhében volt. Ezek az esetek
a két vallás közötti békés átmenetre utalnak, s arra a tényre, hogya
hagyományos pogány tanult réteg (druidák, költők, törvénytudók)
egy része egyházi személy lett, miután megtért.

A harmadik csoportba a szentekkel harcoló démonok tartoznak.
Ide tartoznak a lelkeknek a mennyországba való jutását segítő, illetve
az értük a levegőégben harcoló szentek történetei. A vízió számos
szent életrajzában szerepel- Vísío Sanctí Pursei? Vísío Adomnání, Vísío
Tundali. Ezekben a hagyományoknak megfelelőenaz angyalok segí
tik a mennyországba igyekvő jó lelkeket, és harcolnak értük a Sátán
küldötteivel, akik magukkal akarják rántani a lelkeket. Ám vannak
olyan történetek is, amelyekben nem angyalok harcolnak a lélek
mennybe jutásáért, hanem szentéletű földi emberek. Élt egyszer Úi
Néill területén egy átkozott férfiú, akit BűntelenAednek neveztek (per
antíphrasín). Sok szörnyűséget követett el életében, mert vad volt és a
gonosz tanácsait fogadta meg. Ez a férfiú földjeit az egyháznak aján
lotta, amiért megígérték neki Isten országát. Mikor meghalt, a démo
nok hatalmas serege jött érte. Három szentre volt szükség, hogy a dé
monok seregét visszaverjék és Aed lelkét a megígért helyre juttassák.
Ez a megtért bűnös története, akinek megbocsáttatik minden bűne.

Egy ebbe a csoportba tartozó, de már némileg átalakult történet
szerepel Mochuda életrajzában. Egy angyal tudatta vele, hogy kirá
lya, Ciarraige halálán van, és siessen hozzá, hogy feladja neki az
utolsó kenetet. Mochuda nem ért volna oda időben,mert messze járt
otthonától, ezért az angyal egy tüzes szekérre (talán Illés szekere nyű-
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Démonok támadásai
szentek ellen

Abáin története

mán) ültette. Így fel tudta adni az utolsó kenetet a haldokló királynak,
aki a világ és az ördög felett győzedelmeskedve halt meg. Valójában
azért kell az égben repülnie, mert a király már valószínűlegkilehelte
lelkét, s a mennyország felé vezető úton kellett megsegíteni őt.

Ezek a történetek tehát már a halottak lelkeivel foglalkoznak, s nem
az élők és a gonosz kapcsolatával. Viszontvannak olyan esetek is, ahol
egy vagy több szentet támadnak meg a démonok. Az egyik történet
Szent Coemgennel és Berach-val esett meg. Coemgen kolostorát dé
monok százai vették körül. A gyengébb szerzetesek remegtek és ret
tegtek. De nagyobb baj volt, hogy betegségeket terjesztettek el a szer
zetesek között, Már alig bírták tartani a kolostort Coemgenék, amikor
megjelent Berach. Körbejárta a kolostort csengőjét rázva és zsoltáro
kat énekelve, mire a démonok elmenekültek, s akolostorbeliek fellé
legezhettek (Berach élete). A történet egyértelműpárhuzama Jerikó be
vétele, leszámítva a hagyományos ír csengettyűt, mely oly sok esetben
segíti ki a szenteket szorult helyzetükbó1. A támadás fizikai, kifeje
zetten háborús hangulatú. Csoportosan vannak jelen mindkét olda
lon, s a támadás célja nem a megkísértés vagy a gyötrés. Itt hatalmi
harc folyik csakúgy, mint Abáin kűlőnős tengerparti történetében.

A tengerparton sétált, amikor egy hatalmas hullám csapódott be
a lábai elé. Abáin fogta magát, a vízre fektette botját, ami a tenger
mélyére vitte őt. Ott ördögök egész serege vette körül. "Most bosz
szút állunk rajtad mindazért a rosszért, ami minket ért miattad, s
amiért eltérítetted tőlünk az embereket fantasztikus trükkjeiddel"
- mondták neki az ördögök, ami egyértelműutalás térítő tevé
kenységére. Ám egy angyal a segítségére jön, a pokol fenekére űzi

az ördögöket, és elmondja Abáinnak, hogy még 317 évig szolgálja
az Urat anélkül, hogy bármilyen erőnekhatalma lenne fölötte, majd
lelke a Szentháromság elé kerül. Az Isten hatalmat adott Abáinnak
a tengerek fölött ezért az utazásért, s aki egy megadott verset há
romszor elmond, az biztonságban hazaér a tengerről, bármilyen al
kalmatosságban utazzon is (Abáin élete).

A történetnek sok különös eleme van. Ott van mindjárt a hatal
mas hullám becsapódása. Tudni kell, hogy az írek kolostoraikat elő
szeretettel építették vízparton. A nagy vizek azt jelentették számukra,
mint az egyiptomiaknak a sivatag, a lakott területen kívüli ismeret
len régiót, ami a gonosz birodalma. A hatalmas hullám nyilvánvaló
kihívás a gonosz részéről, amit Abáin nem is ért félre. A bot pedig
hatalmi jelkép - pásztorbot, püspöki bot, s utalok itt egy részletre
Ciaran életéből, mely szerint Patrik magától Jézustól kapta a botját
(Bachall Ísa). Azzal, hogy ráfekteti a vízre, hatalmát jelzi, s a bot képes
is őt bevinni mélyen a tengerre, ahol megjelennek az ördögök, mivel
ott "laknak". Az angyal viszont innen a Pokolba - a démonok, ör
dögök keresztény lakhelyére száműzi ó1<et. A továbbiakban az angyal
megerősítiAbáin hatalmát a gonosz felett, mikor azt mondja, hogy
Isten hatalmat adott neki a vizek felett. A versike szintén pogány
maradvány, ráolvasás.
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Aszörnyekkel való
hadakozás

3Fomoire népe azírha
gyományok szerint a szi
get őslakosai voltak, aki
ket a szigetre érkező és

aztcivilizáló isteni népek
egyre kijjebb szorítottak a

civilizált világ határára.
AFomoire-k csak az

alkalomra vártak, hogy
rázúdulhassanak és

feldúlhassák azújvilá
got. Ahagyományok sze

rint féllábú, félkezű, fél
szemű "démoni" lények

voltak, akik soha nem
hagytak fel a hadakozás

sal, s főszerephez

a második Magh Tuiredh-i
csatában jutnak.

Adémonok csínytevései

A történet átvezet minket egy az életrajzokban gyakran előfor

duló démoni jelenéstípushoz, mégpedig a szörnyekkel való hada
kozás eseteihez. Csaknem minden szentnek van szömnyel megesett
kalandja, s ezek mind vízi szörnyek. Ez a kérdés már a folklór vilá
gával és a pogány ír 'Másvilág' helyének meghatározásával kap
csolatos. Az ír másvilág általában hegyek gyomrában, tavak vagy
tengerek alatt, esetleg azokon lévő szigeteken. Még a Fomoire népe"
is először az emberek világa alatti völgyekben lakozik, s csak egy
későbbi kor költözteti őket a tengerbe, vagy azon túlra. A pogány
másvilági lényeket a kereszténység a Sátán evilági megjelenítőinek
tekintette, tehát nem véletlen, ha azok az írek hagyományaiban a
föld alatt vagy a vizekben éltek, hogy a szörnyek onnan jöjjenek. Ezt
a folklór hagyomány is alátámasztja. Az ír szentek mégis érdekes
módon viszonyulnak a szörnyekhez.

Vegyük például Abáint, aki több szörnnyel is hadakozott. Az el
sővel való találkozásakor így szól: "FelszóIítalak Jézus nevében,
hogya lélek, melyet Isten adott neked, s amivel rossz cselekedete
ket vittél végbe, távozzon belőled" (Abáin élete). Tehát még a szörny
esetében is felmerül az akarat.

Más esetben az országot dúló szörnyet, amely azonnal megérezte
benne a szent hatalmát és a lábát nyalogatva hevert előtte, arra kö
telezte a Szentháromság nevében, hogy egy kisebb tóba költözzön,
s ott éljen halon a továbbiakban. Minden hetedik évben megmu
tatta magát, hogy mindenki lássa, szót fogad Abáinnak. Ebben az
esetben egy más, de szintén egyéní szempontból közelít. Nem meg
öli a szörnyet, hanem száműziés megmondja neki, hogyan kell ez
után élnie. A szörny nem gonosz, csak megzabolázatlan természete
szerint élt. Miután a szent megmondja neki, miként éljen, úgy tesz.

Szent Coemginrőlmár születése előtt azt jövendölték, hogy egy
szörnyeteget le fog győzni. S lám ez meg is történt, de nemcsak hogy
száműztea tóból a szörnyet egy kisebb tóba, de a szörnymentes tó
vize azontúl gyógyító hatású lett. Coemgin életrajzának egy későbbi

változatában a történet már kicsit másképp hangzik. Itt már meg is
kötözi a szörnyet, aki jelenlétét azzal jelzi a külvilág számára évente,
hogy egyik oldaláról a másikra fordul, s ekkor a tó vize vörösre vált
és megemelkedik. A történeten ebben a formában már sokkal job
ban érződika kereszténység hatása (vö. a fenti megértőAbáin eset
tel). De a történet megint az írek egyik kedvelt műfaját,a földrajzi ér
dekességek magyarázatát idézi. Coemginnek ez az életrajza csak egy
változatban maradt fenn, s nem kapcsolható latin nyelvű Vitdhoz,
ami szintén magyarázhatja a sajátságos ír műfaji elem jelenlétét.

A következő fejlődési fok, amikor a szörnyet már nemcsak meg
kötözik, de fejét is veszik. A történet további érdekessége, hogy itt
már a női princípium is összekapcsolódik a gonosszal. A szörny
már csak a gonosz megjelenése, ráadásul női alakban.

S végül az ötödik csoportba azok az esetek tartoznak, melyeket in
kább nevezhetnénk csínytevéseknek, mint gonosz tetteknek, olya-

578



Ciaran esete
a "kisemberekkel"

4A szent azonban meg
szánja azifjút, és

feltámasztja, hogy
jó útra térhessen.

Agonosz marginális
szerepe

nok, akár a "kisemberek", a föld alá szorult tuatha déDannan népének
a csínyei - vagy hogy egy számunkra ismertebb példát hozzak,
mint Ariel csínyei Shakespeare Szentivánéji álom című művében. Ezen
történetek legtöbbje a tej (nyilvánvaló pogány, folk1orisztikus elem)
körül forog. Példákat Ciaran és Ruadan életrajzaiban találunk. Ciaran
esetében két csínyt is elkövet a "démon": kioltja a tüzet a kolostorban,
mikor vendéget (Ruadan) várnak, és eltöri a tejes edényt. A kapcso
lat a "kisemberekkel" azért valószínű, mert Ciaran nem próbálja
megtudni, ki volt az, nem is foglalkozik a "démonnal", csak megol
dást keres a helyzetre - csodával: az edényt Ciaranhoz vitték, aki a
kereszt jelét rajzolta rá, mire az edény újra ép volt, és benne volt a tej
is. Ezzel bebizonyította a "kisembemek", hogy hatalma van felette,
aki el is tűnt. Nem is keresik, nem üldözik, nem száműzik.

Egy nyilvánvalóan későbbi változat a kisember-démon helyett
már embereket tesz a történetbe, és két külön esetre bontja az előbbi

egységes történetet: az egyikben csak a tűz eloltása szerepel bűnnel
és büntetéssel, míg a másikban a tűz és a tej is szerepel, de nem vi
lágos a történet kifutása.

A megszentelt tüzet egy Crichid nevű ifjú - az ördög ösztönzé
sére - oltja el. A tett elkövetése után a fiú elmenekül, de széttépik a
farkasok. Megtörténik a bűntett, s azonnal érkezik a büntetés.' A kö
vetkező részben a tűz kioltása újra előjön Ruadan érkezésével ösz
szefüggésben. Ekkor egy Bardanus nevű szerzetes az, aki kioltja, s
a tejes edényt is ő dönti fel. De itt semmi magyarázatot nem kapunk
a cselekedetekre, még az ördög sem kerül szóba, és a szerzetes bün
tetést sem kap. A szerző már nem érzékeli azt a hatalmi harcot, ami
a korábbi változatban a történet hátterében áll.

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy az ír kozmológia
- a folyamatos átmenet evilág és másvilág között, sőt a tény, hogy
a másvilág tulajdonképpen e földi világban helyezkedik el vizekben
vagy azok szigetein, hegyek gyomrában - a másvilági lényeknek
inkább jószándékú, mint gonosz feltételezése, a dualizmus hiánya,
ember és másvilági lények közötti rendszeres, majdhogynem egyen
rangú kapcsolat egy az egyénre és a gyakorlatra fókuszáló evilági,
"földi" teológiát hozott létre. Ebben a világképben a "gonosz", mint
transzcendens lény, nem talál igazán helyet magának. Természete
sen a kereszténység is hatással volt az ír képzetekre, és a démon,
mint gonosz, megjelenik az ír egyházi művekben,a szentek életei
ben, de csak marginális a szerepe. Jelenléte részben kötelező köz
hely, részben az ír hagyományokhoz közelebb álló lény, aki vagy
csatározik, vagy csínyeket követ el.

A Sátán sohasem vált olyan jelentős szereplővé,mint a dualista ha
gyományokkal rendelkezővilágban, amibe belejátszott a tény, hogy a
néphagyomány erős gyökerei az ősi vallásban egészen a modem ko
rokig nagy hatással voltak a társadalom egészének hitvilágára, ami
meghatározta azt a kulturális miliőt, amiben az egyház mozgott.
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