
A so pi a naei óke resz tény  
„Ma u zó le um” szim bó lu mai

Pozsárkó Csa ba 

a ke resz Tény ség ko rá Ban is ha Tó  
ké ső an Tik val lá si–Fi lo zó Fi ai esz me rend sze rek

Azantikvilágbanmáragörögklasszikuskorszakhanyatlásakormegjelent
aza fajtagondolkodásmód,amelyazegyénsorsát függetlenné tette annak
személyes,egyéni törekvéseitől,akaratától,befolyásától.Akeletikultúrák-
kal ismerkedőgörögségaztán részbenamiszticizmusban találtamegazta
kapaszkodót,amelykivezethetia jelenvilággyötrelmeiből,abbólasajátos
helyzetből,hogyképtelenmagairányítaniasorsát.

AfolyamatagörögfilozófiatörténeténbelülmárPlatónnalelkezdődött,
de a hellénizmus alatt tovább erősödött, és e gondolkodásmód „vulgáris”
változataiakülönbözőkeletimisztériumok–mintazÍziszésOzirisz-Szera-
pisz,aKübelé-Attisz,aDionüszosz-ésaMithras-kultusz–,végülpediga
kereszténység elterjedésében érték el kiteljesedésüket.A folyamat során
mindvégigmintegyversenyeztekegymássalamagasszintűtudományosfilo-
zófia, illetve amisztériumvallások különböző formái.A római birodalom
térhódításávalbekebelezettgörögségtermékenyítettemegvégülarómaifi-
lozófiaigondolkodástis.Afilozófiával(ésagörögművészettel)újonnanis-
merkedő rómaiak hamarosan buzgó követőivé váltak a különböző, görög
földönkorábbanlétrejöttfilozófiaiiskoláknak,mintahogyMarcusAurelius,
azalapvetőensztoikusbeállítottságú filozófus-császárkitűnőenábrázoljaa
különbözőiskolák–tanítóinkeresztül–reátetthatásátazEl mél ke dé sekelső
könyvében.

Ezekközülafilozófiaiiskolákközültémánkszempontjábólakésőpla-
tonizmusnakvanalegnagyobbjelentősége,amelybizonyosjellegzetességei
révén(idealizmus,akereszténymennyországhozhasonlótúlvilágképzet,az
evilági életnek a túlvilági sorsot erkölcsilegmeghatározó ésmegalapozó
„előéletként”valófelfogása)akereszténységkülönösenjelentősvetélytársa
voltakésőantikidőkben.Talánnemvéletlen,hogy–valószínűlegazelha-
tárolás szükségességét érezve– a kora keresztény egyházatyák, különösen
azapologéták,éppenaplatónitanokkalfoglalkoztakalegbővebben.

Akereszténységmásikjelentősvetélytársa(különösenakatonaihatárvi-
déken)aszinténamisztériumvallásokközésorolhatóMithras-kultuszvolt.A
fényt(lelki-szellemivilágot,életet,jót)jelképezőnapisten,illetveazőtmeg-
személyesítőcsillagkép,Perseusalakjábanábrázoltférfialakaziránieredetű
dualistaelképzelésszerintmegöliasötétséget(anyagivilágot,halált,rosszat)
jelképezőbikát(megjegyzendő,hogyanapnakazekliptikántörténő,látszó-
lagos precessziójamiatt amanapságmájusra eső bika csillagképmintegy
5-6000évvelezelőttatél,azazahideg,asötétség,végétjelentette.).AMith-
ras-kultuszrautaló nyomokPécsett is kerültek elő, ígypéldául egyoltárkő
töredékeSoli Invi[c]/to pro sa/lute M[ithrae](A le győz he tet len Nap is ten nek, 
Mithras [...] tisz te le té re!–CIL:III10284;RIU:977)felirattal–éppenapüs-
pökségterületéről(afelirata„KorsósSírkamra”előterébenlátható).
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Pozsárkó Csa ba (1965) tör té-
nész, ré gész, a pé csi Janus Pan-
no ni us Mú ze um kül ső mun ka-
tár sa, va la mint a PTE BTK 
Ókor tör té ne ti Dok tor is ko lá já nak 
hall ga tó ja, az egye tem óra adó 
ta ná ra. Ér dek lő dé si te rü le te a 
ró mai – ké ső an tik tör té ne lem, 
mű vé szet és epig rá fia. Je len cikk 
té má já hoz szo ro san kap cso ló-
dik a Pécsi Szemle2002. nyá ri 
szá má ban pub li kált „A vi lág-
örök sé gi krisztogram kap csán” 
cí mű írá sa.



a so Pi a naei óke resz Tény „ma u zó le um”

Anélkül, hogy a régészeti–művészettörténeti részletekbe bocsátkoznánk,
előszörrövidenismertetjükaFülepFerencásatórégészáltal(adánDyggve
nyomán)„mauzóleumnak”elnevezettókereszténytemetőkápolnaéssírkam-
ralegfőbbjellegzetességeit.

Afelsőépületből(ún.cel la memoriaeből)ésazalattalévőkriptábólálló
épületet valószínűleg a 4. század hetvenes-nyolcvanas éveiben építhették,
legalábbkétépítésiperiódusban,melyekmindegyikeérintetteasírkamrátis:
amásodiképítésiperiódusraesikennekbővítése,illetvekétújabbszarkofág
behelyezése.Mivelazátépítéstényenemérintiazeredetifreskósorozatjel-
képiségét,nemisfoglalkozunkvelebővebben.

Az eredeti sírkamra festményei részben felületkitöltő díszítések (már-
ványutánzatosfestmények(2.kép),ún.pompejiIII.stílusban,középüttvörös
medalionokkal), részben pedig – a felületkitöltő díszítésekhez hasonlóan
keretelt–figurálisábrázolások.Afreskókonkívülaszarkofágonisláthatunk
díszítéseket,deezekegyrészétsajnosanépvándorláskoridejéntönkretették.

Amegmaradt freskósorozat alapvetően két részből áll: az északi falon
ÁdámésÉvabűnbeesése (1.kép),majdDánielprófétaazoroszlánokver-
mében(3.kép),végülazéletfamotívuma(4.kép)látható.MindazÁdám-
Éva,mindaDánieljelenetlegközelebbipárhuzama–állítólagos19.századi
megfigyelésekalapján–éppenPécsett,azI.számú,ún.„Péter-Pál”sírkam-
rábanlátható.Ezekmárasajnosafelismerhetetlenségigelpusztultak.Vannak
bizonyítékokarranézveis,hogyaboltozatisfestvevolt,deezannyirael-
pusztult,hogycsakazoldalfalakonmegmaradt,hiányosrészekbőltudjukaz
eredetimondanivalót rekonstruálni.Akeleti fal tengelyében, amennyezet
alattKrisztusszimbólumát,agörögXésP(khíésrhó)betűkligatúrájából
állóún.Krisztogramotlátjukcoronae longae,azaz‘hosszúkoszorúk’(ti.vi-
rág- vagy egyébnövényi füzérek) által körülvéve (5. kép).Az alatta lévő
fülkébenbúzakalász-ábrázolással(nyilvánvalóutaláskéntaszenteucharisz-
tia részét képezőkenyérre – ahhozhasonlóan, ahogy a „KorsósSírkamrá-
ban”akorsóéspohártalánaborrautal).Balra(azazKrisztusjobbján)egy
pálmaágakkal (adicsőség, azaz a „megdicsőülés” szimbólumaival)övezett
trónusonülő,vörösruhásalaktorzója,mígjobbra(Krisztusbalján)magaaz
elhunyttestétbefogadószarkofágáll(6.kép).

az észa ki Fal Fres kó so ro za Ta

Azészaki fal tehátÁdámésÉva jelenetévelkezdődik.Ezgyakori
ábrázolásaakorabeliókeresztényikonográfiának,melyigyekszika
földilétünkgyarlóságárairányítaniafigyelmet.

AbűnbeeséstelbeszélőbibliaitörténetszerintIsten–legalábbis
részben–azértűztekiazembertaParadicsomból,nehogyazazélet
fájárólisegyen.Ezafreskósorozattovábbiértelmezéseszempontjá-
bóligenfontosmomentum.Érdekesmotívum,hogybárafreskó–
szigorú,szintemértani, tengelyesszimmetriájával–márelőrevetíti
a kora középkormerev ábrázolásmódját,mégismindkét alak „ki-
lép” a keretből (ez a fajta ábrázolásmód legközelebb csak a rene-
szánszbanjelenikmegújra).Dr.EugenSchererkitűnőötlete,hogy
ezzelaművésztalánmagátakiűzetést,aParadicsombólvalótávo-
zástpróbáltaszemléltetni.

KövetkezőjelenetünkDánielprófétatörténetétábrázolja,akitahi-
temiattazoroszlánokelévetettek.Abibliaitörténetbőlkiderül,hogy
Dánielszenvedésénekalapvetőenkétokavolt:egyrésztnemvolthaj-
landóegyélőembertistenkénttisztelni–vagyisistenkáromlástelkö-
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ÁdÁm és évA bűnbeesése

És azÚristen a földbőlmindenféle fát sarjasztott, ami
tekintetre szépés táplálkozásraalkalmas;azutánkisar-
jasztottaazéletfájátakertközepén,megajóésarossz
tudásánakafáját.

AzÚristenparancsotadottazembernek:„Akertminden
fájáról ehetsz. De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél,
mertamelynaponeszelróla,meghalsz.”

Akígyó ravaszabbvolta földmindenállatánál,amitaz
Úristen teremtett. Eztmondta az asszonynak: „Valóban
mondtaIsten,hogynemehettekakertvalamennyifájá-
ról?”Azasszonyígyválaszoltakígyónak:„Akertfáinak
gyümölcsébőlehetünk.Istencsakakertközepénállófa
gyümölcsérőlmondta:Ne egyetek belőle, ne érintsétek,
nehogymeghaljatok.” Erre a kígyó így beszélt az asz-
szonyhoz:„Semmiesetre sem fogtokmeghalni. Isten jól
tudja,hogyamelynaponabbólesztek,szemetekfelnyílik,
olyanoklesztek,mintazistenek,akikismerikajótésa
rosszat.”Azasszonylátta,hogyafaélvezhető,tekintetre
szép,éscsábítatudásmegszerzésére.Vetttehátgyümöl-
cséből,megette, adott férjének, aki vele volt, és az is
evett belőle. Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy
meztelenek.Fügefaleveleketfűztekössze,ésköténytcsi-
nál tak ma guk nak. 

Azután így szólt az Úristen: „Lám, az ember olyan lett,
mintegyközülünk, ismer jótésrosszat.Denemfogjaki-
nyújtani kezét, hogy az élet fájáról is vegyen, egyék és
örökkééljen!”EzértazÚristeneltávolítottaazÉdenkertjé-
ből,hogyműveljeaföldet,amelybőllett.

Ter2,9,16–17,ésTer3,1–7,22–23
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1.kép.ÁdámésÉvabűnbeesése



vetni–,másrésztnem
volt hajlandó (bizo-
nyos napokon) nem
tisztelni a saját iste-
nét–azazmegtagad-
niazt.Atörténetegy-
értelmű párhuzamára
ismerhetünk a korai
ke resz tény kor ban 
azok nak a már tí rok-
nak a történetében, 
akiknemvoltakhaj-
landók megtagadni
istenüket és áldozni
ahivatalos római is-
tenek, illetve a csá-
szár istensége előtt.
Sorsuk Dánieléhez
hasonlóan alakult;
többnyire az amfite-
átrumok arénájában

avadállatokelévetettékőket.DemígDánielt–hitemiatt–megmentetteaz
Úrangyala,addigőkmártírhalálthaltak.

Vajonmiutalhaterrea„Mauzóleumban”?Mintolvashatjuk,Dánieltörté-
netében nincs szó koszorúkról.A fonott koszorú azÓszövetségben először
Juditkönyvébenjelenikmeg,deJudittörténetevalójábanegykésőbbi(hellé-
nisztikus kori) interpoláció aBibliába. Épp emiatt a protokanonikus zsidó
Tanakhban – a zsidó szentírás három fő része; aTo ra (Törvény), aN’viim 
(Próféták)ésaK’tuvim([Egyéb]Írások)kezdőbetűibőlkialakítottmozaikszó
–semszerepel,ésígyakésőbbiprotestánsÓszövetségbőliskimaradt.Ittegy-
értelműenegyantik(hellénisztikus,illetveetruszkeredetűrómai)szimbólum-
rólvanszó,melyviszontazújszövetségijelenetekenrendrefelbukkan,hiszen
akereszténységebbenakésőhellenisztikus–rómaikultúrábanvertgyökeret.

Az antik auktoroknál gyakran előforduló koszorúmotívumnagyon sok
jelentésthordoz.A(fonott)koszorúknakalapvetőenkéttípusátkülönböztet-
ték meg: a corona pactilis, tor ta, il let ve plexa elnevezésű
koszorút,melyetanövényi részekbőlcsavartakössze,va-
la mint a corona sutilis, nexa, il let ve sertaelnevezésűt,me-
lyetszalagokkalfontakkörbeéserősítettekössze,ésame-
lyetarómaiakcorona lemniscatának(Vergilius,Ae ne isV.
269;VI.772), illetvepalma lemniscatának(Cicero,Rosc. 
Am. 35. 100) is neveztek.Agörög forrásokban az előbbi
sztephanosz plektosz, azutóbbi sztephanosz kulisztosz né-
venvolt ismert.Akereszténység idejénáltalábanadicső-
ségkifejezőjevoltemotívum,amelySzentIstvánelsővér-
tanú történetére utal.Az István (Sztephanosz) név valódi
jelentése ugyanis ‘ko-szorú’, azaz keresztény felfogásban
‘amártíromságkoszorújátelnyert’:

[...] Er re or dí toz ni kezd tek, be fog ták fü lü ket, s egy aka
rat tal rá ron tot tak, ki von szol ták a vá ros ból és meg kö vez ték. 
A ta núk egy Sa ul ne vű if jú lá bá hoz rak ták le ru há ju kat. Míg 
kö vez ték Ist vánt, így imád ko zott: „Uram, Jé zus, vedd ma-
gad hoz lel ke met!” Majd térd re esett és han go san fel ki ál-

dÁniel az oroszlÁnok barlangjÁban

[...] „Dárius király, örökké élj! Országod főfelügyelői és
satrapái,tanácsosaiésvezéreimegállapodtakabban,hogy
királyihatározatotkellenekibocsátani,ésszigorútilalmat
elrendelni, hogy aki harminc napon belül rajtad kívül, ó
király,bárkimáshozfordul,akáristenhez,akáremberhez
valamely kéréssel, azt az oroszlánok barlangjába kell
vetni.”[...]Dánieltudta,hogykibocsátottákarendeletet.
Mégis bement a házába, és felső termének Jeruzsálem
felé nyíló ablakánál naponta háromszor térdre borult.
ImádkozottésmagasztaltaIstenét,ahogyanazelőttistet-
te.Ezekazemberekazonbanrátörtek,ésrajtakaptákDá-
nielt, amint éppen Istenéhez imádkozott. [...] Erre azt
mondtákakirálynak:„Dániel,akiJúdafoglyaiközülva-
ló, nem törődik veled és tilalmaddal, amelyet kiadtál.
Napontaháromízbenelvégziimádságát.”[...]Erreaki-
rálykiadtaaparancsot,Dánieltelővezettékésazorosz-
lánokbarlangjábavetették.AkirályaztmondtaDániel-
nek: „A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz,meg fog
menteni.”[...]Akirálymárkorahajnalbanfölkelt,éssi-
etveazoroszlánokbarlangjáhozment.Amintabarlang-
hoz közeledett, panaszos szóval Dánielt emlegette. Ezt
mondtaakirályDánielnek:„Dániel,azélőIstenszolgá-
ja! A te Istened, akit te állhatatosan tiszteltél,meg tu-
dott-ementeniazoroszlánoktól?”Dánielígyfeleltaki-
rálynak:„Király,örökkéélj!Istenemelküldteangyalát,és
bezártaazoroszlánok száját.Nemengedte,hogyártsa-
naknekem,mertártatlannaktalált.Deellenedsekövet-
temelvétséget,ókirály!”...

Dán6,2–24
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3.kép.Dánielprófétaazoroszlánokvermében

2.kép.Márványutánzatosfestmény



tott: „Uram, ne ródd fel ne kik bű nül!” Ezek kel a sza vak kal 
el szen de rült.(ApCsel7,57–60)
Esetünkbenakoszorúkvörösészöldnövényekbőlvannak
vörös szalagokkal összefogva.A színekmagukutalnak a
mártíromságra,amintaztJacobusdeVoraginekommentár-
jábanolvashatjuk(Le gen da Aurea):

Az én sze rel mem fe hér is, pi ros is, ki tet szik ő akár tíz
ezer kö zül is.(Én5,10) „A fe hér a ki vá ló hit val ló ra, Já nos 
evan gé lis tá ra, a pi ros Ist ván el ső vér ta nú ra, […] a zöld az 
ap ró szen tek re vo nat ko zik.”

Maga az a tény, hogy az egyébként augusztusbanmártí-
romságotszenvedettSzentIstvánünnepétdecember26-án,
akarácsonyiünnepsoránünnepeljük,jelziamártírhitval-
lófontosságát.Azöldésapirosakésőbbiekbenisamártí-
romság jelképeimaradtak,mint azt láthatjuk a ravennai
SanApollinareNuovogádorfalánvonulóüdvözültekkezé-
benlévővörös,illetvezöldkoszorúkról.

MiutánpedigazÚjszövetségszámosmáshelyenisúgy
említiakoszorút,mintaz(akárahaláligtartó)állhatatos-
ságjutalmát,azantikeredetűszimbólumszervesenbeépült
akeresztényikonográfiába:

Ha majd meg je le nik a leg főbb pász tor, el nye ri tek a di
cső ség her vad ha tat lan ko szo rú ját. (1Pét5,4) Bol dog az az 
em ber, aki a kí sér tés ben helyt áll, mert mi u tán ki áll ja a pró-
bát, meg kap ja az élet ko szo rú ját, ame lyet az Úr azok nak 
ígért, akik őt sze re tik. (Jak1,12) A ver seny zők va la men  nyi
en meg tar tóz ta tó éle tet él nek, min den te kin tet ben. Ők her
va dó ko szo rú ért, mi pe dig her vad ha tat la nért. (1Kor9,25) 
Légy hű mind ha lá lig, és ne ked adom az élet ko szo rú ját. 
(Jel2,10)

VélhetőenaMauzóleumbaneltemetett,amúgynyilvánva-
lóan jelentősszemélyiségvalamelyikutolsókeresztényül-
dözés(esetlegkésőbbibarbárbetörés)idejénszenvedhetett
vértanúhalált,amiután–jutalomképpen–elnyerteazörök
életet.Azutolsókeresztényüldözésa4.századelején,Dio-
cletianuscsászáridejénvolt.Az,hogyamauzóleumcsaka
370-es,80-asévekbenépült,nemzárjakiannaklehetősé-
gét,hogyegyévtizedekkelkorábbanelhunytmártírcsont-
jaitekkor–méltóbbkörnyezetben–„újratemették”volna.
Erreutalazészakifalutolsóábrázolása,azéletfa.

És meg mu tat ta ne kem az élet fo lyó ját, kris tály hoz ha-
son ló an ra gyo gott, Is ten és a Bá rány trón já ból fa kadt. Az 
ut ca kö ze pén és a fo lyam két part ján az élet fái áll tak. Ti-
zen két szer hoz nak gyü möl csöt, va gyis min den hó nap ban 
te rem nek, a fa le ve lei meg a né pek gyógy ulá sá ra szol gál-
nak. (Jel22,1–2)

Azéletfájatehátlegyőziahalált,ésazéletéshalálszaka-
datlankörforgásahelyett(melyetgyakranazévszakokkér-
lelhetetlenkörforgásával,vagyisatermészethalálával,majd

feltámadásávalszimbolizálnak)a folyamatosésörökéletet
biztosítja.

EzutánléphetbeazelhunytlelkeaParadicsombaésfog-
lalhat helyetKrisztus jobbján, amit a „Mauzóleum” keleti
falaábrázol.UgyanFülepFerencittegyfehérruhásalakról
ír,aki„lehetettmagaKrisztus is”,deezkétokból iskétsé-
ges: egyrészt az alak nem fehér, hanemvörös ruhát visel,
másrésztafeltámadott,majdamennybélitrónusánülőPan-
tokratór,azaz„Világbíró”Krisztusábrázolásamerőbenszo-
katlan – sőt példa nélkül álló – lenne a korban.Anövényi
motívumokatöbbisírkamráhozhasonlóan(azI.,ún.„Péter-
Pál”vagyaII.,ún.„Korsós”sírkamra)aParadicsomkert,az
Édenábrázolásai,ahováalélekcsakazelhunytautánléphet
be is mét. 

Akeleti fal elrendezésében félreérthetetlen az a szán-
dék,hogyatestetrejtőszarkofágotneasírkamratengelyé-
ben,hanemattóldélre,asírkamrakeletifaláturalóKrisz-
tus-alakbaloldalánhelyezzékel.Ennekcsakazlehetettaz
oka, hogy a (Krisztus szempontjából) jobboldalt jelölték
kialélek,abaloldaltpedigatesthelyének.Alélekéstest,
minttúlvilágiésevilági,végsősoronjóésrosszilyenmér-
tékűszembeállításaidegenazortodoxiától–legalábbisaz
elsőszázadokbanfolyamatosanküzdöttekazefféleképze-
tek ellen.Ememanicheista tanokviszont igen elterjedtek
voltakakoraikereszténységidején(pontosabbana4.szá-
zadmásodik felében– lásdHégemonioszArkhelaosz-ak-
táit vagyTitus,BosztrapüspökénekA manicheusok el len 
címűnégykönyvét).Eszemlélethezhasonlóanaföldiéle-
tet a sötétségés ahalálbirodalmánaknevezi az (apokrif)
„Egyiptomiakszerintievangélium”is: 

Az Úr mond ta Szalóménak, aki ér dek lő dött: „Med dig 
ural ko dik a ha lál? Nem mint ha az élet rossz vol na és a te-
rem tés gyat ra.” „Amíg ti, as  szo nyok szül tök” – vá la szol ta. 
[...] „Azért jöt tem, hogy le ront sam a nő mű vét [...] Ez a 
mű ugyan is a szü le tés és a pusz tu lás”. (FennmaradtAle-
xandriai Kelemen idézetei-
ben: SztrómateiszIII.6.9.)

Bár itt a nő testesítimeg az
anyagivilágot, és így ahalál
birodalmát, azért nem első-
sorban a nőellenesség hang-
zik ki a sorokból, hanem in-
kább a földi életmegvetése.
A gnoszticizmus tehát egy
időbenannyiraáthatottabizo-
nyoskereszténygondolkodók
írásait, hogy az ortodox egy-
házatyák munkásságuk java
részét az ellene való küzde-
lemrevoltakkénytelenekfor-
dítani.Hogya szíriai eredetű
manicheizmusmennyire ter-
jedteladunaiprovinciákban,
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források hiányában nem tudhatjuk. Vi-
szont érdemesmegjegyezni, hogy a középkorban
éppMagyarország tőszomszédságábanütötte fel a
fejét a hasonló gondolatokatmegfogalmazóbogu-
mileretnekség,melyaztán–mint„kathar”eretnek-
ség–egészenDél-Franciaországigéreztetteahatá-
sát.Nem lehet kétséges, hogy a közben eltelt egy
évezredalattisvalaholazÉszak-Balkánonlappang-
hattakazeffajtagondolatok.

Azábrázolásokközül,mintemlítettük,fennma-
radtmégegyszarkofág,melynekfaragásai–éppen
töredékesvoltukmiatt–különbözőkiegészítésekre
ésértelmezésekreadnakalapot.Arégészetimonog-
ráfiákban általában 4. századi, sirmiumi készítésű
(defélkész)szarkofágrólvanszó,báregyeskutatók
–ígyTóthIstván–aztállítják,hogynemis4.,ha-
nem 3. századi a szarkofág, így ez esetben eleve
nemvalószínű,hogykeresztényalkotáslenne.

A leírások egyértelműen évszakábrázolások-
kéntazonosítjákazoldalakonlévőalakokat.Ajelenleglát-
hatófelületekenezekbőlkettőkivandolgozva,kettőpedig
csak féligkészültel.Akeleti fal felénézőoldalon isvan
kettőbelőlük;ezesetbenviszontazévszakábrázolásokte-
óriája csak akkor álljameg a helyét, ha a szarkofág fő-
(hosszanti)oldalánelnagyoltfigurákeredetilegmástábrá-
zoltak volna (így pedig az évszakábrázolások a két
rövidebboldalrakorlátozódnak).

Ha azonban valóban évszakábrázolásokról van szó,
akkor ezekkönnyenösszefüggésbehozhatók a szemközti
falon lévőéletfa-ábrázolással:mígazahalálnélküliörök
életet, addig ezekaz élet éshalál szakadatlankörforgását
szimbolizálják.Emellettszólaz,hogyazéletfamotívuma,
valamint két, pálmaágat tartó szárnyas angyalka szintén
megtalálhatómégafaragványokközött.Haazelképzelés
helyes, akkor az ábrázolásokegyütt azókeresztény szim-
bolikaszerintamindenütt jelenlévőIstentemplomát jele-
nítenékmeg,mintEzekielprófétalátomásábanis:

A pad ló tól a ka pu fel ső ré szé ig ke ru bok és pál mák vol
tak ki fa rag va.(Ez41,20)

Jelentősebb azonban a szarkofág akrotérionjait díszítő
maszkokszimbolikája(6.kép).Akereszténységetmegelő-
ző,pogányrómaihitvilágbana(halotti)maszkokacsalád
elhunyttagjait,acsaládottovábbraissegítőmanest(azaza
„halottiárnyakat”vagyacsalád„alvilágiisteneit”)voltak
hivatvamegjeleníteni a családi szentélyben, aLararium-
ban.Amennyibenerrőlvolnaszó(ésperszefeltéve,hogy
4. századi, keresztény korimunkával van dolgunk), úgy
aztkellfeltételeznünk,hogyahalálantikeredetűszimboli-
kája egyszerűen tovább él – természetesenmegváltozott
belsőtartalommal,immárcsak„allegóriaként”–akeresz-
tény val lá sos ság mel lett is. Eznemlenneteljesenegyedül-
álló jelenség,mivel példáulRavennábanmind azortodo-
xok,mind az arianusok keresztelőkápolnájában egyaránt

megtaláljukaJordánfolyamistenénekábrázolásátKeresz-
telőJános,illetveJézusalakjamellett.Egyértelműenarról
lehetszó,hogyazantikkultúránfelnőttemberekszámára
ezcsupánafolyószokásosallegóriája,nempedigvalami-
félepoliteistamaradvány.

Másvéleményszerintezekamaszkoknemhalotti,ha-
nemszínházimaszkok.Erreutalaza tény,hogyahalotti
maszkokszemétmindigvalamilyenszíneskővelhelyette-
sítették, itt pedig enneknyoma (pontosabban „foglalata”)
sincs;ezzel szembenaszemüregetolyplasztikusana fel-
szín mögé mélyítették, hogy az kifejezetten az „űrt”, a
„lyukasságot” kellett, hogy ábrázolja – mint a színházi
maszkokesetében.Ha ígyvan,amaszkokkétkülönböző
halálszimbólumraisutalhatnak.Egyikértelmezésszerinta
Dionüszosz-kultusszal hozhatók összefüggésbe,mivel az
istenségmisztériumánaktanításaszerint–atermészethez
hasonlóan–éventemeghal,majdújjászületik;ezértisáb-
rázoljákgyakrancsecsemőkéntvagylegalábbis(örök-)ifjú
istenként.Ahalál,illetveazabbólvalófeltámadásatermé-
szetörökmegújulását,végsősoron„halhatatlanságát”jel-
képezi–csakúgy,mintakereszténységben.

Egymásiklehetőségszerintegykésőplatonikusfelfo-
gáslehetazinterpretációalapja.Platónszerintugyanisaz
ideákvagyFormákvilágaésami,tökéletlenvilágunkköz-
tikülönbségetúgykellelképzelnünk,mintami (általunk
szubjektívmódontökéletesnekérzékelt)világunkésamű-
vészi ábrázolás tökéletlensége közti különbséget (éppen
ezért Platón nem tartotta igazán nagyra aművészeteket;
úgy tartotta, hogy a tökéletes ideák tökéletlen utánzatát
még továbbutánozni nem igazán jelentősdolog).Ezért a
későplatonizmus idején a színház és avalódi világközti
különbségetazéletésahalálköztiátmenetkéntértelmez-
ték.E„mítoszteremtés”soránmindapogány,mindake-
resztényíróknálmegtalálhatókamivilágunkataszínház-
hozhasonlítómetaforák;hogycsakkétpéldátidézzünk:
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... mi, em be rek, úgy szól ván csak bá bok va gyunk, és 
csak ke vés ré szünk van az iga zi va ló ság ban. (Platón,Tör-
vé nyek804b);

Ez az élet nem más, mint az em be ri faj ko mé di á ja. 
(SzentÁgoston,Enarrationes in Psalmos127)

Összegzésülmegállapíthatjuk tehát,hogy–akorbanszo-
kásosmódon–azókeresztényművészet,szimbolikusáb-
rázolásésikonográfiaigensokelemetmegtartottakeresz-
ténységetmegelőző, pogánykorszak szimbólumai közül,
ésezeket– természetesenmegváltozottbelső tartalommal
–integráltaasajátszimbólumrendszerébe.

Akorkeresztényembereineknyilvánvalóannemoko-
zott gondot bizonyos korábbi, pogány eredetű szokások,

illetve szimbólumok további használata, hiszen
nemfeltétlenülgondoltákvégigannakbelső,pogányvallá-
sivagyfilozófiaimondanivalóját.

Hasonlóképp, az egyszerű, provinciális lakosság szá-
mára–különösenazoly„távoli”ésalapvetőenrurális,il-
letvekatonaitartományokban,mintPannonia–akorabeli
kereszténységkülönböző irányzataiközti finom, inkábba
görögség filozófiai hajlamához illőkülönbségtételmegle-
hetősenidegenvolt–mintahogyazariánusvitátösszegző
(éssommásan„lezáró”)magyarszólásistartja:„Jottányit
semszámít”.(Aszóláseredeteahomousziosz–homoiuszio-
sz,vagyisaz‘azonoslényegű’–‘hasonlólényegű’kifeje-
zésekbenlévő„iótányi”különbségreutal.)

AzókereszténykorirodalmárólbővebbenAz óke resz tény egy ház és 
iro dal macíműműbőltájékozódhatunk(VanyóLászló[szerk.],Óke-
resztény írók1.,Budapest, 1988).Ugyanebben a sorozatban jelent
meg az apokrif bibliai írásokat, illetve azok fennmaradt töredékeit
bemutatókötet:VanyóLászló (szerk.),Apok ri fek,Ókeresztény írók
2.,Budapest,1988.
AzepigráfiaiemlékekközléseazeredetilegTheodorMommsenáltal
szerkesztett,ésazóta is folyamatosanbővülőCorpus Inscriptionum 
Latinarum(CIL),illetveamagyarországifeliratokaDie Römischen 
Inschriften Ungarns(RIU)–szinténfolyamatosanbővülő–kötetei-
bentörténtmeg.
Asopianaeiókeresztényemlékekrőlamainapigazegyetlenmagyar
nyelvű,összefoglalójellegűmű:FülepFerenc–BachmannZoltán–
PintérAttila,So pi a nae óke resz tény em lé kei, 1986.
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