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A késő középkori, nyugat-európai keresztény hagyományban a haldoklás, 
illetve maga a meghalás arsként, azaz művészetként, tanulható és tanulandó 
mesterségként tételeződött. A jó (és a rossz) halálhoz kapcsolódó tudás-
formák, viselkedési modellek, attitűdök fontos részét képezték a 14–15. 
századi keresztény szocializációnak.  

A 15. században, feltehetően a pestisjárványok miatt, illetve 
a konstanzi zsinat (1414–1418) hatására megjelenő képes Ars 
moriendi kézikönyveket a démoni támadásokat elbeszélő 
vízióélmények egy sajátos típusának, a halálos ágynál történő 
angyal-démon harcok (deathbed-battles) elbeszéléseinek pro-
totípusaiként határozhatjuk meg (kép 1.). Az általam vizsgált, 
Temesvári Pelbárt prédikációgyűjteményeiben (is) használt 
példázatok ehhez hasonlóan a transz állapotának sajátos élményét 
írják le, illetve valamilyen formában haldoklási vízióélményekre 
tesznek utalást.

A jelenés-élmények érzékelési mechanizmusa felől vizsgálva 
a jelenés-narratívumokat elsősorban a vizuális jelenségek 
hangsúlyosak. A halálos ágynál megjelenő angyalok és ördögök 
mellett Krisztus és Mária mint közbenjárók tűnnek fel a leggyak-
rabban. Az elhunyt családtagok megjelenésére nem találtam példát. 
A bűnös életű haldoklók ágyánál rossz szándékú szellemek 
jelennek meg, illetve több utalást is találni arra, hogy a haldokló 
szeme előtt, rögtön a halál pillanatát megelőzően, feltárul a 
pokol bejárata. („Íme, látom, hogy megnyílt előttem a pokol, és 
az ördögök készen állnak, hogy elragadjanak. És így az ördöggel 
lehelte ki lelkét.”) A látomások akusztikus sajátosságai közül 
talán legizgalmasabb a lélek kiéneklésének toposza.

A megváltozott tudatállapotra utaló külső, a tanúk által észlelt 
jelenségeket aszerint csoportosíthatjuk, hogy a haldoklónak 
megjelenő túlvilági lények isteni vagy ördögi eredetűek. Míg az 
isteni eredetű transzban létre a haldokló örömteli megnyilvánu-
lásai, békés nyugalma, a szélsőséges reakciók hiánya utal, addig 
a gonosz eredetű látomásoktól szenvedő haldoklók gyakran el-
sárgulnak, izzadnak, összerándulnak, a félelemtől, remegnek, 
vergődnek, üvöltöznek vagy esetlegesen észlelési torzulásaik 
következményeként a körülöttük állókra támadnak. A lélek ki-
tépésének toposza az elkárhozandó haldoklók példázataiban a 
rossz, azaz hirtelen és erőszakos halál sajátos formáját képviseli.
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