
BÁLINT SÁNDOR

"Körülfogták az ördögök"
Egy középkori templomi példázat sorsa néphagyományunkban

Ezt a Tápén följegyzett. de más helyeken (Nagykamarás, Mezőkovácsháza) -is
hallott szólást akkor emlegetik, ha valakit mise, vagy más isteni s,zo~gála:t alatt
a templomban szunnyadní Iátnaíc. A szólás battonyai fejleménye szerínt az ördög
párnájára fekszik, aki a templomban elalszik. Alig hinné az ember, hogy ez a
jámbor, ügyefogyottnak tetsző falusi példabeszéd még a középkorí legendák színes
európai világát idézi.

Robert Wildhaber jeles svájci folklorista, utalva Stith Thompson mesekataló
gusára, önálló tanulmányban foglalja össze azt a nemzetközi elterjedtségű mondát,
amelyben az ördög ökör-, esetJ,eg bivaly- vagy l6bőrre írja azoknak nevét és bű

nét, akik míse alatt a templomban nevetgéléssel, fecsegéssel, unatkozással vét
keznek. Annyian vannak, hogy a bőrt ki is kell tágítani, hogy mínden név ráférjen.
Fölsorolja azokat az eur6pai országokat és népeket, amelyek amondátgazdag
változatokban ismerik. Számbavételében azonban magyar, illetőleg hazai adat, uta
lás nem fordul elő.

Wda,dhaber a mondát a középkorí művészetben, folkJórban, főleg az exemplum
-irodalom épületes, szemléltető példát, történetei között is nyomozza, Bizonyos korai
följegyzések után Jacques de Vitry, deákosan Jacobus Vítriacus (t 1240) bíboros
Sermones vulgares . című prédikáció gyűjteménYében jelöli meg mondánk első köz
vetlen forrását: egy pap az ünnepd istentLsztelet alatt ördögöt lát, aki fogaival
pergamenlapot rángat, tágít. A pap kérdésére elárulja, hogya templomi recse
göket írja föl, de nem fér rá a nevük, .annyían vannak, A pap ezt a látomást
híveinek tudtára adja, akik bűnbánatra gerjednek, és igy az ördög megszégyenül.
A történetet Vincenltius Bellovacensís, a híres középsort kompendíum-szerző is
Iöljegyzí. Egyes változatokban az ördög majom képében ablakpárkányon ülve írja
föl a templomban tereferélő asszonyok nevét.

A X-IV. században bukkannak föl a vulgáeís, vagyis nemzeti nyelvű fordítá...
sok között a német változatok. Egyik előadás szerint Szerit Gergely pápa míse
közben elmosolyodik, deákja kérdésére elmondja, hogy látta az ördögöt, amint
szorgalmasan írja ökörbőrre azokat a szavakat, amelyeket az emberek mísehall
gatás közben oktalanul kiejtenek. A legendát egy svájci német változat (1460)
Szerit Márton püspöknek tulajdonítja, aki tanítványának, Berecknek árulja el,
hogy mit látott. Erre egyébként a Garqantuo. egyik helyén Rabelais isi utal.

A történetet a középkor szakrábís művészete is megörökíti. Wildbaber emlékez
tet a híres német bencés apátság, Reichenau egyházának XIV. századból származó
Ireskójára, de több francia és német templom hasonló ábrázolására, sőt néhány
gótikus, iIletóleg kora reneszánsz kódexilbusztráoióra, fametszetre is. Lehetséges.
hogy a groteszk szímbólum hazánkban sem volt ismeretíen, de magyarországi
párhuzamról - tudomásunk szerínt - művészettörténetí kutatásunk eddig még
nem tud.

Értékes anyaggyűjtésének és rendszerezésének bemutatása után Wildhaber a
monda eredetet, illetőleg kííndulasát János evangélista Jelenéseinek az utolsó
ítéletről szóló versében taIá~ja meg: "Akkor nagy ragyogó trónt láttam. A rajta
ülő tekintete elől menekült a föld és az ég és nem maradt számukra hely. És
láttam, hogy holtak: nagyok lés kicsinyek, ott állnak a trón előtt. Könyveket
nyitottak ki. Kinyiltottak egy másik könyvet is, az élet könyvét. A holtakat meg
ítélték tetteik szerunt, amint a könyvekben föl volt jegyezve" (20,12).

Wildhaber dokumentációját Lutz Röhrich néhány adattal egészíti ki. így utal
még az evangélium egyik helyére: "Mondom nektek: minden fölöslegesen ki-
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rnondott szóról számot adnak majd az emberek az ítélet napjan. Szavaid szerínt
fognak igaznak ítélni, szavaid alapján fognak elmarasztalni" (Mt 12,36). Wildhaber
a könyvszimbólumnak számos megnyűatkozását vizsgálja tovább a középkor'
művészetében és himnuszköltészetében. továbbá folklórfában.

Mondottuk, hogya kitűnő összegezésben hazai párhuzamok nem fordulnak elő.

Azóta Scheiber Sándor és jómagam a nemzetközi szakkutatást tájékoztattuk az
eleven magyarországi hagyományról.

, A mondát már kódexirodalrnunk 'ismeri, és érthetően Márton püspökkel, a
későbbi magyar haza, Pannónia nagy szülöttével hozza összefüggésbe. "Olvastatik
- a XVI. század elejéről (1527) száernazó, névtelen karthauzi szerzetestől írt
Érdy-kódex szer-int - Szent Bereckről ilyen példa, hogy mikoron Szent Márton
pűspek rnísét mondana egy időben, Szerit Bereck - ki vala Szent Márton püspek
diakonosa - látta pokolbeli ördögöt ülvén az oltár megett és írnia. És míkoron
az erdégnek elfogyott volna hárgyája (nártyája) akará az erdeg az hárgyát fo
gával kihúzni, hogy többet írhatna reá. Míkoron az erdeg bárgyát húznáia, az
hárgya elszakadt, és az erdeg igen üté fejét hátra az kő falhoz, mellvet látván
Szent Bereck kezde nevetni. És rnikoron Szent Márton püspök kérdenéle. hogy
mért nevetett vóna, megmondá neki Szent Bereck nyrlván : Megkérdvén Bereck
az ördeget, mit írt volna, felelé az erdeg, hogy az hévságos (fölösleges) igéket
imája, mellyeket az emberek szeritegyházban beszélnek. Úgymond Szent Gergely
ha az öres (üres) igéről okot kell adnonk, az utolsó napon, meg kell mértéklenünk,
mennye gonoszságok következnek a sok szólásból, Szent Bernald úgy mond, ha .
meggondolod, melly erős számot v~znek az öres igékről. nem lészen igen utála
tos teneked az szilenciom, az vesztegségtartás (hallgatás)."

A mondához, illetőleg a címben idézett tápaí szólás eredetéhez elsősorban a
szegedi táj hagyományaiból szamos elnépiesedett mondaí adalékot tudunk idézni.
Ismeretes, hogya szegedi népíséget a franciskánus szel/lern évszázadokon át ih
lette és alakította. A barátok prédlkációinak egyik [ellegzetes, hatáskeltő esziköze
volt a példázat, az exemplum, amely azután sokszor épült bele la helyi foIklórha
gyományba is. Erre több más jellemző párhuzamot tudnánk idézni, ez azonban
elterítene bennünket itt kitűzött célunktól. A mindőnlátó rövid meséíét Kálmány
Lajos a Szegedről települt Egyházaskér temesközi magyar faluban. BO!I'bély Mi
hály híres mesemondó lakóhelyén jegyezte föl más változatokkal 'együtt: a
templomban volt az angyal meg az ördög. Az ördög míndíg írta a bívalybőrre,

aki szundikált. Egy embernek olyan érdeme volt, hogy mindent látott, jót is,
rosszat is. Az ördög olyan sokat fölírt, hogy nem fért a név a bivalybőrre. Ak
kor beleakasztotta az egyik szélébe a körmét, a másik szélét belefogta a fogába,
hogy majd megnyújtja. hogy tudjon még rá írni. A míndenlátó nézte, hogy mit
csinál az ördög. Látta, hogy erőlködésében elszakította a bőrt, és a fejét belevágta
a falba. A mindenlátó elnevette magát. Azt is beírta az ördög a bivalybőrre la

többi közé. O is csak olyan bűnös lett, mint a másik ember. Ez [ntelem az el
bizakodott jámborok számára,

Hasonlóan tanította a híres Szeged-alsótanyai szeritember. Engi Tüdő Vince is
századunk elején a híveit: aki imádság közben elalszik, azzal az ördög incselkedik.
Ezért máig akadnak tanyai öregek, akik a ház körül, kertben sétálgatva végzik
esti, álmatlanság vagy fogadalom esetéri pedig éjszakai imádságukat. Tüdő Vince
mondogatta azt is, hogy az ördög bőrre írja azoknak az embereknek a nevét,
akik nem kehlő komolysággal imádkoznak.

A híres szegedi mesernondó, Tombácz János földmíves ajkáról jegyeztük le a
következő színes változatot: Valamíkor régen az ördög incselkedett az Istennel,
aki megteremtette az embert, de az ördög szerette volna Urától eltántorítani. A
nép nagyon istenfélő volt még akkoriban. 1\z ördög nem sokra ment vele, hiába
kísértette. Gyűlölte, mindig a rosszra akarta kényszeríteni. Elment az Istenhez
panaszkodni: Ugyan, adj már nekem is egy-két lelket. Nagyon unatkozok, sem
mit sem tudok csinálni, az emberek gyűlölnek.
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Hát az Úr azt mondta neki: na ördög, ha tudsz magadhoz hódítani belőlük,

hát hódíts, majd meglátjuk. Az ördög azt mondta az Úrnak: én már min
deru ajánlottam nekik, de egyet sem bírok közülük magamhoz csalni! Az Isten
erre így szólt: míkor a templomban vannak, és imádkoznak, akkor eredj oda
közéjük Csinálj olyan valamit, hogyelnevessék magukat. Aki nevet, az a tied
lehet, elveheted. Az, ördög a templomban csakugyan -míndent meg is próbált, de
egy árva lelket sem tudott magához hódítani. Gondolt egyet, elment a kocsmába,
Hát ott voltak mindenf'éle emberek, H§wráwtt velük. Sokan elnevették magukat,
egyikük azonban komoly maradt. Akármit próbált, vele az ördög, nem nevetett.
Végül aztán az ördög megnyúzott egy bivaJyt, bőrét bevitte a kocsmába, magára
borította és elkezdte rázni, csattogtatni. Most már a komoly ember is elnevette
magát. Alig is van olyan ember, aki az ördöggel nem társalog.

A franciskánizmus jelentős hatássali volt a székely magyarság katolikus részé
re is. A bukovinai születésű Gáspár Simon Antal a mondát Bosnyák Sándor föl
jegyzésében a Luca-napi hiedelmekhez kapcsolja:

Luca napján széket kezdenek faragni. Egy fiatal legényke is egyszer meg
próbálta. Elkészítette és elment vele az éjféli mísére, ott hátul reá is ült.
Egyszer csak látja, hogy az ördög is ott van, és egy nagy b~valyből~reírogátja azoknak
a nevét, akik a templomban is vétkeznek gondolattal. nézéssel, mosolygással,
suttogással. A bőrt egészen teleírta, már nem volt hová írnia. Megfogta a fogá-

. val s a kezével húzta, hogy nyúljon a bőr. Olyan erősen húzta, hogya foga kö
zül kicsúszott oés a fejét jól bevette a falba. Ezt látta a legényke és eUmcagta
magát. Most már az ő neve is rákerült a bőrre. Antal bácsi a végén megjegyezte,
hogy ezt még nagyanyjától hallotta gyermekkorában, az pedig "erőst igazmondó volt".

Fedics Mihály hires szabolcsi mesemondót egyszer megkérdezte görög katolikus
papja, hogy míért nem jár templomba. Az öreg ezzel a példázattalokolta meg
elmaradását: Volt egyszer egy szeritember. 8ikd a sár tetején is úgy ment a
templomba, hogyacsizmája tiszta maradt, rníg a többiek majd elmerültek benne,
csizrnájuk is csupa sár Iett, A pap fölment a szószékre és prédikálni kezdett.
A .szentember is hallgatta, de egyszer fölnézett. Látta ám, hogy az ördög, ott ül
az ablakban, és írja azoknak nevét, akik nem ügyelteik a pap szavára. Egyszerre
azonban a szél bevágta a templornablakot, és az ördögöt derekasan füiöncsapta.
Az ember elmosolyogta magát, Az ördögnek sem kéllett több, persze most már
őt is fölirta a többiek közé. Amikor peddg a mísének, prédikációnak vége lett.
a szeritembernek is éppúgy besározódott a labbeli je. mint a többie. Az öreg Fedics
ezzel mentegette magát: azért nem jár templomba, mert nem akarja, hogy az
ördög vele isinoselkedjék. A történetet éppen a papja közölte velünk.

A történet' kissé elmosódott változatát a bodrogközi Láca református népe is
meséli.

Az exernplum több helyen már feledésbe merült, de tanalsága : a jámbor lélek
éberségének követelménye mégils eleven. A német eredetű, de már régen el
magyarosodott Károlutaloa asszonyai az imádságos könyvükbe tett úrnapi szen
telményt : kakukkfüvet. borsfüvet szagolgatják a templomban, hogy el ne szunv
nyadjanak, A gazdag hagyornányokat vőrző Hangony palóc (barkón) faluban tréfás
komolysággal vesszővel vernek arra, aki társulati ájtatosság alatt elbóbiskol.
hiszen ezzel veszélyeztetné az egész asszonyi közösség buzgalmának erejét.

Nem soroltunk föl minden változatot, de ennviböl is kitűnik a középkorí
exernplum színes hazai sorsa. útja, mínt tanulságos példája az európai literátus
műveltségí hagyomány paraszti utóéletének.
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