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ERDF:LYI ZSUZSANNA

THEOPHILOS-TENFILIUS (VI-XX. SZÁZAD)

A "Hegyet hágék, lőtőt lépék ..." kötet valójában csak bepillantás az archai
kus népi imádságanyag alig belátható területére. A munka még mindig csak a
kezdeteknél tart. Az imaszövegek gyűjtése változatlanul folyik. S változatlanul
folyik versenyfutásunk az idővel, a gyorsan alakuló paraszti életformaváltással
szükség szerint együtt járó szemléletváltozással. Mi.nd ez a hajsza az öregekért,
az előttünk botorkáló, halál kapuja előtt ácsorgó, saját és a mi életünkből is ki
lépő vénekért. De a nyakukba akasztott tele tarsolyért is, melyben ett lapul még
a múltból hozott, életre szóló útipogácsa. Régen termett búza lisztjéből, régen
élesztett kovászból készült, régi kemencében sült. Ösnagyszülék vetették, régi
szülék arattak, öreganyöle sütötték. Ha kérünk, mi is kapunk belőle, a bibliai
morzsából lakomáztatás kifogyhatatlan bőségével. Mert ahogy látom magam
előtt elvonuini ezeket a tömött szellemi batyukat cipelő egy-két elemis, vagy
éppen analfabéta öregeket. a bibliai csoda jut eszembe. A kétezer év előtti, az
isteni. S vele együtt a korunkbeli, az emberi. Ezt nem a minrlenható Isten vé
gezte - Ű rnindig teheti, mert Isten -, hanem a véges lehetőségű ember, aki
semmit sem tehetett, csak egyet, mert csak ember: tűrt s várt. S az ember
ebben volt krisztusi s talán abban, hogy úgy hitte saját feltámadását, mint ahogy
Krisztus tudta a magáét. S leste, mint a csodát, de hitte, mint valóságot. S
míg ezt leste, hitte, magába gyűjtögette a csodaváráshoz szükséges reményt, erőt,

szivárványhídra lépni vágyást, valósága fölötti lebegni-tudást. Mindezt az a
röpke szépségélmény tartósította benne, melyet az élet időnként fölvillantott
előtte, de sorsletétbe soha nem helyezte. E villanatokat halmozta századokon
át addig, míg végül is megtörtént a csoda: megnyílt az ég a maga szivarvány
hídjával s kinytlt az idő a maga korlátlan lehetőségeível. A tehetetlenségből cse
lekedet lett, a röghözkötöttségből szárnyalás, a gyűjtött erőből levegőbe emelkedés,
a sok kicsi Iénypászmából ragyogás. E fényben megint csak elém sorjáznak a
feketekendős öregasszonyok, letűnt idők fáradhatatlan hírmondói. Jelenükkel úgy
tapadnak a múlthoz, mint ahogy a mi jelenünkből válik ki a jővő. S míg tán
torogva vonulnak a sír felé, nemcsak agyondolgozott testüket készítgetik az örök
pihenőre, hanem koporsójukba zárják, akár csak a melléiük tett imakönyvet,
a múlt .bennük folytatódott egy-egy fejezetét. Minden egyes koporsóra hullott
göröngy valamikori vályogviskóra hullt fénysugara t olt ki. Fényt, mely belőlük,

rnínt sugárzó testből szóródík környezetükre s közösségükre, Világítva így ne
künk a szájhagyománynak az irodalmi emlékeknél talán sápadtabb fényével,
de világítva ott, ahol semmi, vagy csak kevés fény van, mint az irodalmi em
lékekben oly szegény magyar középkorban.

S mi megyünk e fények után ...
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A gy(Íjtő járja a falvakat, fölkeresi az öregeket s összeszedi azokat a nyelvi
szövegí emlékeket, melyek ma a népi vallásosság - paraliturgia - gyakor-
latában fellelhetők, rögzíthetök, és túl funkcionális szerepükön, szövegí mivol
tukban is "vallatóra foghatók." Gyűjti a szövegemlékeket, egykori irodalmi és
liturgikus valóságokat. Ezek, mint valami üzenethordozó palackposta. a múltat át
ölelő, magába olvasztó és a népi emlékezés jelenbe írányulé áradásában ki tud
ja rnilyen szellemi áramlások eredményeként érkeznek el korunkig s nyújtják
eddig rejtett mondanivalóikat az őket kihalászóknak. Hol közelebbi tájakról jön
nek, hol messzebb fekvőkről sodródnak. Hol néhány nemzedékkel előbb bocsáj
tották vízre, hol homályba vesző századok Időtlenségében. Akárhol, akármikor
és akárkik, lényeg, hogy eljutnak hozzánk, s tartalmuk tartalmakat hordoz. Le
tűnt korok megnyilatkozásaiba tömörített gondolati egységeket. Élethez, ember
hez, közösségekhez köthető élethelyzeteket. emberi sorsokat, közösségí állapoto
kat kivetítő tartalmakat. Mind úgy kapcsolódnak a valósághoz, mint kaszát tar
tó inas kéz az érett búzatáblához, csatos imakönyv az ünnepi harangzúgáshoz,
merítő kanál a gőzőlgő leveshez, vagy felhő a zivatarhoa,

Szükségszerűen, egyértelműen, egymás feltételeként. Ahogy szükségszerűen, egy
értelműen és egymás feltételeként jelentkezett e tartalmakat szülő s tartalmakat
kivetítő múltban az egyház és közösség, hit és életforma, tudattartalom és ma
gatartás az európai kereszténység hatalmas szellemi egységében. E nagy egye
temességben elmosódtak a köztzazgatásí határok, el a nyelvi válaszfaJak. Az
egyházi kultúra jegyében létrejött alkotások a görög-latin nyelv szárnyán sza
badon terjedhettek országok-népek kozött-fölött, Terjedtek míndaddíg, míg csak
az egyre erősödő nemzeti irodalmak nyelvi gravitácíója olyan erőteret nem léte
sített, melynek vonzáskörébe belehullott a Bizánc-Róma irányította görög-latin
irodalom műfajostul, témástul s formai jegyestül. A középkor vége. felé az egyes
nemzeti irodalmakban is megkezdődött az uralkodó műfajok, témák, formák ala
kulása, módosulása, sőt a történelmi fejlődés és kulturális szint függvénye sze
ríntí kiélése, elhalása. Megindult a lassú lefelé áramlás, s megkezdődött a szö
végek folklorizációja, népi gyakorlatba illesztése. A folyamat végén a népi
emlékezesbe süllyesztés, de a megkövesedés s ezzel megőrzés is. E süllyesztőbe

merült irodalmi valóság számtalan részletét a közösségi emlékezésnek köszön
hetjük. Segítségével szerzünk tudomást egykori, ma már elveszettnek, vagy nem
létezőnek vélt irodalmi tényekről, melyek gyakorta egymás mellett élő népek
egymásról tárolt irodalmi információival is kiegészülhetnek. Igy derült fény
Hadrovics professzor kutatásaí nyomán a délszláv irodalomból az egykori óma
gyar Trója-regény nyomaira-létére. Úgy ahogy most legutoljára a horvát népha
gyomany anyavából szereztünk tudomást egy már századok óta "nyomaveszeti"
másfélezer éves irodalmi téma, ha nem is éppen magyar, de magyarországi
létéről. Vagy ki tudja, valamikori magyar előfordulásáról?!

Téli álomra készülő természet - eltűnő paraszti társadalom - avarja fö
lőtt keringő őszi fekete madarak: 70-90 éves kendős öregek, kik az elmúlt nyár
bőségét, a népi kultúrába átmentett irodalmi termések gazdagságát idézik.

így idézte bennem 1974 nyarán egy csillogó szemű fürge kis öregasszony
a horvát anyanyelvű pókos Jenőné, Barbér Mária a Dráva menti Berzeneéről

a VI. századi Antiochiát, Ciliciát és benne egy szentet, ki nem is volt mindig
szent, mégis századoknak, sőt ezer esztendőnek lett irodalmi hőse. Ismét feltört a
folklórban egy búvópatak, mélybe süllyedt szellemi rétegek aljáról, görög-latin
nyelvűségből német-olasz-horvát nyelvi csatornákon keresztül.

Bizonyos történeti és eredetproblémák tisztázása végett átléptem az archai
kus imádságanyag magyar nyelvi keretein és a nemzetközi folklór megfelelő, vagy
hasonló műfajaiban igyekeztem még "élőben" elkapni e gyorsan múló hagyo
mány emlékeit. Külországí útra módom nem lévén, határaink közé hoztam az
"idegen" párhuzamok gyűjtését. Könnyen tehettem. Segített a népi adottság,
országunk több, gazdag örökségű nemzeti-népi kultúrát megjelenítő-hordozó ve
gyes lakossága. Hazai nemzetiségeink között végzett gyfijtéseimnek máris jelen
tős értékeket, idő- és térjelző köveket köszönhetek. Elgondolásom . az a jól is
mert tény volt, miszerint adiaszpora etnikumok kényszerű elszigeteltsége kul
turálls önellátásra készteti közössését, Ezért hatnak sokáig elevenül az eli(ykor
magukkal hozott szellemi értékek. U~yanakkor az anyaországi újabb áramlások
hatások csak késve, vagy szűrve jutnak el. E kétsé/1:kívüti hátrányből ~16ny is
származik. Tartósodnak az óhaza szellemi javai, és igy V'iszol'l.ylagos érintetlen-
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ségben érkeznek el korunkig a folklórtudomány és a gydjt6 örömére, E jelen
séggel magyarázható többek között az egykori bukovinai székelyek és moldo
vai magyárok archaikus jellegű hagyománya, melynek szépségeí annyi feledhe
tetlen órát szereznek a néprajzkutatónak, történeti értékei a szakrnának, siSt,
annyi, talán a gyorsabban változó hazai folklórból már meg sem válaszolható
kérdésre adnak feleletet.

1973. január 3-án levelet hozott a 'Posta. Egy levelet az Új Ember -hirdette
gyűjtések sok száz írása közül, A papírori semmi megszólítás, jelzés, csak felül
ennyi: "Régi Imátság, Estéli. Regeli is." Majd egy Fehér rózsa Mária ... kez
detű archaikus imádság következett (a Hegyet hágék ... 78. sz. szövege, 145. o.).
Azután hat sűrűn teleírt oldalon imádságok, énekek, s a legvégén ennyi alul:
"Kedves Erdélyi Zsúzsa Dóktorné, elnézést Kérek én ólyan falúsian írok. Na-
gyon szépen kérem ha valamelyik imám vagy Ének nem vál be vagy nem
teczik, szépen kérem szíveskedjen nekem meg írni -nagyón szépen kérem, én
nagyon sok Éneket tudok és szeretek is énekelni. csak sainős Az ifjúság a fi
ataJók nem akarnak. Isten vele és velünk. Sók szeretettel üdvözüljük s Csókól
juk. Választ kérünk szépen." Aláírás nem volt. A küldő nevére csak a boríték
alapján következtethettem. Levelét köszöntem. nyugtáztam és ezzel hosszú levele
zésbe kezdtünk. Nagyon sok éneket, imádságot írt le. Elfoglaltságom miatt csak
74 nyarán kerülhettem el hozzá Berzencére (Somogy m.), Leveleit magammal vit
tem. Sorra vettük a leírtakat, hogy magnóra rögzíthessem a n,.em ismerteket. El
fogyván a küldött szöveg, elászedtük a fiókok mélyén rejtettet. Magyart, hor
vátot egyaránt. Egy teleírt füzetet is, melyben sok más mellett több "popevka"
ének is volt. Hosszabb, rövidebb, vegyes alkalomra: karácsonyi, húsvéti, halot
tas és egy hosszú virrasztó ének. Az idő már éjfélre járt, de nem akaródzott
nyugovóra témi. Különösen nem, mikor a virrasztóra került a sor. Meghatáro
zása szerínt "igen szívrehatós ének"-re, melynek hőse a különös nevű 'I'enfihus
volt. Nem értvén horvátul. a nénike, "ez magyarul így gyün ki" mankóival vé
gígdöcögte a 28 szakaszos szöveget. Amire az utolsó is "kigyütt", elmúlt fáradt
ságunk, Megállt az idő előre, és megindult az idő visszafelé. Mind e közben tá
gulni kezdett a kicsi dombparti ház fala. Messzire vetődött a kalandozó tekintet.
Először nyugatra a marnamentí Frankfurtra, Johan Spies mester nyomdájára,
ahol is 1587-ben megjelent a bűbájos tudományáról híres varázsló-csodadoktor
Faust János Historiája. Aztán leszállt a Földközi tenger mellé a távoli Antiochiá
ra, keresztény kezdetek idejére, midőn Simon. a mágus, vagy Cipriánus, a bűvész

ből mártírrá vált püspök működött. E démonnal paktáló férfiak mögül azonban
egyre inkább előtérbe törekedett Theophilos archidiakonus. A mi "igen szívre
hatós ének"-ünk Tenfiliusa, az egyik legnépszerűbb középkorí legenda hőse. Az
ő történetében jelentkezik először irodalmi megfogalmazásban az ember ördög
gel való szerződésének motívuma, azaz a Faust-téma. Pókosné virrasztója nyo
mán életre kelt az egyik Faust előkép hőse, az ún. .Jcözépkor Faustfa-Theophllos".

"Tenfilius" sorsa szerencsésebben alakult, mint neves késői utódjáé, akinél
a protestáns teológlal szemlélet már nem hagyta érvényesülni a középkor bűn

bocsájtó megbánását, sem a Mária-kultusz alapmotivumát, a bűnösök szöszó
Iója-Istenanya üdvösségmentő közbenjárását.

A Faust és Theophilos legendában mint előképes témamagban azonos az
ördöggel való cimboraság, a vérrel írt szerződés főmotívuma. De eltérő a vég
kifejlet. Faust üdvössége sorsát már az újkor lutheri tanítása határozza meg,
mely szerínt az embemek nincs szerepe a megigazulásban. De nincs a bűnre éb
redő megbánásnak és esetleg érdemszerző jócselekedeteknek sem. Egyedül Isten
kegyelmének. Az ezer évvel korábban élt Theophiloson, a közéekor
fián segít a töredelmes megbánás "könnyes bánata" és Mária közbenjáró segít
ségébe vetett mély hite. A nincs irgalom Faust-történettel szemben az ő sorsa
optímísztíkus kicsengésű. A VI. században vagyunk. Jó kétszáz éve már, hogy
a Niceai zsinat (325) elfogadta, kötelező erejűvé tette, sőt 381-ben újra meg is
erősítette Krisztus és Isten egylényegűségéről. azonos természetéről vallott dog
máját. Az' áríusí "i" betű körüli véres harcok nyugvásában. az ember-Isten
közötti közvetítő Logos-Krisztus egyértelműen istenné válása után, előtérbe

került egy új közvetítő szükségessége. Mária lett, a szelid anya. kit az Ephesusí
zsinat (431) örökké szűz Istenanyának jelentett ki, felmentvén ezzel az ereden
dő bűn terhe alól, és méltóvá emelve így az égi közbenjáró szerepére, arra,
hogy a benne bízók segítője legyen.

Theophilos bízott benne, s nem hiába bízott.
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A Faust-történet más eszmeíséget, szellemet tükröz. Új korszakra nyit kaput.
A feltehetően 1480-ban született és 1540-41 körül meghalt Faust János, ere

detileg György névre hallgató doktor, egyaránt járatos volt a teológlaí, a filo
zófiai, ~ az orvosi-természettudományos ismeretekben is. Faustban korának
kettős szellemisége mutatkozik meg és nyer irodalmi megfogalmazást. Már az
újkor szülöttje, de a középkortól még nem tud teljesen elszakadni. A reneszánsz
antikvitásból táplálkozó ember- és életközpontú humanista törekvéseit képviseli,
s az új természettudományos érdeklődés vonzásába került embert is megteste
siti. A titokzatosnak mínősülő, valójában ismeretlen fizikai erőkre kívánesi tu
dós kísérletező alakját, aki bízik a saját eszében} képességeiben. Az igazság ke
resésében már nem a bibliára támaszkodik. Sőt a tudás meg a vele járó hata
lom és földi örömök megszerzéséért az ördöggel is szövetségre lép. Huszonnégy
évig élvezi paktuma gyümölcsét. Am Faustus doktorban még él a középkor is:
rádöbben tette következményeire. Iszonyodik a rá váró kárhozattól. Mentené lelke
üdvösséget, de már késő. Csúful pusztul el, lelke azé lesz, akinek eladta: az ör
dögé, Istennek még a lutheri korban is oly nagy szerepet játszott soha nem nyug
vó ellenfeléé.

A keresztény felfogás szerint ugyanis az Isten és az ördög, mint két való
ságos hatalom áll egymással szemben. Örökös küzdelmük tárgya az ember, aki
bűnös volta miatt esendő és vétkezhet: könnyen válik az ördög áldozatává, de ha
Illtenhez fordul, megmentheti magát a pokol fejedelmétől. A legősibb és örök
keresztény téma az ember bűnbeesése és megtérése, vagyis az ördög kezére ju
tott ember megmenekülése az isteni kegyelem révén, melynek kieszközlője Mária.

Ezt a szemléletet mutatja Theophilos története és a középkoron végigvonuló
példája. Az ő számára más megoldást tett lehetövé a koraközépkor fellendülő

Mária kultusza és az Istenanya említett közvetítő szerepe.
Theophilos (görögül: Istennek tetsző) magas rangú egyházi férfiú, a VI. szá

zadi Antiochiában élt. Püspöke halála után a papság és a nép őt szeretné utód
jául. A magas hivatalt szerénységből nem fogadja el. A megválasztott új pöspök
előtt - ki egykor irigye volt -, Theophilost megrágalmazzák. A püspök hitelt
ad a rágalomnak s megfosztja egyházi tisztségétől. Theophilos magára hagyatva,
sértődött daccal egy öreg bűvész segítségét kéri. Az öreg segít neki, azzal a
feltétellel, ha nem fél semmitől és nem vet keresztet. Majd az éjszaka során
elviszi magával egy arénába, ahol fényes trónusori Satanas, az ördög ül. Fogad
fa hívei hódolatát, dicsőítő énekeit. Theophilos is közéjük áll. H6dolata [eléül
megcsókolja az ördög lábát, aki viszont szájon csókolja, és ezzel fiává fogad
ja őt. Theophilos átadja neki a saját vérével írt szerződést. Az ördög állja a
szavát. Theophilos visszanyeri hivatalát, sikerekben, földi örömökben gazdag éle
tet él míndaddig, míg el nem fogja a megbánás és öngyötrés, Lelke nyugalmát
elveszíti. Vádolja magát s Irtözattal gondol a rá váró kárhozatra. Elmegy a
templomba, ahol negyven nap és negyven éjjel imádkozik, böjtöl. Kéri Mária
segítségét, eszközölné ki számára Isten bocsánatát és szabadítaná meg az ördög
hatalmából. Végül Mária meghallgatja kérését. Theophilos a negyvenedik nap
reggelén fölébredve mellén találja a szerződést. A levelet átadja a püspöknek.
NyilvánOfJ vezeklést tart. A püspök elégeti az írást. Harmadnap Theophilos meg
hal. Utóbb szentté avatják. Története a Szentek Életébe is bekerül.

A legenda mondanívalója Mária közbenjáró erejének érzékeltetése, dicső

ítése. A Mária tiszteletét terjesztő legendakör egyik legrégibb darabja. A több
görög változatban fönnmaradt történetet először egy magát Theophilos kortársá
nak valló görög, bizonyes Eutychtanos, foglalta össze már a VI. században. A
kezdetleges görög nyelvű megformálast a IX. században egy nápolyi diakonus,
Paulus már irodalmi értékű elbeszéléssé kerekítette ki. Hasonlóan latinul, bár
rövidebb formában ugyanakkor Gentianus Hervetis is. E két feldolgozással kez
dődött meg a Theophilos-történet irodalmi pályafutása. Először latin, majd a
lassan kialakuló nemzeti nyelvű egyházi irodalom népszerű témája lesz. Mária
hirnnuszok, legendáriurnok anyagába is belekerül. A míntegy 25 latin prózai és
verses változat mellett angol, német. francia, holland, spanyol, olasz, svéd és
egyéb nyelvű epikus és dramatikus földolgozásaí vannak. Gyakran fordul elő

pcédikációk-moralitások betétjeiként, vagy közjátékok során.
Mindez a Mária-tisztelet jegyében fogant legenda közkedveltségét és teoló

giai, morálís hasznosíthatóságát bizonyítja. A téma átkerült a képzőművészet te
riiletére is. Több francia székesegyházban (Chartres, Notre-Dame) üvegtestmé
nyek, szoborkompozfcíóik alkotói örökítették meg a történet főbb mozzanatait.
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A Theophilos-legenda irodalomtörténetileg számon tartott nevesebb változatait
most nem soroljuk fel, de megemlítjük két világirodalmí értékű feldolgozását.
Az egyik 'Hrosvita (Hrotsvitha) hosszú elbeszélő költeménye, a másik Rutebeuf
drámája. A X. századi nagy német költőnő az alsószászországi gandersheimi ko
lostor lakója. Korának egyedülálló irodalmi jelensége. A középkori latin nyeívű

irodalomban az ún. Ottó korabeli reneszánsz képviselője. Műveivel a keresztény
szellemű esztétizáló moralizmust szolgálja, Hat drámát, nyolc legendát és tör
téneti művet írt. Fordulatos meseszövő, kitűnő nyelvi készséggel írja prózai,
epikus és drámai műveit. Egyik drámája a DulcUius magyar fordításban is fenn
maradt. A XVI. századi Sándor kódex őrizte meg számunkra Három körösztény
leány címen.

Hrosvíta munkássága a középkorban folytatóra nem talált. Századok némasága
után Cel tes Conrad találta meg műveit t>s adta ki 1501-ben. Alakjával és költői

értékelésével könyvtárnyi irodalom foglalkozik. Számunkra a 'Theophilos-téma
feldolgozása érdekes, melyet Lapsus et conversio Theophili vicedomini címmel írt
meg 455 soros poémaban liturgikus epikai stílusban, rímes hexameterekben. A
poéma utolsó sorai asztali áldással végződnek, jelezvén ezzel a mű funkcióját:
kolostori. étkezések alatt épületes olvasmányok-lekciók hallgatását. Forrása. a
IX. századi latin nyelvű Paulus-féle szöveg volt. A cselekmény súlypontos és drá
mai mozzanatait követi. A költ.ői ötvözöttség érdekében tömörít, lényegtelen ré
szeket elhagy.

Rutebeuf, változatos életű XIII. századi kiváló francia költő, ki a legku
Iönbözőbb műfajokat művelte, Le miraele ae T1ujophile címmellegendánkból rö
vid drámát írt. E dráma a középkori színjátszás még azon állapotát mutatja,
melyben epikus és dramatikus elemek nem nagyon válnak szét, Hosszú mono
lógok és dialógusok váltogatják egymást. Theophilos rnonológja például a da
rab egyharmadát teszi ki. Nehezen tisztázható, hogy Rutebeuf művét színpadi al
kotásnak szánta-e, vagy zártabb közösség számára írt épületes történetnek, me
lyet szereplők szerint több személy tolmácsolt, vagy maga a szerző olvasott fel.

A legenda népszerűségét érthetővé teszi már jelzett eszmei tartalma: a Krisztus
királyság gondolata, Mária tisztelete s a "könnyes bánat" hangsúlyozása. Azon
ban főleg a korai feldolgozásoknál - és ez különösen Paulus és Hrosvíta mű

veire érvényes - más gondolati tartalom is kifejezésre jut benne, mégpedig
a X. század ezredév végét, a világ végét váró közhangulata. melyet a Trosley
zsinat (909) így fogalmazott meg: Dum iamiamque adventus illius diei in maiesta
te terribili, ubi omnes cum gregoribus suis venient pastores in conspectum pas
toris aeterni. A X. századi embert eltöltötte- a beígért és egyre közelgő világ
vég - utolsó ítélet - büntetés gondolata, félelme, élménye. Mindez szigorú aszké
tikus életmódra, intenzív vallásgyakorlatokra készteti és olyan közszellemet ala
kít ki, rnelyben megjelenhet Cluny képe. Hrosvita ezt Theophilos szájába adva,
így fejezi ki: (172-178. sor)

Quid dicturus era nimium peccator in illo
Tempore iudicii sanctis ipsis metuendi,
Quando factorum mercedem quisque suorum
Ilccipiet dignam satis aequa lance libratam
Pro diversorum qualitate quidem meritorum?
Vel quis forte mei tunc apponet misereri,
C'um vix pro meritis iustus salvatur opimis.

Háromszáz évvel később Celanói Tamás ferences költő Dies irae - végitélet
sequentiája ugyanezt hangozza: "Quid dicturus ero, quum vis - pro meritis
iustus salvatur opimís,"

Mindezeket csak azért bocsájtottuk előre, hogy a mi késői Theophílos-té
mánkat, azaz Pókosné Tenfiliusát már jó ismerősként köszönthessük. Ne ide
genként szemleljük a horvát szöveg hősét, s megértsük virrasztó-funkcióját. A
horvát néphagyományban fönnmaradt szöveg azért látszik különösen jelentős

nek, mert a Theophilos-irodalom szerínt a legendának a reneszánsz óta nincs nyo
ma. A magyar folklórban ez ideig nem 1lalá1koztam vele, tudomásom szerínt
kollégaim sem. Ezért is tűnt fölöttébb érdekesnek e "virrasztó ének", mely ép
pen e funkciójában idézi az ezer év előtti Hrosyíta-féle világvégváró hangula
tot, esetünkben a lélek halál utáni, ugyancsak ítéleten alapuló sorsát.
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Pókosné a hosszú, 28 szakaszos szöveget elődje, a 15 éve, jó hetvenévesen
meghalt Somogyi Józsefné Czmerk Katalintól tanulta, s az ő megörökölt füze
téből énekelte. Valamiképpen nehézséget okozhatott neki ez az írt szöveg, mert
az ének emlékezetben megőrzött részei nem egyeztek a füzetben leírtakkal. Gya
korlására nem jutott lehetőség, mert amióta a temetői ravatalozás rendje be
jött, szűnőben van a háznál való virrasztás. Ezzel feledésbe merül sok ősi,
legtöbbször középkori témájú-eredetű virrasztó ének, melyben közvetlenül vagy
közvetve az ember és Isten közti első nagy szembesítésről. a halál utáni meg
rnéretésről és következményeiről van szó.

A mi Tenfilius-történetünk a legenda lényegi elemeit sűríti, de nem tér ki
az előzményekre. összesíti az ördögi szerződés témamagot. Theophilos megbáná
sát, imáját, az Istenanya segítségét és a történet morálját. Külön hangsúlyt nyer
például a Hrosvitánál egyáltalán nem szereplő, Rutebeufnél meg nagyon rövid
re fogott disputa Mária és az ördög között. Ez a kiemelt mozzanat a szöveg
egykori moralítások közjátéki szerepére utalhat. Az "ének"-ben epikus és dra
matikus részek váltakoznak. Nem állt módunkban megvízsgálnl a többi nagy
számú TheophiJos feldolgozást. Igy nem tudjuk eldönteni, hogya mi változatunk
nak van-e előképe, esetleg azonos, vagy hasonló idegen nyelvű ősszövege, mely
a középkor szellemiségének inkább megfelelő hosszú, terjengős verses-párbeszé
des feldolgozásokat énekké rövidítette, hogy ezzel modernebb közösség számára
is hasznosíthatóvá tegye. Tény, hogy Pókosné úgy emlékszik, mintha elődje, So
mogyíné az éneket valamikor valahonnét leírta volna. Azért is okozott Pókos
nénak nehézséger a füzetből való éneklés, mert ennek nyelve eltér az ő beszélt
nyelvüktől.

Tehát az esetleges ősszöveg kérdését csak akkor tudnánk tisztázni, ha ke
zünkben lennének a lehetséges változatok és nyomon tudnánk követni a horvát
szöveg útját. Ismervén az olasz és a horvát reneszánsz irodalom kölcsönhatásait
és kapcsolatait, praktikusabb - .rövídebb - olasz előképet feltételezhetünk. De
nem téveszthetjük szem elől a bosnyák salvatoriánus ferencesek magyarországi
műkődését a török hódoltság alatt, amikor is budai rendházuk szellemi központ
volt. Ugyanígy számolnunk kell a nagyon mozgékony rníndenkorí ferences szer
zetesek közvetítő-terjesztő szerepével is. Ám nem zárhatjuk ki a német hatást
sem, mivel a horvátság nyugat-dunántúli közösségel német nyelvterülettel szom
szédosak. E területek századokon át a szintén német nyelvű Sopron sz-ellemi
körzetéhez tartoztak.

Summázva: elképzelhető, hogy valamelyik Szentek Élete kiadás prózai latin,
vagy más nyelvű szövege alapján született meg a mí Tenfilius-történetünk, de
az is lehet, hogy közkézen forgó rövidített és ezzel közhasznúbbá alakitott
olasz-német szöveg fordításaként, mely - ahogy ez szokásos - búcsúkon, kegy
helyeken' is elhangzott, sőt ponyvára is kerülhetett. Innét írhatta le Pókosné
elődje, Czmerk Katalin, vagy az ő elődje, ha ugyan .nem korábban került a
falu szellemi ·állományába.

Theophilos-Tenfilius mindezen feltevések látszólagos valószínűségében sem
hagyott nyugtot. A rendelkezésemre álló viszonylag kevés irodalom további se
gítséget nem adott. Izgatott a kérdés, Ezért Hadrovícs László professzorhoz for
dultam. Még jóformán el sem mondtam, miről van szó, már adta is a választ:
1754-ben Sopronban Laurentius Bogovich ferences szerzetes egy ima és éne
keskönyvet jelentetett meg HISA SLATA (Aranyház) címen.

Ebben a LXIII. "Jacska" (ének) előszava így hangzik: Od Teofilusa k-diviczi
Marií: Ne sztaru Natu horvaczku: Kasze na szhodíschi: ali pred ki pom, B. D. M.
[acsít more. (Teofilusról Máriához régi horvát nótára, amelyet búcsújáráskor,
vagy Mária képe előtt lehet énekelni). Ezután a könyv 477-480. oldalán hozza
"Teofilus"-t a mienktől némileg eltérő. és terjedelmesebb szöveggel. Hadrovics
professzor új kötete példatárában szerencsénkre éppen Tenfilius-Teofilus törté
netét közli. az 505-508. oldalon. Adata igen fontos, s a legenda múltbeli haladási
iránya első állomását jelzi '220 évre visszamenően. Csak a további terepmunka
és könyvtári kutatás adja majd meg a választ arra, hogy ez az általános egyházi
eredetű görög-latin örökségből származó téma történeti útja ily megfogalmazásban
1754-től visszafelé mily irányt vesz és merre tart. Csak annyit tudunk, hogy
Eutychianos, illetve Paulus olyan kezdősebességet adott Theophilos történetének,
mely nem várt módon még a XX. század második feléig is efjuttatta a népi
emlékezés megőrző-fenntartó erejének ékes példájaként. Akármi is legyen a
"régi horvát nótára" írt Máriaéneknek (melynek dallama magyar anyagban
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is el őfordűl - számunkra még kö vethetetlen történeti útja, a k öz épkorí morálon
tú l még egy nagy _tanulságot szolgál ta t: mi , itt, a Duna völgyében együtt élő

nép ek, k özös történelmünk során k özös kultur álís ha tásoka t nyertünk és ő rz ü nk.

Ezek emlékét, nyomait hol az egyik, hol a másik nép hagyománya ta rtotta és
tartja fenn, adta és adja hírül egyik a másikának, népeik szellemi erejének

.bizon yságaként.
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