rÍ iziis nní pí nr
Frankoví cs Cqörgy

Kocsihaitó, üllámló é s mennydörg
Né peink az ószövetsé gi lllé s prófé táról, mennydörg
IIlé ské nt emlé keznek meg, aki szárnyas paripák által
hú zott, tüzes szeké ren száguld az é gen, s lovai patkóiból villámok, ostora pattogtatásából mennydörgé sek
keletkeznek,

A mohácsi sokácok (horvátok) egyik dualisztikus
eredetmondája szerint Szent Illé st aZ ördög teremtettel

,,Az ördög egyszer sárból embert akart ké szí teni,
Meg is csinálta, de nem tudta felé leszteni, az csak sár
maradt.

odaé rvé nIsten mondia aZ ördög teremtmé nyé nek:
Illé s, kelli fel é s üssed apádat, ahol é red| (Az apját, aki sárból teremtette.)
Nos, amikor mennydörög az é g, é s villámlik, akkor Illé s keresi az apiát, mert agyon szeretné sú jtani a villá-

-

maival, Az ördög

meg a fa alá menekül. Akkor a mennyk beleüt a fába, Illé s nem talália el az apiát, az ördö,
göt, mert az mindig elmenekül villámcsapásai el l. Ha
Illé s agyonütné az apját, akkor lenne a világvé ge."
Hasonló monda ismert az algy i magyaroknál is,
Szent lllé sr l a hercegovinaiak ú gy tartiák, hogy
,,Szent l]lé s isteni parancsra lett a mennyk ura, é s azzal, akit akar, bárkit agyonsú ithat. Amikor a villám isteni parancsra valahova belecsap, akkor lllé s az ördögöt dobálja Villámaival. HomolIeban ú gy tartják, hogy
lllé s villámokkal dobália az ördögöt, mennydörgé s kö,
zepette. Devdelije kötnyé ké n mondiák: ,,amikor valamibe be]eüt a villám, akkor Szent lllé s megöIte a
lamla-t", azaz a sárkánykí gyót-

A

muravidé ki szlové nok mondáiban lsten megen,
gedte lllé snek, hogy az ördögöt üldözze, Ezt olyan
buzgalommal teszi, hogy az Úrnak kell fé keznie, különben már vé ge lenne a világnak. A gonosz annyira
fé l t Ie, hogy kereszt, vagy keresztvet ember mögé
bú jik. lllé s napján nem szabad keresztet vetni, nehogy

a villám az
sveti lliia

ördög

helyett embereket találjon el,

i

Pantelija
ROsi nosi, vod,u v\zi,

A Manja ruie

bere,

lllé s

Mennydörgé skor az ostorát durrogtatja.
a szlové n
fuvarosok pártfogója, é gi patrónusa,
A horvátországi Karlovac (Károlyváros) környé ké n
azt mondják, hogy szent lllé s né gylovas fogatával kocsikázik a leveg ben, s tündé r lovainak et s vágtájától
születik a mennyk ,
Kisorosz, é s román mesé kben ]ú dás az ördög barátia, Isten ké ré sé reegyedül Szent lllé s mer vele harcol-

ni, akit legy z, é s a hátán magával viszi, mire

a

mennyország ú jra világos lesz, a pokol viszont ismé t
elsöté tü], 1lIé s a vi]lámma] é s a mennydörgé sseJ fogta
meg a sárkán}t,
A szlové noknál lllé s é g kocsin száguld az é gen,
A moldvai magyarok hitvi]ágában villámláskor, dörgé skor lllé s hintón iát,,a kerekje1 tüzesek, é s ostorral
van, é s az harsan, é s azé rt zörög annyira az é g, A villámlás a tüzes kerekekt l van, ahogy hajtják, az szlkrázik," lllé s ké t fehé r lóval megy,
Ki is valójában a bibliai ]llé s prófé ta, akinek kultusza a Balkánon igen elterledt. Neve már a Zágrábban
rzött xl, századbeli Hahóti,kódex kalendáriumában

is felbukkantA magyarországi Dráva menti horvátok több olyan
mondát tudnak Illé sr l, amir l az Ószövetsé g nem

szó l.

Illé s, egy mindig elé gedetlen asszonynak, aki nem
szeIetett aratni, meghagyta, hogy ha leül a bú zamez re, amennyi bú zát le tud aratni sarlóiáva| maga körül,
az a gabona elé g lesz neki egy egé sz é vre. A bátyai rá-

cok (horvátok) mondáia szerint Magdolnának b nös
é leté ben sok szeret je vo]t, Ez a testvé rbátyiát, Illé St
nagyon bántotta, Szé gyené ben ké t lovát a kocsiba
fogta é s Vé gighaitott aZ é gen, innen van a vihar é s az
Mint tapaSZtaltuk 1llé s a gabonateí mé shez kapcsolódik, azonban az es t l é s a harmattól is elválaszthatatlan a Dráva melIett é l horVátok né pkölté szeté ben.
szeht lllé s é s panteleon

Harmatlt hlz, vizet visz hotsiján,

Mária meg

rózsát szed,

Sve za one gre§ne duie.

B nö s lelkek oltalm áé rt

A

Budapesten a Iózsefuárosban ismert a szerbek alapí totta,,llijina voda" (,.Illé s forrás").
A ví zimolnárok Szerbia szerte ünneplik szent lllé s
napját, amely az si isten ku]tusz maradványának tekinthet ,
A Pé cs környé ki bosnyák {horvát) né pkölté szetben
szent lllé s az é gi testek, aZ lsten é s a szentek kocsihajtóia, a villámlás, mennydörgé s, mennyk ura,

Dráva menti horvátok mondái lllé sr l azonban

nemcsak, mint az é gi vizek, hanem mint a földi vizek
uráról is megemlé keznek,
Miel tt mé g szent lllé s az egekbe emelkedett volna,
sz ré t Elizeuszra hagyta- Elizeusz hamarosan egy folyóhoz é rt, ma|d sz ré vel háromszor rácsapott a folyó
vizé re mire az ketté vált el tte, meg száraz lábbal átkelt raita.
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-

Hvalila se zvijezda Danica:

Dicsehedett a Hajnal-csillag

,,Oí enit

,,F é ny es H

Isprosit

í u sjajnoqa Mieseca,
fu Munju od oblaha,

star\g svata svetlg ]\vana,

Yajevodu svetoga Nikolu,
sv eto

g

a

lli1 u

Kocsisuak meq Szent lllé st."
dicseked.ett a Haj nal-csillag,
dicsehell,ett, azt lsten megadta né ki:
Meqní sí ttette a fónqes Holdat
K|máia lett az egu lsten,
Násznaqyai Pé ter é s Pál,
Öreq násznagya Szent ]ánls,
Yajddla Szent Miklós,
Kocsisa meg Szent lllós.
Elhezdte a Yillám aldndé kait osztani:
Istennek a maqas eqet adta,
SEnt Pé ternek a Pé ter-napi h sé get,

_"

§to se hvali zviiezda Danica,
§to se hvali, to 1oj i Bog dao:
O/lnila sj aj no g Mj eseca
Okunila Boqa jedinoga,

Amint
Amint

OdjueriiPetraiPavla,

star\7 svata svetoga ],vana,
y\jev1du svet\qa Nikllu,
Koiij aí a sv eto g a l liju.
Stade Munja dare dijeliti:
Dade BOqu nebesne visine,
svetom petru petrovshe vruáne,
A |ovanu leda i snijeqa,
A Nikoli na vodi slobod,u,

A lliii munie i

A

lánosnak a ieqet é s havat,
Miklósnak a vizeh feletti uralmat,
lllé snek meg a villtí nokat é 5 nuilakat.

striiele_

dusnoki rác (horvát) szólás szerint:

,,Ilija,

olula|", ami annyit tesz, hogy illé s napján Vihar SZokott lenni,
A Dráva mellett é l horvátok a gyorsan men emberre, a száguldozó kocsira é s az autóban ül emberre
az mondják, hogy,,lde ko Ilija" (Úgy megy, mint az Illé s!), a prófé ta é gi száguldozására utalva. Amikor va,
]aki hirtelen távozik valahonnan, azt mondják rá a muravidé ki szlové nek, ú gy megy, mint az Illé s,
A baranyai Kátolyban é l sokácok (horvátok), valamint a horvátok, szerbek, montenegróiak, magyarok
között is ismert monda Szerint liié s nem tudia, mikor
Van a neve nap|a. Ez talán azzal hozható kapcsolatba,
hogy nincs megkeresztelve,
Egyszer ké rdi Szent Illé S aZ Istent:

.- Atyám, Istenem, mikor lesz az

Mondla neki erre az Isten:
- Mé g ninCS itt, csak sokáí a leSZ,

Kad se prorok lliia
0d, ki§e

nebl

zatvlil.

Tri godine, í est meseci nile bilo ki§e,
Tak1 svet| pismo oj, narod,e, pí í e.
Codin dana llií a na pltoku bil,
Gavril qa je hleú om i mesom'ranio.
A kad na potoftu osu§i se vod,a,
A |u| ald1se re(I o(tr COspOda
,,U Sapetu sidonshom ti fuí se skloniti,

hni

udovici ia í u narediti_"
llija qa poslu\a u Saratu lde,

Vidi jednu bnu pa zaisfta

é n né vnapom?

kis id eltelté vel ismé t ké rdi Illé s:

-

Atyám, ]stenem, mikor lesz az é n né vnapom?
lsmé t válaszol az Isten:
- Mé g messze van az,
Amikor ll]é s harmadszor is megké rdi t le, mondja
né ki az Isten:
- Már ré g elmú lottI
Erre l]lé s dühbe gurul, é s elkezd lövöldözni,
dörögni, villámlani, es t hozni, ú gyhogy nem hiába fé ]nek

t le az emberek,
Amikor az é g mennydörög, akkor az emberek az ta1álják mondani, hogy Isten ismé t becsapta lllé st, azé rt
van az é gzengé s, a villámlás, s a nagy es ,
A Ószövetsé g 1Királyok Kön],|r'e, l, ló, é s IL 2.) is_
mert törté nete szerint lllé s a Karmel hegyé n remeté skedik, é s könyörgé sé re hosszú szárazság után es hu]I

az é gb l.
A magyarországi szerbek az alábbi szöveget é nekelve mond ják el:

Amikor lllé s prófé ta

Kad, se prorok ),Iija nebu zamolio,

Da bi Gospod

:

meq n sí te m,

Felh t a Villómot kiké rem.
P eqa Istent meqhí vom verul,é qnek,
Násznagtlnak Pé t€rt é s Pált,
Óreg násznaggnak Szent ]ánlst,
Y ajd á nak Sze nt Mihlós t,

- í BOga iedinlqa,
Djeverit i i Petra i Pavla,

Ofrupit

Koé ijaia

oldat

vode,

Ode bna da d,onese vod,e na merniku.
,,Hleba mi donesi, imam qlad velihi_"

Amikor IIlé s pr fé ta az egehhez fohászkodott,
HO7U az 1,1?n az esói az eqekbe záriaHárom é vig é s hat hónapiq nem esett az es ,
Í qq szóI róla, hallod né pem, a Szentí rás.
lllé s egy é vig a patakln tartózhldott,
Cábor arhangyal keryé rrel é s hú ssal tápláIta.
Amihor a patak vize kiszáradt,
Isten szavait meghozták ní hi:
,,A szidoni Szapetben lelsz |ltal\mra,
Equ özvequasszlnanah parancsom elrendelem
|llé < meghallgaIta é s elnenl Szaratba,
Meqlátott egg asszowJt, maid vizet í .é rttóle.
Elment az asszana é s vizel hozoll nefti.
,Fozz ftenyeret, szörryen é hes vagqoft\"

-"
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Í lna odgovara,

,,Pregr\t braí na imam,
Iim cu zadni?q pul6 da nahranim sina,
Pa fumo od qladi oboje umreti -"

s

,§e plali

se,

bno,

i ulia

Gospod rekao ie:

heí e ti nestati,
Saml, akl óei veru u BOga imati-"
A bna ga posluia, htede da oftuia,
Yode, hleba

jli se razboli, bolest ga
A |Iiii bna vakl proqlvli:
Dete

umori_

,,Radi bezakonja doiao si moga
Smré u da mi utnori§ sina jedinoga_"
Mrt1)o dete lliia na ruke uzeo
l u svoju sobu on ga je odneo.
Pa zavapi GOspOdu, Cospld ga plsluia
Pa se u deteta povratila duí a.,vldls da sI BOzl Ov?k , l?na odO)vara.
,,KrOz tv1ja se usta reí B1iia zb1ri,
Svako dobro d,elo Cospod dobnn plati."
A proroh se llila lzraí Iju vraí a.

Yálaszol az asszlnl]: ,,EqLl marohnti lisztem van csaft,

S

vé le utoljára a í iamat meqetetem,
az é hsé qtó1 mirul,ketten najdnem meghalunk."
,,Ne fí I1, asszonq!" - mondta az Úr,
,,Yized., heryered, é s olajad mindig lesz tené ked,

Ha e sen hisul lstenben."
Az asszlwj meghallqatta, s próbálkozott

menten,
C,yermeke megbetegedett, betegsé gben meghalt.
lllé snek ekké pp szólt az asszorutr,
,,Törvé nqtelen é Item mi6.tt iötté l eI hozzdn,

Eqyetlen fiam haláIát akarya ezáltal_"
halott gyermeket lllé s hé zé be felvette
Szobájába vitte, szemé t róIa le hem vette.
Pe Úrhoz fohászkodott, az Úr meqhallgatta,
É sa gqermeh l?Ik? visszalirl a lpstb?_
,,LátOm, te Isten embere tlagq" - mondá az asszlruj_
,,Szádat lsten szava hagyja el,
Az Úr minden ió tettet ióval í izet vissza-"
É slllé s, a prófé ta lzraelbe té rt vissza.

A

{A Tolna megqei Grábónn, a szerbek bú 6ú iáróhelqé n, Pé ter-Pdl-naphlr 7u í tötte é s fordí totta a

szerz .1

Emellett mé g számtalan dé lszláv mitológiai é nek - Ki l ttem le é n akkot ha nem té ged é s a szeret beszé li el az é gi arany asztalnál ül szentek vigadozá- det?
sát, akik arany kupáikból bort isznak. Szent Illé s gyak- - Apádat é s az anyádat,
ran elalszik poharazgatás közben, ám kupájából a bor
Visszament erre l]lé s a ré tre, magával vitte a puskámé gsem folyik ki,
iát, hogyha találkozik az ördöggel azt menten lel je.
A hazai szerbek másik igen ré gi né pi imádságában Már nagyon hosszú id t a ré ten tö]tött, folyton_
a nemzetükhöz tartozó Szent Száva mellett lllé s szere- folyvást várakozva az ördögre, ,. Ezt a sok várakozást
pe is kiemelked . A Nap aZ azonosí tó iegyük, ,,od egyszer csak megunta aZ lsten, mert lllé s olyan b sz,
istoka sunce sija §to je Sava i ilija, , -" (Kelet fel l ra- mé rges volt, mintha már meg rült volna, 1]lé snek sengyog a Nap, amely Száva é s l|lé s, , . )
ki sem kellett, s amikor meghalt i]yen haragosan ment
lllé s azonban állandó harcban áll az ördöggel,
a tú lvilágra, é s mindez aZ ördög miatt törté nt, melt
miatla ö|te meg dpjál es anyját,
amelyr J az egykori alsószentmártoni sokácok {horvá:
tok] ekké ppen emlé keznek meg,
Amikor megzendül az é gbolt, akkor mennydörg
Szent Illé s lövöldözik az é gen, Az ördögöt kí vánia
,,Törté nt egyszeí , hogy Szeni lllé s korán reggel elment kaszálni a ré tre, s akkor odament hozzá az ör"
agyonl ni,
dög, é s mondla neki,
A sz]ové n mondákban Illé s katonaké nt jelenik meg,
felesé
gedet
Te
itt
kaszálsz,
mí
g
a
otthon
hagytad
akit
a hadseregb l hazaté rve, szomszé dIa ké pé ben aregyedül- Nem is tudod, ki 1ár el hozzá, mert neki sze,
ról é rtesí t az ördög, hogy í elesé ge viszonyt folytat I]lé s
ret ie Van.
apjával, Hazaé rve megöli apját, majd rájön, hogy az
Eleinte Illé S nem Sokat tör dött aZ ördög szavai, ördög becsapta, Kezé be puskát vesz, é s az öSSzeS örval, ám a kaszálás közben mindig csak eszé be jutotdöeöt le kí vánia puffantani.
A ruszin né phagyományban Illé s szinté n katona, aki
tak,
Mí g Illé s kint kaszáit a ré ten, aközben é ppen eljött
az id közben megszületett fiáról mit Sem tud, AZ örházába, vendé gsé gbe id s apja meg anyja. Mondta dög Illé s becsapja, azt mondva neki, hogy a felesé ge
nekik a menyük erre, hogy bizonyára e]fáradtak a szeletót tart, Illé s erre nyilával szí ven lövi a fiát, akir l
hosszú ú ttóI, é s mí g vé gez az ebé ddel, addig k pi- azt tartia, hogy a felesé ge szeret je, Amikor megtudja
henjenek egyet a szobában, Úgy is volt, ahogy lllé s feaz igazságot, elindul az ördög felkeresé sé re, ámde
lesé ge mondta né kik, a ké t öreg lefeküdt aludni.
nem találja. A bolyongó Illé sen azonban megkönyörül
lllé s ekkor é rt é ppen haza, s legel ször a szobába az Út aki tüZeS Szekeret küld le é rte a fö]dre, é s azon
nyitott be, Hát, mit látott az ágyban? Ké t fejet meg az é gbe emelkedik, l1lé s nyilával agyonsú jtja erre az
né gy lábat.,. Erre, annyira dühös lett, ho€
y fogta a ördögöt,
puskáját, é s mindkett jüket lel tte. A nagy durranásA bukovinai magyar hagyomány szerint IIlé s 40 napig villámokat szór, é s azután 1ehajigálja az ördögóket
ra odaszaladt a felesé ge,
az é gb l- Szerencsé tlen lllé s, mi tetté l?
Mond ja erre lllé s:
A magyarországi szerbek ké pzeteiben lllé s a vi]lám
é s a mennyk ura.
- Hát te itt vagy, é s nem az ágyban?!
A göcseii magyarok szerint a mennykövet meghalt
- ltt, mint látod.
Ké rdi ekkor lllé s:
kovácsok ké szí tikIllé snek,
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A bolgár hagyományban Mohamed é s Illé s egymás-

sal azon versengenek, hogy ki tud hangosabban é s
hosszabban kiá]tani, Mohamed fára mászott, lllé s viszont a felh k közé ment, é s ú gy megrázta ket, hogy
a Föld is beleremegett. Mohamed erre ú gy megiiedt,
hogy vé gbeié b l dohány virágzott ki, azóta számí t
SZent nöVé nynek,

Illé s nap|át a szerbek mindig megünneplik, iú lius
fut tartják, ha ezen a napon dolgoznának, azzal szárazságot é s 1é ges t idé zné 20. ugyanis dologtiltó nap,

nek eL ,

Szerbiában Illé s-napon az emberek a hegyek magasabb ré szeire mennek, aho] lövöldözé s mel]ett vigadoznak,

A hazai szerbek ezen a napon feiszé lükkel kakast
vágnak a ház küszöbé n, hogy a gazda fejé t 1ly módon
váltsák meg (,j,a zamene glavu domaánu")- Szerbia egyes
vidé kein a legöregebb kakast vágiák le í gy, illetve, az
egyé vest, az aratási kakast, (Meg kí vánom |egyezni,
hogy ú gy tartiák, hogyha a kakas nagyon megöregszik,
akkor abbó] ,,zmaj", azaz sárkány - ember - vá]ik.)

Az lllé s-napi mé z orvosságké nt szolgál, amelyet
ajánlatos hajnalban a mé hkasból vagy faodú ból kiszedni é s eltenni, Ké s bb ezzel kenik majd be a fejfájós gyermek homlokát. A mé z egyben áldozati é telnek
is számí tott,
összegzé ské ppen megállapí tható, hogy a kereszté nysé g bevezeté se a szláv földeken Vé get Vetett a
szláv mitológia hivatalos lé tezé sé nek,Er sen szé tzilálta annak fels bb szintjeit, amelynek alakjait kezdté k negatí v szerepi knek tekinteni, A pogány istensé -

szentek veszik át, Szent lllé s az
si szláv vallás villámszóró perun szokásait veszi át,

gek |egyeit különböz

aki mennyk vel sú jtja agyon ellenfeleit, Perun a szláv
mitológiában a vihar (a mennydörgé s) istene. Perun
közszláv kultusza a vihar (mennydörgé s) istené nek az
indoeurópai mitológiában meglev vallásos tiszteleté re vezethet vissza. sok közös vonása van a balti
mitológia Perkunas {Perkons) kultuszáva], A vihar istene már az indoeurópai hagyományban összekapcsolódott a hadi rendelteté ssel, A balkáni né pek é s a
magyarok, valamint a kisoroszok hitvilágában Perun

iegyeit szent Illé s (a dé li szlávok sveti Ilijanak, a

belorouszok llIa profé tának nevezik) veszi át, aki lovas
katonaké nt, illetve ké tkerek szeké ren (harci szeké ren)
száguldozik, A szerbek a magaslatokon vigadoznak
neve napján, a horvát területeken (f ké nt MuraköZben), pedig a magaslatokon Szent Illé snek é pí tettek
templomokat, kápolnákat, Né mely helyen a hegyek
magaslatait is Perunnak nevezik. Perun fegyvere fejsze
é s a nyilak voltak, lllé s fegyvere is a nyí l, A horvátok a
göcseji magyarok a k baltákról ú gy tartják, hogy azok
a mennyk b l keletkeztek, s gyógyí tásra szolgáltak,
Szent Illé s állandó harcban á]] ellenfelé vel, az ördöggel vagy a sárkánykí gyóval, akik a Perunnal szemben
álló velesz hasonmásai.
Illé s mié tt is lett szülei gyilkosa? Zeusz, aZ ógórög
f isten is megtámadta apiát, Kronoszt, A szláv né pek
eseté ben a megegyez sé gek Perunnal, majd hasonmásávai, lllé ssel folytatódnak tovább,
A kett S hité ]et - a pogány é s a keí eszté ny- mint tapaSZtaltuk, öSszeötvöZ dött
é s napiainkig fennmaradt,

Adq Endre

Az lllé s szekeré n
Fa Úr lllé ské nt elviszi ruind,

É ,qs Föld hözött,

Kí ket naggon s jt é s szeret:
Tüzes, gulrs szí veket ad nehik,
Ezeh a tüzes szeherek.

Gonosz, h vös szé psé qeh felé

A2 ules-nep t\g lele rokan
S megáll otl, hol a té l örök,
A Hi maláj ák j é g cs ú csai n
Ponik szeherük é s zör g.

Hajtja

ó't<et

a

bú s-hazátlanul

SOrs szele

Száquld az lllé s szekere

.

.

Szí vük izzih, agauk jé qcsapls,

A

FöId reájuk t'ölkacaq

S jé q- tjukat szánva sz ia be
Hideg qué mdntporral a Nap.
{l908)

Ady Endre ,,Összes versei" .í mí í ,a szé pirodalmi Kónyvkiadóná|

l955-ben megielent kiadványból,
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