
A vogul nép ősi hitvilága. 
(Ötödik közlemény.) 

Bár az új testbe való jutás megakaszthatja egy ideig a lélek 
túlvilági élettörténetének szabályos menetét, elkerülhetetlen vég
zete minden közönséges emberi árnynak, hogy előbb-utóbb a ha
lottak igazi hónába kerüljön. Ha letelt a gyászidő s az élők bána
tát hideg kegyelet vagy teljes feledés váltotta föl, nincs többé mit 
keresnie a léleknek földi otthona közelében s leghelyesebben jár 
el, ha magával vive sírjába tett úti készségét itt hagyja elporladt 
tetemét is s elindul o^a, hol véglegesen berendezkedhetik. Nem 
könnyű az út a halottak országába! A néphit szerint a holtaknak 
tüzes folyókon kell áthaladniuk s magas hegyeket kell megmászniuk. 
Igen czélszerűnek bizonyul e nehézségek leküzdésénél az az eljá
rás, hogy a vogul ember nem dobálja el könnyelműen levágott, vagy 
leesett körmét és haját, hanem jó helyen félretéve tartogatja. Midőn 
ugyanis a halált követő első tavaszszal megérkezik a makkrecze, 
kitépik ennek két farktollát s a körömmel, hajjal együtt elégetik, 
ily módon juttatva ezeket (mintegy légi úton) a messze vándorló 
halotthoz, ki a friss körömkészlettel meg mászhat] a a nagy hegyeket, 
a tollal-hajjal pedig átröpülhet a tüzes folyókon (GOND. 41.). Jól 
jönnek ez út alkalmával ama fahasábok is, melyeket a vogul ember 
a szabadban való tűzrakása alkalmával mindig a kiégett tűz helyén 
hagyogat. Ezekkel van ugyanis módjában túlvilági útja alatt tüzet 
rakni, s ha megfázott, nála melegedni (u. o. 51.). Sokat pihenni és 
vesztegelni külömben nem igen lehet halottunknak ez útja köz
ben ; mert ott van mögötte, mint valami orosz kozák a Halál
fejedelem, Kul-q,tér, ki bottal űzi a lelkeket át a tundrákon (Xul-
najérné sát pim ta totimé «a Halálfejedelem elvitte hét fiam»; 
IV : 22.), miközben a vizeken tüzes ladikokat használ kompok 
gyanánt (u. o. 41.). Az alvilág rémes tüzére czéloz a lozvai isten-
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idéző ige e szavaival: nájá sastém nájiy sámnél térén lapés, yut 
lapés «a tüzét növesztett tüzes vidékről» ( = alvilágból) kór kere
kedett föl, betegség kerekedett föl» (II : 393.) s más helyütt: naja 
sastéy nájiy sám térén-képél réytéy suj sujtélténat láwéltawé «tüzét 
növesztő tüzes vidékről [jövő] kór ruhaszárnya rázó suhogásának 
zaja hallatszik, úgy emlegetik)) (II : 331.). A Halálfejedelem ladik
járól is tud a népköltés: Puma yölém yard sárié vitdnél Xin-ürt 
yum sayiy yq>n kér toytép toytiy yápén tálsálém : sawiy sáyip saw 
kunárén an kér toytép toytiy yápén pusén ti táltilimét «a füve el
enyészett tágas tenger vizéről Kórfejedelem-férfi ( = Halál-fejede
lem), a fürtös király a vas keresztpántú keresztpántos hajóra szál
lott : nyomorúságos subájú sok szegényed a vas keresztpántú 
keresztpántos hajóra mind fölszállitódik; semmiféle leányos 
falu, fias város nem marad rneg» (II : 407.). Midőn a pelimi istent 
hívei arra kérik, hogy tartsa tőlük távol a halált, ezt ily szavakkal 
adják elő : Voikén sáyi tajtén yür, yq.n, ti pojkilawé : Xin-ürt yum, 
sayiy yqZn tülém kér toytép toytiy yápá puma yara ndriy sárisné 
jüté voss jq,yyténülén ! «Fehér ruhád ujjának széléhez könyörögnek 
ím, óh király: a melyre a Kórfejedelem-féríi, a fürtös király szál
lott, az ő vas keresztpántú keresztpántos hajóját a füve ritka átkos 
tengerbe, óh bár fordítanád vissza!» (II : 409.) s ugyanez imádság 
más helyén (II: 408.): ti sawiy máyum ünliléné sawiy má-lamténnél 
sqrniyamsi jqmés qulél an kér toytép toytiy yáp nay mönt jold voss 
rottméltáslén ! «Ezen nyomorúságos nép lakta nyomorúságos föl
ded vidékéről aranyostorod jó végével ama vas keresztpántú ke
resztpántos hajót, óh bár csillapítanád [pusztításában^ !» 

Látnivaló ez idézetekből is, hogy az éjszaki vogulok fölfogása 
szerint a h a l ó t t a k v i l á g a az é j s z a k J e g es-0 c z e á n j á-
b a n v a n , illetőleg, mint nekem magyarázták, ennek v a l a m e l y 
s z i g e t é n (1. II.: 291.). így hallotta a dolgot GONDATTI is (39.), 
kinél több más jellemző részletet is találunk, jelesen hogy a halot
tak országában csupán a hold világít (40.) s hogy itt az emberek 
ugyanazon foglalkozást űzik, mint a földi életben; ha itt réntenyésztö 
volt, ott is réntenyésztés a mestersége; ha itt vadász vagy halász 
volt, ott is vadat űz s halakat fog (39.). Most értjük hát igazán, 
hogy miért kellett a halottal vele adni sírjához minden főbb szer
számát is. Csupán a nagy bűnösök sorsa más. Kik az isteneket 
nem tisztelték, vagy sértegették, azoknak bűnhődésül a túlvilágban 
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•nehéz munkákat kell végezniök, ezen munkájuk pedig rosszul fog 
lialadni s kevés jutalmat kapnak érte. Három út ágazik szét a ha
lottak birodalmának bejáratánál, mindegyiknek fején útmutató 
oszlop, mely irányt ad, hogy kiki merre térjen. A középső úton 
haladnak az öngyilkosok, a jobboldalin a többi bűnösök, a bal-
oldalin a jámborok. Különös büntetés sújtja az öngyilkosokat, mert 
Numi-T§rém végzésének teljesültét hiúsították meg saját akara
tukból eredt mesterséges halálukkal. Ezeket mindjárt az út elején 
megverik, később pedig többféle bajon kívül forró szurokban főzik 
(39.). Hasonlók POLJAKOV értesülései az éjszaki osztjákok ide vonat
kozó hitét illetőleg. Ezek szerint a halottak birodalma a föld alatt 
van, bejárata pedig messze túl az Ob torkolatán az óczeánban. Itt 
örök sötétség uralkodik, külömben minden úgy van berendezve, mint 
a föld fölött. Az osztjákok falvakban laknak, járnak, kelnek földi 
mesterségüket űzve; de egymáshoz nem beszélhetnek, örökösen 
hallgatnak (63.). Igen jól megérthetjük, hogy az éjszaki vogulok és 
osztjákok miért képzelik éppen a Jeges Óczeánban a halottak vilá
gát s miért mondják, hogy itt nap helyett a hold világít. Az éjszaki 
sarkkör jól ismert természeti viszonyai egész természetes alapját 
nyújthatták e képzetnek; osztjákok és szamojédek halászó bár
káikkal bemerészkedve a tengerbe eleget tapasztalhatták, hogy e 
tengernek éjszak felé nincsen határa s hogy partjától távozva meg
szűnik minden emberi s növényi élet; tapasztalhatták a hosszú, 
hónapokig tartó éjjelt is, a midőn egyedül a hold fénye világítja 
be a tájat árnyak országához illő derengéssel. Az a képzet, hogy a 
Jeges-Oczeánban csak a bejárat van, de a tulajdonképi halottas 
ország valahol a föld alatt van, látnivalólag összekapcsolása két 
gondolatnak: annak t. i. hogy a halottak hazája az óczeánban, 
illetőleg annak valamely szigetén van, avval a másikkal, hogy ez 
valahol lábunk alatt, a föld mélyében található. Hasonló kapcsolat 
észlelhető az irtisi osztjákok fölfogásában, kik szerint ezen nap
világította földi világunknak (sanka-türum) ellentéte a halottak 
«alvilága» (it türum), melynek azonban másik neve, t. i. pétlim 

•emder «sötét tó», azt mutatja, hogy az «alvilági) - éh oz egyszersmind 
valami nagy víz képzete fűződik (PATK. I : 151; II : 122, 182.). 

Hogy a xqláy ma, vagy yjilá-má (= ((halottak földje») nagy 
TÍZ alakjában való képzete régi eleme a vogul-osztják hiteszmék-
nek, mutatja azon körülmény is, hogy az eltérő földrajzi viszonyok

ig 
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nak megfelelő változata található a déli vogulok közt. Ezeknek 
(•halotti tengere» nem a Jeges-Oczeán, melynek tájékára déli vogul 
ember el nem jut, hanem a Felső-Kondavidéknek óriási tava: a 
L&us-tumén, vagy Jdy-tumén. A föld és ég teremtésének KBGULYtól 
följegyzett éneke, valamint ennek az éjszaki vogulokhoz került 
változata (1. Vog. NépkGy. 1: 229—30.) szólnak erről kapcsolatban 
a k ó r és h a l á l e r e d e t é v e l . Idézzük itt röviden az énekbe 
foglalt hitregét: Xul-qtér-leánynak, vagy a másik változat szerint 
Kami-ndj nak, az emberiség ősanyjának «egy méhbeli hét mag
zata*) vadászatra indulván elhatározzák, hogy fölkeresik az Arany-
Kworész égi atyától emlegetett «tápláléka bő, vize bő halottas 
országot)) (tépd lasit, vita lasit yqldy ma; I : 94.) s meg is találták 
ezt a «fája ritka, füve ritka Ja/-turnén», vagy mint a másik ének 
(I : 111.) nevezi a Lous-tumén felsőkondai tó vidékén. Itt «vas-
mellű hét búvárkacsa (tdyét), vasmellű hét vöcsök (löffl) hét felé 
hintázik a hullámokon. A legidősebb férfi közűlök szól: Kejtő 
bokor, rejtő fű mögül magam fogok hozzájuk lopózkodni; míg én 
íjam, nyilam meg nem eresztettem, íjat, nyilat meg ne eressze
tek!' 0 rejtő bokor, rejtő fű mögött lopózkodik most hozzájuk. 
Hajlatos íj hajlatára alig teszi nyilát, mögötte a legifjabb férfi 
selyemidegének rezgő hangja hallik. A vasmellü hét búvárkacsa, 
hét vöcsök mellét csak véresre horzsolta, mire ezek darulábú (több 
torkolatú) sok folyót nagy számban futnak végig s [elhullott vérük
kel] a kortalan, betegségtelen földet kórral, betegséggel árasztották 
el. A legidősebb férfi szidja őt: «Ha én lőttem volna rájuk, ezt a 
vasmellű hét búvárkacsát, hét vöcsököt, mint tavaszi halat, őszi 
halat valami jó nyársbotra, úgy nyársoltam volna föl mind nyi
lamra. Most te a kortalan, betegségtelen föld környékét kórral, 
betegséggel árasztottad el» (I : 95—97.). Tudnunk kell e mythos 
megértéséhez, hogy a fekete, víz alatt bujkáló lulV-m&dáv (qepHaa 
rarapa) s rokona a tar/ét, Kul-atér halálfejedelem kedvelt madarai, 
melyeknek képében működik a teremtési regékben akkor is, midőn 
az égi atya részére a földet az ősvíz fenekéről előhozza; v. ö. EV. 
yqld-vds «halotti kacsa» = lüffl. Midőn az ősember a halál madár 
alakú mását nyilával elhibázta s csupán megsebezte, ennek vére 
terjesztette el a kórt s következményét, a halált. Ha az idősebb 
férfi ügyesebb nyila érte volna a halál madarait, talán nem is 
volna halál a földön, s az ember örökké élne. Az ő s e m b e r 
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h e v e s s é g e s a t a p a s z t a l t a b b i r á n t t a n ú s í t o t t en
g e d e t l e n s é g e h o z t a a f ö l d r e a h a l á l t . Mása ez a gon
dolat a bibliai tanításnak, mely szerint szintén az ősember meg
gondolatlansága s Istennel szemben tanúsított engedetlensége 
miatt származott a halál a földiekre. A EEGULYtól följegyzett 
szigvai teremtési rege philosophikusabb álláspontra helyezkedik. 
Szerinte Numi-Tcfrém csupa jóságból és az emberek iránt való sze
retetéből küldte a földre Kul'-q,tér-t, a kór és halál kútfejét. Ezt 
maga az ősember kéri tőle könyörögve: «Numi~Tq/rém atyám», 
mondja, «igédre termett emberednek elkezdett leánya lenni, fia 
lenni. Kezd el nem férni a vadászó és halászó területen; nincs 
elegendő terük az erdei vad vadászatára s a vízi vad halászatára. 
Igédre termett erdei fád, erdei füved kevés, az ember ennél is 
többre szaporodott. Megkönyörülve e panaszon rendelte el az égi 
atya, hogy Kul-qtér műveleteivel «a nép egyik fele hadd pusztul
jon el, a másik fele épen maradjon; hadd vadászszon erdei vadat, 
hadd halászszon vizi halat; hadd legyen földjük tágas» (I: 157—8.). 
Külömben az előbb említett déli vogul hitregében is találunk némi 
utalást azon fölfogásra, hogy a halál keletkezése, nem csupán az 
ember gyarlóságának következménye, hanem részben isteni aka
rat is. Midőn az ősanya Arany-Kworész atyához azon kéréssel 
fordul, hogy megnövekedett fiai honnan szerezzék élelmüket, ez 
következőkép felel: «Egyik része földem-vizem vidékének fája 
ritka, füve ritka, ritka láp: szürkeszőrü sok szarvasborjút bocsátok 
oda alá, másik része földem-vizem vidékének a tápláléka bő, vize bő 
halottas ország (xq>lá<n ma) : a megenni való vesszöbimbót, fűbimbót 
•onnan hadd keressék, a szívcsúcsra való ízletes falatot onnan hadd 
találják /» (I : 90—91.). Más szóval azt jelenti e regerészlet, hogy 
isteni rendelkezés folytán kell az embernek, midőn tápláléka meg
szerzésében fáradozik, a halálhoz jutnia. Itt mintha ismét a biblia 
szavait hallanók: «Arczod verejtékével egyed kenyeredet, míg 
vissza nem térsz a földbe, a melyből vétettél; mert por vagy te s 
a porba térsz vissza!» (Móz. I : 4, 19.). A további kifejlése a regé
nek, mely szerint mégis maga az ember a halál előidézője, itt vala
mint a szigvai regében, mintha valami vallási bölcselkedés követ
kezménye volna, mely miután egyszer megtette a világ teremtőjét 
és gondviselőjét minden jó forrásának, nem tartja összeegyeztet
hetőnek, hogy ugyanő tőle származzék a legfőbb rossz, a halál és 
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enyészet is. Máskép gondolkozik a próféta: «A világosság alkotója 
s a sötétség teremtője a béke szerzője s a rossznak teremtője én 
vagyok Jahve, én szereztem mindezeket)) (Jes. 45, 7.). 

De térjünk vissza tárgyunkhoz, a vogul-osztják halottak vilá
gához. Láttuk már fentebb is, hogy az árnyak lakta nagy víz 
képzetéhez hozzáfűződik az is, hogy ez a világ a fold alatt van. 
Minden idegen hatás nélkül egész könnyen és természetesen rá
vezethet erre a gondolatra is a túlvilági élet csodás titkain töpren
kedő néplélek. Hiszen a holttestet a föld alá temetik, midőn a 
sírba helyezik. Azután meg ha van a földünk fölött elterülő magas
ságban, a fényes égben lelkek (isteni lények) világa; mi természe
tesebb, hogy a halottak sötét világának ott kell lennie, hová a nap 
sugarai nem érnek, a föld alatt. Nincs is ellentét a víz és alvilág 
képzetei között; hiszen mi is tanuljuk már zsenge gyermekkorunk
ban, hogy «ne csinálj magadnak faragott képet, vagy bárminő ala
kot, sem olyat, minő az égben fönt, sem minő a földön alant, sem 
minő a vízben, a föld alatt van». Jól egybefér tehát az eddigiekkel 
az a gondolat is, hogy a halottak birodalma ((alvilág*, a mint ez 
a következő kifejezésekben is tükröződik: KLV. jelké mé, ATV. 
jele/ ma, FTV. jqló ma, jqló/ ma «alvilág, túlvilág* (pl. khqlq,m 
khqléy jqloy-mtín lantiét «a halotti nép az alsó világba megy»), 
ÉV. joli tq>rém «alvilág» = tatik-tarém «túlvilág, ama világ» 
(szemben ezen földfeletti világunkkal, melynek posiy tarém «fényes 
világ)) a neve, pl. joli tqrém poskwén ta pateuw, sawin ma joli-palné 
ta pateuw «az alvilág világába, az ínséges föld alá jutunk majd, 
BT. no,a;KonHyK) 3eMJiio nona^eM))). Az alvilág föld alatti üregére 
czéloz az ÉV. yqmél, yqmél-ma nevezet, melynek KV., PV. khq,mél, 
TV. khámél mása a «sír»-t jelenti, még pedig a mint az osztják 
yom «ausgehöhlter baumstamm; sarg» = finn komo «cavus, con-
cavus; cavum», magy. homo-ríí stb. (1. BUDENZ MUgSz. 110.) 
hozzátartozó szavakból kitetszik «kivájtság, üreg» alapértelemmel. 
Mivel az alvilág a vogul-osztják néphit szerint is sokaknak a szen
vedés országa, talán nem szükséges épen keresztény befolyásnak 
tulajdonítanunk, hogy ez az eredetileg ártatlan yqmél fogalom a 
bosszús beszédben átjátszik a «pokol»-éba, így e szólásokban: 
yqmél-man totálnf «vidd a pokolba!» (valamely kellemetlen tárgy
ról mondva), yqmél rus! «pokolba való muszka!», yqmél ütpi 
«pokolbeli ugató!)) (szidó szó); KLV. khöla khqmél (elemeiben 
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értetlen szidás), khqmél-m&n min! «menj a pokolba! (KI, *iepTy 
CTynaii!))); v. ö. TV. aatá'khqmén mínén! «átkos pokolba menj!» 
(IV: 366; az éjszaki vogulban • satá! = «ördögbe, pokolba!»). 
Nem nagyon messze lehet földünk fölületétől ez a földalatti 
halottvilág; mert az éjszaki vogul hit szerint, ha igen mély gödröt 
ásnak, közelébe lehet jutni. Midőn az uráli aranyásók a föld túrása 
közben olyan helyekre akadnak, honnan különös levegő (szél, 
vagy gáz) tódul elő, ez azt jelenti, hogy már beütötték az alvilágot 
fedő földróteget; miért is nagyobb szerencsétlenségek elkerülése 
végett tanácsos az ilyen gödröt haladéktalanul befödni (GOND. 
53—54.). 

Az alvilág ura Kul-qtér vagy Xul-qtér, a Kór- vagy Halál
fejedelem, kinek déli vogul neve KhuV-nqjér, KV. Khivgl!-nq,jér, 
vagy máskép, Jql-nq,jér «Alvilági]-királyw (II: 232.). Emythologiai 
alaknak, melyről alább tüzetesebben szólunk, éjszaki vogul jelzői
ben is megtaláljuk a czélzást alvilági birodalmára, ő a lui yum 
yul-qtér «az alvilági férfit) (II : 98.), segéde a sernél söppa, sernél 
sdyip laj-yin, pit-yin «a fekete szájú, fekete subájú alvilági járvány
vész, a fekete járványvész» (II : 350, 353.). Figyelemre méltó itt, 
hogy az «alvilági)) jelzés szava lui (— EO. lai), melyet külömben 
csak a folyók altájára alkalmaznak; tehát czélzást foglal magában 
e nyelvhasználat egyszersmind arra, hogy Kul-q,tér alvilági biro
dalma az Ob folyónak alvidéke táján, vagyis mint fentebb láttuk, 
a Jeges-Oczeán felé van. Végtelen serege az alvilági démonoknak 
áll Kul-qtér szolgálatában, így különösen a kul', ménkvo, utsi ne-
vüek, továbbá a halál előfutárja a kór-istenség, tirén-yul' vagy 
yin, melyekkel szintén alább foglalkozunk bővebben. Hogy mi a 
hivatása ezen szörnyeknek az emberrel szemben, mutatja KvX-
(itér-nek ezen jelzője : élém-yqlés téné samiy ütpi «emberevő nagy-
szemű ugató» (II: 289.), mit akár Kerberosznak is vehetne a Hádes 
hívője. Az itt jelzett e m b e r f a l á s t a kór-istenség az élő emberen 
kezdi, róla mondja az istenidéző ének: saiciy sayi masmciy yumin, 
scvwiy rlará masmay kunárén sernél söppci laj-yinén, pit-yinén ti 
teijkwé jíimtwés ((nyomorúságos subát öltött férfiadat, nyomorúságos 
botost öltött szegényedet a fekete szájú alvilági járványvész, fekete 
járványvósz ím megenni kezdte* (II : 353.), szintígy más helyütt: 
am luwém yqltém térén-kémpli, yuV-kempli yul!ilalés-ke : sat elmip 
élmin jelpin sirejil páykiy sispci jelpiy ma joli-palén, am luwém 
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•(dltém térén-süp, yul-süp jol-püyaln ! «azén csontomat pusztító (fo
gyasztó) kór ruhaszéle, betegség ruhaszéle hogyha föllebbent: hét élű 
éles szent karddal a piszkos hátú szentföld alá, az én csontomat pusz
tító kór száját, betegség száját, oda fogd le!» (II: 373—4.). A «nagy-
szemű ugatónak», a kutyának és farkas, sakál, hiéna rokonainak képe 
ez, melyek nekiesnek az ember tetemének s mohón mardossák, fal
ják, míg csak egy izomka marad a csontokon. Ezen jól ismert tulaj
donságánál fogva jutott a kutya oly jelentős szerephez a régi népek 
lélekhitében és halotti szokásaiban, s igen természetes, hogy a 
vogul ember is, midőn a beteg embernek sorvadását s a holttetem 
föloszlását látja, ebben valamely kutyához hasonló alvilági szellem 
műveletét sejti. Eölismerszik a vogul halálszellemek kutyatermó-
szete abban is, hogy ép úgy mint szóban forgó házi barátunk a 
megkaparított konczot lopva, suttyomban viszi el a maga félreeső, 
biztos helyére, Kut-eitér népsége is lepel alatt, ruhába takarva 
hordja el áldozatait. Keservesen panaszolja az alsólozvai asszony 
sorsenekében, hogy egyszer csak váratlanul «Khul'-najér legifjabb 
leánya ruhaalja ízeit közével, ruhaöle ízeit közével valahogyan elvitte 
nyiltoll fürgeségű két csikóját*, két fiacskáját, azt sem tudja szegény, 
miért; «házam gazdaura», így folytatja siralmát, «éjjeli büntetés
okot nem ismert-e, reggeli büntetésokot nem ismert-e, [hogy ez 
történt velem] ?!» (IV : 103—4.). Ép így emlegetik a térén-yul kor
szellemnek/élelmes ruhaszárnyát (térén-léé\npli, yul-kémpli), mely
nek suhogása is rémes; mert abba takargatva ragadja el áldozatát. 
Egy idevonatkozó adatot az imént idéztünk; ilyen a következő is : 
najá sastéy najiy sám Urén-képél réytéy suj sujtélténát lawéltawé 
«tüzét növesztő tüzes vidékről ( = az alvilágból) jövő kór ruha
szárnya rázó suhogásának zaja hallatszik, úgy emlegetik)) (II: 331.). 
A híveinek egészsége fölött őrködő Aj ász-isten mondja magáról: 
«Ha kór, ha betegség támadott, nyomorúságos subájú sok férfiam, 
sok nőm a kór ruhaszárnyától, a betegség ruhaszárnyától föleme
lem)) (térén-kémplinél,yul-kémplinél nap/ vlyaném; I I : 4.), s szintígy 
hirdeti a lopmuszi isten, hogy «most növekedett falubeli, városbeli 
sok gyermekem a kór ruhaszárnyától, a betegség ruhaszárnyától 
megőrizem)) (II : 277.), az ő pártfogásával «a kór ruhaszárnya 
elsimul (pántmi»; I I : 383.). A Világügyelő-férfi idéző igéjében 
fordul elő e könyörgés: «A csontunkat pusztító kór ruhája szár
nyát az állatod (lovad) nyakát ijesztő szent ostorral a fekete hátú 
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szent föld alá űzd le ; a húsunkat pusztító betegség ruhája szárnyát 
az aranyszerű szent óczeán alá űzd le!)) (II : 318,). 

Természetes, hogy a mit a halál «ugató» démonjai megesz
nek, vagy prózában beszélve : a mit közelebbről nem ismert, lát
hatatlan külső befolyások megsemmisítenek, az csak az ember 
teste, húsa-csontja. A lélek meg nem ehető, szét nem rágható, leg
feljebb — mint fentebb láttuk — más testbe kebelezhető. Ha már 
egyszer eljutott a maga hónába, itt sorsa földi életének érdeme 
szerint jól vagy rosszul, de megállapodik. Embereink bátran va
dászhatnak, halászhatnak, tehetnek akármit, nincs okuk félni az 
őket környező töméntelen foíZ'-októl, ménkw-éktől, kóroktól: ezek 
számára nincs rajtuk falat, nincs hús és vér; az ő mivoltuk: is, 
azaz árny, s nincs tigris, melynek ilyenre vássék a foga. Meddig 
tart ez az élet? Örökké talán, mint a mi túlvilágunkban? Hiszen 
még a gyönyörökkel boldogító napfényes világban is súlyos az 
aggkor, még itt sem volna érdemes örökké élni; hát ruég a sötét 
alvilágban, kuX-ók, menkw-ek társaságában, hol a jólét legfeljebb 
csak az, hogy nincs szenvedés; de nincs seholsem öröm vagy vál
tozatosság, hanem helyette szakadatlan egyhangúság. A vogul nép
képzelet bölcsen úgy eszelte ki, hogy a l é l e k a t ú l v i l á g b a n 
é p e n a n n y i i d e i g él , a m e d d i g a f ö l d ö n ; életünk a 
testetlen minus oldalon ugyanannyi, mint a testtel való plus 
oldalon. Ezután következik be csak igazán a végleges enyészet. 
A lélek egyre összébb zsugorodik, míg végre akkora lesz, mint a 
ker-yamléy nevű vízi bogár; némelyek szerint ennek alakjában is 
él még egyideig, utoljára teljesen elenyészik. GoNDATTinak ezen 
értesülésót (39.) saját népköltési gyűjtéseimből is támogathatom 
egy adattal. Egy kosmogoniai énekben ugyanis szó van a Világ
ügyelő-férfinak bizonyos «aranyos hátú hét vízibogaráról» (sqrniy 
sispa sat yjimléy), melyek, a mint az isteni hős napsugárként ra
gyogó hajfonatát kibontja, «a hót Obfolyam, a hét tenger feneké
ről fölmerülnek s az ő hajfonatánál melengetik hátaikat» (1 : 40.). 
Midőn Arany-Kworesz atyja meghalt, a Világügyelő-férfi elővett 
egyet ezen vízi bogaraiból, «a potrohat fölszakította s atyját a 
bogár belsejébe odatette» (I : 42.); majd idők teltével, miután az 
egész teremtés mai rendje szerint megállapodott, «fölszakította 
ezen bogarat s Arany-Kworész atyja ím fölül» (I : 66.). Egybevetve 
a fentebbi értesüléssel ezen regerészietet, azt következtethetjük, 
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hogy emitt a közönséges ember túlvilági életére vonatkozó képzet 
nyer alkalmazást az istenségre, vagyis tulajdonkép nemcsak Arany-
Kworész válik halála után vízi bogárrá, hanem az ember is. Meg
jegyzendő ezekhez, hogy a felsölozvai vogulok kér-yamléy néven a 
szitakötőt (cTpÍJjnca) nevezik, mely e szerint tulajdonkép «vas
bogár » (yamléy általában: «bogár, atyatKa»), amint a jelzővel van
nak ez állatka PV. kér-khuntép («vas -lapát»), TV. ker-khom (((vas
ember))) nevezetei, valószínűleg erős rágószerszáma miatt. Az idé
zett ének jelző nélkül való /amié/ szavát azonban nem lehet a 
levegőben röpködő szitakötőnek magyaráznunk; mert meg van róla 
mondva, hogy a vízben él s onnan föl-fölmerül sütkérezni. Jobban 
megfelel e leírásnak a csibor,'melynek nevei: EV. vit-yamléy, KLV. 
wüt'-khamléy. 

Tud a vogul rege egy oly kiváló, később istenné avatott hős
ről, kinek O d y s s e u s k é n t é l v e s i k e r ü l t b e h a t o l n i az 
a l v i l á g b a , a honnan nemcsak hogy maga előkerült diadalma
san, hanem magával hozta új életre támasztva egész rokonságát, 
hét atyjafiát s ezek atyját-anyját is. Ez a kondai alvidék híres 
«Nagy-fejedelme» volt, ki segítségére sietvén öccsének a «Három-
ölnyi-erdei-bálvány» ellen vívott harczában, előzetesen hadat gyűj
teni az alvilágba ment. «Bebújt a fekete földbe; ott ment, ment, 
egyszer esak egy nyílást talált. Ezen a nyíláson keresztül a fekete 
föld alsó feléről a föld színe fölé emelkedett, másvilágon élő hét 
férfi atyjafiához így érkezett meg. Erre a hét férfi anyjához, aztán 
a hét férfi atyjához ment, azután Nom-Törém világúrhoz hágott 
föl. ,Drága uram!' így szól, ,nem ajándékoznál-e meg engemet egy 
aranyostorral? Kedves uram atyám, hallod-e, nem ajándékoznál-e 
meg engemet egy aranyfokossal? Hét világtájon uralkodó férfi 
atyám elevenítő víz tömlőjével (lelép vit khuryél) nem ajándékoz
nál-e meg?')) Mind a három bűvszert megkapta, mire ő legelőbb 
is föltámasztotta az élet vizével halottjait, a kik mindannyian hozzá 
szegődnek; de a harczban újra elesnek, sőt elesik a hős testvér-
öcscse, a «Kis-fejedelem» is. Maga a hős marad életben, kinek sok 
fortélyos, kemény küzdelmet kell megvívnia. A Három-ölnyi-erdei 
bálvány városába bejutva bement az eleven bálványok házába, 
ezeket agyonüti s maga ül helyükre. A nők áldozattal kedvesked
nek istenségüknek s a bálványházikó ablakán keresztül egy lóbőr-
tömlőt hoznak be ily szavakkal: «Mi neked eleven szemet, fület. 
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eleven lábat, kezet hoztunk.» Az idősb fejedelemhős fölbontja a 
tömlőt s ím az ő öcscse fekszik benne darabokra vagdalva. Az élet 
vizével dörzsölve életre hozza s megint folytatják a harczot. Hosz-
szas küzdelem után egyszer csak az idősb fejedelemhős valami 
erősre akad. A mint az istentől kapott aranyfokossal üti, ez el
törik. Kérdezi: «Kicsoda, micsoda vagy te ?» Ellenfele válaszol: 
«Én Jql-nqjér (az alvilági fejedelem) vagyok». Erre tovább hada
koztak, míg végre az alvilági fejedelem a fekete földön keresztül 
alászökött; tehát a vogul Odysseus legyőzte Plútót. Majd az, 
istentől kapott aranyostorral a rettegett Obi-öreget (Oqs-ötér) 
győzi le s végére jár a többi ellenfeleknek is, kik közül a Három-
ölnyi-erdei bálványt öcscse szúrta le. Most fölélesztették az élet-
vizével hét atyjuknál, ezek szüleit, s mindnyájan följöttek erre a 
mi világunkra (II : 229—234.). 

Mint e regéből látjuk, a mindenható égi atyának van módjá
ban a birtokában levő é l e t v i z é v e l (lilin vit) életre hozni hol
takat, s e bűvszerrel valakit meg is ajándékozhat. GoNDATTinak 
egyik fentebb idézett közléséből tudjuk, hogy ez az életvíz becses 
kincse Numi- Tqrém-nak, benne tartja örökösen aranybotját s ha 
evvel a vizet megzavarja, az, a kire rápillant, rögtön eszméletlenül 
esik össze. Nagy hatalma van az életrekeltésben az élet adójának,, 
Arany-Kaltés asszonynak is, ki a Világügyelő-férfinak föld alól elő
hozott élettelen lovát egyik oldalán tővízzel, másik oldalán Ob-
vízzel mosta meg s ezzel új életre hozva remek táltoslóvá változtatta 
(I : 43—44.). A lopmuszi istenke leölt szamojédjait rénvérrel meg
kenve támasztja föl (jeltépti) a halálból (II : 280.). Egy déli osztják 
mesében az «életvizét» (yatta jiyk) és a élet vesszejét» (%atta 
nerem) menk-ek birtokában találjuk, kik vele holtakat életre támasz
tani s levagdalt testrészeket eredeti helyükre visszahelyezni képe
sek (PATK. I : 104; II : 128, 132.). Csakis ily rendkívüli módokon, 
mégpedig a hatalmasabb isteneknek különös kegyelméből volt 
lehetséges egyes kiváltságosaknak az új életre való jutás a régj 
testben. Egyébként a v o g u l - o s z t j á k a l v i l á g b ó l n i n c s 
f ö l t á m a d á s , s hiába dicsekedett a déli vogul vitézi ének hőse 
is avval, hogy halála után «hét tél, hét nyár múlva fölkeh) (jol-
%q,Wim : sat tál, sat tüw nq,yy kivále'im), igen kicsiny ellenszer is 
elég erősnek bizonyult ennek megakadályozására. «Idősb ángya 
egyenesen szíve tájára egy nedves követ helyezett; ama hét tél, hét 
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nyár elmúlta alatt ama nedves kő megnő vala s [a halottnak] nem 
volt ereje főikelni; csupán tamburája szavát hallották* (IV : 156.). 
Ez az eljárás is bizonyára nem a testnek fölkelése, hanem a lélek
nek esetleges zaklatása ellen irányúit; ezért helyezték a követ 
épen a szív tájékára, hol a lélek székel. 

Igen, a mi egyszerű pogány emberünknek nincs föltámadása 
s nincs a mi értelmünkben vett «mennyországa)); ő nem számit 
jóságáért és becsületességeért különös jutalomra a túlvilági életben. 
Itt csak a gonoszság bűnhődik, de az erény nem kér fizetést, nem 
vár földöntúli gyönyöröket; hanem megelégszik azzal, hogy 
osztályrésze béke és nyugalom, nem pedig szenvedés és zaklatás, 
így van ez a földi életben is: a társadalmi rend ellen vétőket meg
büntetik, de a jókat nem jutalmazzák, hanem legfeljebb békén 
hagyják. Ha e pogányságnak bölcse akadt volna, az bizonyára így 
foglalta volna tételbe ez erkölcsi felfogást: «Az erény önnönmagá-
nak jutalma, s mihelyt más jutalmat vár, többé nem erény». Itt 
ismét találkozik az erkölcsileg fejlett pogányság a legmagasabb 
vallási színvonallal; az ószövetség prófétája szintén csak a bűnt 
ostorozza, csak ennek hirdet büntetést, de nem ismeri az erénynek 
túlvilági jutalmát s nem a mennyország kéjeit. Isten útjainak kö
vetője e földön találja meg boldogságát; ebben kell bíznunk akkor 
is, ha netán a látszat ellene mutat. Mindezekből nem következik, 
hogy a vogul-osztják ember nem ismer m e n n y e i v i l á g o t s 
mennyei életet. Hisz ez ép oly bizonyos, mint maga az emberi lét. 
Az égbolt az ő örökös változásaival, ^derültségével és komorságá
val, lassan járó bárányfelhőivel és rémes sötétséggel jelentkező 
zivataraival, megrázó dörgésével és gyújtó villámával, boldogító 
napjával és gyönyörű csillagaival, esőjével és egyéb csapadókaival 
mindenesetre a legmozgalmasabb élet benyomását gyakorolja, mely 
csakis olyan lehet, mint az az élet, melyet mi ismerünk, vagyis 
saját életünk; a külömbség legfeljebb az, hogy amannak erőműve
letei összehasonlíthatatlanul hatalmasabbak s nem oly szűk körre, 
mint az emberé, hanem egész világra kiterjedők. Minden pillanat 
megtanít arra, hogy függünk ezen égi hatalomtól, hogy kedvezése 
életünk és boldogságunk föltétele; viszonyunk hozzá olyan, mint 
a gyermeké atyjához: Numi-Taréin, a Felső-Ég a mi «aranyos 
nagy atyuskánk» (Sorúi ön ásikeuw) s a mi «ember» nevünk: 
élém-^alés «ég halandója*). Az csak nyilvánvaló, hogy van mennyei 
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világ, s ha van, ez nem lehet üres pusztaság, hanem a világ alkotó
jához és mindenható urához méltóan, a legszebb emberi fogalmak 
szerint van berendezve. Bizonyos továbbá az is, hogy az égi atya 
e legsajátabb remek országában nem egyedül bolyong remetekép, 
hanem fenséges személyét, úgy mint a- földi hatalmasokat, család
tagok s működésében támogató külömböző rangú szolgaszemélyek 
egész serege veszi körül. Mindezen égi lények egyszersmind isteni 
lények, melyek hasonlók ugyan az emberhez, affélék talán, mint 
az emberi lélek, vagy az is ; de képességük s erejük ember- s ter
mészetfölötti. Az egyszerű, gyarló embernek ezek honában s társa
ságában nincs helye, ép oly kevéssé, mint a földi uralkodók fényes 
palotáiban és környezetében, bár az atyáskodó gondoskodás meg
van mindkét részről. N e m j u t a m e n n y e k o r s z á g á b a az 
e m b e r l e l k e v a g y h o l t á r n y a s e m , s ha PATKANOV a déli 
osztjákok közt ilyen fölfogásról értesült (I : 146.), az nem lehet 
más, mint a kereszténység befolyása, az orosz pap tanítása. Jobban 
megfelel a valóságnak, a mit POLJAKOV hallott e tárgyról az éjszaki 
osztjákoktól, kik szerint t. i. «azt beszélik, hogy eljutott volna az 
é<n országba valami szamojéd varázsló, s lehetséges, hogy oda kerül
nek haláluk után az oroszok; de osztják nincs ott egyetlen egy sem ; 
mert)> s ez nyilván a hittérítőktől s papoktól átvett okoskodás — 
(•mindnyájan bűnösök s ezért az alvilágba kell jutniok» (64.). De 
hát az istenek rangjában tisztelt régi bálványok az «istenfiuk»-nak 
nevezett Világügyelő-férfi, a pelimi, a kisobi, a szoszvaközépi, a 
szigvatövi s más istenkék, kiknek oly nagy szerep jut az égiek 
mythosaiban, s kik eredetileg mégsem voltak egyebek, mint híres 
fejedelmek vagy fejedelmi házak halotti bálványai, — hát ezek 
nem mutatják-e világos példáit, hogy az ember mégis bejuthat az. 
égiek társaságába s részese lehet a mennyei dicsőségnek úgy, mint 
az istenek hatalmának ? Annak, ki a néphit fejleményeit történeti 
kritikával vizsgálgatja, mindenesetre igen: az előtt kétségtelen, 
hogy a nagyobb tiszteletben részesülő vogul-osztják bálványképek 
csak olyanok, mint másutt a szentek, vagyis istenekké és féliste
nekké dicsőült emberek. De maga a nép nem így fogja föl a dolgot. 
Ennek nincsen sejtelme sem róla, hogy az a bálványistenség, mely
nek áldoz s melyet a tisztelet minden nemében részesít, valaha 
csak olyan halotti bálvány volt, milyet ő tart a maga lakában 
valamely elhunyt rokonának emlékére. Míg megvolt a bálványkép 
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ily keletkezésének történeti tudata, annak tisztelete mindenesetre 
csak kisebbfokú s szűkebb körre terjedő lehetett, bár mint egy 
kiváló fejedelmi személy halotti halványáé, már kezdettől fogva is 
nagyobb volt, mint más közönséges halandóé. Máskép alakúit a 
dolog, midőn ez a történeti tudat feledésbe ment s az örökségkép 
nemzedékről nemzedékre átszálló bálványhoz fűzött képzeteket — 
melyek eredetileg bizonyára nem voltak merőben légből kapottak, 
hanem bizonyos általánosságban vagy magvukban valóságnak 
megfelelő elemeket is tartalmaztak — a mythos vette átalakitó 
hatalmába. A csodásnál csodásabb regék, melyek ily úton a bál
ványban ábrázolt alakra vonatkozólag forgalomba jöttek, nemcsak 
annak tekintélyét tették nagyobbá s tiszteletét szélesebb körűvé; 
hanem felköltötték azt a gondolatot is, hogy amaz istenkép dicsőí
tett személy (rendesen hős) nem is lehetett valami magunkféle 
közönséges emberfi, hanem ama magasabbrendű égi lények közül 
való, kiknek hatalmával rendkívüli tetteit véghezvitte. A «köldöke 
vágott Ínséges subájú, Ínséges bocskorú emberrel» (puynit jáktim 
sawitj sá~/ip, sawiy náráp elém-%qlés) szemben ő az emberek képze
tében tárém-pV «istenfi» lett, kit az égi atya mennyei hónából 
hágcsón bocsátott alá vagy igézettel rendelt bizonyos földrészre, 
hogy ott uralmát megalapítsa s magának «férfinak érinthetetlen, 
nőnek érinthetetlen szent helyet» (yum raivtal, né rawtal jelpiy 
ma) szerezzen, hol az emberek áldozataikkal és imádságaikkal föl
keressék. Sehol sincsen szó arról, hogy efféle hatalmasabb bálvány-
istenség, illetőleg a benne ábrázolt hős meghalt volna; ő élt azelőtt 
is mennyei atyjánál s él ma is szent helyén, onnan őrködve hívein 
s érintkezvén ezek érdekében az égiekkel. «Mennyei atyánk lekül-
dötte az ö fiát a mi boldogításunkra• az istenből ember lett)): így 
vallja a néphit; a tudományos kutatás ellenkezőleg tapasztalja a 
fejlődést: az e m b e r b ő l f e l s ő b b h a t a l o m , a h a l o t t 
k é p m á s á b ó l b á l v á n y i s t e n a l a k ú i t . 

E) A b á l v á n y o k é s s z e l l e m e i k . 

Kimutatván az eddigiekben, hogy miként fejlődött a halottak 
•tiszteletéből a bálványimádás, vegyük immár közelebbről szem
ügyre ennek változatos megnyilatkozását, mégpedig első sorban a 
'bálványalakok külömböző nemeinek s a bennük vélt szellemekhez 
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fűződő általános képzeteknek vizsgálatával. Elöljáróban megemlít
jük, hogy a «bálvány)> sajátos közneve a vogulban: ÉV. pupV 
(REGÜLY írásában : pubi és babi; GoNDATTinál: pubi 37. 1.), LV« 
popi, KV., PV. pupi, melynek a ragozásban föltűnő pupx-, pupéy-
teljesebb hangtestű töve (plur. ÉV. pupyé-t, KV.pupéy-t) kicsinyítő 
képzésnek ismerszik föl a gyérebb használatú s kevésbé hízelgő 
beszédben alkalmazott pupa alak mellett (v. ö. pupakivé*) pupa, 
sajtanakwé sajtan egy bálvány hasonlatosságára készített játékbábú 
megszólítása: IV : 204.). Nyilván nem más e szó, mint a zűrjén 
buba «scheuche, vogelscheuche, schreckbild, popanz» (vörsa b. 
«waldgeist») ; WIED.), mely mellett azonos értelemmel bubü'a kép
zés is előfordul (u. o.). Más alapértelem sejthető a bálványnak 
éjszaki osztják loyy = 10. toyy, SO. juyk, VJ. juyg, FO. l'uyk, KO., 
Jg. luyk nevénél, mely mellett AHLQVIST soygot «puppe zum an-
denken eines verstorbenenw adata, szintúgy mint FiNscmiél (402.1.) 
songét «göttin» a szókezdő tökéletlen jelzésével írott többes kép-
zőjű alakok. Alakilag pontosan megfelel ugyanis az ismeretes szó
végi y > n változással a zürjénben: sön «schatten von verstorbe-
nen» (v. ö. sonjan «verstorben»; WIED.), mely ismét tekintetbe 
véve a vogul jis szónak fentebb kimutatott jelentésfejleményeit 
{«ős», «árnyék», «holtak szelleme») a cserem, sóngo, cserM. sónga 
«öreg, agg, vén» szóval hozható kapcsolatba. E szerint az osztják 
loy% (<*soyg) tulajdonkép a «régiek», illetőleg «holtak szellemét)) 
jelentené egybehangzolag avval a magyarázattal, melyet fentebb a 
vogul-osztják bálványtisztelet általános alapjára nézve adtunk. 

A bálványimádás nemei közt bizonyára legősibb az, melyben 
az ember vallásos tisztelete valamely élő lénynek képzelt természeti 
tárgy vagy jelenség felé fordul. Mielőtt az ember a fémekkel meg
ismerkedett s öntvényeket készíthetett, sőt mielőtt kezdetleges kő-
szerszámával fát faraghatott volna, már megvoltak a bálványképek 
előzményei s mintái amaz e m b e r - s á l l a t a l a k ú k ö v e k b e n 
s s z i k l á k b a n , melyek különösen elhagyott s nehezen meg
közelíthető helyeken állva mindenkor alkalmasak voltak félelem s 
tisztelet gerjesztésére a naiv lelkekben. Egy ily ember- vagy állat-

*) A felsőlozvai vogulban a nők a medvét csakis pupakwé 
{= «bálványka») rejtett kifejezéssel (tüjtné latiy) merik említeni. 
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alakú kő tömeg merev mozdulatlanságával élénken emlékeztet az 
imént élt holt emberre s állatra, minélfogva igen természetes, ha 
a mindent személyesítő népképzelet bennük kővé meredt embereket 
s állatokat lát s mindjárt magyarázatát is keresi ezen különös ala
kulatnak. Alább, az egyes vidékek bálványainak tárgyalásánál lesz 
módunk az ily kőbálványokkal is részletesebben foglalkozni, úgy 
hogy itt csak azon általánosan elterjedt néphit megemlítésére szo
rítkozhatunk, hogy bennük az «ember korabeli világot» (elém-yqlés 
jisin tqrém) megelőzött hatalmas óriások (jqr%um) elbűvölt alakjai 
élik haláltalan életüket, kik t. i. ez állapotba erejük fogytán (1. HUN-
FALVY: Vogul Föld 141—•2.) többnyire győző ellenfelük igézete 
következtében, esetleg a fájdalom hatása alatt jutottak (GONDATTI : 
20, 36, 38 ; GRIGOROVSZKIJ 20, 22.), a mint igézet hatása alatt vál
tak kővé a velük rendesen mondai kapcsolatban álló s közelükben 
található állatalakok is. Ezen hagyomány egyszersmind azt iga
zolja, hogy a nép is az ily kőbálványokban tudja a bálványtisztelet 
legrégibb alakjait; mert ezeket helyezi épen hitregei chronologiá-
jának legtávolabbi korszakába. Az ilyenekkel szemben a mestersé
ges bálványok eredeti képeit már a mi fajta emberünk is látta; 
hiszen bennük saját nemzetsége régi hőseit ábrázolja. 

A mesterséges bálványok legegyszerűbb alakításai a ruházat 
nélkül való, legfeljebb bevágásokkal czifrázott o s z l o p o k , illető
leg f ö l d b e n á l l ó r u d a k é s k a r ó k . Már GEORGI említi, hogy 
a permi vogulok áldozó ligeteiben, közel az oltárasztalhoz egy 
egyenesen álló fatörzsök, illetőleg oszlop áll (1. fentebb) s hogy ez 
voltakép bálvány, mutatja az ily fatörzsből álló áldozati oszlopnak 
déli osztják tűrum-vánmap jemin ju% « i s t e n - á b r á z a t ú s z e n t 
oszlop*) neve (PATKANOV II : 94.). Az efféle oszlopnak rendelte
tése, hogy hozzákössék az áldozati állatokat összetartó kötelet, a 
mint ez ki van fejezve a Polém-isten szoszvafői idéző igéjében is, 
hol nem is földi, hanem égi áldozó térről van szó : az áldozó em
ber ugyanis arra kéri a PoZe/n-bálványt, hogy bemutatott «fehér 
hóhoz hasonlatos szarvas állatát)), mint közbenjáró vezesse égben 
lakó Numi-Sqrra atyja elé s kösse oda az ezüstgerendájú ház ajta
jánál a «hét lépcsöjű tiszta ezüst szent oszlophoz» (sat nákpá sáli 
qln jelpin áykwélén; II : 409.). E helyből az következtethető, hogy 
az áldozati tér oszlopa általában az istenség láthatatlan állatkötő 
oszlopát jelképezi; az «istenábrázat» az oszlop fején azt szemlélteti, 
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hogy mint maga az oszlop, úgy a hozzákötött áldozati állat az 
istenség birtoka. 

GONDATTI a szigvai vogulok áldozattereinek leírásában (7—8.1.) 
megemlíti, hogy azokon földbe vert magas rudak láthatók, melyek
nek tetején rongydarabok, prémek, fényes csecsebecsék s egyéb apró
ságok libegnek. Ezek a rudak bizonyos istenségeknek vannak szen
telve, mégpedig a középső legmagasabb Jani'-tarém-nak (((Nagy-
Isten »), jobboldali szomszédja 'Sáú-t^rém-n&k («Anya-Isten»), bal 
oldali szomszédja Mir-swswe-;/Mm-nak((<Világ-ügyelő-férfi»), a többi 
évenként fölváltott rudak más istenségeknek. Ezek a rudak is bizo
nyára az illető istenségeket jelképezik, s midőn reájuk áldozati tár
gyakat aggatnak, ép olyan eljárás, mint midőn a bálványsátrakban 
őrzött bábukra rakják a becses prómeket, posztó- és vászonrongyo
kat, csecsebecséket stb. Csak a bálványarcz hiányzik, jeléül annak, 
hogy ez az egyszerűbb alakítás oly kornak hagyománya, midőn 
még az ember mintázó ügyessége ezen elemi fokig sem volt ki
fejlődve. 

Hogy az otthon őrzött, bábuszerű házi istenségeknek is 
ilyen csupasz rudak voltak az előzményei, kitetszik BELJAVszKunak 
ama közléséből (110. 1.), mely szerint: «Minden osztják jurtában 
az ajtóval szemközt eső oldalon egy magas rúd áll, melynek csúcsa 
némileg kimagaslik a tetőn fölül. Ez a rúd, mely a néphit szerint a 
jurta gazdáját személyesíti, a ház s egész család részéről állandó 
gondozás táujya s oly tiszteletben részesül, hogy nyolczadik évét 
túlhaladott nőszemély sem éjjel, sem nappal nem mer előtte egye
nesen végigmenni, hanem ha okvetetlenül szüksége van reá, a 
jurta közepén elhelyezett soha ki nem alvó tűz körül oldalt kerüli 
meg». Itt tehát a jurta «őrfájával» van dolgunk, melynek hivatása 
ugyanaz, mint az emberképre faragott házi halványé: ugyanazon 
vallási eszmének ősi kifejezése s ennek újabb fejleménye egymás 
mellett láthatók. 

WITSEN a tobolszk-vidéki osztjákokról írja, hogy na falu előtt 
mindenütt ott áll közszemléül az ő bálványuk : egy ördögnek fából 
durván faragott képe» (757. 1.). Ez PATKANOV egyik hősénekében is 
említve van, még pedig az áldozati tér oszlopához hasonlóan «isten 
ábrázatú szent fá»-nak nevezve, a hős midőn búcsút vesz a város
tól, kimegy «a téres város szép terére s az isten ábrázatú szent fa 
törzsökvége előtt hét jeles főhajlongást végez» (II : 96.). Érdekes 
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alkalmazását találjuk az emberfejű oszlopnak a NoviczKutól leírt 
pelimi szent helyen, hol t. i. az öt bálványtól lakott fősátor mellett 
néhány apró házikó állott az áldozat leölésére szolgáló szerszámok 
s az áldozati csontok részére; ez utóbbiak pedig három könyök 
magasságú, fölül emberi hasonlatosságra kifaragott oszlopokra voltak 
helyezve. Ez oszlopbálványok az előbbiekhez képest nyilván szolgai 
szerepűek, tartják s őrizik az előbbiek holmijait. 

Az ilyen fölül emberalakra faragott bálványoszlopok már 
előbbre haladott fejlődési fokozatát mutatják a bálványkép alakí
tásának a minden faragás nélkül való fatörzsökhöz vagy rúdhoz 
képest. Az előbbi fajtának kisebb változatai azok a legföljebb IV2 
rőf magasságú földbe vert bálványczölöpök vagy karók, minőket 
CASTRÉN, SCHRENK és FINSCH helyenként seregesen találtak együtt 
az éjszaki osztjákoknál, illetőleg szamojédeknél. Ezen CASTRÉN sze
rint jiijan-nsk nevezett igen alacsony rangú bálványok fölül csú-
csosan vannak faragva, s néhány bevágás alakjában fölismerhető 
rajtuk a szem, orr és száj jelzése.*) Mint FINSCH tapasztalta (493.1.), 
némelyike ezen jelentéktelen bálványfáknak nyírhéjjal volt körül
takargatva ; ez az átmenet a következő fokozathoz, a felruházott s 
otthon vagy külön házikókban őrzött bálványalakokhoz. 

Ez utóbbiak közül kisebb rangúak a h á z i b á l v á n y -
b á b ú k , minők az ősi valláshoz hívebben ragaszkodó éjszaki tájon 
minden jurtában találhatók (1. HOFFMANN 29, GONDAITI 16.), még
pedig — mint PALLAS írja (III : 59.) — annyi számmal, a hány 
családtag van esetleg kiegészítve a h a l o t t i b á l v á n y o k k a l , 
melyekről az előbbi fejezetben szólottunk. Ezeknek legegyszerűbb 
formái minden faragás nélkül való fabotocskából állanak (GONDATTI 
u. o.) bőr-, posztó-, vagy vászondarabokkal, illetőleg ruhácskákkal 
(főkép kis ujjas subákkal) tele aggatva, melyek fölé gyakran apró 
fényes tárgyak, csecsebecsék kerülnek. Fejlettebb alakítások azok, 
melyeken már az a törekvés is nyilvánul, hogy a bálvány arcza 
némileg emberi formájú legyen. Ennek legelemibb megvalósítása 
az, melyről NOVITZKIJ ír (1. fent), a midőn t. i. a bábú közepébe egy 

*) L. rajzukat FINSCH többször idézett könyvében (492. 1.). 
Még elemibb alakításai e bálványkaróknak láthatók SCHRENK 
dEeise durch die Tundren der Samojeden» műve első kötetének 
II. képmellékletén. 

1 
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kis tükördarabÉát helyeznek nyilván a szem jelzésére. SAVROV le
írása szerint Ortik segédjének, a Master-long-nak prémekkel fesze
sen tömött zsákból álló bálványának közepére egy ezüst tányérka 
van kötve mélyedésével kifelé (1. BELJAVSZKIJ kivonatában fent). 
Hasonló eljárással, illetőleg felfogással egy egyszerű sárgaréz-gomb 
is pótolhatja a fejet, a mint ez FINSCH könyvének egy női bálványt 
ábrázoló képén látható (402. 1.). Kevéssel előrehaladottabb az az 
alakítás, melyben a bálvány fejének faragása vagy diszítése emlé
keztet emberi ábrázatra. PATKANOV az irtisi osztjákoknál sok házi 
bálványt látott, melyeken fej gyanánt a bálvány testét képező 
fadarab tetejére menyét vagy evet-fark volt kötve, a szemeket 
pedig két darab színes üveg jelezte (106.1.). PALLAS (II. könyv, 2. köt., 
261. 1.) tudósításai szerint a turai voguloknál is voltak találhatók 
ilyen emberi alakra faragott bálványok, melyeknek szemeit serét
vagy gyöngyszemekből alakították. Gyökeres újítás e téren az, miről 
GONDATTI tudósít (7, 16. 1.), hogy t. i. az utóbbi időkben az éjszaki 
vogulok és osztjákok zűrjén és orosz kereskedőktől szerzett közön
séges vásári játékbábukat alkalmaznak házi istenségek gyanánt, 
minden különös szertartás nélkül helyezve el ezeket a maguktól 
készített durva alakítású bálványalakok mellé. 

Igen ritka esetben csontból is készülnek bálványok (GONDATTI 
16.); de gyakoriak, s mint a leletek tanúsítják, régi korok óta tisz
telet tárgyai a b á l v á n y ö n t v é n y e k . Az átmenetet ezekhez az 
előbbi fajtákból amaz alakításokban láthatjuk, melyekben a fabál-
ványnak legalább arczára alkalmaznak domborított fémlemezeket. 
Ilyen volt NOVITZKIJ közlése szerint a sarkali jurták fából faragott 
bálványa, melynek ábrázata ezüstből, továbbá a nachracsi, illetőleg 
fehérhegyi, melyé fehér bádogból (SAVROV szerint Ortik-é ezüstből) 
volt alakítva. A FiNscHtől látott éjszaki osztják házi bálványok 
férfi alakján az arcz megfelelő metszésekkel sárgaréz-lemezből ké
szült (401. 1.). Többször tudósítanak a történeti s néprajzi kútfők 
•csupa érczből készült bálványokrói is, így különösen GMBLIN (IV: 
432—4. 11.), PALLAS és GEORGI egy felsőturai vogul vasbálványról, 
mely kezében hajítódárdát tartó emberalakot ábrázol rendkívül 
durva alakításban. Ezt magas rúd tetejére tűzve áldozatokkal tisz
telték, miből kitetszik, hogy az egész bálványszerkezet nem más, 
mint az «isten ábrázatú» áldozati oszlop változata. Hasonlókép 
értesít BELJAVSZKIJ egy hosszú szakállú, határozott arczvonású 

10* 
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öreg embert föltüntető osztják halványról, mely hét fontnyi súlyban 
vörös rézből volt öntve (104. L). A gyakran található állatöntvények 
közül legrégebben ismeretes a fehérhegyi lúdbálvány, melyet a múlt 
század eleji hittéritők pusztítottak el; mások hattyú, medve, far kas, 
menyét s kígyó alakokat emlegetnek, mely állatok tiszteletéről, ille
tőleg hitregei szerepéről alább lesz tüzetesebben szó. Az újabban 
talált öntvénybálványokra nézve ASPELIN «Antiquités du Nord 
Finno-Ougrien» czímű híres művére, továbbá SZÓRÓÉIN és TEPLOU-
CHOV fentebb idézett munkáira kell utalnunk, melyek közül külö
nösen az utóbbiban részletesen ki van fejtve, hogy a vogulok és 
osztjákok régi s mai földjén talált vallási, illetőleg mythologiai 
vonatkozású leletek typusaikban egyeznek a permi föld hasonló 
tárgyú leleteivel, mintegy igazolásakép a régiek amaz állításának, 
hogy az előbbi népek pogánysága a permiek kiirtott ősi vallásával 
azonos. Az e művekben bemutatott rajzok egészen sajátos vonású, 
igen kezdetleges kivitelű emberalakokat ábrázolnak, a férfi csúcsos 
fejjel, magas sapkával, egy ízben e helyett teljes medvebőrrel, a 
nő másnemű magas fej ékességgel. Vannak meztelen s felöltözött, 
magában álló s páros (férfi és nő), továbbá három s hét személyű 
csoportok. A legtöbb leleten állatalakok is észlelhetők, melyek kö
zött gyakran szerepel egy gyík-féle szörnyeteg a bálványszemély 
lába alatt. Az állatöntvények tárgyai: medve, gyík, hal s főkép sok 
változatban valamely sasféle madár egy, két ós három fejjel, melle 
táján rendesen emberarczczal. Az ily fajta leletek másai s változatai 
itt-ott előkerülnek még az éjszaki osztjákok és szamojédek közt, 
melyeknek mintájára — mint erről PATKANOV értesít (107. 1.) — 
Tobolszkban s más helyeken nagy mennyiségben gyártanak s hoz
nak jó pénzért forgalomba bálványutánzatokat, bár ezt az ipart s 
kereskedést a hatóság üldözi. 

A bálványok k ü l s e j é r e , r u h á z a t á r a s f ö l s z e r e l é 
s é r e gyakran történik czélzás a velük foglalkozó népköltési mű
fajokban. Mint legfőbb ismertető jegyek többször már a bálvány 
nevében is föl vannak tüntetve, így pl. ezekben : Türén isém tür sát 
sirá ta'ilin ként «Tóba-szállott-tóbeli-hét-sirálylyal-teli-sop/ía» (az 
idősb larvosi fejedelemhős neve; II : 52.); 'No/s-syw yürp kéntiy 
aki «Nyusztbőr-karimás-saj?A;á;M-dédapuska>> (bálványnév; III : 
305.); Sat yár-sq,w sárin ta'Ü gjkd «Hét-jávorbika;bőr-irhájából= 
való -ruha- öreg» (az Ajász-isten bácsija; I I : 19.); Khurém-tál-vuor-
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pupi «Három-ÖZ?w/i-erdei-bálvány» (II : 222.); Xqtél-réyiy, ét-pos 
réyiy jelpiy sir ej «Nap-hevű, hold-hevű szent kard» (a középső 
larvosi fejedelemhős, nyilván a bálvány kardja után így nevezve; 
II : 52.). Szintígy az irtisi osztjákban, pl. Jiy-söyta, noy-sö%ta kelep 
toy% «Medvebőr-jávorbőr-subás-bálvány» (egy házi istenség neve; 
PATK. I : 108.); Tdyettayöt-iga, nogos lankpe iga «Fedeletlen ház 
örege, nyusztpólyás öreg» (u. o.). Még gyakrabban találunk utalást 
a külsőre s ruházatra a bálványok jelzőiben, a minők pl. a követ
kezők : yumpléy puykpá ulay éntép yartém yum Polém-tífrém ásém 
«Habos fejű, tüzes övet öltött férfi, Poíem-isten atyám» (111:337.), 
kélp oysér, sernél o%sér törpá yum «Vörös rókaprémes, fekete róka
prémes (sapkájú) férfiai (a Ték-bálvány; II : 11.); kelp Win yuriy 
q,tér «Vörös evet alakú fejedelemhős» (a szánjai istenség; I I : 150.); 
kwanséy Vörwis, tquléy Vörwis «Karmos, szárnyas V.» (nyilván 
madáralakú bálvány; IV : 109.); Voikén sayi masém Polém-tqrém 
«Fehér subát öltött Polém-istew> (II: 403.). Bőséggel fogunk talál
kozni ilyenekkel alább a főbb bálványistenségek részletes tárgya
lásánál. 

A közönséges bőrruházatnál — mely többnyire apró, esetleg 
díszesen kidolgozott subácskákból, prémekből, sapkákból áll — 
becsesebbnek tekintik a posztó-, különösen vörös posztó-öltözékeket 
(viyir nuj), a mint általában kedvelt tárgya az áldozatoknak a bál
vány mellé göngyölegben helyezett posztó, selyem és bársony is. 
Említést tesz a vörös posztónak bálványok körül való alkalmazásá
ról már WITSEN (634. L), továbbá a kondai főbálvány s személyze
tének leírásában NOVITZKIJ es I. B. MÜLLER. A fehérhegyi bálvány
nak, mint erről G. F. MÜLLER tudósít, még a házikója is be volt 
vonva vörös posztóval. GEOEGI a csuszovajai voguloknak egy vörös 
rongyokba burkolt bálványáról szerzett értesülést (Bemerk. 598.1.). 

Mennél nagyobb tiszteletben áll valamely bálvány, annál 
nagyobb mennyiségben találhatók fölszerelésében a r a n y - és 
e z ü s t é k e s s é g e k , tárgyak s pénzek; továbbá mindennemű 
alakokat, főkép állatokat ábrázoló silánj abb fémöntvónyek, melye
ket a mennyire lehetséges, a bálványra aggatnak. Az énekek gyak
ran említik e drágaságokat, szólnak pl. a jugrai istenkének «tiszta 
ezüsttel teli sapkájáról)) (süli qln tiniy kéntá) s ugyancsak «tiszta 
ezüstből való drága gombjáról)) (sáli qln tiniy kéynd), szintígy a 
pelimi istenkének «aranyból való drága ruhaújjáról s ruhaszárnyá-
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ról» (sqrúi qlné tinit) tajtü, tinip kémplitá; II : 134—5, 402—3.),. 
valamint a Világ-ügyelő férfi «kami-ezüst, sopér-eznst rojtos övé
ről* (kami qln, sopér qln lüsin éntapá; II : 322.). A Paszét-bál-
ványt sok ezüstje miatt «áopé'r-ezüsttel, kami-ezüsttel megrakott 
kis királyunknak)) (sqpér-qln, kami aln ta'iliy mari xqnü ; I I : 144.) 
nevezik, míg a műnkeszi «Tárém-leány»-nak házát amper-ezüst
tel, kami-ezüsttel teli ház»-nak (sqpér qln, kami qln tailiy kwol; 
I I : 261.) magasztalják. Különösen a medveénekek emlegetik sűrűn 
az istenileg ünnepelt állatra aggatott tiszta s hitvány ezüstből ké
szített csecsebecséket; a medve ülőhelye: «tiszta ezüsttel bőséges 
fészek, kami-ezüsttel boldogságos fészek)) (sáli qln suniy piti, kami 
qln %oláy piti 111:42, 187.), melyben «ha keze előtűnik: sés-
ezüstön át tűnik elő ; ha orra előtűnik : kami-ezüstön át tűnik elő» 
(kátém-ke né'ilés : séé'voyi-tará né'ilés • nolém ke né'ilés : kami-voyi 
tara né'ilés, I I I : 263.), a mint «sés-ezüsttel, kami-ezüsttel teli put
tonyát emeli, hátára veszi» (sés-vq/i ta'ilin pajp álmilém, kami-
vqyi ta'ilin pajp yüntmilém III : 185—6.) akkor is, midőn ünnepé
nek befejeztével végső útjára kisérik. Ezeket az ékességeket ideig
lenesen a bálvány kincstárából szedik elő, a vendégül érkezett 
másik istenke — má-yar tqrém «föld színén járó isten», pupakwe 
«bálványka» : a medve nevei -— földiszítósére. A bálványra agga
tott sárkány-, illetőleg gyík-alakú öntvényekre történik czélzás, 
midőn a jugrai istenkének «hét ;wr-állattal teli sapkájáról s ruha
szárnyáról » (sat jür ta'iliy kéntá, kémplitá I I : 134, 130.), vagya 
pelimi s kisobi istenségek «hét sosseZ-állattal teli szentséges házá
ról* (sat sossél ta'ilin kwol II : 141, 144; sossél ta'ilin jelpiy kwol 
II : 410.), illetőleg a Leplá-torkolati bálvány «hét jür- állattal teli 
fészkéről*) (sat jür ta'ilin piti II : 136.) beszélnek. Efféle állat-
öntvényekkel s egyéb ékességekkel földíszített bálványnak írja le 
PALLAS (III : 60.) az Obdorszknál alább fekvő voksari jurták nagy 
tiszteletű osztják istenségét, melynek szent fájára egy széltől him
bált csengetyü is volt akasztva. PATKANOV meglátogatván az Irtis 
alvidékén egy osztják áldozó helyet, itt szintén talált faágon lógó 
csengetyűt (I : 111.). Ez utóbbi részlet itt azért figyelemreméltó, 
mivel a bálványra aggatott ezüst- s egyéb érczdiszítéseknek szin
tén az a mellékczélj a, hogy velük mozgatás útján c s i l i n g e l ő 
z a j t keltsenek. Ez a bálvány útját kisérö zene, a mint a medve is 
kiemeli énekében, hogy asopér-eznst, hitvány ezüst csengésével sze-
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relnek föl engem» (éopér qln, mor qln sámttyél éqpitaivém I I I : 106.) 
s hogy ugyanily «csengő hanggal» vonul ki ünneplése házából 
(éopér qln, kami qln samtiy sujil mine'im III : 320.). Valószinűleg 
alkalmaznak itt-ott magán a bálványon is csengetyűket, a mint e 
dologról bennünket WITSBN értesít (752. 1.). 

A nagyobb tiszteletű bálványok fölszerelésének gyakori járu
lékai a h a r c z i e s z k ö z ö k is, jelesen: íjak, nyilak, tegzek, kop
jak s néha egy-egy régi korból fönnmaradt pánczélruha (pl. J. B. 
MÜLLER szerint az «Ob- öregénél»; 1. fent) és kard. Az utóbbit 
többször említik az énekek is, így a jugrai és Leplá-torkolati bál
ványoknak «atyjuk igézte vasas végű szent kardját)) (jayá satém 
keriy aulép jelpiy sirejriéa III : 133, 139.), továbbá Aj ász-istennek 
Ték-öregtől ajándékozott «hegyes kardját, híres szablyáját)) (taí'/iy 
sir ej sijiy nari), mely «véráldozatot fogadó véráldozatos istenkóvé, 
ételáldozatot fogadó ételáldozatos istenkévé» változott (jir vinéjiriy 
pwpyi\puri vinépuriy pupyV el-üntésj gazdájának bűvölete folytán, 
hogy «kéz-segítséget, láb-segítséget nyújtson, ha valamely vidék felől 
had érkezik» (II : 14—15.). Szó van a lopmuszi isten kardjáról is, 
melynek jelzésével őt az ének «hegyes karddal, éles karddal forgó 
király »-nak (iatyiy sirej, élmiy sir ej jqyymáy yqn II : 276—7.) 
nevezi. SAVROV szerint Ortik bálvány templomában kopjak és kar
dok vannak az oltárasztalba beszúrva (BELJAVSZKIJ 94. 1.); POLJA-
KOV Obdorszk közelében a paszerczovi jurták bálványának szent 
fáján látott felakasztott markolatos kardot (115.1.), GONDATTI pe
dig a vogulok közt hallott ily «szent kardokról)) a Szoszva alvidé-
kén (38. L). 

Az énekek o s t o r t is emlegetnek némely bálvány fölszerelé
sében, így a Pelim-isten idéző igéjében, kit arra kérnek, hogy 
«arany ostora jó végével)) (sqrni %améi jqmés qulél) tartóztassa a 
Kór-fejedelem «vas keresztpántos hajóját a nyomorúságos nép 
lakta nyomorúságos föld vidékéről*) (II : 408.). A felsölozvai, 
jútim-szász-beli «szent fejedelemfi.», midőn «hét bojtos szent osto
rát)) (sdt rüsip jelpiy %qméi) meglegyinti, az «ülő szent föld egész 
nagyságában megmozdult) (II : 430.). A Világügyelő-férfi aéopér-
ezüst, kami-ezüst rojtos szent ostorát» (éopér qln, kami qln lüsiy 
jelpiy %qméi), vagy mint az ének más jelzéssel említi: «eleven 
kígyó alakú ostorát» (liliy nqli yuriy yqméi) lova hajtására hasz
nálja (II : 323.). 
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Mint az eddigi közlésekben többször is ráutaltunk, a j e 1 e n-
t ő s e b b b á l v á n y o k r e n d e s e n m á s k i s e b b r a n g ú 
b á l v á n y k á k t á r s a s á g á b a n á l l a n a k . Ez utóbbiak több
nyire a szolgaszemélyzetet ábrázolják, alacsonyabbak s kevésbé 
díszesen vannak fölszerelve vagy épen dísztelenek. Gyakran 
találhatók páros, jelesen férfi- és nőalakok, még pedig nemcsak 
mesterséges bálványoknál, mint a vokszari jurtákban (PÁLLAS III : 
60.) vagy a konda-torkolatbelieknél (PATKANOV II : 78.), hanem 
természeteseknél is, a minő pl. az uralbérczi istenpár a Lozva fel
vidékén (II : 399.). A Világügyelő-férfi fehérhegyi bálványát, mint 
erről G. F . MÜLLER értesült (Samml. Euss. Gesch. III : 382—3.) 
két nő szolgálta. A kiválóbb istenségek hősénekeiben majdnem 
mindenütt szerepelnek női alakok, s így igen valószínű, hogy a 
főbálvány társaságában ezek is ábrázolva vannak. Néhány önálló 
női halványról is van tudomásunk, a mint minderről alább az 
egyes istenségek részletes tárgyalásánál lesz módunk bővebben 
szólani. 

A bálványok e l h e l y e z é s é t illetőleg legősibb jellegű az a 
ma már főkép éjszakon dívó eljárás, mely szerint az istenség képe 
a neki szentelt erdős vagy puszta helyen minden födél nélkül, 
szabadon áll. Ilyenek a PALLAS (III : 60.), CASTRÉN (Eeisen: 336.) s 
FINSCH (492—3.) könyveiben leírt bálványcsoportok, melyek sűrű 
fajú ligetekben fenyők ágainak védelme alatt húzódnak meg. Mint 
GONDATTI értesült (16. 1.), köztiszteletű bálványokat esetleg az élő 
fába is belefaragnak, úgyhogy ilyenkor a bálvány s szent fája 
azonegy. Az erdőt lakó szabad bálványokról mondja a Paszét-isten, 
hogy «a mindenfelé levő szárnyas sok istent, a mindenfelé levő 
lábas sok bálványt a lombleveles fa hét közében, a tűleveles fa hét 
közében mind megmozgatja, mind keresgéli)) (%ota£ qlné taulin 
saiv tqrém, yotaX qlné Id'iliy saw pupi tqwiy jiw sát yalt pusén 
kojílilém, tálin jiw sát yalt pusén kinsililém (II : 418.). 

A bálványligetekben mindenütt van egy kis szabad tér az 
áldozatok végzésére, melynek fáira az áldozati tárgyakat lehetőleg 
fölaggatják. Egy ilyen áldozati teret ír le a «Menyikém-ének» 
(IV : 94.) következő szavaival: 

JJpén yum-pV kivol-sisté Emberfia ipad háza mögött 
sq/rni sa'ipá sa'in yaí, arany bimbója bimbós nyírfa, 
cjln sa'ipa sa'in yaí tot l'üli. ezüst bimbójú bimbós nyírfa áll ott. 
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nan tájé/ nqmse'in: 
•akiv' sa'ikwé manémte'im, 
kit sa'ikwé manémte'im; — 
ul manémtén! 
upén-yum lai tqrém yntéylané, 

lai pupV yütéylané 
mail kanpá kana tot ta. 
uj ytíjcL yantal 
akiv' tqukwé at cinéi; 

sus yqjá yantal 
akw' tqukwé at qrísi; 
lilin sqrni yantal 
akw' tqukwé at áriéi; 

lilin qlná yantal 
akw' tqukwé at qnéi 

Sokszor a bálvány magára a fára van föltéve, mégpedig vagy 
szabadon megerősítve, a minő a MANSZÜROV kozákjaitól 1585-ben 
ágyúval szétzúzott nyírfára helyezett fehérhegyi bálvány volt (1. 
fentebb); vagy nyírhéjputtonyba (ÉV. pajp) téve, mint a felsőlozvai 
Tw/fá-torkolati nőbálvány (Tuyt-tit nőj) s a fent közölt énekrész
letben leírt liget birtokosának már «atyjától hajlongva imádott 
puttonyos bálványa)) (jayém %ütéylálém pajpiy pupi'; IV : 96.). Már 
ez utóbbi eljárásban azon törekvés nyilvánul, hogy a becses hol
mikkal fölékesített, szabadban levő bálványt némileg megóvják az 
időjárás viszontagságaitól. Haladottabb mód e czél elérésére az, 
melyet FINSOH egy obtorkolati szamojéd falu közelében tapasztalt, 
a hol t. i. fűzbokrok közt egy földbe szúrt szem- s orr-rovátkokkal 
jelzett bálványkaró előtt kis rúdállványon három pléhlemezzel 
fedett orosz gyártású ládika volt elhelyezve, melyeket utazónk az 
ott talált kulcsokkal kinyitván, a nagyobbikban egy rongyokba 
burkolt férfibálványt, a középsőben egy szamojédsubás női bál
ványt, a legkisebben csupán rongyokat talált (1. ezekhez a 407. 1. 
rajzát). Az áldozattér mögóben karóra helyezett halbőr volt lát-

*) A szent fa leveleit nem szabad letépni (1. alább a szent 
helyek tiszteletének szabályait). 

Te majd azt fogod gondolni: 
egy bimbócskát letépek, 
két bimbócskát letépek; — 
ne tépd le /*) 
Ipad férfinak apró isten előtt 

hajlongó, 
apró bálvány előtt hajlongó 
kis terű tere van ott. 
Egy ágacskája sincsen, 
melyen «állat* (medve) üstöke ne 

függne; 
egy ágacskája sincsen, 
melyen jávor üstöke ne függne; 
egy ágacskája sincsen, 
melyen fényes (eleven) arany ne 

függne; 
egy ágacskája sincsen, 
melyen fényes (eleven) ezüst ne 

függne. 
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ható, jeléül annak, hogy itt a halászat sikerét kérték a bálványok-
ban személyesített istenségektől. Az orosz gyártású szekrény gyak
ran szerepel a házi bálványok tartója gyanánt; de különös jelen
ség, hogy a szabadba is viszik, ekkép alkalmazkodva az ősi fel
fogáshoz, mely a bálványok elhelyezését a szellem légies természe
tének megfelelőleg a szabadban kívánja. 

Mint az erdei sűrűségben lakozó ősembernek a ligetek sza
badon álló bálványa, úgy felel meg a troglodyta fejlődési foknak a 
barlangokban elhelyezett bálvány. Ilyen eljárásról tudósít bennün
ket LEPECHIN (III: 53—4.11.), a ki a Lobva és Jajva folyók vidékén 
bizonyos nagy barlangokról szerzett értesülést, melyekben a pogány 
vogulok bálványaikat áldozatok bemutatásával tisztelték (1. fent). 
PALLAS is írja, hogy a felsőturai vogulok, mielőtt a kereszténységet 
fölvették, sziklaodukban s magas meredek sziklafalakon tartották 
bálványaikat (I. könyv II. köt. 261.); szintígy szól GTEORGI a Csu-
szovaja-melléki vogulok földén található parti barlangokról, me
lyekben a nagy mennyiségben felhalmozott állatcsontok tanúskod
nak arról, hogy bennük hajdan áldozatokkal kapcsolatos isten
tiszteletet tartottak (Eussl. 68.). Megjegyzendő, hogy a Jajva 
folyóba torkolló Csanyva egyik mellékvizének azt a barlangját, 
melyet LEPECHIN vizsgált meg legelsőben, újabban (1893-ban) meg
látogatta S. I. SZEEGEJEV S ott ásatásokat végezve rendkívül becses 
régiségi tárgyakat, többek közt bálványöntvényeket s nagy mennyi
ségű állatcsontokat is talált. TEPLOUCÜOV ezeket leírva s meghatá
rozva,*) az öntvényeket részben a XI. századból eredőknek s a 
permi csúcl régiségekkel egyezőknek állítja azon következtetéssel, 
hogy a permiek régi vallása a vogulok pogányságával egyezett. 

A barlangtemplomokhoz képest további fejlődési fokozat 
képviselője a déli voguloknak és osztjákoknak az a mai általános 

*) Ide vonatkozó értekezései a «IIepMCKÍíi Kpafiw gyűjtemé
nyes munka III. kötetében jelentek meg a következő czímekkel: 
«^peBH0CTH, Haíi^euHHa BT> ^aHLBeHCKoii nemepfc, CojniKaM-
CKaro yí»3^a» («A. szolikamszki kerület csanyva-melléki barlang
jában talált régiségek))) és «HBCKOJIE>KO CJOBI O KOCTHX'B ;KHBOT-
HHXT>, flOŐHTHXT. C. H. CeprteBbiM'b npii pacKOimaxb BB ^aHb-
BeHCKOíí nemepB» («Néhány szó amaz állatcsontokról, melyeket 
S. I. Szergejev talált a csanyva-melléki barlangban végzett ásatá
sok alkalmával))). 
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eljárása, mely szerint bálványaikat egyenesen ezen czélra épített 
házikókban helyezik el, nyilván azon felfogással, hogy midőn az 
ember jól felszerelt faházakban lakik, nem méltó dolog, hogy 
isteneit minden fedél nélkül s tiszteletlenül a szabadban hagyja 
ázni-fázni. Az ilyen bálványházikóknak vogul neve: ura, vagy 
urné «tartó» (ettől: ur- «őrizni, tartani» ; mert ott a bálványt őri
zik, ure'it), mely énekgyűjtéseimben a következő helyeken fordul 
elő : 'Sés-voyijirpi naj akivén ünléné yürém párt lütit urán ne'ile'in 
«Sés-ezüst áldozatos úrasszony nénéd (bálvány neve) lakta három 
deszka magasságú bálványsátorhoz fogsz érkezni» (111:327—8; 
329.); Polém-tarém ásém urnátá «Polém-isten atyám bálványsátra» 
(III : 337.) és pajpiy pupV, uriy pupi' ((puttonyos bálvány, sátras 
bálvány» (IV: 96.); v. Ö.BEGULY szótári jegyzetei közt: ura «tartó».. 
Másutt közönségesen jelpiy kwolris «szent házacska» a bálvány
tartó sátor nevezete, pl. a szigvatorkolati isten hősénekében: jiwa-
jelpiy jelpiy kwolris, mata jelpiy jelpiy kwolris «fája szent, földje 
szent, szent házacska» (II : 273.), vagy a szoszvaközépi istenében: 
nayk-jiw, yaut-jkv jelpiy kivolris «vörösfenyőből, lúczfenyőből való 
szent házacska)) (II : 164.). Ily bálványtartókat ír le NOVICZKIJ, ki 
azokat a középobi osztjákok, valamint a kondai és pelimi vogulok 
közt látta. Ékesen fölszerelt sátra volt különösen a múlt század-
eleji hittérítőktől nehezen legyőzött nachracsi (kondai) bálványnak, 
melynek «egész tisztelethelye, de különösen ülése bíborszínű 
posztóval volt díszítve; a főbálványt több apró bálvány állotta 
volt körül, melyekről azt mondták, hogy az igazi bálványnak szol
gái ; egyéb holmik is, jelesen kaftánok, evetbőrök s másféle tárgyak 
nagy sokaságban voltak elébe téve». Áz egyik pelimvidéki áldozat
helyen a hittérítők egy nagyobb) öt bálványtól lakott sátor mellett 
néhány apró házikót találtak, «melyek négyszögletűek voltak s 
mintegy három könyöknyi magasságra a földtől oszlopokra voltak 
helyezve ; ez oszlopok pedig fönt emberi hasonlatosságra voltak ki
faragva. Ezekben az áldozati állat megölésére szolgáló szerszámok 
voltak elhelyezve: kopja, nyil s egyebek. Volt még külön is egy 
efféle házikó, melyben temérdek csont őriztetett" (1. fent). Itt tehát 
a bálványtemplom mellett még külön «szentségtartókkal» van dol
gunk, melyeknek őrei az emberfejű oszlopokban ábrázolt szolga-
bálványok. — GBIGOROVSZKIJ a Vasz-jugan mellékén látott bál
ványtartókat, melyek közül az egyik nagyobb tiszteletben állá 
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'négy oszlopra építve két ölnyi hosszú s egy ölnyi széles volt ablak 
nélkül s igen alacsony ajtóval. Az ehhez vezető létra mentén uta
zónk bejutva a bálvány hajlékába, annak jobb oldali zugában egy 
háromszögű polczocskán megpillantotta a mintegy három csetvert-
nyi magas, fából készült, durván gyalult s szem-, orr-, száj-rovát-
kokkal metszett bábut, mely csalánszövet-ingbe volt öltöztetve oly-
kép, hogy ennek ujjai a kéz nélkül való alak oldalán lelógtak, az 
alja pedig betakarván a bálvány alsó részét a polczocskáról lefüg
gött. Ugyanezen zugban a bálvány fölött a tetőbe szúrva néhány rúd 
volt látható teleaggatva a bálványnak ajándékozott tárgyakkal, jele
sen kendőkkel, külömböző nemű vásznakkal, szalagokkal, szíjak
kal, evet-, menyét- és nyest-bŐrökkel. A bálvány alatt két rókabőr 
s egy rénszarvas-fej volt elhelyezve szarvastul (9. 1.). PATKANOvnak 
is volt alkalma látni ilyen bálványházikót az Irtis vidékén, mely 
azonban igen szegényesen volt fölszerelve, minthogy az a család, 
a melynek birtokát képezte, kihalt, s a becsesebb tárgyakat más 
bálványházikókba vitték. A mi holmik itt megmaradtak, a követ
kezők voltak: egy vörös posztóval leterített asztal, melyre áldozatok 
alkalmával az edényeket helyezték s az egyik szögletben egy darab 
jegenye- s vörösfenyő-kéreg, melyeket mint jóillatú füstölő szereket 
a szertartás előtt meg szoktak gyújtani. A falakon mindenfelé vér
nyomok voltak láthatók, nyilván szándékosan oda fecskendezve a 
véres áldozatok alkalmával a bálványnak nyújtott osztályrész gya
nánt (113. 1.). 

Az ily bálványházikók d ú s e l l á t á s á r a s k i n c s e i r e 
gyakran találunk czélzásokat az istenek énekeiben. A pelimi isten 
hajlékát «tápláléka bő, vize bő házacskának)) (tépá-ká losit kwol-
kém, vita-ke losit kiuolkém; 11:245.) magasztalja; a múnkeszi 
istennőét pedig «^per-ezüsttel, kami-ezüsttel teli háznak» (sgpér 
•qln, kami qln ta'ilin kivol; II : 261.) tudják; 1. ide vonatkozó több 
adatot fentebb. A vallási buzgóság különösen a bálvány ülőhelyét, 
vagy mint a költői beszéd mondja «fészkét» (piti) szokta ajándé
kaival földíszíteni; a szigvatorkolati istenke pl. «neves selyemmel, 
híres selyemmel áldott fészekben» (namin jarmak, sijin jarmak 
éunin pitit; II : 258.) üldögél, a pelimi isten «fekete vad bőrével, 
vörös vad bőrével teli házacskájában nyusztbör-fészekben, hódbör-

fészekben)) (sernél uj, vij'ir uj ta'ilin kivolkét no/s-pitit, vj-piüt; 
I I : 243.), vagy mint másutt találjuk ((bőségében kifogyhatatlan 
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nyusztbőr-fészekben, hódbőr-fészekben» (yaltal qlné úoys-pitit, uj-
piüt; I I : 410.) székel. Szintígy dicsőíti az ének a Paszet-istennek ülő
kéj ét (nyusztszőrrel vigasságos,hódszőr~takarós helyecskének» (noys-
pun űliy jolkwé, nj-pun léntpi jolkwé,- II : 424.), valamint a Tuchtá-
torkolati istennőcskéről állítja, hogy «hódszőr vánkosú helyen ül, 
nyusztbőr [vánkosú] helyen szökdécsel)) (uj-pim-tq/én jolté ünli, uj-
pun itmin jolté itméli; IV : 228—9.). Föltűnő ezekben a «fészek» ki
fejezés, mi talán nem pusztán a gyöngédség szava, hanem onnan ered, 
hogy az eredetileg szabadon álló bálványt tényleg fészek módjára 
alakított ülésbe helyezték, a mint a bálvány szellemét is madárféle 
«szárnyas istennek» (taulin tq/rém) képzelik. Megjegyzendő, hogy 
<(fészekben» ül a «szőrös szemű erdei manó» (punin sampá ur-
utsi) is, még pedig «hét jávorbika futosta jür-állattal teli fészek
ben)) (sat yar yajtém jürin piü; III : 326.), miből látnivaló, hogy 
a kifejezés nemcsak a gazdagság s nagyrabecsülés jelzése. 

A bálványházakban gyakran jelentékeny értékben fölhalmo
zódott kincsek már régen felköltötték a vogulok és osztjákok köze
lében lakó oroszok és zűrjének figyelmét, kik az ily helyeket, ha> 
rájuk akadtak, rendszeresen kirabolgatták, a midőn természetesen 
a magát hivatalosan kereszténynek valló nép még csak panaszszal 
sem fordulhatott a hatósághoz. Az ily bajok elkerülésére újabban 
a nagyobb tiszteletben álló bálványok házikóit lehetőleg hozzá
férhetetlen helyekre vitték el s az odavezető utakat minden módon 
őrizik. PATKANOV szerint (I : 113.) ilyen területeken magalövő szer
számok vannak fölállítva, melyek mindenkit leölnek, ki hivatatla-
núl közelít a szentségekhez. PALLAS is írja (III : 60.), hogy a 
vokszari bálványt az osztjákok gondosan őrzik s a hozzávezető 
utakat az oroszok előtt titokban tartják. Inkább díszőrségnek, mint 
védelminek tekinthető az, melyről NOVIOZKIJ tudósít a kondai fő-
bálvány leírásában, mely szerint t. i. «a bálvány házikója előtt 
bíborszínű ruhába öltözötten két őr áll, kiknek földíszített kopja van 
kezükben ; ezeket közös költségen szerzik, közös őriző helyen tart
ják s akkor használják, midőn a bálványházikó előtt kell állani» 
(1. fent). 

Az itt tárgyaltaktól eltérőleg alkotott bálványhelyiségről szer
zett tudomást WITSEN, ki szerint (634. 1.) ((az obi osztjákok templo
mai toronyalakú óriási alkotmányok fából készítve körülbelül hat öl 
magasságban. Ezek négyszögűek s ajtó nélkül valók; fölülről mász-
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nak bele egy létra segítségével. Ezen alkotmány belsejében egy rúd 
áll fél akasztófa alakjában : erre czobolyprémeket, s ha hozzá jut
hatnak, vörös posztót akasztanak bálványuk tiszteletére* (1. fent). 
Ilyes ajtótlan alkotmány lehet talán a Szent-tó (Jelpiy-tür) bálvá
nyának laka. melyet a medveének a ajtaja láthatatlan, tetőnyílása 
láthatatlan kőháznak)) mond (áwita yqnttal, surmá pánttal áywtés-
kwol; III : 325;) Téres bálványház volt az is, melyet STRAHLENBERG 
látott az Obvidéken. Ez hosszas volt, mint valami gabonacsűr s 
nyírhójjal fedve ; az előrészben gerendákból szerkesztett oltárszerű 
emelvényen mindenféle rongyokba burkolva egy férfi- s egy női 
bálvány állott; körülöttük fából faragott szarvas-, nyúl-, hal- s 
másféle alakok. Oly nagy volt ez a helyiség, hogy az emberek benne 

Jöl- s alá járkálhattak (413. 1.). NovrczKU is úgy tudja, hogy az 
osztjákok digen magas dombokra s mindenkinek feltűnő helyekre 
állítják bálványaikat, s ha ilyen tisztelet kifejezésére alkalmas he
lyeket találtak, ott térséges bálványtemylomot építenek (KVMHPHH 
npocTpaHHHfl co3H,naiOTT>), ebben elhelyezik a bálványokat s ott 
eszik meg előttük a, hozott áldozatokat; más apróbb helyiségekbe 
rakják a csontokat s ott őrzik» (1. fent). Hogy az újabb kutatók 
ilyen nagyobb bálványtemplomnak eddigelé nem akadtak nyomára, 
épenséggel nem lehet föltűnő, ha meggondoljuk, hogy a keresz
ténység színleges elfogadása óta a vogulok és osztjákok pogánysága 
kétségbeesett élethalál-küzdelmét folytatja, minélfogva a nagyobb 
tiszteletű féltett bálványokat a nép mindenütt megközelíthetetlen 
vadonokba helyezte el s a legnagyobb aggodalommal rejtegeti, 
úgyhogy azok sem hatósági személyek, sem tudós utazók tekintete 
elé nem kerülnek. Valószínű külömben, hogy ma már tényleg 
megszűntek a nagyobb bálvány templomok, melyeknek csak akkor 
volt értelmük, midőn a nép még akadálytalanul gyakorolhatva ősi 
hitét az ily helyekre seregesen gyülekezett; ellenben czélszerűtlen 
volna a jelen korban, mert könnyen fölkelthetné a hatóság gyanú
já t s a templom azonnal áldozatul eshetnék a benne elhelyezett 
bálványokkal együtt a hittérítő buzgóságnak. Másrészt fölösleges 
is az ily templom, mert a nagytiszteletű bálványok utánzatai tet
szés szerinti számban készíthetők s bármely áldozó téren, akár a 
szabadban is felállíthatók, úgyhogy a bálványnak tisztelete ennek 
igazi székhelyétől messze is történhetik. Még maga a bálvány-
utánzat sem okvetetlenül szükséges az istentisztelethez; mert a 
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Mlványszellem a puszta idéző igére megjelenik bárhol s ábrázolása 
nélkül is közlekedik híveivel. 

Miután a történeti fejlődés a vallási kegyeletnek egyik lénye
ges kifejezésévé avatta, hogy a nagyobbra becsült bálványalakok 
külön hajlékokkal szereltessenek föl: mindenesetre a kisebb tekin
tély jele az, midőn valamely újabban készült bálványtól a tisztelet
nek eme nyilvánítását megvonják s úgy, mint régebben általáno
san történt, csupaszon helyezik az erdő vagy bokor sűrűségébe. 
Az effélék ama (dombleveles, tűleveles gallyak közt járó kis istenek)), 
melyekre utalva önérzettel jelentik ki a Paszét-manók, hogy nem 
azok sorából valók (taw-yal jalmin mán tarmV. tál-yal jalmin mán 
pupfV -/un jémtmu1}! 11:416.). Csupán a h á z i b á l v á n y o k 
tisztelete nem követeli bármily fokozott mértékében a külön hajlé
kot ; mert ezeknek épen természetes helye és működési tere az 
emberek lakóháza, a családi tűzhely; ők legközvetetlenebb védői 
az ember háznépének. Ezek a jurta főhelyét képező zugban álla
nak, vagy pedig szekrénykében fekszenek, mely helyett •—• mint 
NOVICZKIJ közli — régebben bölcső is alkalmazásban volt. Ugyan
ezen szekrénykékben vannak elhelyezve az ajándékholmik, melyek
ről fentebb írtunk. Ha a család a lakóházat hosszabb időre el
hagyja, pl. a rénlegelőre vagy halászó helyekre való utazás alkal
mával, a házi bálványok szintén szánra kerülnek s együtt vándo
rolnak a hozzájuk tartozókkal. Midőn ezek valahol némi időre 
letelepszenek és sátort ütnek, a bálvány itt is elfoglalja az őt meg
illető tisztelethelyet (1. CASTKÉN : Eeise 336—7.). Más a sorsa a 
házi bálványokhoz sorozható halotti bálványoknak; ezeknek tisz
telete csak a gyászidőre szorítkozik, mely után a sírba kerülnek 
vagy esetleg, mint FINSOH egyik közlése nyomán vélhetjük (1. fent), 
a temetőben felállított bálványházikóba. 

Az a hely, melyen a bálvány áll, illetőleg melyet a bálvány 
szükségszerű eltávolításával is szelleme székhelyének képzelnek, 
«szent» (jelpin) s az alább tárgyalandó módok szerint szertartásos 
tisztelet illeti. Ezeknek megválasztása a közhit szerint nem az em
ber műve, hanem mint az énekek sokszorosan kifejezik, az ott 
lakozó istenségeké (II: 97, 180.), illetőleg égi atyjuké (II: 139, 205, 
256.), ki őket, kedvelt fiait igézetével oda rendelte.*) 

*) Ellenkezőleg tudósít PALLAS (III : 61.), ki szerint «a szent 
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Ily szent helyekid szolgálnak különösen : 
1. S ű r ű e r d ő s é g e k es l i g e t e k , a mint a vorjá-falvi 

istenek mondják magukról, hogy asürű fajú fás erdőben, nőnek 
érinthetetlen vöcsökfészkes, iszapülő, ritka fajú földfokkal igézett 
bennünket atyánk» (pal jiwpá jiivin vörté, ne rqwtal luW-pit'i, ra/t 
ünli yará nolél jáyüivné sáticésquw; II : 205.). A jugrai isten is 
^fekete fajú szent liget közepén» (sernél jiwpá jelpin sqiv kwot'élt) 
honol, a mint az alsólozvai «Telem-torkolati istennőcske», kit 
ezért nharmincz nyírfától takart úrasszonynak)) neveznek (vüt yáT 
lepel náj Télém-tit naj; IV : 235.). 

2. M a g a s h e g y e k s n e h e z e n m e g k ö z e l í t h e t ő 
s z i k l á k . Már NOVITZKIJ írja, hogy az osztjákok aigen magas dom
bokra s mindenkinek feltűnő helyekre állítják bálványaikat)) (I. fent) 
s ezt igazolják a későbbi utazók is, mint GMELIN, ki szerint a felső
turai vogulok a Blagodatj hegy csúcsán egy magas rúd hegyére erő
sített kopjás embert ábrázoló vasbálványt imádtak s neki őszszel a 
vadászati évad kezdetén áldozatokat mutattak be (IV : 433—4.) 
A szigvai teremtési rege az Uralt általában «ember lábának érint
hetetlen szent hegységnek, ember körmének érinthetetlen fényességes 
hegységnek)) nevezi (élém'/qlés-la'il yantal jelpiij nqr, élém^qlés-
kwoss "/antal pasin nqr; I : 143.), mint a EEGüLYtól följegyzett 
osztják Nating ar hősének «isten lakta szent kőnek, ég igézte fényes
séges kőnek» (torom ulom jeming keu, jelem múlom pásing keuj. Mai 
napig híres természetes bálványok e hegységben a Lozva és Szoszva 
forrásvidékén levő «Szent Urai-öreg»-nek (Jelpin 'Nqr-qjká) és 
«Szent Urai-asszony»-nak (Jelpin 'Nqr-ékwá; HoFFMANNnál: Ne 
Pubi Ur «Nő-bálvány hegy») nevezett bérezek (GONDATTI: 20; 
HOFM. 28, 60, 77; KUZNECZOV 747.), melyek oly magasak, hogy 
hymnusuk szerint «csak egy hüvelyknyi, egy arasznyi magasság 
hiányzik ahhoz, hogy beszédes bálvány beszédük Numi-Tárém 
apjukig föl nem ér» (II : 398—9.). Ez idézetből egyszersmind ki
tetszik, hogy a magaslatoknak vallási czélokra való kiválasztása a 

helyek megállapítása a sámánok szeszélyétől függ. Bármely hely, 
hol valamikor jó vadászat volt, juthat oly tisztességhez, hogy vala
mely istenség szent terévé válik, s egy fa, ha rajta több éven át 
sas fészkelt, szintén szent lesz, melyet a sassal együtt gondosan 
kímélnek.» 
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végből történik, hogy az oda állított bálvány közelebb legyen a 
leghatalmasabb istenséghez, az égi atyához. A «szent hátú sok he-
gyecskéröh) (jelpiy sis saiv urkwét; I V : 12.) énekel a Szoszva 
forrásvidékén levő Jütim-sq,s falubeli leány. A kisobi Ajász-istennek 
((atyjától igézett szent nyíreshegyenn van laka (jaya satém jelpiy 
yal-ura,; II : 139.). A Sukerjá forrásvidékén van a Já-taléy jelpiy 
'Nq,r-ájká «a folyófői szent Hegy-öreg» (IV : 439, 440.). 

3. F o l y ó k f ö l d f o k a i s m a g a s s z i k l a p a r t j a i . En
nek említését már a vorjá-falvi istenek fentebbi idézetében láttuk 
(ez a Jelpin nol «Szent folyófok», melyen a Vör-nol sát q,tér üs ; 
IV : 438.); ilyen a Leplá-torkolati istenkének is szent helye, ki 
«lent futkosó lábas istennőcske, fent járó szárnyas isten szálló 

földfokon üldögél)) (jolél yajtné la'Uiy naj yfijné, numél minné 
tquliy tq,rém yöjné nolté únliláli ; II : 136.). A Világügyelő férfi 
szent helye az Irtistorkolaton alul fekvő Tcfrmol-piltáy-pasin-aut, 
voj-úol-piltay-jelpiy-q,ut «Daruorr alakú függő-madárhálós fényes
séges földfok; madár-orr alakú függő-madárhálós szentséges föld
fok)) (II : 348.). Berjozovon alul van a Loyy-awét nol «Bálvány -
fok», melynek urai (futó felhőt szelő, menő felhő magasságú várban)) 
(yajtné tul silmay üs. minné tul tutit üs; II : 31.) laknak. Az Ob 
torkolatánál is van egy nagy tiszteletű Jeméy nol «Szent földfok», 
melyről POLJAKOV ír (118. 1.). 

4. E g y s z e r ű f o l y ó p a r t o k s t a v a k m e l l é k e , a 
midőn a bálvány birtokának számított folyórész, esetleg az egész 
folyó, vagy patak «szent folyó» (jelpiy ja) s a tó «szent tó» (jelpiy 
tür). «Férfinak érinthetetlen, nőnek érinthetetlen szent folyó» 
(yum ráutal, ne rq,utal jelpiy ja; II : 180.) gyanánt tisztelik a 
szoszvaközépi isten vízszakaszát (GONDATTI 25.). Egészében szent
séges a Lozvába torkolló Jelpiy ja (BujKaii; KUZNECZOV 747; F E -
DOEOV 296.), mely névvel jelölik a Szigvának is egy (IV : 439. 1. 
1. sz.), a Szoszvának pedig három mellékvizét (IV : 437.1. 22,51. sz. 
és 438. 1. 65. sz.). Ez utóbbiak egyikét Pupyéy já-nak, azaz ((Bál
ványos folyónak)) is hívják, a mint van Popi ja mellékfolyó a Lozva 
középtáján (IV : 430. 1. 24. sz.), Pupét-já (plur.) a Pelim vízrend
szerében (IV: 433.1. 15. sz.) s két Pupi-ja a Szigváéban (IV : 439.1. 
4, 13. sz.). PATKANOV egyik osztják hősénekében szó van az «ágas 
nyíl módjára ágazó Sáp-yoi szent vizéről» (Lepiy Sáp-^oi jemiy 
jiyk; II : 26.), melyet a közlő az Irtis régi nevének magyaráz. 

NYELVTDD. KÖZLEMÉNYEK. XXX. 1 1 
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«A táplálékos Polém, halas Polém vizecskéje» mellett áll a Pelim-
istennek «futó felhő, menő felhő magasságú váracskaja» (II: 242.), 
valamint a Ték-istennek szintilyen laka «a táplálékos Ob, halas 
Ob partján» (II : 25.). Két folyó közébe igézte az égi atya a szigva-
torkolati istenkét (kit ja kittV tawléné mané Tq/rém-pi q-jkii satsa-
wásém; I I : 256.). — Ismeretes «nőnek érinthetetlen, férfinak érint
hetetlen szent tavak)) (ne ráutal, %um rqutal jelpiy tür; I I I : 324.), az 
Ajász-istennek «szent víz folyta szent tava» (jelpiy vit aumáy jelpiy 
tür; I I : 1.), a Szigva forrásvidékén levő s a Jelpiy 'Nar-qjká szent 
helyéhez tartozó Jelpiy-tür (IV : 439. 1. 1. sz.; GONDATTI 20.), a 
Szoszva alvidékén két Jelpiy tür (IV : 438. 1. 8, 10. sz.; GONDATTI 
57.), a tavdavidéki Ilpéy tö (IV: 407.) s a PATKANOV fentebb idézett 
hősénekében említett «Bálványköddel borított szent tó» (Toy%-civ 
pidem jeméy tör; II : 26.). 

Egyező]eg az itteniekkel tudósít PATKANOV arról (I : 105.), 
hogy az irtisi osztjákok ío^-jainak kedvelt tartózkodáshelyei a 
dombok, meredek foldj okok, régi fák csoportjai, nyomorék növésű és 
sokcsúcsú vörös- és czirbolyafenyök, mély tavak, nagy kősziklák, me
lyeket ily szellemek lakóterületének ismervén föl a nép «szent, 
fényességes helyeknek)) (jeméy pesey taga) nevez s tisztel. Az oro
szok az ily szent helyeket a HlaÜTaHi. jelzővel illetik: «Számtalan 
patak, hegy ós más hely van» — írja PALLAS a vogulok földéről 
(I. könyv II. köt. 261. 1.) — «melyet Sajtanka, vagy Sajtanskaja 
névvel neveznek, mivel a vogulok ott pogány istentiszteletüket 
gyakorolták s az oroszok az ő bálványaikat Sajtan-nak mondják)) 
(1. ugyané megjegyzést GEORGinál: Eussl. 68.1.). Egy «maüTaHCKÍH 
MHCT> »(bálványos földfok) GRiGOROvszKU-nak a vaszjugáni osztjákok-
ról szóló értekezésében (21—23.) is említve van. Mint HOFFMANN írja 
(28. 1.), az oroszul beszélő zűrjének a Lozva és Szoszva forrásvidé
kén levő szent hegyek közül egyet Manskie Bulvani («manysi, 
azaz vogul bálványok))) névvel jelölnek. 

Hittérítők s tudós kutatók teljesen megegyeznek annak el
ismerésében, hogy a vogulok és osztjákok bálványimádásában a tisz
telet nem magát a szem előtt jelentkező s többnyire magától az em
bertől készített alakot illeti, hanem azon szellemet, melyet a nép
hit benne, vagy körülötte lakónak képzel s melynek a természetes, 
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vagy mesterséges bálványkép csak ábrázolása. A külömbség a két 
rendbeli megfigyelők felfogásában csupán az, hogy míg a keresz
ténység orosz terjesztője ama néphitbeli bálványszellemet a pogány-
sággal egybehangzóan valósággal létező szellemnek fogadja el, de 
•ezt gyakorlati igyekezetéből s ellenmondást nem tűrő álláspontjá
ból folyólag a «Sátán szolgájának)) minősíti s mint ((tisztátlan 
lelketn üldözi: az elfogultság nélkül működő tudományos kutatás 
mit sem tudva ezen szellemek valóságáról, csak azt veszi tudo
másul, hogy a bálványszellemekben hivő nép őket épenséggel 
nem ördögöknek, vagy kárhozatra méltó lényeknek, hanem ellen
kezőleg legnagyobb jótevőinek s boldogulása főtényezőinek tekinti. 
Mint ismételve kiemeltük, tisztán átlátta már ERMAN, hogy a vogul
osztják bálványimádás alapja nem egyéb, mint az egykor élt kiváló 
férfiak iránt való kegyelet, s hogy midőn ezeknek alakját ábrázol
ják, illetőleg szellemüknek isteni hatalmat tulajdonítanak, ez el
járásnak igen találó s közelfekvő analógiái észlelhetők egyes ke
resztény felekezetek vallási életében is. Szemben GRIGOEOVSZKIJ 
nézetével, ki papi csapáson haladva a bálványszellemet egyre csak 
«,HÍaBOjrb» jelzéssel emlegeti (pl. 61. 1.), vagy KuzNECzowal, ki 
szerint a vogul «mafiTaHi>» mindig valami rémes, fenyegető lény, 
melynek haragját kell engesztelni (747. 1.) — ugyancsak ERMAN 
eszméjére czéloz INFANTJEV, midőn minden kerülgetés nélkül megírja, 
hogy «a uiaHTaHTb lényegében szellem, s a voguloktól készített bábuk 
csak látható ábrázolásai e szellemnek olyasformán, mint a szent
képek ábrázolásai ama szenteknek, melyeknek képmása rajtuk 
lefestve van» (IV : 263.). Tényleg így tekint a mi pogány embe
rünk a maga bálványaira, melyeket annyira egyneműeknek tart 
.az orosz szentképekkel, hogy midőn a múlt század elején FEODOR 
püspök a kondai népet a keresztségre kényszerítette, ez végső szo
rultságában ily kéréssel állott elő : «A magunk vagyonából fogunk 
földíszíteni és építeni templomot; de a szentképek között föl akar

juk állítani a miénket is)), azután meg azt kívánták, hogy átadjanak 
a bálványukra az övéknél nagyobb becsű keresztet, jelesen aranyból 
valót)) (1. NOVICZKLT művének ide vonatkozó részét fent). Midőn a 
kereszténység elfogadásával az orosz szentképek a vogulok közt 
meghonosodtak, ezek « o r o s z i s t e n e k k é ) ) (rus tq,rém) váltak: 
a kondai nyelvben törém, a tavdaiban mus tárém «kis isten», a 
pelimiben toréméiskwé «istenke» a szentkép jelzése; ugyancsak 

11* 
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a pelimiben : törém-sám «a szentképek polcza», Mikid-törémsiskwé 
«Sz.-Miklós», Ma-törémsiskwé «Illés próféta», Pasi-ansuy «Krisztus» 
(=CnacHTeJiB «Üdvözítő-öreg»),sőt tovább menve az evangélium-
könyvből is jevangél-törémsiskivé, de még a keresztből is perén- (v. 
pérné-) törémsiskivé lett. A kondaiban Mikol-aúsu/ «Sz.-Miklós», 
Eljé-ansuy «Illés», az irtisi osztjákban Mikul-iga «Miklós-öreg» = 
«Sz.-Miklós» (PATKANOV I : 98.). Mind olyan meghatározások, me
lyeket a bálványokra is alkalmaznak (pl. Polém-tcirém, Oas-ansuy, 
FKV. pupi-törém, másutt pupi-aúsu% «bálvány-öreg»). A felső-
szoszvai közlő elmondva a Kalt'és-asszonytól fölnevelt «Asszony-
fia)) fiúcska, későbbi nevén « Világügyelö-férfiv születésének törté
netét, ezeket egynek véve Máriával s Krisztussal így folytatja elő
adását: «Mind e mai napig is a föld ím az ő (t. i. a Világügyelő = 
Krisztus) hatalmával áll fenn ; orosz, manysi [egykép] hajlong 
előtte a szent házban (= templomban; ruúén, mariéin jelpin kivolt 
XÜtéylawé ; I I : 99.). INFANTJEV is megjegyzi (IV: 261.), hogy a felső-
kondai vogulok az orosz szentképeket egészen olybá veszik, mint a 
bálványokat, s nekik is mutatnak be áldozatokat. Hasonló esetet be
szél el POLJAKOV (59. 1.), mely szerint egy osztjáknak megjelent 
volna álmában Szűz Mária s meghagyta neki, hogy másnap a temp
lomban bárányáldozatot mutasson be, mit az illető az egész osztják 
elöljáróság jelenlétében meg is cselekedett. 

Hogy mennyire függetlennek tudja a pogány hit a bálvány
tól annak szellemét, jellemzőn mutatja az, hogy noha a hittérítés, 
hacsak hozzáférhetett, elégette a bálványokat, azoknak tisztelete 
nem szűnt meg, hanem egy új bálványalak felállításával a régi 
helyen folytatódott. Midőn az «Obi öreg» bálványát elhamvasztot
ták, a nép hamar megvigasztalódott azt állítván, hogy az istenség 
szelleme «hattyú alakjában röppent tova a magasba*) (1. fent). Ha 
egy bálvány fája elkorhadt, újat lehet a helyébe állítani; mert a 
szellem él, ha ábrázolása elpusztult is. Az sem bűn, ha egy apró 
bálványbábut eladnak (FINSCH 561.). Tanulságos esetet közöl erre 
nézve HOFFMANN (29. 1.), ki meg akarván tudni, hogy minő gondo
latokat fűznek az ily házi istenségek ábrázolásaihoz, egy szegényes 
pajta vogul gazdájától annak eladását kérte. Egy varrótűért nem 
volt eladó, de négy varrótűnek s egy pár rézfülbevalónak árán a 
birtokos átengedte; holott egy kis jegesrókának prémjét emberünk 
öt varrótűért sem volt hajlandó odaadni. ((Lehetetlen tehát» — 
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úgymond HOFFMANN — (,hogy a néphit a bálványbábunak tulajdo
nítsa azt a hatalmat, melyet a vele ábrázolt istenségben félve tisz
tel, midőn még egy közönséges jegesróka-bőrt is nagyobb érték 
gyanánt becsül». 

A bálványkészítés vallási intézményének eredetét GONDATTI 
szerint (37. 1.) a hagyomány amaz egykori hősöktől származtatja, 
kiket a bálványképek ábrázolnak s kiket a néphit nemzetségi és 
családi istenségekké, védő szellemekké avatott. Ezek maguk szer
zettek az első pupi'-'ka.t s megparancsolták, hogy ilyeneket készít
senek utánuk is a régi idők emlékezetére, a mint ezt a hivők nem-
zedékről-nemzedékre meg is tartják. Nem minden bálvány ábrázol 
külön-külön szellemet, hanem — mint ezt FINSCH helyesen meg
jegyzi (560.) — a házi bálványok általában valamely nagyobb tisz
teletű bálványnak utánzatai s az illető bálványszellem ilymódon a 
háznak mintegy «védő szentjén. A bálványkészítésre POLJAKOV sze
rint (59. 1.) maga a szellem szólítja föl a sámánt; ugyanígy értesít 
INFANTJEV is (IV : 263.) azzal a hozzáadással, hogy a szellem bár
kinek tudtul adhatja álmában azt a kívánságát, hogy számára bál
ványt készítsen. Utazónk erre vonatkozólag két esetet hallott. Az 
egyikben embere azt álmodta, mintha az Oronturtól feljebb eső 
'Nur pataknál időzve két öreg jött volna hozzá, kik magukat 'Nur-
tola'i yum-wsk («Nyúr-fői embernek») mondották. Fölébredvén a 
vogul közlő, álmában mindjárt fölismerte azt az utasítást, hogy 
neki a nevezett pataknál két öreg embert ábrázoló bálványt kell 
fölállítania. A másik eset a Sousma patak mellékén álló vörös
fenyőre helyezett COVCMOH3H (utórész: ÉV. and, KV. ansu% «öreg 
ember») nevű bálvány eredetét magyarázza, melyet gazdája azért 
készített, mivel szintén álmában látott ily «öreget». 

Áttérvén a b á l v á n y s z e l l e m n é p h i t b e l i t u l a j d o n -
s á g a i n a k részletezésére első sorban kiemelendő az a képzet, hogy 
a bálványszellem a térben bármerre szabadban mozgó, tetszése sze
rint m a g a s b a n r ö p k ö d ő ! vagy a l a n t j á r ó avatatlan szem
nek láthatatlan lény. Innen az énekekben gyakran található «szár
nyas isten)), illetőleg párhuzamos szólással ((szárnyas isten, lábas 
bálvány)) jelzése. «Hét szarvas állat áldozatos tereden gyönyörködő 
szárnyas hátú hátas istent nem látunk (ántiy sát uj jirip kan num-
pálén üliléné tawliy sispá sisiy tqrém at váyüw)); II : 312.) panasz
kodnak az istenüktől elhagyott könyörgök a Világügyelő-férfiúhoz. 
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«A mindenfelé levő szárnyas sok istent, a mindenfelé levő lábas, 
sok bálványt (yotaX qlné tquliy saiv tqrém, %otál' qlné la'iliy saw 
pupi'; I I : 418.) a lombleveles fa hét közében mind megmozgatom, 
a tűleveles fa hét közében mind keresgélem» — dicsekszik a, 
Paszét-isten sámánja előtt, midőn abbeli igyekezetét igazolja, hogy 
a tőle kívánt feladatot legjobb tehetsége szerint teljesíteni akarja. 
Szintígy magasztalja magát az Ajász-isten avval, hogy «maga fölött 
(azaz: nála kiválóbb) semmi szárnyas istent, semmi lábas bálványt 
nem ismerő (am num-pálémt n'e-mat tqwliy tqrém, ne-mat la'iliy 
pupi' at vá'ém ; II : 4.). A hatalmas Polém-istent hívei ((fönn járó 
szárnyas istenek, lenn futkosó lábas bálványok gazda emberének*) 
(numél minné tquliy tqrém titái-yum, jolél-yajtné la'iliy pupi, titás-
yum; II : 403.) nevezik. A szoszvaközépi isten «futó felhő, menő 
felhő magasságú)) várának nem lehet nagyobb dicsőítése, mint 
midőn emberei azt mondják róla, hogy ((felülről jövő szárnyas 
isten, alulról jövő lábas isten ott keresztül nem juthatott)) (alil 
jiné tquliy tqrém, luil jiné la'ilin pupi' tit tára at pásépálés; II : 
161.). Megfelelő irtisi osztják költői szólás: it kurip toyy, nüm kurip 
tony «al-lábú bálvány, fel-lábú bálványt) (PATKANOV II : 118.). Az 
előbbi idézetekben a tquliy tqrém és la'ilin pupi' nem jelentenek 
külömböző fajta, azaz részint «szárnyas», részint «lábas» mythikus 
lényeket, hanem egy s ugyanazon képzeleti alaknak párhuzamos 
jelzései, mi abból is kitetszik, hogy találunk adatot, melyben a fen
tebbi alkalmazással ellentótben a pupi' van «szárnyas »-nak s a 
tqrém «lábas»-nak mondva (num-pálén la'ilin tqrém, tquliy pupi'-
ke ne'ili; II : 278.), sőt olyat is, melyben egy falu-bálvány pár
huzamos kifejezésben «szárnyas tqrém, lábas tqréni)) (nem pupi') 
névvel szerepel: «Lábas isten álló, szárnyas isten álló (lailéy törém 
tusné, tquléy törém tusné) kis terű teres falum vagy te Luop-torko-
lati falum» (IV: 132.). Hogy a tquliy jelző rendesen a bálvány-
szellemet jelentő tqrém szóhoz csatlakozik, annak természetes okát 
láthatjuk az ily módon létrejövő alliteratioban, mely a tquliy pupi* 
és la'iliy tqrém szerkezetekben nincs meg. 

Az itt tárgyalt szólásban pupi' helyében több adatban a náj 
«asszony, fejedelemasszony)) szó alkalmazását találjuk, a midőn ez 
kétségtelenül a női bálvány szellemet jelzi. így mondja az ének a 
jugrai istenről, hogy «hét 7'w^-állattal teli sapkáját semmiféle szár
nyas isten nem nézte, semmiféle lábas istennőcske nem látta (nem-
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yoti taulin tqrmén at susswés, ném-yoti la'ilin nájin at vajwés» ; 
II : 135.). Ugyanitt más változat a «mindenfelé levő fönt járó 
szárnyas isten, a mindenfelé levő lábbal futó lábas istennőcske» 
(yotál! qlné numél minné taulin tqrém, yotál' qlné la'ilél yajtné la'ilin 
náj; II : 134, 159; 1. még: II : 136, 149.). Megmagyarázza a naj 
szónak itteni szerepét az, hogy a Felső-Lozva és Szoszva vidékén 
(a honnan a jugrai isten énekének följegyzése került) a bálvány-
szellemnek közönséges neve: náj-cttér (1. pl. IV. 39.), minek meg
felel ez a kifejezés is : yotál qlné nájin sát ma-lqmt, %otál' qlné qtrin 
sát má-lqmt «mindenfelé levő istennöcskét uraló hét világtáj, min
denfelé levő istenkét (istenfejedelmet) uraló hét világtáj» (II: 134.). 
Tehát a fentebbi tqrém ~ náj párhuzamos szólásban a tqrém == 
qtér, úgy mint a larvosi istenség: Lqr-üs qtér, a kondai Khöntin 
vis ötér, jani ötér, a Világügyelő férfi jcat' S^O /̂JV : qtér. Pár
huzamban találjuk az utóbbi egyenlő jelentésben alkalmazott sza
vakat a medveének következő helyén : tqrém-kánné tü kwalta-
ivém, qtér-kánné tü totawém «az isten-térre (— áldozótérre) oda 
szállítanak engem, az qtér-téTre oda visznek engem» (III : 319.). 

A bálványszellemek akadályt nem ismerő, szabad mozgásához 
csatlakozik az a felfogás, hogy székhelyük legmesszebb eső távolságá
ból is g o n d o l a t n y i sebességge l m e g j e l e n n e k b á r h o l , a hova 
őket az idéző ige (kástul) szólítja. Ez volna tehát megfelelője a mi 
vallásos gondolkozásunk azon eszméjének, hogy isten mindenütt 
jelen van s mindenütt meghallgatja a hozzá fohászkodót. A pogány 
istenségnek ez a megjelenés valóságos levegői utazás; azért nem 
szívesen veszi, ha túlságos sürgetéssel hirtelen követelik megjöve-
telét. «Ha valami szükségbe, szorultságba jutsz, engemet erősen ne 
idézz, lasssacskán emlegess /» (mat járémné, monsémné pate'in : 
áném saka, ul kástáln, lásélákw namélmatén! 1:7.) mondja a 
kalandjaira induló ifjú hősnek, a későbbi Világügyelő férfiúnak 
nénje (Ealtés-asszony). Midőn pedig az ifjú csakugyan bajba jutott 
s nénjét emlegetni kezdte : «azon pillanatban valami hirtelen dör
gés hallik, három szárnyas ló hátán jön ama nénje asszonya s első 
szemrehányása: «Mi lelt öcsém? Miért idéztél engem ily rögtönö-
sen ? Éppen theát iván ültem s (a rögtönös idézéstől) a theacsészék 
izzé porrá törtek össze» (I : 15.). Egy másik adatunk ily felfogásra 
a «Jeli-városbeli öreg» (Jeli-üs qjká) bálványszellemérŐl szól, kit 
az istenfiak mint bácsijukat tanács czéljából idéztek. Alighogy a 
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nevét kiejtették «hóförgeteg-felhő szakadt le, egy hótalpas férji hó-
talpával együtt lepett be (a gyülekezettek házába) s így szól: Mit 
idéztetek engem ily rettenetes erővel 1 Majd hogy össze nem törtem 
vén csontjaimat/)) (1: 74.). A bálványszellemek közönséges menete 
idézés alkalmával a ((bálvány-köz, isten-köz járó gyors út» (pupV-
yal, tarém-yal jalné yali Ityn-y; 11:417.); «szállásuk" műszava: 
séyémi, séyémáli (mom.), séyijáli (frequ.) «lengve jön», vagy: páti 
«esik, leszakad», mondják pl. Sq,rni-Pos tV sexémáién! ((Aranyos
fény ( = isten) ide jelentkezzél!)) Ez az «istenszállás» az eső és 
szélfoszlány járásához van hasonlítva az idéző szólásokban így: «Ha 
fövénypart: hét fövénypart aljáról, ha folyóforduló: hét folyó-
forduló aljáról mint fenn járó esőszem szálljatok ide, mint fenn járó 
szélfoszlány lengjetek ide (numél minné rakw-sam ti' patilan, numél 
minné vöt-sam tV séjémalán) ezen pálinkával való csésze karimájá
hoz, vízalkotású hét fejedelemhős! (a felsőlozvai «Víz szentjéhez» 
intézve: I I : 388.) | nMittt gyorsan szálló esőszem, mint gyorsan 
szálló szélfoszlány szállj le (mol'éy pattié rakw-sam, moléy patné vöt-
sam patunkwén) ezen ház szögletébe! (a VilágügyelŐ-férfihez in
tézve : II : 323.) j ((Mint távolról szálló esőszem, mint távolról szálló 
szélfoszlány vajha ide szállanál/ (elél patné rakiv-sam, elél patné 

' vöi-sam tV voss patnuwén mönt/ Nyáli-manóhoz intézve : IV : 187.). 
Semmi nyom sem jelzi az istenek láthatatlan útját (tq,rém-lq,yyá, 
pupV tanya ; III : 189.): «Téli nap közben járó útjokat széles szemű 
szemes hó be nem esi, nyári napon hajóhabos íttjok meg nem szakad)) 
(vize ketté nem válik; II : 310.). 

Azt a «gyorsan járó szélfoszlányt», melynek sebességéhez az 
idéző ige a bálványszellem megjelenésének hirtelenségét hason
lítja, az ezen szellemtől ihletett személy legalább képzelete szerint 
erezi is. A s á m á n r é ü l e t e az á l t a l t á m a d , h o g y ő t a 
b á l v á n y s z e l l e m h i r t e l e n j ö v e t e l é t ő l k e l e t k e z e t t 
s z é l n e k h e v e é r i n t i ; ez a meleg szellő az, melylyel a bál
ványszellem jelentkezését tudatja s melylyel láthatatlan lénye a 
halandó számára — ha öntudatlan állapotban is — fölismerhető. 
Világosan kitetszik ez a felfogás a mythikus tartalmú énekek több 
helyéből. Ilyen pl. egy medveéneknek az a részlete, melyben az 
«állatöreg» az ő «énekbe illő, regébe illő nagy Ínségében» Numi-
Tq,rém atyuskájához fordul s arra kéri, hogy «czirbolyatoboz hulló 
sok gyér ligetbe rendelje őt». Erre — így folytatja a medve a maga-
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ról szóló éneket— «Numi-Tq,rém atyám felóTmeleg szél melege jődö
gél hozzám (N. T. ásém-ultá réyiy vöt reyin jissentawém)» s követ
kezik az égi atya szava: «Erőszakos kezű réti állat leányka, ezen 
csipkerózsa-fa hét bozótot, ezen zelniczefa sűrű bozótot te minek 
járdalod?» stb. (III : 20.). Itt tehát az idézett istenség szavát meg
előzi az ő felőle jövő «meleg szél melege», vagyis a láthatatlan isten
ség érezhető fuvallata, egyik régi nyelvemlékünk szavával élve: 
«szellete» ( = «szelleme, lelke»). Ugyanez énekben alább a medvé
nek «nőstény rozomák nénikéje igaz varázslat jeles fajátvarázsolja 
ki» s ezt megelőzőleg szintén «meleg szél melege jő hozzá Numi-
Tq/rém atyja felől» (N. T. ásém ültá réyiy vöt reyin jiwwé; I I I : 
28.). Bővebb előadását találjuk az itt leírt néphitbeli jelenségnek a 
Pelim-isten énekében, mely szerint az istenség nem tudván nyu
godni nyusztbőr-fészkében, éjféltájt kijött házacskájából s <»a mint 
nézdegél, hát Szárnyas bálvány öreg (Tquliy pupV qjká) ím ő 
érkezett meg, tetős vörösfenyő tetejébe ím ő szállott len (ez idézte elő 
Pelim-isten nyugtalan álmát), a Hő szélnek három heve a mint jődö
gél, fagyos szélnek három fagya a mint jődögél (reyiy vöt %ürém reya 
yumlé jisséntali, pomiy vöt yürém poma yumlé jisséntali), egyszer 
csak Szárnyas-bálvány öreg ím miképpen szólal meg: Polém-isten 
atyácskám hallgass meg!» (III : 244.). Látjuk ez idézetből, hogy 
egyik szellem a másikkal ép úgy mint az emberrel szintén a fent 
jelzett módon érintkezik, továbbá hogy a megérkező szellem fuval
lata «fagyos» is lehet, vagyis az a lényeges mozzanat benne, hogy 
érezhető. 

Az istenség szellemének ezen meleg szellő alakjában való 
megérkezése, illetőleg a sámánnak tőle való ihlettsége, réülete, 
rövidebben kifejezve: «az isten heve, bálvány hevén (tíji,rém-rei*, 
pupV-réV). Példák e szólás alkalmazására: najt-yum tqrém-re'iné, 
pupV-ré'iné joytawé «a bűvölő embert megszállja (hozzájön) az 
isten heve, bálvány heve» (II : 374, 428.); pupl'-ré'il joytawé (II : 
425.); pupV jánV, tq,rém jánV réyá tawán joyts ((bálványnak nagy 
heve, istennek nagy heve jött hozzá» (a medvéhez midőn rabló 
szándékkal be akart törni egy bálvány házikójába; I I I : 325, 326.); 
najt-yumiánl pényuykwé ti ünttuivés, Ajás-tqrém ajka reil ti pinás-
lém, ti jisém, yumlé ti lawe'im «varázsemberüket (az áldozók) va
rázsláshoz ültették, Ajász-isten öreg én hőt bocsátottam (tettem) 
reá, ezzel eljöttem (hozzá) s így szóltam» stb. (II : 16—17.). Talán 
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erre a melegségre czéloz a Jutim- sas -béli isten is, midőn evvel az 
áldással bocsátja el híveit: «meleg subám, meleg botosom melegénél 
fogva (reyin sa%im, réyin nárám réyikwél) hadd gyarapodjék cson
totok, hadd gyarapodjék húsotok!» (II : 430.). Hallhatott már 
ZUJEV, Pallas segédje is erről a szellem megérkezésével támadó külö
nös érzésbenyomásról; mert azt írja, hogy a réületében eszméletét 
vesztő sámán fölött a többiek valami a kékes füstöt» vélnek láthatni 
(III : 62. 1.). 

Az ilyen voltakép láthatatlan bálványszellemek mellett ismer 
a rege olyan bálvány szörny eket is, melyek a maguk látható bálvány-
alakjukban jelentkeznek élők gyanánt mindenki szemei előtt. Ezek 
az aeleven bálványok)) (lilin pupyét), melyek a nekik nyújtott 
véres- és egyéb ételáldozatokat hívőik láttára megeszik s kiknek 
szájába pl. a legyőzött ellenséget darabokra vagdalva dobják. Ilyen 
Moloch-féle néphitbeli alakról szól a kondai-fejedelmek hőséneke, 
melyben az ellenséget lóbőr-tömlőbe kötve a bálványház ablakán 
keresztül dobják be, ekkép szólván: «Neked eleven szemet, eleven 
fület, eleven lábat, eleven kezet hoztunk» (II : 231.). PATKANOV 
gyűjtéseiben is találjuk említését az «eleven bálványnak, eleven 
ménkw»-nek (üdén tony, tlden meyk), melynek teljesebb jelzése: 
«elevennek született eleven bálvány)) (tldéija tlvém tidén tony; 
II : 58, 66.). 

Ha már a bálványszellem megjelenik az őt idéző sámán, 
vagy más szellem előtt, egész természetes és következetes a nép
képzelet, midőn azt hiszi, hogy az ily szellemmel b e s z é d ú t 
j á n g o n d o l a t c s e r e , tárgyalás, vitatkozás, alkuvás, sőt köl
csönös fenyegetés is lehetséges. Hiszen ezt még a hittérítők is 
elhiszik róluk; jámbor naivsággal beszéli el pl. NOVICZKIJ a tőlük 
később elpusztított sorkovi fabálványról, hogy «ez a lelketlen 
holmi sátáni közreműködéssel előre megmondta s tudtul adta, hogy 
a hithirdető mester jobbjától közeli pusztulás éri, arra kérte ennél
fogva buzgó tisztelőit és szolgáit, hogy tartsanak ki állhatatosan 
atyáik régi gonosz hitűségében s álljanak erősen ellent a térítés
nek; maga magát, így ígérte, semmiképen sem engedi összetöretni. 
Ezen gonosz furfanggal)) — folytatja — «oly buzgóságot keltett a 
népben maga iránt, hogy közmegegyezéssel készek voltak inkább 
vérig menni, mintsem a bálvány össze törését megengedni)); végre 
is : «A Legmagasztosabbnak ereje nem engedte, hogy szándékolt 
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furfangjának valami gonoszságát cselekedhesse; ö hazudott Ígéreté
ben, nem képes magát megmenteni*) (1. fent). Ha igy hisz a meg
vető ellenség, hogyan ne higyjen ugyanily erőben a tisztelő hivő?í 
Alább a sámánról, továbbá az imádságokról és idéző igékről szóló 
fejezetekben lesz módunk részletesebben tárgyalni, hogy minő 
természetűek és tartalmúak az istenek és emberek közt váltott 
szóbeszédek; itt csak azt jegyezzük meg, hogy különösen a sámán 
valóságos fizikai hangját véli hallani a bálványszellemnek, melyet 
ezért ^beszédes lénynek (állatnak), nyelves lénynek)) (láy/an uj 
keláy uj; a Paszét-istenségre alkalmazva II : 420.) nevez. Ennek 
alapján mondhatja magáról a Jütim-sqs-béli istenség, hogy «ha 

folyami lúd módjára pipegö szácskámat kinyitom (ja-lunt nawlém 
süpkém pünsilém-ke) «egy éj, egy nap múltával erős csont, erős 
hús kerekedik a földből, kerekedik ki a vízből» (II: 429.). NOVICZKIJ 
szerint a kondai főbálványról «azt mesélik, hogy midőn valamit 
közölni akar, olyan hangja van, mint egy gyermeknek s e hangját 
legfőkép akkor hallatja, midőn áldozatot követelő (1. fent). POLJA-
KOV a fehérhegyi istenségről hallotta, hogy hangja hallható (59. 1.). 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Hám. A hámoz, hámlik stb. *hdm alapszavát MUNKÁCSI B. a Nyr.-
ben (XXIX. 110.) a votj. kom, küm, cser, kom szóval együtt kam, %am-
féle kaukázusi szavak átvételének tartja. Bármily tetszetős is e föltevés,, 
mégis gondolkozóba ejti az embert a MUSz.-ban (85.) fölhozott lp. kvol-
mes «cortex (imprimis abietis)»; vö. Fmis-nél: guolmas «membrana 
interior corticis abiegnse et pinea3», a melyet egy ±kvol-, *guol- ige szár
mazékának tarthatunk. E föltevésünket támogatja a vogB. yul- «hám
lik*, P. khult- «lehánt», KL. khölt- «hasít; hámoz» (caus. -í-vel). Ezek 
szerint a m. *hám egy vog. *yulém, +yulmé- megfelelője lehet. A kauk. 
y'ansa-nsik aligha van köze a m. háncs-hoz ; ennek teljesebb alakja háncsu, 
háncsú (hántyu, MTsz.), a mely nyílván a hánt ige közvetett szár
mazéka ; a hánt (< hámt) pedig kétségtelen magyar képzés, a mely a 
denom. hámlik mellett a romlik: ront, bomlik: bont-iéle párok mintá
jára alakult. Sz. J. 


