A vopl nép ősi hitvilága.
(Tizedik közlemény.)

4. A s z o s z v a k ö z e p i i s t e n : Ta'it-kwoül

tq~,rém.

Közönségesebb nevén: Ta'it-kivot'l qjká(«Szoszvaközepi öreg»
II : 160), kit GONDATTI értesülése az Egatya hatodik, az alsószigvai
közlés pedig negyedik fiának jelez. Szent helye, mint erre a név is
utal, az éjszaki Szoszva középvidékén van, szorosabban meghatá
rozva Sortiy-jd űs (CapTHHbHHCKoe) egyházas falu s Pup/éy-paid
(Toőoji^MHCKie) között, amattól mintegy 22 versztnyire alá felé.
A Szoszva vize fölfelé haladó irányban az Auyér-ja folyó torkolatá
tól kezdve, ott a hol a Pés-lu-völ-nak nevezett folyóvonal húzódik,
válik szentté s legfőbb szentségét a Jelpiy-ja, vagy Pupyéy-ja tor
kolatánál éri el.*) Ennek a folyószakasznak partja közelében őrzik
az istenségnek bálványképét sűrű erdőség közepett oszlopokon álló
«vörösfenyőből, lúczfenyőből való szent házacskában)) (nayk-jiw,
yqut-jiw jelpiy kwoléris II : 164), melynek egész környéke rejtett
önlövő íjakkal és csapdákkal van megrakva, úgy hogy oda halál
veszedelme nélkül csupán a bálvány őre közeledhetik (GONDATTI
25.). Az ének «a ladikkal járt, evezővel járt folyócska közepén álló
futó felhő, menő felhő nagyságú váracskánakw magasztalja e helyet
*) E hely meghatározása részben GONDATTI közlésén (22,
25. 1.), részben a «szoszvaközepi öreg» tőlem följegyzett hőséneke
előadójának következő vogul észrevételén alapúi: Ta'it-kwoű qjká
jelpiy matá Pupy/éy-paulnél aljai qli; Tátit vita An%ér-já süntá
pasnél aljai jelpiyV ti jémti, Pés-lu völ tot ti qli «a szoszvaközepi
öreg szent helye Pupyéy-paid-nál feljebb van; a Szoszva vize az
Auyér-íolyó torkolatától fogva fölfelé kezd szentté válni; Pes-lu
völ ím ott van».
Nyelvtudományi Közlemények XXXII.
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(yapiy ja, tűpiy ja kwoíélrisémt yajtné tul, minne tul l'ullit üsérisét
TaVt-kwott ajka. ünlileim II : 160), a mint BEGULYnak egy közlése
is Ta'it-kwoŰ-üs-nak, azaz «várnak» mondja: (HUNFALVY: Vogul
föld és nép 138.). Maga a bálvány emberi alakra faragott fatuskó,
mely gazdagon föl van díszítve ruhákkal és csillogó, csörgő csecse
becsékkel. Más közelálló házikókban vannak elhelyezve a bálvány
tiszteletére áldozott mindenféle értékes holmik (bőrök, ruhák stb.),
melyeket a hívektől a bálványőr vesz át 8 helyez el. Kisse távolabb
egy szent fa áll, mely vasnyilakkal van körülrakva. Minden itt
megforduló férfinak ugyanis kötelessége, hogy legalább egy nyilat
s egy kis pénzt ajánljon föl az istenségnek (GONDATTI 25.). Az ének
«egy tőből fakadt hét vörös fenyőt» (akw( sasnél telem sat nank
II : 166, 170) említ a ház mögében s a bálványistenségnek fegy
vereiről is szól. «Nyusztprémes, hódprémes válla föle pánczólos
ember pánczélát ölti» (II : 177), «mögös háza mögében szaruijja,
szarunyila (ánt-jqut, ánt-nal) van fölakasztva)) (II: 167, 175, 178).
különösen pedig egy «három horgas szarunyíllal» (yürém kwonsép
ánt-nal II : 167, 178) szeret lövöldözni. Ezek mellett fontos hadi
készsége egy «neves kard, híres kard» (namin sir ej, sijin sir ej II :
175, 177), melyet «midőn háza padlójának közepére leállít, éppen
mintha tűz gyuladt volna ki» (jártakét naj tipélamlés I I : 164, 177),
t. i. úgy ragyog.
«Híres fejedelem, neves fejedelem» (sijiy qtér, namin q,tér
II : 160.) a «szoszvaközépi öreg», kinek dicsőségéről sokat beszél
az ének és rege. EEGULY egy 19 sürün irott ívre terjedő éneket
jegyzett fel róla osztjákul, mely azonban, sajnos, ez idő szerint
még megfejtetlen. Ezenkívül egy kisebb regét (Poripané möjtj
voguloktól is hallott, de ennek tartalmát csak röviden németül írta
föl (1. HUNFAL VY : Vogul föld és nép 70. és 138.1.). Gyűjteményem
ben szintén foglalkozik vele egy hősének s GONDATTI is bő értesü
lést szerzett felőle (1. 21—25, 27—28, 38. L). T ö r t é n e t i
m y t h o s a i t az utóbbi források alapján a következőkben foglal
hatjuk össze.
I. Eletének legkorábbi szakában neve: Poripané qtér ((Béka
fejedelem* s szoszvaközépi vára: Poripané üs «Békavár». E ne
vekre vonatkozólag kétféle hagyomány jutott följegyzésre. Az egyi
ket EEGULY hagyatékában találjuk, mely szerint e Tarém-ű földi
vidéket kérvén égi atyjától, Numi- Tq,rém meghagyta neki, hogy a
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Kazim folyóhoz menjen s ott foglaljon helyet. Ez az ajánlat nem
volt számára megfelelő. Numi-Tcirém tehát választást engedett
neki a Szigva, Ob s más folyók közül, azonban egyik sem tetszett
neki. Megharagudott erre Numi-Tq,rém s lábával lerúgta az égből,
mire ő a Szoszvába esett, de bűvölettel hirtelen békává változván
kiúszott s «Békafej ed elem» néven «Békavárát» alapította (HUN
FAL VY: Vogul föld 138.). A másik hagyományról GONDATTI nyomán
tudunk. E szerint a szoszvaközépi szent helyen valamikor Ta'itkwoŰ qjka néven egy hős élt a feleségével. Ez igen erős, de szelíd
természetű volt; míg más hősök verekedtek, ő otthon ült s folyton
dolgozott kovácsműhely ében: fejszéket, késeket s egyéb ércztárgyakat készített. Ugyancsak ő volt, ki a Világügyelő férfiúnak, még
legónykorában a táltoslovaihoz szükségelt hót, illetve később nyolcz
szárnyat készítette, melyeknek segítségével a ló s lovasa az égbe
repülhettek. Istennek tetsző volt ez az életmód s az Egatya meg
jutalmazta őt ezért. Egy ízben halászni ment a hős, de csak meny
halat (HajiHM'L) foghatott. Hazavitte ezt, szétvagdalta, hát a belei 1
ben eleven béka ül. Eogta a békát, nézegeti, egyszerre csak az föl
sír, mint egy kis gyermek. Bögtön sejtette, hogy a dolog nem
mindennapi; bölcsőt készített, beléje tette a békát s nejével együtt
himbálni kezdték. Erre a béka gyermekké változott s ez oly gyor
san növekedett, hogy három nap alatt nagy emberré, erős hőssé
vált. Nem volt más e hős, mint Numi- Tq,rém-nak a fia, kit kezdet
ben világrajöttének jelensége szerint Ponpané-^urip%um-nak (írva:
nypimaH!} xypimT> xyMHTeHT. kettős számi birtokosraggal), azaz
«Békaalakú férfinak)), utóbb nevelőatyja után Tait-kwoÜ tq,rémnak (Ta'xbiTL KOTJIL TopyMT>), «Szoszva-középi istennek)) neveztek.
Nem tetszett neki az öreg lakóhelye, miért is őt az öregasszony
nyal együtt átköltöztette a túlsó partra, a hol mindnyájuk számára
favárat épített, mely után, bár e vár régóta nem létezik, üs-nol,
azaz «Várfok» nevet visel a folyófok mind a mai napig (22—23,
28—29. 1.).
II. Midőn a többi hősök megtudták — így közli folytatólag
GONDATTI (23. 1.) a regét — hogy új versenytárs telepedett közéjük,
egybegyűltek s elhatározták, hogy ellene indulnak. Tüjá-yqtayporé%-lu (Tya xoTaHt nopxibjiy pyMaTe == «Tavaszi-hattyú-derékcsontja» barátja) vezérlete alatt összesen hatvan ily férfi jött össze,
kiket azonban a Szoszvaközépi hős egytől-egyig legyőzött, levágta
9*
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fejüket s hősi szokás szerint lenyúzta fejbőrüket. Testüket a vizén
jövő ellenség elrettentésére gát módjára a folyón átvetette, csupán
8—10 öl szélességben hagyván rést a Jelpiy-já torkolatán alul,
hogy a ladikon járók azon közlekedhessenek. Efféle harczokról a
följegyzett vogul hősének is tud. E szerint a Szoszvaközépi-öreg
várában az apródok egyszer csak ellenség közeledtéről értesülnek.
«Mint szorultságba (— szűk vízre) jutott apró hal, oly szorultságba
jutnak» s egi atyjukhoz imádkoznak: «Ezen futó felhő, menő felhő
magasságú várunkon azelőtt felülről jövő szárnyas isten, alulról
jövő lábas bálvány keresztül nem juthatott; most pedig szorult
ságban levő elmés állat elménk, kebles állat keblünk ím szorult
ságba jutott». A hős mind e rémületre nem ad semmit, «nyakát,
derekát hogy ketté lehetne vágni», oly mélyen aluszik. Egy éjjel
azonban, míg apródai künn őrködnek, sehogy sem tud elaludni:
«ha alacsony párnát rak, magassá válik; ha magas párnát rak,
alacsonynyá válik; oldalas fa hét oldala felé forgolódik, mégsem
jön álom a szemére». Ezt a közelgő veszedelem előérzete okozza;
mert egyszer csak karddal kezében apród lép be hozzá s ekképpen
szól: «Szoszva-középi öreg! Minő neves fejedelemkép terjesztik a
te neved, minő híres fejedelemkép terjesztik a te híred s te mégis
hogyan heverhetsz így még? Eéves várunk révéhez ím hadi hajó
kapaszkodott. Kelj föl! Nyusztprémes, hódprémes vállad fölé pánczélos fejedelemhős, pánczélodat öltsd föl!» Erre fölkél a hős,
pánczélját felölti, szent kardját párnái alól előkeresve kezébe veszi,
kimegy, «érett ribiszkéhez hasonlatos két szemével)) nézdegél:
hát '3ar%ql-q,yét-jütlán öreg, osztják hősnek hada érkezett meg, a
várbeli népnek pedig már fele föl van konczolva. Oda rohan hősünk
az ellenség vezéréhez: «neves fejedelem a neve, híres fejedelem a
híre», de a fejét mégis lecsapja. Aztán «hét haja hajas fejebőrét
lenyúzza»; nyusztprémes, hódprémes övéhez oda akasztja. Majd
később innen levéve a fejbőröket a ház mögött álló «egy tőből
fakadt hét veresfenyőre» függeszti: «obi csüllőmadár, tavi csüllőmadár himbálkozása módjára, hadd himbálja ott fönn a szél s
Szoszvaközépi öregnek neves fejedelemhős nevét, híres fejedelem
hős hírét ebből hadd lássák!» — Ez azonban csak előjátéka a
harcznak. Két fejedelem apródlegényeivel együtt megfutott. Most
övébe akasztja hősünk kardját s a ház mögében fölakasztott szaruijját kapja elő. Fut a menekülő fejedelmek után, kik oly pusztí-
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tást vittek végbe a várbeli népben, hogy a Szoszvaközépi öregnek
már csak egy apródlegénye él. Mikor ellenfeleit megközelítette,
feléjük kiált: «Ne menjetek csak! Ha valami bosszút kerestek:
rajtam keressétek, ha valami ügyetek van: rajtam keressétek!»
Erre háromhorgas szarunyilát ijjára helyezte s mikor kilőtte,
úgy fut keresztül a nyíl a két fejedelmen, hogy ezek mint két
hal egy nyárson vannak vele föltűzve. Ezeknek is levágja most
a Szoszvaközépi-öreg a fejét, a fejük bőrét lenyúzza s az előbbi
mellé a hét vörösfenyőre akasztja. Ezután az ellenfél futó apródjaira kerül a sor, hármával-négyivel nyársolja föl őket kilőtt nyi
laira, szintén leszedi fejbőrüket s egyelőre övébe akasztja. Mikor
teljesen végzett az ellenséges haddal, visszatér várába, hát itt az
egyetlen megmaradt apródja sírdogál. «Te apródlegényem, mit
siratsz?» kérdi a megérkező hős. «En azért sírok» — felel ez —
«azórt gondolkozom; neves fejedelem, híres fejedelem, jó uracs
kára, vájjon téged hova viitek el ?» Az övben lógó fejbőröket most
a többihez akasztják, aztán a szaruijjat visszateszik rendes helyére,
a kardot pedig ily szókkal adja át a hős apródjának: «Ezen reves
váram révéhez szállj alá, ezen szent folyócskámban mosd meg kar
domat, aztán hozd be a magam lakta szent házba, párnás ágyam
párnája alá helyezem!)) (II : 160—175.)
III. Leghíresebb hadi művelete hősünknek az óriási Müykwöreg legyőzése, melyről a szoszvaközépi isten regéinek mind a há
rom vogul forrása szól. A hősének szerint az előbbi háború után
Ta'it-kwoŰ qjka ismét «nyaka levágható, dereka levágható igaz
álomra» készül, midőn kivont karddal beront megint az apród
avval a hírrel, hogy a vár alatt folyó szent folyót Méykw-öveg
megszállotta s kőgátat készít rajta. Fölkapja magát a hős, kezébe
veszi fegyvereit s lefut a révhez. Látja, hogy a méykív kiabálva,
üvöltve zárja el a szent folyót. Oda szól: «Meykw-öreg, te mit
csinálsz ?!» s ezzel kiereszti háromhorgas szarunyilát: a meykiunek «a hova a csontja esett, oda esett; a hova a húsa esett, oda
esett» (II : 175—8). Most szól a Szoszvaközépi öreg: «Egykor az
ember korabeli, az ember idejebeli világ fog támadni: azt a helyet,
a hová Méyhiv-öreg a májad esett, ,Holló-szigetnek' (%ula%-tum]))
hadd nevezzék (czélzással a májat evő hollókra); azt a helyet,
hova a derekad esett, ,Derékdarab-szigetnek' (Poréy-sup tump)
nevezzék; gyomorzacskód a mint emelődött,,Gyomorzacskó-sziget-
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nek£ (Vas-^urV tump) nevezzék; tüziszerszám-zacskód a mint
leesett, ,Tüziszerszám-szigetnek' (Naj-%urV tump) nevezzék; azt a,
földet, hová csizmád hullott, egykor majd ,Csizmadarab-szigetnek'
(Sqpék-lamt tump) nevezzék; azt a földet pedig, hova csipőcsontod esett, ,Csipőcsont-folyóvonalnak' (Pes-lu vöt) nevezzék! A mi
dőn az ember korabeli, ember idejebeli világ fog támadni, férfi
nak érinthetetlen, nőnek érinthetetlen szent folyó (%wm ráutal,
ne ráutal jelpiy ja) legyen itt! Ha egykor erre fölfelé utazik,
lefelé utazik ember: e helyen vizet többé sohase igyék, áldozat
étel-edényt, áldozatétel-üstöt állítgasson!)) (püri-ani,
püri-put
oss unttali II : 179—180). Megjegyzi e szöveghez a közlő : Jelpiy
ma ta pált alénnü Poré^-sup tump üli, tll aljai Vaé-%urV tump cfli,
til aljai Naj-^urV tump qli, tll aljai Sortiy-ja üs cfli, Sortiy-ja üsnél olyat Sqpék-lqmt tump qli, tül aljai an Xulajf-tump qli» a szent
helyen túl fölfelé van a ,Derékdarab-sziget',innen feljebb a,Gyomor
zacskó-sziget', innen feljebb a ,Tiiziszerszám-zacskó sziget', innen
feljebb Szortingjá városa, ettől fölfelé van a ,Csizmadarab-sziget'
s onnan fölfelé ama ,Hollósziget'. — GONDATTI (23—24. 1.) bőveb
ben értesült e tárgyról. Ennek értelmében a hadviselő ménkw, ki
már sok hőst ütött agyon s falt föl, a tenger vidékéről jővén avval
dicsekedett, hogy megöli Ta'it-kwoŰ tfrém-ot is s székhelyébe
telepedik. Megijedt ez egyszer az utóbbi s Numi-Tqrém atyjához
fordult segítségért. «Mitől ijedtél meg te oly nagyon?*) kérdi az
Égatya. «Hogyne ijedtem volna meg, midőn ruhája úgy fénylik,
mint az arany s midőn már oly sok hőst megölt.* Az Égatya mit
sem felelt s azt parancsolta hősünknek, hogy menjen vissza.
A ménkw mind közelebb jön s Ta'it-kwoŰ tqrém egyre félénkebbé
válik. Megint kérni kezdi égi atyjának segítségét, mire ez végül
megszólal: «Ha már oly nagyon félsz, hát tudd meg, hogy a ménkwnek mellén,.a nyaka alatt egy darabka emberhús van, oda czélozz!»
Megörült e felvilágosításnak a hős s elővette ijját, mely oly nehéz
volt, hogy hét ember is nehezen birta el, s fölajzotta. Midőn a
ménkw a folyó közepén gázolva s egyenesen előre nézve elég közel
érkezett, rákiált Ta'it-kwoŰ tqrém: «0reg, nézd csak, ki jön hátad
mögött!» A ménkw megfordult s visszafelé nézett. Fölhasználta
amaz a pillanatot, eleresztette az ijj idegét s a nyíl iszonyú erővel
hatolt a ménkw testébe. Ez rögtön összeesett s darabokra hullott
szét. A mint meghalt, így kiáltott: ojur, ojur ! (o'xypi>, o'xypi.) s
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ettől a kiáltástól megnyílott a föld, víz fakadt elő, melyből a mai
napig is oxypB-a (hallomásom szerint: Auyér-ja) néven nevezett
folyócska támadt. Egyik lábát levitte a víz s ebből alakúit CoöaKJIOIITB (= Sq,pék-tymt) falu mellett a neci> JIVBOJIB (= Pes-lu vöt)
folyóvonal. Öve kettévágta a Szoszvát s két egymással szemben
torkolló folyót alkotott, melyeknek közös neve: BH^airL oyjnva
(•= Éntép-aul ja «Ov-végi folyó»). Ezen helytől feljebb alakúit az
ő úti zacskójából az yjm xypBixB TVMIIB (TJla-yurV tump «Tüzizacskó-sziget»). A késhüvelyéből szintén feljebb a cBinajiB TVMIIB
f = Sipél'-twmp ((Hüvely-sziget»). Abból a kötélből, melylyel a kés
hüvely az övhöz volt erősítve, lett a CBinajiB nopxB KyajiBixB TVMIIB
(— Sipél-poréy-kwalV tump «Hüvely-derékkötél-sziget»). A ménkw
szívéből lett a CHMB TVMIIB f = Sim-tump «Szív-sziget»), a törzsé
ből a nopxB TVMIIB f = Poréy-tump «Derék-sziget»), a fejéből a
nyrB TVMIIB (= Puyk-tump «Fej-sziget»). Az Ul'á-yuri' tump szi
gettel szemben, a Szoszva jobb oldalán torkollik a JIIOJIB HaMUB-a
("== L'ül! namp ja «Csúnya nevű folyó»), melynek szóles torkolata
Kay-xypBixB (= Kaw-%uri' «Herezacskó))) nevű, a feljebb eső töké
letesen egyenes rósz KOKB ( — Kok «Penis») nevet visel, a még fel
jebb eső némileg szélesebb folyórósz BOH3HXB(^— VOSI «Penis», itt
úgy látszik «Pr8eputium» értelemben). Nem messzire Co6anjionTB
falutól jobbra van a JIIOJIB HaMiiB TypB (--= Vüt namp tür «Csúnya
nevű tó»), mely a ménkw hasát ábrázolja. A Szoszva folyó medre
e tájakon tele van nagy sziklakövekkel (axTBiCB ypB = á%wtés-ur
«Kőhegy)); GONDATTI 25.), mely miatt itt a ladik is könnyen meg
akad. Ezeket a néphit a ménkw sírkövének tartja, melyet Ta'itkwott tq,rém azért állított föl, hogy az itt történt eseménynek emléke
örökké fenmaradjon. Egy felsőszoszvai közlőm mondja e helyről:
eri-q,tér ünlém paul-jor, üs-jor ali, Ta'it-kwoÜ qjká tot q,li. aniyén
ycitéliyen ulay yap vitiyét jali, tasémt at pasapi, saw aywtés tot qli;
tül aljat, l^y/üt Ta'itté ta-kém qwéy ma dt'im «Az ónekbeli fejede
lemtől lakott falunak, városnak megvan a helye, a Szoszvaközépi
öreg ott lakik. Mai napig is a gőzhajó (tüzes hajó), ha bővizű a
folyó, járhat ott, ha azonban a vízállás sekély (szárazban), keresz
tül nem hatol; mert sok kő van ottan. Attól a helytől sem alább,
sem feljebb, sehol sincs a Szoszvában oly gyorsomlású hely.» —
REGULY közlése a ménkw testrészeiből s szerszámaiból alakult
helynevek közül a következőket említi: UJJe kűri tump, Pés-lu-vual,

136

MUNKÁCSI BEENÁT.

Parah-sup-tump, Va£e-kuri s az Ogor-sunt-ot, t. i. Ogor folyó szádját, mely utóbbihoz amaz észrevétel csatlakozik, hogy itt a lelkét
kilehelő ménkw nranguls: ogor, ogor /» («ogor, ogor» így kiáltott,
rqLnyulés). Ehhez a névhez fűzi HUNFALVT PAL azt a véleményét
(Vogul föld és nép 139. 1.), hogy a bizanczi írók ogor népnevét
tartalmazza. Tudjuk azonban, hogy a folyónév tényleg Au^ér-nék
hangzik, melynek ejtése az ogor, ugur népnévétől eltérő s külömben
is e folyócska egészen jelentéktelen.
IV. Nem messze aSzoszvaközépi öreg szent helyétől, Sortiy-ja
üs egyházas falutól fölfelé mintegy másfél versztnyire egy nőalakú
kő látható, melyről GONDATTI (37—38. 1.) a következőket jegyezte
föl: Élt e vidéken egykor egy Uri-ne nevű nő hét hős fiával
(TopyML cnpH Bamípacb o^bipT. = Tqrém-siriy-vaykrés qtér), kik
más hősök módjára avval foglalkoztak, hogy kirabolgattak az arra
felé utazókat. E végből a folyón át csengetyűkkel fölszerelt kö
telet vontak s mihelyest meghallották a csengést, kijöttek a házból,
nyilakkal átlyukasztották a ladikokat s megölvén a bennök ülőket,
elrabolták minden holmijukat. Megtudta ezt Tchit-kwoű tqrém s
megharagudott: «En isteni fiú vagyok» — úgy mond — «de ilyes
mit nem engedek meg magamnak». Mialatt a hősök aludtak, oda
ment a kötélhez, elvágta s elrejtette amazoknak pánczélruháját.
Ezután más hősöket küldött ellenük, kik ezeket pánczélruhájuk
híján könnyen legyőzhették, úgy hogy mindnyájan belevesztek a
harczba. Anyjuk e miatt való fájdalmában vált kővé, mely a folyó
nak bal oldalán látható.
V. Egy nőszerző hadjáratról is tudomást szerzett GONDATTI
(21. 1.), melyet Ta'it-kwoű tqrém az ő Ajás-tqrém bátyja érdekében
viselt. Ez utóbbi házasodni akarván, sehogysem tudott nőhöz
jutni. Öccse, a szoszvaközépi isten, látva bátyjának a baját, rászánja
magát, hogy emezt segíteni fogja vállalatában. Elváltozik ölyvvé s
egy hattyút vivén magával, elrepült abba az Ob torkolatánál fekvő
városkába, hol a kiszemelt menyasszony élt. Megtalálták a házat,
megismerkedtek a leány atyjával s meg is tetszettek neki; de mi
alatt vendégeskedtek, a leány megszökött. A legények utána haj
tottak, de a leány elrejtőzött a Kazim folyó torkolatánál épült
városkában. Amazok földúlták a várost, azonban a leánynak me
nekülnie sikerült s Polnovat városkában rejtőzött el újból. Ezt is
földúlták, de a leányt megint nem foghatták meg; mert ez most
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ismét a Kazim folyó vidékére futott, csakhogy most a folyó forrás
vidékén épült erős várban talált menedéket. Itt egy hős lakott hét
fiával; ezeket a leány arra kérte, hogy lopják el Ta'ü-kwott tarém
pánczélruháját, mert abban van az ő ereje. Meghallotta ez a dol
got s megharagudott, ledobta magáról pánczélruháját s minden
fegyverét, aztán egy szál ingben ment oda a házhoz, összetörte azt,
hajuknál fogva megragadta a hősöket s őket ütni kezdte, végül
pedig egyiknek fejét a másikéhoz csapdosva az ifjakat megölte.
Csupán az egy öreg hős, az atya, maradt meg, ki fajddá változva
Numi-Tqrém-hoz röpült föl az égbe, hogy védelmét kérje. Taitkwott tarém égi atyja házának küszöbénél érte utói ellenfelét s
bekiált: «Atya, ki ne nyisd az ajtót; mert külömben vérrel mocs
kolom be aranyos házad küszöbét!» Nem nyitották ki a fajdnak
az ajtót, mire ez lefelé repült. A Szoszvaközépi hős ölyv alakjában
csap le most rája s széttépi őt. Csak most foghatták meg a meny
asszonyt, hazavitték s itt együtt élni kezdtek. Azonban röviddel a
megérkezés után Ta'it-hwoü tq,rém ekkép szól bátyjához: «Habár
megszereztem neked feleséged, te nem fogsz vele bírni; add ide
csak, hadd tanítom emberségre!)) Két hosszú és vastag vesszőt
készített, egyet vasból, a másikat ónból. Aztán megkötözte az
asszonyt fejénél és lábánál fogva két oszlophoz s addig verte, míg
& vesszők el nem törtek. Akkor mindenféle kígyók, békák, pókok,
hangyák s sok egyéb tisztátlan lények búttak elő az asszony testé
ből, mire Ta'it-kwoŰ tarém őt feloldotta s átadta bátyjának, mond
ván : «Nesze, most nyugodt asszony lesz belőle; ha ezt nem teszem,
sohasem bírhattál volna vele».
VI. A szoszvaközépi isten nagy hírnevét és becsülését bizo
nyítja az a felsőszoszvai rege, hogy midőn a Tarém-űak a világ
ügyelő tisztség birtokáért versenyre keltek, ő volt az, ki erre leg
inkább tartott számot s kit az «Asszony-fia fiúcska» csak Tapélajká segedelmével tudott leküzdeni nem erőben, hanem ügyesség
ben (II : 116, 118). GONDATTI ez istenségnek ma-%ar tarém «földszini isten* és ma-tarmél alné tarém a föld felett levő isten» dísz
neveit is említi, melyek szintén nagy tiszteletére utalnak (25. 1.).
Utóbb, így jegyzi meg e forrás (u. o.), annyira megszerette Ta'it.kiüoil tq,rém a háborút s annyira öldöste a hősöket, hogy mindenütt
megjelent, a hol csak verekedés volt; mert rendesen a harczoló
felek egyike meghívta szövetségesnek. Megharagította végül ez
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eljárás az Egatyát s ez volt oka, hogy testvérei között nem fog
lalhatta el az őt megillető helyet. Nem is terjed uralmának vidéke
többre, mint szent helyére s környékére, hol faházikójában nejével
s gyermekeivel együtt él.
Szent helyének tiszteletéről hősénekének közlője a követke
zőket mondja: Pes-lu volt la'ilél átá yum, átá ne at jáli, ness sálil,
aman %ápél jalaivé; vit mátá nárérí jiwél naritankwé at rq,wi; nár
yula at tewé, jiwá at sa'irawé «a Csipöcsont-folyóvonalon gyalog
sem férfi, sem nő nem jár, csak rénnel vagy ladikkal lehet arra
járni; vizének földjét toló rúddal bökdösni (a fölfelé való haladás
nál) nem szabad; nyers halát nem eszik, fáját nem vágják». Hogy
az arra járó férfinak nyilat s némi pénzt kell áldozni s ételáldo
zatot kell főznie (yuri-ani, puri-put f a r r ó l már fentebb szólottunk.
Midőn a hívek tiszteletére a szent helyre utaznak, ha három napig
tart is az út, ez alatt nem szabad aludni. Ha a ladik alacsony víz
állás idején a kiálló kövekben megakad, vagy a homokzátonyban
megfeneklik, az istenség kiengesztelésére üstöt s ételneműeket kell
dobni a vízbe (GONDATTI 25. 1.). Különösebb hivatásáról ez isten
ségnek a rendelkezésre álló források nem tesznek említést.
Itt említjük meg függelékül, hogy GONDATTI értesülése szerint
(27—28. 1.), Tait-kwoű tqfrém-n&k egy tejtestvére is van, annak a
Tait-kwoÜ qjka-nak a leánya, ki őt mint «Bókafejedelmet* föl
nevelte. Ennek bálványa s szent helye Xayld-sdm paul közelében
(az éjszaki Szoszva mellett, a Tapés-ja torkolatán alul) van s nagy
tiszteletben részesül különös jóságáért, melylyel Kaltéú istenanyá
nál és Világügyelő férfinél az emberek érdekében közbenjár. Há
rom esztendőben egyszer mutatnak be neki áldozatokat avval a
kéréssel, hogy ne feledkezzék meg az emberi nemről s ne szűnjék
meg buzgólkodni érette. Róla regélik, hogy egyszer egy obvidéki
hős vette üldözőbe, ki őt feleségül akarta volna elragadni. A leány
rénszarvas-szánon utazott, a hős is így. Egyszer csak észreveszi a
hős, hogy a rének nyomát nyusztmenyét, majd hölgymenyét nyoma
váltja föl s e nyomok annyira össze-vissza kuszálódnak, hogy rajtuk
bajos eligazodni. Kájön végre a hős, hogy a nő, a kit üldöz, nem
más mint Ta'it-kwotí qjká leánya. Nem hagyta abba a dolgot, rá
akadt az igazi nyomra, s ez őt egy vörös fenyőhöz vezette. Ennek
a gyökerében valami kis nyilast vett észre. Minden oldalról körül
ássa most a fát, megvagdos minden gyökérszálat, de semmit sem
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talál. Végül eredménytelenül tér vissza. A nő t. i. kis bogárkává
változott, a gyökerek közé bujt s üldözője így őt észre nem vévén,
a gyökérrel együtt odébb dobta. Midőn megszűnt a veszedelem,
fölvette újra emberi alakját s állandó lakóhelyül Xaylá-sám paul
vidékét választotta.
5. A k i s o b i i s t e n :

Ajas-tarém.

Berjozovtól 22 versztnyire az Obnak «Kis-Ob» (Aj-As, vagy
Aj-As, Majiaa 06t) nevű folyóága mellett van Ajas-paul, osztják
nevén Ajas-kort (HeimHHCKia lopTti) osztják falu, melynek isten
ségét a tq,rém-űak jegyzékei egyértelműen az Égatya ötödik fiának
ismerik. Ez istenség neve: Ajas-tarém, vagy Ajás tq,rém qjka
«Kisobi isten öreg» (II : 1), illetve Ás-kwot'l ajka «Obközépi öreg»
(u. o.), osztjákul: Ás-iki, melynek dicsőségét három följegyzett
vogul hősének tárgyalja (II: 1—24, 138—156.). POLJAKOV (IlyTem.
BT> flOJinuy p. OŐH : 58. 1.) s GONDATTI (21. 1.) állításai szerint bál
ványának eredeti s z é k h e l y e Berjozov volt, sőt az utóbbi —
nyilván orosz forrás nyomán — arról is értesült, hogy a berjozovi
Boldogasszony-temploma(Boropo^ni];Kaíi uepKOBt) éppen e bálvány
házikójának helyén épült. Maga a vogul hagyomány mit sem tud
erről; sem az istenség neve, sem a hősénekek valamely közlése
nem utal reá, noha — mint fentebb láttuk — a pelimi istenségnél
hasonló körülmény mellett bőven megmaradtak a régi székhely
emlékei. Az egyik hősének szerint «Ajász-falva közelében vörös
fenyővel benőtt dombos liget (náyk-éayl) van; a hős ottan szer
zett férfinak érinthetetlen, nőnek érinthetetlen szent helyet ma
gának s Ajász-isten néven mind e mai napig ott honol» (/um
ráutal, ne ráutal jelpiy ma tot ta vars ; Ajas-tq,rém namél aúiyén
%q,téliyén tot ta ünli II : 24.). A másik hősének közlője szintígy
határozza meg szent helyének fekvését «Ajász-falva mögött, az
Ob partja közelében, fönn a vízmellékónw (jelpiy mátá Ajas-paul
sis-palt pujin qli Ás-vata l'apat) s hasonlókép mondja a Szoszvafőiisten éneke is, hogy «a mint a Szoszva vizéből a fehér vizű táplálékos Óbba érkeztek, Ajász-isten öregnek atyja igézte szent nyíreshegye (jaja sátém jelpiy yal-ura) ím ott áll» (II : 139.). Nem
tekinthető tehát föltétlenül bizonyosnak, hogy az említett berjo
zovi templom helyén egykor állott házikó éppen az Ajász-istené
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Yolt; mert lehetett az bár valamely jelentéktelen helyi istenségé
is, melyet az orosz hagyomány csak ad maiorem Dei glóriám azo
nosít a közelben honoló nagy tekintélyű bálványistenséggel. Egye
nesen tiltakozik e nézet ellen a hőséneknek ama helye, mely leírván
Ajász-isten lakó földét «egyfelől való vízkép vize tágas tágas Obot»,
másfelől való vízkép szent víz folyta szent tavat» (jelpiy vit aumay
jelpiy tür) emleget s kiemeli, hogy «Numi-Sorúi fölséges atyám
Ajász-isten öreget ide rendelt, ide igézett engem (ti joltwasém, ti
satwásém II : 1.),
Ez idézetekből is kitetszik, hogy a bálvány szent helye erdős
magaslaton (jelpiy tqwpá yal-ur «szent lombú nyíres hegy» II :
142) fekszik, melyről nagy messzeségbe «hét tavon át, hét Obkanyarulaton át nézdegélhet)) (II : 10, 15.). Többször emlegetik
az énekek az ő « s z e n t t a v á t » (II : 1, 2, 18.) s «vadrécze, vad
lúd bukdácsoló folyóereit», mely «eleven júr-szörnyeteggel van
tele» (vas nqpmiy, lünt nqpmiy sat yöij/élt II : 2.; liliy jür tailiy
yöyyélt II : 140.). E területen áll «hét szösszel-állattal teli h á z a »
(sat sossél ta'iliy kwola II : 141, 144.), melynek ajtó-félfáihoz kö
tözik az áldozati állatokat (II : 16.). Ezen ajtó előtt «ajtóőrző
ménkw-ördög» (awi ürné méykw) áll, kit valószínűleg egy éktelen
ábrázatú szolgabálvány ábrázol. Ennek a hősének szerint «fele
teste-húsa vashús, fele teste-csontja vascsont; vastestű szent
ménkwnek bocsátotta őt alá égi atyja» (kér alpip jelpiy méykwi
Numi-Tqrém jáfán tárátawés II : 146.). Fegyveres legényeiről
{ajáy yum-píyána II : 14.), környezetében szolgáló leányokról és
szolgákról (énkajit, yüsét II : 9.) is tud a hősének, a Szoszvaközépiöreg segedelmével szerzett f e l e s é g é r ő l pedig GTONDATTI nyo
mán értesülünk (1. fentebb). A bálvány fölszerelésében sok lehet
a h a d i s z e r s z á m : ő «hét nyilas, hat nyilas fegyvert viselő
férfiú» (sat úalpa, yqt nalpa terén qéne %um II : 4.), «kardlapos
jeles kézzel* (sirej-sisiy jqmés katél II : 11.) jár, egy ajándékba
kapott kardja pedig oly jelentőségre tett szert, hogy ezt külön álló
«véráldozatot fogadó véráldozatos istenke, ételáldozatot fogadó
ételáldozatos istenke» (jir viné jiriy pupi, puri vine puriy pupi
II : 14.) gyanánt tisztelik, a mint erről az alább közölt rege bő
vebben szól.
Ajász-isten h i v a t á s á t világosan kifejezik hősénekének
következő szavai: ('Lakóhelyemen nyomorúságos subáju sok fér-
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fiam, sok nőm, kóros húskórja, beteg csont betegsége ha érinti, én
hozzám imádkozni jön . . . Szárnyas subám szárnyát [fogva], ujjaa
subám ujját [fogva] könyörögnek. Ha ragadós kór támadott: a.
ragadós kór ruhaszárnyától fölemelem őket; ha emésztő betegség
támadott: az emésztő betegség ruhaszárnyától fölemelem őket.
Bármilyen tájék lábkór érte, kézkór érte férfia, ha én hozzám kö
nyörögni jön : fölemelem; lábkór nélkül, kézkór nélkül, egészsé
gesen bocsátom el» (H : 3, 4.). Külön hivatása van a kardbálványnak, melynek Ajász-isten igézete ekkép szabta meg rendeltetését r
«Ha afféle Ínséges világ, afféle nyomorúságos világ áll be, hogy
valamely vidék felől had érkezik: kézsegítséget, lábsegítséget hadd
nyújtson (kat-antés, la'U-qntés oss vari! II : 15.).
Következők jutottak följegyzésre ez istenség t ö r t é n e t i
m y t h o s a i közül:
I. I f j ú k o r a . 0 egyike Numi-Tarém fiainak, de egy bácsi
jának (akita) mondott «Hét-jávorbika-bőrének-irhájából-készültruhát-viselő-öreg» (Sat-yár-sqw éariy-tail-qjka)
neveli. Ez nap
pal ki nem ereszti, éjjel ruhája szárnya alatt keblére fekteti.
Egyszer éjnek idején kioson a fiú, bácsija «tágas faluja, tágas
városa van előtte s a távolban vörösfenyők állanak*). E fenyőkre
fajdok szállanak, a fiú kis ijjával rájuk lő, de nem találja őket j
hanem a nyíl egy kis házikó tetejére esik. Innen egy leány jön ki,,
a fiúcskát nyilastul együtt megfogja s nem bocsátja el. A fiú ijesztésül kést ragad s nem akarva úgy megdöfi vele a leányt, az őbácsijának testvérét, hogy ez belehal. Ezután visszamegy bácsijá
nak ruhaszárnya alá s a reggel, bácsijának ébredésekor ott éri.
Jelenti egy apród, hogy a fiúcska az éjjel megölte gazdája húgát,
de majd hogy karddal szét nem aprítja őt az öreg, annyira hihe
tetlen előtte, hogy az éjjel a fiú kebléről távozott volna. — A leány
testvérei bosszúra gondolnak s hótalppal való tavaszi jávorvadá
szatra hívják az «öcsikét». Az öreg elereszti a fiút gyanútlanul.
A vadászok egy városba érkeznek, hol két leány behívja a fiút egy
házba, a várnak ajtaját s ablakait pedig lakatokkal bezárják. Hiába
kér a fiúcska enni, a leányok a vele jött férfiak oktatása szerint
minden ételt megtagadnak tőle. Egyszer csak két gyermek lép
hozzá: ((Nagybácsi, anyánk hív téged». «Ha én nekem testvérem
volna», felel a fiú, nevezetes hete lesz, híres hete lesz, mióta itt
ülök, azóta testvérem csak megtalált volna». Végre jelentik, hogy
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a férfiak már indulnak. Ezek neki valami hitvány hótalpakat s
ijjat adnak, de ő, miután az idősebbek előre mentek, e hótalpakat s
ijjat összetöri s fölkiáltván Arany-Kworész atyjához, tőle jávor
tehén lábszár-bőrével borított hótalpakat, sűrű szemű pánczélruhát, ezüstbojtú kardot s hét nyíllal fölszerelt tegzét kér. Miután
e holmikat megkapta, nagy hirtelen társai elé iramodik s.egy ki
bocsátott nyilával hét hősnek lövi által mellét. Miután ezeket így
megölte, várukat «hátzúzással, mellzúzássál zúzta széjjel» s e mű
veletektől «vérdühbe esett» (kelp-seyywné telilés I I : 24.). Se lát,
se hall, csak egyre öldököl. Egyszer csak öldöklése közben kezét,
lábát súlyosnak érzi: hát a bácsija s nőtestvére fogózkodnak beléje.
Evvel megszűnt hadakozni s Berjozov városa fölött (yalp-vs tdrmél),
Aj ász-faivá közelében szent helyet szerzett magának (II : 19—24.).
II. H a r c z a a K a z i m - v i d é k i n ő i b á l v á n y i s t e n s e g g e l . Ajász-falutól nem messze torkollik az Óbba ennek jobb
oldali Kazim (Kasém-ja, Ka3HMT>) nevű mellékfolyója, melynek
felvidékén van Kasém-tale% üs (KaSbíMCKÜi, vagy IOJIBCBCKÍH ropo.HOKT.) helység s ennek közelében a Kazim-vidék híres női bálványá
nak, 'Narés-naj ekwá, vagy más nevén Kásém-pupVekivá (Kazim bálvány asszony) szent helye. A hősének szerint (II : 5—9.), a
mint Ajász-isten egyszer «érett ribiszkéhez hasonló két szemével»
nézdegél, kelet felől ennek a Nyárész-asszonynak látja közeledni
hadi hajóját. A hajó Ajász váránál köt ki s a sok fegyveres szolga
kapaszkodik föl a parton. Ajász-isten «táplálékevő táplálékos el
méje)) akkép gondolkodik, hogy ily hadi népséghez fegyver sem
szükséges s puszta kézzel megy ki ellenfeléhez. Ököllel hadakozik:
az egyiket csapja, erre rogy le, a másikat csapja, arra rogy le,
«szedni való bogyókép szedegeti föl őket» a földről. Nyárész-aszszony könyörgőre fogja a dolgot, megfogadva, hogy «többé haddá
föl nem kerekedik». A nagylelkű győző erre nemcsak, hogy meg
kegyelmez életének, hanem miután az asszonynyal egy éjt s napot
vendégeskedett; szolgáló leánynyal, szolgalegénynyel fölszerelve
bocsátja vissza «karmos evetnek, fogas evetnek meg nem mász
ható várába». «Örvendő lábát, örvendő kezét emelte» Kazim
istennője, hogy épen haza érkezhetett s miután ajtótlan várába
két vaslánczon függő vasszékkel magát fölhúzatta, üdvözlet izenetével bocsátotta vissza Ajász-istenhez a melléje kíséretül adott
szolganépséget.
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III. H a r c z a a T é k - f a l v i
bálványistenséggel.
Ez esemény után «szent föld darabját)) továbbra üli Ajász-isten.
Hét Obkanyarulatán, hét taván keresztül, a mint nézdegél, egyszer
csak ismét hadi hajónak látja közeledtét. A mint a hajó közelebbre
jő, kiderül, hogy Tek-q,tér, a «vörös rókaprémes, fekete rókaprémes
férfiú», kinek mithikai személyével alább lesz módunk bővebben
megismerkedni, jött fegyveres erővel ellene. A mint emberei Ajász
vára révéhez megérkeztek, «éles hangú hangos kiáltást kiáltottak*)
s a mint a partra fölkapaszkodtak, ismét «éles hangú hangos kiál
tást kiáltottak)). Ez volt a harezra hívás jele. Ajász-isten «kardlapos jeles kézzel» megy ki ellenfeleihez, kiknek láttára rettenetes
haragra gerjed. A merre kardját viszi, «mint hegyi fű, mint erdei
fű hull a nép». Végre arra gondol, hogy kardját Tek-öregen töri
apróra; de ez is kegyelmet kér: «nyusztbőr-imádsággal, hódbőrimádsággal imádlak» — úgy mond — «bocsáss el engem szaba
don!)) Ajász-isten ismét nagylelkűen megbocsát ellenfelének s
Tek-öreg hadi népe pusztultával nem ugyan hajón, de róka alakjá
ban megint visszajut földére. Búcsúzása alkalmával Aj ász-istennek
ajándékozza kardját, ki ezt mindenelőtt leviteti a szent tóhoz, hogy
ennek vizével mossák le saját szolgáinak oda tapadt vérét. Midőn
a tiszta kardot elébe visszahozzák, látja, hogy ez valami különös
jeles «hegyes kard híres szablya» (taly^iy sir ej sijip nari II : 14),
ezért mondja rá igézetét: «Az ember korabeli, az ember idejebeli
világ beálltával ez a hegyes kard, híres szablya véráldozatot, étel
áldozatot fogadó istenkévé változzék!» Hogy minő rendeltetést
adott ezen istenséggé avatott kardnak, azt már fentebb említettük.
IV. A j u g r a i i s t e n s é g g e l v a l ó h a d i s z ö v e t s é g e .
A szoszvaföi (jugrai) «Tavi-hattyú, obi-hattyú fehérségű fejedelem »>
nevű bálványistenségnek hősi énekében (II : 138—156.) találjuk
Aj ász-istennek következő hitregéjét: A szoszvaföi fejedelemhős
bosszúból hadat indít az Óbba torkolló Szanjá folyó vidékének
fejedelme ellen, ki az ö egyetlen leányát elrabolta. A Szoszva
folyón tutaján lefelé hajózva, «vastestű hót apród legényével)) el
érkezik a Léplá-folyó torkolatához, melynek «örege», azaz bálványistensége, Lépla-sünt q,jka elébe jön s útjának czélja felől kérde
zősködik. A jugrai nem említi Szanjá urát, hanem Ajász-isten
meglátogatását vallja szándékának, kinek laka tényleg útjába esik
s kivel ez alkalommal megismerkedni akar. «Fehér vizű táplálékos
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Ob vizén» — úgy mond — «Ajász-isten öreget emlegetnek; igen
nagynak, igen hatalmasnak emlegetik; ezt a Numi-Tq,rém atyám
tól alábocsátott vasvégű szent kardocskámat ő vele megnézetni
megyek én». A Leplá-torkolati öreg kísérőül ajánlkozik s együtt
folytatják útjukat az Ob felé. Megérkeznek Ajász-isten szent nyíreshegyéhez s követek útján engedelmet kérnek arra, hogy az isteni
hőst meglátogathassák. Az utóbbi szívesen fogadja vendégeit, de
figyelmezteti, hogy itt «nyakas had, fejes had vár reájuk, a vas
testű hét apródlegényt mind megölik, csak a Leplá-torkolati öreg
fog megmaradni s akkor majd a szoszvafői hős sossél-állatos szeme
vize sírásban fog előfakadni». Az utóbbi kérőre fogja a dolgot:
«Lásd te, Ajász-isten öreg, ezen szent lombú nyíreshegyre atyád
téged igen hatalmasnak teremtett, hadd szerelnél te föl engemet
háterővel, mellerővelw. Miközben így beszélgetnek, a szoszvafői
hős hadi tutaját apró szilánkokká vagdalta már össze az ellenség,
hadi népét pedig leölték. A mint ez a pusztítást látja, «vasvógti
szent kardocskájátw ragadja kezéhez. Ajász-isten tartóztatja: ((Egy
magádban ennek a fejes hadnak, nyakas hadnak mit is tehetsz?!»
Felel amaz: «Ajász-isten, ha többet nem, legalább egy kezemet,
támogató apródlegényt hadd rendelnél mellém! Én ezt a sűrű
szúnyograjhoz hasonló nyakas hadat, ezt a sűrű bögölyrajhoz ha
sonló fejes hadat a hét réteges szent földbe verném le, ha csak
egy kis háterőhöz jutnék s egy kis mellerőt kaphatnék ! Ajászisten meghallgatja a kérést s ajtóőrző vastestű szent mepkw-jét'
adja melléje, hogy «háterővel, mellerővel» ez segítse. Vakon pusztít
a ménkw, «vaskardja hét legyintésével a hét kérgű szent föld hét
közébe verdesi le» az ellenség hadi népét. Végre «véres könnyei
törnek elő» dühében s magát a szoszvafői hőst, sőt Ajász-istent is
megölné, ha kardja közelébe érnének. De egyszer csak nyíl éri s
képtelenné válik a további harczra. Most a szoszvafői hős egymaga
folytatja a harczot, legyőzi s megalázza ellenfelét, a Szánjá vidéké
nek fejedelmét s aztán visszatér Ajász-istenhez. Szolganépség s
hajókészség hiján innen «fönn járó erdei szarka» alakjában kény
telen visszaröpülni hazájába, de öldöklő hadjáratáért meg is inti
a búcsúzás alkalmával Ajász-isten : «Bármerre levő leányos falut»
— így szól — «többé meg ne bánts, bármerre levő fias várost ne
rombolj; [mert] ha leányos falut, fias várost ezentúl is fogsz bán
tani, Numi-Tarém atyád elvégre rossz néven fogja venni».
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V. N ő s z e r z é s e , mely mythosról fentebb a szoszvaközépiöreg hitregéinek tárgyalásánál volt alkalmunk részletesen szólani.
GoNDATTi-nak amaz értesülése, hogy Ajász-isten hattyú alakját is
fölvehette (21. 1.) valószínűleg a menyasszony üldözése történeté
nek egyik részletén alapul.
A nagylelkűséggel párosult fényes hadi tettek e hitregéin
alapul Ajász-isten dicsőségének és hatalmának nagy híre, melyre
az énekek többször hivatkoznak. 0 «ének híresztelte énekhős,
monda híresztelte mondahős» (erV totné éry'-qjter, möjt-totué mojtqiér II : 10), «neves fejedelem, híres fejedelem*) (namiy qtér, sijiy
qtér II : 1.), kit égi atya «igen hatalmasnak teremtett igézetével))
(jaj-énné saka voriyV sátwásén II : 142.), a mint őt a földiek is
«igen nagynak, igen hatalmasnak emlegetik*) (saka jani lawéltawé,
saka voriy lawéltawé I I : 138), de «bármerre levő istennőcskét uraló
hét földrész terjedelmében, bármerre levő lábas isten, szárnyas
isten is Ajász-isten öregnek magasztalja)) ( yotaX ölné nájiy sat ma
janitél %otál' qlné la'üiy tqrémné, yotál qlné tquliy tárémné Ajástqrém ajkéi junitiamén II : 155.). Maga mondja magáról hőséneké
ben Ajász-isten : «Más-más vidékeken [is] hatalmas istenek, erős
istenek laknak; [de] én hét nyilas, hat nyilas fegyvert viselő férfiú,
magam fölött semmi szárnyas istent, semmi lábas bálványt nem
ismerek» (II : 4).
Nagy tekintélyének megfelelő a buzgó t i s z t e l e t is, melylyel hívei előtte hódolnak. «Ezen vize tágas, tágas Obom partján*
— így szól hőséneke (II : 3.) — «istennőcskét', istenkét uraló hét
vidék mind engemet tisztel (najiy-ke sat sam, q,triy-ke sat sam
pusén aném, sunsiánl); este követelt áldozatomat reggelre nem
halasztják, reggel követelt áldozatomat estére nem halasztják; egy
kötélre kötött hét áldozatot, hat áldozatot hoznak ők»! Ugyanitt
( I I : 16—18) részletesen van előadva egy ily á l d o z a t szertartása is: «Érett ribiszke két szemű [Ajász-isten], a mint hét ton
által, hét Obkanyarulaton által nézdegélek, ím egyszer csak hét
teli hajó jövetele látható. Hat hajómban csupa szarvas állatok
( = rének) állanak, hetedik hajómban tarka ló áll. Miután hosszú
ideig, rövid ideig jöttek, reves városom révéhez fölkapaszkodtak s
az állatokat fölhozták a partra. Az én ajtós házam ajtajának két
feléhez rénbikát, szarvasállatot kötni való erős kötéllel ide kötötték.
Most velük levő varázsoló emberüket íme varázsolni ültették. AjászNyelvtudományi
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isten öreg [erre] réülést bocsátottam reá, eljöttem hozzá s im mi
képpen szólok: Nyomorúságos subájú sok szegénykém, kezetek
ben, lábatokban tökéletesen egészségesek legyetek! Ezután egybe
kötött háromszáz szarvas állatotokat öljétek le, azután pedig ezt
a tarka lovatokat öljétek le, majd ezután egy akasztóíves hét üstöt
akaszszatok [tüz fölé] s én gőzölgő edény gőzét veszem, füstölgő
edény füstjét veszem. Azután e háromszáz szarvas állatom bőreit
újonnan nőtt ( = fiatal) kis fa ágára akaszszatok föl, ezen tarka ló
bőrét szintén oda akaszszatok föl! Numi-Szornyi atyátok jó szem
mel fogja nézni, Numi-Szornyi apátok kegyes szemmel fogja nézni.
Ezután a magatok lakta istennővel, istenkével levő házatok tájé
kára menjetek Tarém-raal (= isten nevében) két üdvözletem, há
rom üdvözletem kíséretében!» Mind ez isteni utasításokat a nép
végrehajtotta. Azután leeredtek a partra; a szent vízzel folyó szent
tó közepére a mint eljutottak, éles hangú hangos kiáltást kiáltot
tak: «Numi-Tq,rém atyánk kiáltásunk hangját hadd hallja meg,
Numi-Szornyi apánk kiáltásunk szavát hadd hallja meg!»
6. K a It es'-as sz o n y : Kait

é s-e kw á.

A vogul-osztják hitrege legelőkelőbb női bálványistensége
Kaltés, vagy Kaltés-ekwá, kinek méltósága kifejezést nyer abban
is, hogy nevét «Arany-Kaltés»: Sorúi-Kaltés jelzéssel is emlegetik
(I : 38.), a minő dicsőítést a hívek tisztelete külömben csak az égi
pár. (Numi-Sorúi, f!orúi-as, Sorni-Kworés, Sorúi-' Sis) s a Világ
ügyelő férfi (Sorúi-atér) neveinél alkalmaz. Szigvai vogul nyelven
e név változatát KEGULY Káltes, Káltes-ne alakkal írja, megjegyez
vén, hogy káltes ne tulajdonkép a «hajdankorbeli óriásnép öreg
asszonyainak*) a jelzése (fist elning alom porát jq.rkum mátám egvat),
de különösen, vagyis személynév gyanánt véve (mak Káltes), ő az
«istenanya» (tqrom-angu J,t.i.az «Arany-fejedelem nénje asszonya*
(sarnu ater agve egva). Az alsó-lozvai vogulban ma költés-jékwá,
vagy kiltés-jékwá, illetve kiltésiy jekwá olyan nőt jelent, ki fejken
dőjét hátul kontyba köti (parr kiltéstayji), mit voltakép KEGULY
idézett magyarázatával s AHLQVIST ide tartozó éjszaki-osztják kaldas-ayki «hebamme» adatával egybevetve jóformán vén asszonyra
vonatkozó kifejezésnek vehetünk, lévén az ily kendő viselet a koro
sabb nők divata. PÁPAI KÁROLY a Közép-Ob vidékén Kattas-ime
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alakkal hallotta a szóban forgó istennő nevét, melynek éjszakabbra
nyilván Kaltas-imi vagy Kaldas-imi ejtése van.
Nem egybehangzók a hitregék ennek a női alaknak az Égatyához való g e n e a l ó g i a i viszonyára nézve; de közösen vall
ják, hogy ő a Világügyelő férfi «nénje», még pedig «testvérnénje»
(jáx'-ayitd) a vízözön-ének szerint (I : 39), «nagynénje, nénikéje»
(akwd ekwd) EEGULY közlése s a Világügyelő férfi jugrai idéző igéje
(II : 322.) szerint. Hogy a Kaltés-ékwá-erV (IV : 322.) két válto
zata (IV : 210, 216.) egyszerűen dkw-erV «nénike-ének)> jelzéssel
ismeretes, nyilván annak jele, hogy valamint a Világügyelő Arany
fejedelemnek, Sorúi-qtér-nok rövidített jelzése: átér, a vele mythikus kapcsolatban levő női alaké is egyszerűen: dkw, azaz Ékwá-pV
piris akwd, az «Asszony-fia fiucskának nénije». A Világügyelő
férfinek PATKANOv-tól közölt irtisi-osztják hymnusában is szó van
amaz istenség egy nőtestvéréről (jiankem), kinek leírása és hit
regéje egészen Kaltés-hez illő (Irt. Ostj. I : 102., II : 184—7.).
Mindezzel egybevág a tűzözön-éneknek az a közlése, hogy SorniKaltés ópoly genetikus viszonyban leánya Sorúi-Kworés-nek és
Sorúi-' Sis-nek, mint a minőben Sorúi-qtér ezeknek fia (Sqrni-'Sié.
Sqrni-Kworés ekwái, ajkai' qle,i; Sqrni-Kaltéé, Sqrni-qtér dyijV,
piyV qúsei'J. De beáll a fölfogás eltérése a mythos ama későbbi
fejlődésű változatában, mely Kworés-t Numi-Tqrém atyjának s
emettől egészen különálló személynek magyarázza. Itt már Kworés
leánya, Kaltés, szükségkép az Egatya, Numi-Tarém t e s t v é r é v é
változik, mi azonban ellenmondásba ütközik az erről szóló közlés
ben is (II : 98), mert ugyanez a közlés Kaltéé-t Tapél-ajka =
Polém-tqrém nőtestvérének is mondja, ki pedig, mint fentebb lát
tuk, a köztudat szerint nem öcsese, hanem fia Numi-Tar ém-nok.
Másirányú fejlődése az eredeti mythosnak, mely abból indul ki,
hogy Kaltés-asszony Numi-Tqrém legkisebb fiának, a Világügyelő
férfinek «nevelő a n y j a » , melyhez t. i. igen közel áll az a módo
sulás, hogy Kaltés a Világügyelő férfinek a n y j a s következéskép
az Égatyának n e j e . Ezt a fölfogást találjuk a teremtés szent regéjé
ben (I : 32.) és GroNDATTi-nál, ki szerint KajiTticb TopyMfc csak
mellékneve Numi-Tqrém nejének 'San-Tqrém-nek (26. 1.). Minden
közlést egybevetve akkép fejlik ki előttünk a hitrege alapkópzete,
hogy Sorúi-Kaltés és Sorni-qtér e g y m á s m e l l e t t é p o l y
p á r o s a l a k o k , m i n t Sorni-'Sis és Sorúi-Kworés, az É g -
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a n y a és E g a t y a , kiknek szerepkörét is mindegyik a maga
nemének megfelelően átveszi. Kaltés csak olyan mythikus alak,
mint a hét tq,rém-ü, csakhogy nőben; ő ezeknek testvére, az Eg
atya egyetlen emlegetett l e á n y a . Hogy tényleg így s nem az
Egatya nejének, vagyis Sorúi-'Sis-sel azonos személynek ismerhette
a hitrege eredeti alakjában, mutatja, hogy a hitrege különösen ki
emeli, hogy az «Asszony-fia fiúcska» (Ékwá-pi piris), a későbbi
Világügyelő férfi, Numi-Tcfrém nejének gyermeke, de nem Kaltéúgyermeke, bár ez utóbbi neveli, mint «nénje, nénikéje». Az is
jelentős körülmény e pontra nézve, hogy Kal'és-nek a földön szent
helye és bálványa van, mi pedig a földre igézett tcfrém-íi&k tiszte
letének módja, míg az Egatya, mint fentebb láttuk, «őszfejű pár»
(sul puykpd kitt) alakjában nejével együtt él az égben, emezt kü
lön hivatással a földre nem küldötte, magától el nem választotta;
ellenben igen természetes, hogy ép úgy mint fiait,leküldötté leányát
is a hozzá illő különös hivatással az emberiség szolgálatára. Ep
ily kevéssé tekinthető a hitrege eredeti tartalmának az a felfogás,
mely Kaltés-ben az Egatya testvérét véli, bár e mellett tanúskodik
látszólag az akw jelzés, ha t. i. ezt legszorosabb jelentésköre («az
anya idősb nőtestvérei)) értelmében veszszük. Igazoltuk ugyanis
fentebb, hogy az Egatya mellett a hitrege kifejthető eredeti alakjá
ban nem ismer egynemzedékű testvéralakokat, másrészt a köz
beszédben akw nemcsak épen a «nagynénét» jelenti, hanem általá
ban «nénikét, anyókát, idősebb nőt».
Kaltés-Ojsszcrny s z e n t h e l y e az éjszaki Szoszva alvidéki
«Kis-Szószva» (Mán-Ta'it) nevű nagyobb mellékfolyójának forrás
vidékén, nem messze az Ob mellett fekvő IIIepKaJibCKoe egyházas
falutól, Jelpiy-paul-ba.n van, melyet oroszul az Ő neve után KajiTBICMHCKÍH (vagy: KojiTbicbaucKia)ropTbinéven ismernek. Bálványá
nak utánzatai, úgy látszik, másutt is találhatók; mert a Szoszva
vidékén úgy értesültem, hogy a felső-szószvai Xal-paul-b&n is van
Kaltés-bálvánj. Az egyik «anyóka-ének» (IV : 217.) szerint a 'Sinsér-ja forrásvidékén egy «rénbika- nyelv keskenységű láp», czirbolya- és vörösfenyves szomszédságában, «vasijj terjedelmű nyír
erdővel borított földfoktól körülvéve» állna az «anyóka» (akw =
Kaltés) laka; de az említett folyó földrajzi fekvéséről semmi érte
sülésem nincs. Ep ily homályos előttem a másik «anyóka- ének»
hely-meghatározása, mely szerint az «anyóka* a Ma'tssir-ja
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(Mézszerű folyó») partján levő «héjas czirbolyamogyoró-szem nagy
ságú házában» lakik. A szent rege szerint Tari-peé-nimal'á-sqw, a
későbbi Yilágügyelő férfi, nénje-asszonyának (akwá ekwá I : 7.)
laka az Ob partján egy meredek hegyfal ormán (Ás vatat nultán
puykét (I : 6.) van, hol három nyárfa áll. Midőn az ifjú hős arra
vetődve egy nyárfa levelét nyilával átlőtte, előtermett az asszony s
azért pirongatta, hogy a ((fekvésre való subabőrét» lőtte át.
Kétféle alakban mutatják elénk Kaltés istenasszony k ü l s ő
m e g j e l e n é s é t a hitregék: az egyikben ifjú, viruló szépségű
hősnő, a másikban öreg anyóka. A «Kaltés-leánj nászregéjében»
mint menyasszony «eleven nyuszt-, eleven hód-hajfonatos nő»
(liliy no/s, lilip vj sdipa né II : 300), «egyik hajfonatán eleven
nyuszt hág föl, másik hajfonatán eleven hód száll alá» (II : 301.).
A vízözön-ének szerint midőn «Arany-Kaltés hajfonatát szétereszti,
egytorkolatú hét Ob-folyam folyamlik, egytorkolatú hét tenger
merül föl; az ő hajfonatából bontakozik ki a nap s onnan merül
föl a holdvilág)) (I : 39, 65.). A PATKANOV irtisi-osztják népköltési
gyűjteményében közölt Pairayja-hjmims szintén kiemeli ez isten
ség, vagyis a Világügyelő férfi testvérének 40 ölnyi hosszú hajfonatát (neda-jon tet sevep nai, jiankem II : 184.), melylyel emez
öccsét egyszer egy 40 öl mélységű veremből szabadította ki. —
Más képpel jelentkezik Kaltés az «anyóka-énekekben*, hol a ((meg
telt ház belsejéből poczakos törzsökét vízi hód, erdei hód [vonulása
módjára] vonszolja» (IV : 221—2) s «arczának sok piszokját sok
számmal csókolgatják a falu asszonyai(IV: 223). GONDATTI értesülése
szerint is (27. 1.) «öreg asszony képét viseli, ki czobolybőrökből
készült köpenyben jár és selyem kendővel takarja fej ét». A fent
idézett nyelvi adatok szintén az öreg nő képére utalnak s bizonyára
ily ábrázatú bálványa is.
T ö r t é n e t i h i t r e g é i t a következőkben foglalhatjuk össze:
1.2£<xZtés'az«Asszony-fia f i ú c s k á n a k » n e v e l ő a n y j a
l e s z . Numi-Tqrém — így beszéli a felsőszoszvai rege (II : 98—
99) — haragra gerjedvén neje hűtlenségén, ezt háromszor háza
padlójához vágta, aztán azon a nyilason, a melyen lefelé szokott
nézni, ledobja a földre. Kaltés-asszony égi lakából egyszer csak
lefelé hallgatózik, hát hallja, hogy valami gyermek sírdogál. Neki
is van «lefelé néző nyilasa» (jolaX susné as), a mint ezen alátekint,
látja, hogy Numi-Tq,rém neje az Ob partjára esett s a jobboldali
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hónalján két bordája kitört. Aranyos kezű-lábú gyermekét, az Egatya legifjabb gyermekét, megszülte az asszony estében, de maga
tehetetlen s a gyermek ápolás híján sírdogál. Megérti a helyzetet
a jólelkű Kaltéé s annyira megesik a szive a szegény gyermeken,
hogy miatta leszáll az égből s itt a földön fölneveli. Ez a nevelt
fia az Ékwd'pV pirié, az «Asszony (t. i. Kaltéé-Rsszony) fiának» ne
vezett fiúcska, kit, mivel gyámanya, illetve nénije (akwa ekiva)
három kárászhallal táplált s nevelt föl, egy lozvai közlés szerint
a három kárászhallal nevelt férfiúnak)) (yürém tür-%ul janmeltém
yum, Ékwa-pi piris) is neveznek. Ez a gyermek lett idővel a
Világügyelő Arany-fej edelem.
GONDATTI (27. 1.) a következő változatban hallotta az itt tár
gyalt regét: Az Egatya neje 'Sáií-Tqrém, vagy más nevén Kaltéétqrém, miután férjét már hat fiával megajándékozta, szerelmi vi
szonyt kezdett az égi szolgák egyikével. Megharagudott ezért NumiTq,rém s ledobta az asszonyt az égből, ki estében szülte meg később
világügyelő tisztségre jutott gyermekét. A KajiTHCbíracKia ropTH
falu közelében ért le a földre, miért itt is telepedett meg 8 nevelte
gyermekét, ki később az Ob vidékre költözött Trojiczkoje egyházas
falu környékére. Büntetésül hűtlenségeért megtiltotta nejének az
Egatya, hogy visszatérjen az égbe, de nem akarván őt végleg el
hagyni, arra határozta el magát, hogy maga látogat el hozzá koron
ként földi száműzetésének helyére.
II. Kaltéé h ő s i k a l a n d j a i a z A r á n y-f e j e d e 1 e mm e 1. A tűzözön-ének elbeszélésében (II : 38.) Arany-Kaltéé és
Arany-Fejedelem, mint testvérek, Ar&ny-Kworés és Arany- 'Sis szü
leik mennyei lakában élik ifjúkoruk boldogságát. Kaltéé gyönyö
rűségére «a ház mögött álló aranyos levelű, aranyos ágú nyírfára
aranyos szárnyú, aranyos farkú hét kakukmadár száll. Hét éjen át,
hét napon át énekelnek; éjjeli vigalmuk el nem múlik; mintha
tiszta ezüsttel, mintha aranyos ezüsttel ömledeznékw szájuk ékes
szava. Asszonyuknak «széles e világon élő Ínséges bocs-korú, ínsé
ges subájú emberkéi ennek az éneknek hatalmánál fogva élnek»
(I : 39—40.). A mint így élnek, egyszer csak meghalnak a nagyon
elaggott szülők. A fiú atyját, a leány anyját temeti. Kaltéé hét
kakukja közül egynek fölszakította a hasát s abba zárta anyja tete
mét (I : 41.). Nincs ezután a gyermekeknek maradása az ősi ház
ban ; «úrasszonyok lakta, urak lakta vidékeket» látogatni hajtja őket
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vágyuk. Táltosparipát kell e végbőrelőszerezniök s ennek Kaltés
okossága találja meg a módját, ki t. i. azt tanácsolja öccsének,
hogy ássa föl szüleik istállójának omladékát s ott majd ráakad a
keresett lóra. Midőn a fiú a kiásott s földdel borított csikótetemet
nénje elé viszi, Kaltés ezt olykóp hozza új életre, hogy egyik olda
lán tóvizzel, másik oldalán Obvizzel mossa le róla a rátapadt
szennyet (I : 42—43.). E lóra ülnek föl most mindketten, mely
két ég közé emelkedve egy pillanat alatt távoli égtájra röpül el
gazdáival. További útjaiban és vállalataiban is többször nyer az
Arany-Fejedelem Kaltés nénjétől bölcs tanácsot és útbaigazítást.
Midőn amaz kétségbeesik a tűzözön pusztításainak láttára, Kaltés
figyelmezteti, hogy egy hétrétű nyárfa-hajóban mégis megmene
kült egy emberpár (I : 47, 67.). Kalandozásaik közben olyan vár
hoz jutnak, mely föl van ugyan szerelve mindennel, de emberi
lélek nincs benne. Kaltés itt arra inti öccsét, hogy el ne árulja őt
az esetleg jelentkező házigazdáknak. Ez utóbbiak csakugyan elő
jönnek rozomák, farkas és medve képében, az Arany-Fejedelem
mulatságba bocsátkozik velük, s e közben megfeledkezve az inte
lemről, künn várakozó nénjére hívja föl a vitézek figyelmét. Most
ezek behívják Kaltéé-t a lakomához, de baj fejlődik a dologból;
mert az Arany-Fejedelem ott hagyva lovát, nénjét, egymaga indul
világgá, Kaltés pedig megtámadott becsületének védelmére küz
delembe kénytelen bocsátkozni vendéglátóival. «A hosszú farkú
hősök mind az utolsóig elpusztultak)), várukba pedig maga Kaltés
telepedik ( 1 : 64). Itt találja őt hosszú idők múltán visszatérő öcscse,
kivel a viszontlátás után újból visszatér a szülék mennyei lakába.
Kaltés megtalálja itt kakukjait s felszakítván egyiknek belsejét,
«Arany-'$is anyja ím ott fölül» (I : 65.). Arany-Fejedelem is föl
támasztja halottaiból Arany-iCwores atyát s a szülők most nagy
vigalom után gyermekeiket két arany bölcsőbe fektették s hét
rojtos ezüstlánczon bocsátják alá mai lakó helyükre, a földre
(I : 67.).
Mint fentebb jeleztük, a szent rege is megemlékezik a későbbi
Világügyelő férfinek egy nénijéről (akwa ékwá I : 7.). Ez szintén
segítségére van az ifjú hősnek vállalkozásaiban; így mindjárt útja
elején, midőn tudtára adva, hogy a neki szánt nőt elrabolták, két
élű kést, vasból való ölyvbőrt, nyúlbőrt, egérbőrt és csukabőrt
bocsát rendelkezésére, mely varázsszerszámoknak később az ifjú
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kitűnő hasznát látja. Ugyanekkor czélszerü tanításokkal is ellátja
s megengedi, hogy szükség esetén őt «idézze», csupán azt kötve
ki, hogy ne «erősen idézze», hanem ((lassacskán emlegesse». Kerül
is erre alkalom, midőn a hős a folytonos esapkodással egymásba
csavarodó harmincz nyárfa egyikén állánál fogva megakad s mint
nénje előre megmondotta, «alá nem juthat, fölfelé nem jutható.
Idézi most nénjét, de nagyon. Hirtelen dörgéssel, három szárnyas
ló hátán jelenik ez meg a baj színhelyén s legelőbb is azt veti idé
zője szemére, hogy miért idézte oly rögtönösen. «Mi lelt öcsém
(apikicé)?» — szól — «Éppen thea mellett ültem s [a rögtönös
idézéstől] a theacsészék ízré-porrá törtek össze!» Körmei közé
fogta eztán a harmincz nyárfát s miután kettétörte, így szólott:
«Az ember korabeli, az ember idejebeli világ fog beállani; micsoda
ember lesz majd képes rajtatok keresztülhatolni?!)) A mily hir
telen érkezett, oly hirtelen tűnt el ezután (I : 15—16.). — Bár a
rege vége (I : 32.) a Világügyelő férfi anyját, Numi-Tq,rém nejét
mondja Kaltés-nek s e szerint az itt említett «nénét» nem tarthatja
az utóbbival azonos személynek, mégis hihető, hogy az itt közölt
regerészlet az előbbiek sorozatához, vagyis a Kaltés-regékhez tartozó.
III. A Ka It és-l e á n y n á s z r e g é j e (Kaltés-ayi viné
möjt) BEGULY hagyatékában egészen különálló, kerekded elbeszé
lés (II : 294—310.), melynek rövid tartalma a következő: Az ifjú
«fejedelemhősnek» (átér) «nőjáró nős vidéket» keresni támad le
győzhetetlen vágya. Anyja nem tud számára tanácsot. Egyszer
azonban, midőn vizes vedreivel a forráshoz érkezik, a víz fölfreccsen
feléje. Álmélkodva áll az asszony, mire a forrás megszólal: «Te
ugyan én belém mit nézel? Nézz az Übon fölfelé, nézz az Obon
lefelé!» A mint körülnéz, deres orrú holló jön feléje, fejedelmi
ifjúvá változik, kiveszi fejszéjét, szárcsontjából egy darabot levág,
a kövön négyszögletesre faragja, tegzóből tollas nyílnyelet vesz elő,
a csontot nyílként beleteszi, ijjára helyezi, a kőbe lövi, a csontnyíl
fennakad. Midőn tovább megy, így szól az asszonynak: «Fiadnak
ezt az izenetet vidd, ha az én istenkei hét, ördögi hót fogásomból
telik (pwpV sat, kul' sat pisém-ke joyti), hadd jöjjön az én utam
hosszában nőjáró nős vidéket keresni; ha az én istenkei hét, ör
dögi hét fogásomból nem telik, ne jöjjön !» — Nem szívesen, de
utóbb megmondta mégis az anya a hallott üzenetet fiának. Ez ki
ment s a hollóból átváltozott ifjú dolgait ismétli. Miután az ő láb-
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csontjából faragott nyíl is megakadt a kőben, vezető társát követi
útjában. A mint mennek, társának az egyik lába hótalpastul le
szakad s úgy elmarad. Neki is leszakad az egyik lába hótalpastul
s elmarad. Majd ily módon szakadnak le egymás után s maradnak
e\ a két ifjúnak külön-külön az egyik kezük, a másik lábuk, a má
sik kezük, derekuk, végül csak fejük koponyája gurul. A koponyák
legördülnek egy kovácsműhelybe, a kovács kohóba veti, megtüze
síti, vasfogóval vasüllőre helyezi, kalapácscsal üti. A koponyák
kisikamlanak, az ajtón kigördülnek, a derekhez érkeznek, ez hozzá
kapcsolódik, az egyik kézhez és lábhoz, majd a másik kézhez és
lábhoz érkeznek, mind összekapcsolódik, épekké válnak. Erre egy
nagy ház jelentkezik, a KaUéé-ék háza. A mint belépnek, vízbe
sülyednek, a ház egész nagyságában szél hullámozta vízhabbal
egyre forog. A nép hálóvarsával, keczével, gyalommal, halászósövénynyel halászik, tokhalat, nyelmalazaczot fognak. A vendég
rekeszben egy öreg asszony s egy öreg ember, a leány szülei ülnek.
Az öreg asszony haja megőszülve olyan mint a nyúlbőr, feje fekete
sas-fészekkel van megrakva. Az öreg ember haja sárga, feje turujsas-fészekkel van megrakva. Egy nő, a menyük, állatbőröket varro
gat, férje, az öreg pár fia, fekszik. Megböki a varró asszony késével
férjét, hogy ébredjen s készítsen a vendégeknek ennivalót. Ez fel
öltözik, fölrakja hótalpait, előszedi ijját, nyilát s aztán két felé
vonja anyjának, az öreg asszonynak száját, abba belemegy s hó
talpastul eltűnik benne. Hosszú, vagy rövid idő múlva egyszer
csak az öreg ember ásít, a szája tágra nyilik, a vadászó fiú hótalpa
onnan tűnik elő, majd kiugrik s egy hároméves jávort elevenen
összekötözve, egy lapátnyélre akasztva hoz elő. Levágják a jávort,
megfőzik s a vendégek elé adják. Az ifjú vár. A házi gazda szól:
«Te mit vársz még? Ha tányér végibe, csésze végibe való társat
(t. i. feleséget) akarsz, eredj ki, hívd be!» Kimegy, senkit sem lát.
A mint belép, haját fölfelé húzzák. Fölpillant: eleven nyuszt-,
eleven hód-hajfonatos nő ül itten; egyik hajfonatán eleven nyuszt
hág föl, másik hajfonatán eleven hód száll alá. Ez volt a Kaltésleány: fél kezénél megfogta, egy tányérhoz telepedtek. Néhány
napig vendégeskedtek, aztán ipja hozománynyal szerelte föl s az
ifjú pár elutazott. — További folytatásában azt beszéli el a rege,
hogy a Városi-fej edelem-öreg fiának (Üsiy-qtér ajka pl') szintén
vágya kerekedett a nőjáró nős vidékre s nagyon unszolta társát,
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hogy vigye el őt is oda, honnan ő nejét szerezte. Ez hiába intette
a nagy veszedelmekre, a fejedelemfi nem tágitott. Sok ügygyelbajjal csakugyan eljutottak az előbb leírt csodás házba; de a nő,
a melyhez a fejedelemfi jutott, «foga, körme veszett boszorkánynő»
(puyka, kwonsa yqlém por-ne II : 307.) volt, melyet elvitt ugyan
házába, hanem köszönet nem volt benne. A két vőhöz eljött az
ipjuk látogatóba. Távozta után pár nappal keresi a Kaltés-íéi]
sógorát, hát a Városi-fejedelem-öreg városa egészen föl van
emésztve a tűztől, csupán az üszkös fadarabok láthatók. Hírt visz
a dologról ipjának, mire emez a következőkép válaszol: «Egykor
ha az ember korabeli világ fog támadni, az embernek fia istenkei
hét, ördögi hét fogásomat keresve ne erőlködjék! További élet
fényes napjait megélni ő (t. i. a fejedelemfi) nem akarta» (II: 310.).
IV. Kait és- a s s z o n y l á t o g a t á s a f i a i n á l . PÁPAI
KÁROLY följegyzése szerint az obi osztjákok három fiát ismerik
Kattas-ime-nek, ezek: Ju/sem-%u, Jem-vas-ige (= medve) és Urt
( = Átér, Világügyelő férfi). Kaltés-mszony három fiáról tudnak a
medveünnepi színjátékok során előadott «Kaltés-», vagy «anyóka
énekek)) (Kaltéé-ekivá érV, akw-érV IV : 222, 210.) is, mely énekek
az «anyókának* fiainál tett látogatását tárgyalják. Kikél e végből
«héjas czirbolyamogyoró-szem nagyságú házából» s tutajt szer
keszt. Az egyik változat szerint harmincz gerendából van ez össze
róva (IV : 211.), a másik szerint pedig olykóp készült, hogy az
«anyóka», «ha levelet talál, egy helyre helyezi; ha füvet talál, egy
helyre helyezi: récze nagyságú, lúd nagyságú tutaját így készíti»
(IV : 217.). A «réczebél, lúdbél módjára kacskaringó)) 'Sinsér-ja
folyó hosszában halad aláfelé az anyóka, míg egy folyóvonal végén
falu látszik. «Feketerécze vízi röptével röpül oda» a tutaj, mert e
hely az idősb ifjú lakóföldje. Messziről fölismerszik a «neves úr
lakóháza*), melynek mögében «ezüst bojtú bojtos nyírfa termett*)
(IV : 212.). Az idősb meny «atyja házából kelengyekép hozott,
színe-fénye érintetlen szép selyemöltőjét ölti vállára, ezüst bojtú
bojtos kendőjét teszi a fejére»> és sok néptől kisérve «vékony inas
keze száránál fogva, csikóló szép vezetése módjára vezeti föl az
anyókát» (IV : 213.). «Teli falu sok nőcskéje arczának sok piszok
ját sok számmal csókolja» (IV : 223.). Midőn a házba jutnak,
(•leánynak gyönyörűséges, fiúnak gyönyörűséges üdvözlettel)) lép
nagy fia elébe. «Mindenféle nyusztfészekbe, hódfészekbe ültetik;
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mindenféle sörös étellel, mézes étellel» vendéglik (IV : 213, 224.).
«Egy fogyó holdbeli, telő holdbeli kerek héten át nézi az anyóka
a csikózsirral bőséges tál csikózsir-bőségét» (IV : 213, 218.), míg
végre középső fiát látni kerekedik vágya. Most «színefénye érintet
len jó posztóval öltöztetik föl, színefénye hímzett selyemkendőt
raknak a fejére», «madárköltöző déltáj széléről szerzett szőre pré
selt drága ruhát tesznek a vállára; vállra nem férő holmiját a
fejére nyomkodják, a fejére nem férő holmiját a vállára nyomkod
ják)) (IV : 224, 220.). Ezután lekísérik tutajához, «teli falu sok
nőcskéje, sok fia nyüzsög vele», «poczakos törzsökét vízi hód, erdei
hód [vonulása módjára] vonszolja» (IV : 224, 221.). flLeánykorbeli
hosszú korra, fiúidőbeli hosszú időre szóló üdvözletet hagy az
anyóka hátra» (IV : 216.). Eljut a középső, majd innen az ifjabb
fiához, kik szintén a leírt vendégszeretettel fogadják. Miután így
látogatásait befejezte, visszatér az anyóka a maga lakóhelyére.
Történeti mythosra való utalást látszik magába foglalni a
Világügyelő férfi jugrai hymnusának az a helye is, melyben Kaltésről, mint ezen istenség nénjéről (akivá) van szó, ki az ő aranyos
süvegét és rojtos nyergét készítette s ki itt sőt pupV larpi naj «hét
istenkét szerző (?) asszony» dísz jelzővel van említve. E jelzőhöz
a közlő megjegyzi, hogy: Kaltés-ékwá sőt pupV sőtés, töná sőt pwpi
larpi nőjV láwawé «Kaltés-asazony hét istenkét teremtett igézetével;
ezért nevezik sat pupi larpi asszonynak*) s nyelvi magyarázatkép
a homályos larpi szóhoz még a következőt csatolja: Tq,rém sati
(3aTBopiiTT)), Kaltés-ekivá larpi, larpiti, sat pupi' larpités «Tarémról azt mondjuk, hogy sati ,teremt' (t. i. igézetével); Kaltés-x'ól,
hogy larpi, vagy larpiti, hét istenkét szerzett (?)». Minthogy azon
ban e szóban forgó epitheton változata a Világügyelő férfinek más
helyről közölt hymnusában sőt-tarém jisi-náj (— «hét istent-[szült] asszonyw) alakkal ez istenség anyjára vonatkozik (II : 315—6.), ki
ugyané hymnusban még mint a föld előbuktatója is szerepel (II :
311), igen lehetséges, hogy a Kaltés-re alkalmazott itt idézett jelző
csak átvitele az égi anya dísznevezetének az ő leányára, mit jól
megérthetünk, ha számba veszszük, hogy Kaltéé örökölte anyja
egész kultuszát és hatáskörét is.
H i v a t á s a ugyanis a szülés gondozása s az emberi sors
(gazdagság vagy szegénység) s életkor megállapítása minden egyes
személyre vonatkozólag (GONDATTI 27. L). «A más állapotban levő
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nó» — mondja egy néprajzi közlés (IV : 405.) — «Kaltés-asszonyhoz
imádkozik, hogy egészségesen tartsa meg s valami büntetéssel járó
vétségbe ne essék (mat nakné-sipné ul voss páti) gyermeke meg
szülésének idején. Az áldozó áldozatkép rénszarvasból ezüstöt
,kötf (qln néji t. i. ajánláskép kendőbe) s kendőt ,helyez' (tq,r pini
t. i. az istennő bálványához))). Az ember számára istenileg kisza
bott életidő vége a Kaltés laum sőrém «a Kaltés rendelte halál»;
erről beszél a szigvatorkolati istenke, midőn betegét meggyógyít
ván avval a hírrel bíztatja, hogy «Kaltés rendelte halála elérkeztéig többé nem fog betegségbe esni» (Kaltés laum sormén joytnénémos vassV aumné at pate'in II : 261.). Hogy fontos ügykörét Kaltés
kellőleg elláthassa, az Egatya rendeletéből író deákok állanak ren
delkezésére, kik mindent följegyeznek, a mit az istennő szól. Mind
ezek alapján érthető az a nagyfokú tisztelet is, melylyel hívei, kü
lönösen a nők, előtte hódolnak s szent helyét a legtávolabbi vidé
kekről is fölkeresik (GONDATTI 27. 1.). A hol a keresztény tanítás
nagyobb hódítást tett, pl. a Lozva középvidókén, Kaltés-t Sz.
Máriával azonosítják, mivel egybehangzó, hogy ugyanitt Kaltés
nevelt fiát, az ékwá-pl' piris-t a gyermek Krisztussal vélik azonos
személynek.
Az irtisi osztjákok hitregéje szerint Pairá/tá ( = Világügyelö
férfi) nőtestvérének az a hivatása, hogy a költöző, különösen lúdféle madarakat délvidéki tájukra el- és onnan visszakísérje, a mint
erről a Pairáytá-hymrms is megemlékszik (PATKANOV I : 102, II :
185—6.). Kapcsolatban van e felfogás a «Lúdfejedelem» (lünt-atér)
mythosával, melylyel alább a Világügyelő férfi hitregóinek tárgya
lásánál foglalkozunk bővebben.
Kaltés mythikus lényének alapképzetére érdekes világot vet
e névnek alkalmazása a regghajnali medveköltő-ének következő
verseiben:
Uj at étén tauláné jui-palt

«Allatot» ( = medvét) megillető
öt éjjeled eltelte után
Xoli-Séri sáriikén yq,tlané-müs
amint Reghajnal anyácskád ki
világosodik,
Xoli-Kaltés sánikén yq,tláné-müs
amint Reg-Kaltés anyácskád ki
világosodik,
jani' tq>rém ta'ilél voss mastawén, nagy isten ruhájával ruháztas
sál föl,
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jani' pupi' ta'ilél voss mastawén i
%qltal qlné tür-tép sunin pürin
sáninné voss jojtyati !
yqltal qlné As-tép sunin pürin
asénné voss joytyati 1
'"(111:192—3.).
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nagy bálvány ruhájával ruház
tassál föl
ki nem fogyó tavi eledelből álló
dús áldozatlakomád
hadd jusson anyádnak (t. i. Kalíes'-nek)!
ki nem fogyó obi eledelből álló
dús áldozatlakomád
hadd jusson atyádnak(t. i. NumiTfrem-nak)!

Kiviláglik t. i. innen, hogy Kaltés — seri «hajnal», vagyis
hogy ez istennő ép úgy személyesítője a «hajnal o-nak, mint NumiTqrém &z égnek és Joli-Tqrém a földnek. Ugyané medveköltő
éneknek más helyein is szó van a «regghajnal-hajfonatos (== suga
ras) fejedelmi asszony anyácskáról)), ki e szerint nyilván nem más
mint Kaltés. így midőn a medvét ekkép költögetik : «Vastag gyö
kerű gyökeres álmot hosszú, vagy rövid ideig fogsz-e még aludni
(feküdni)?! Regghajnal-hajfonatos (— sugaras) fejedelmi asszony
anyácskádnak fölkeltét hogyan nem látod (yoli-séri sa'ipá naj sá
riikén nqny-kwálmá ywmté at va'ilén)?\ (III: 189—190). Szintígy
a következő énekrészletben: «Állatocska, állatocska, ébredj föl,
serkenj föl! A regghajnal-hajfonatos fejedelmi asszony a te anyád
íme a magas fa ágernyőjére jutott, az alacsony fa tetejéig emel
kedett)) (yoli-séri sa'ipá náj-sánin kars jiiv lapin ti pats, talkwé jiw
talyén ti lapés) = «a fák tetejét besugározza a kelő nap» (III :
188.). Folytatása e verseknek: «Állat, ébredj föl! Állat, serkenj
föl! Azelőtt [életed] hátrahagyott részében, magadformájú égbe
tetszett szent állat, magadformájú álomtalanul élő jó állat, egyik
fél ,hajfonatod' ( = szemed) TqréniYa, (== az égre föl) ,fonódott'
( = tekintett), másik fél ,hajfonatod' Kaltésra. ( = a kelő napra,
oldalt) ,fonódott' (akw( pöl sayén Tqrémné saiyatés, akw pál sayén
Költésén saiyatés): most pedig vastag gyökerű gyökeres álmot,
hét ,állat-álomnyi£ hosszú álmot hosszú, vagy rövid ideig fogsz-e
még aludni?!» (III : 188—9.). Ezek után érthetjük meg jól a tűzözön-ének ama szavait, melyekkel Aiany-Kaltés-TŐ\ azt mondja,
hogy midőn «kikél a házból s hajfonatát szétereszti . . . az o hajfonatából bontakozik ki a nap, az ő hajfonatából merül föl a hold
világ)) (taw saydnél yqtél pokapi, taw sayanél et-pos yulili I : 39.).
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A mit t. i. az ének itt mond, nem más a fentebbiek szerint, mint
hogy a hajnal pírjából kél elő a nap.
A mi magának a Kaltés szónak eredetét illeti, talán nem
csalódunk, ha ezt ugyanott keressük, a hol a kivorés, pupi és kul'
mythikus szavakét találtuk, vagyis a permi nyelvek terén. Alapot
ad e föltevésre a votják (Glaz.) Kildis-in = Sar. Kilóin, Mai. Kilóin,
Kaz. Kelcin mythikus név, mely az imádságok elején, az istennevek
elősorolásában szokott előfordulni (így: ósta Inmará, Kildisiná !
vagy ósta Inmará, Kildisiná, badgim Midorá, Vorsudá!) s vilá
gosan taglalható kildis in=«teremtő (vagy: termékenyítő) ég (vagy:
isten)» szavakból álló összetételnek. Maga a kildis is használatos
az Inmar istennév jelzője gyanánt, így: $ec siéim pudo kildis-vordis Inmará/ «hétféle jó lábas jószágot teremtő-fölnevelő istenem!»
,gec siéim ju-puy kildiú-vordis Inmará !' «jó hétféle gabonafőt teremtő-fölnevelő istenem!» ,osto Inmará, kildit'á-vordisá' «uram
istenem, teremtőm-fölnevelőm!» (1. Votj. Szót.) s nyilván ilyen
bővebb kifejezésből alakult az efféle drü-kelcin = ju-kildis in «a
gabona őrszellemew (— «gabonát előhozó v. teremtő istenség»),
Mu-kildisin Mu-kilcin «a föld istensége» (= «a földet előhozó
istenség*)). Az utóbbi mellett ez a teljesebb jelzés is igazolható :
Mu-kücin-mumi (== muéem-mumi) «földanya», mely arra vall, hogy
ez esetben a kilcin női istenség. Igen tanulságos ugyané szem
pontból a GAVEiLov-tól följegyzett következő szólás: Kildisinéurás-dorá vetlini = «Kildisin útjára menniw, mit akkor alkalmaz
nak, midőn az újszülött gyermek anyjához a szomszédok süteményt
és lepényeket visznek kedveskedésül. Kitetszik t. i. ebből, hogy
Kildisin a s z ü l é s é s t e r m é k e n y s é g i s t e n s é g e , tehát
ugyanoly hivatású, mint
Kaltés-a.eezony.
Még egy idevágó permi-zürjén adatot is találunk WIEDEMANN
szótárában, ezt t. i. kildas-pas «geb urtsfleckw (pas «fleck») mely
nek előrésze mint a közönséges zűrjén -as nomen verbale képző
vel alkotott szó érthető a votják Mid- ((teremtődni, létrejönni, ke
letkezni; teremteni, létrehozni, rendelni)) ige mellett. Mindezek
alapján tekintetbe véve a zűrjén pizan «asztal» és ennek átvétele
a vogul pásén, KV. pásén «asztal» szók első szótagbeli magán
hangzójának (nyilván a régi zűrjén ejtésen alapuló) viszonyát, bíz
vást vélhetjük, hogy a Kaltes-tqrém (vagy: Káltés-t.) csak a Kildis-in átvétele, illetőleg az utótagban fordítása, természetesen nem
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közvetlenül a votjákból gondolva az átvételt, hanem a permiség
ből abban a korban, midőn az ősi pogány hitvilág eszméi és val
lási gyakorlata itt is éltek. Az AHLQViST-féle Kaldas-anki adat
előrészéhez, melylyel a vég-mássalhangzó írása tekintetében PÁPAI
KÁROLT Kattas-ime adata is egyezik, jobban illik a zűrjén kildas
képzés, mert a kildis megfelelése gyanánt az osztjákban is -s
(nem -s) véghang volna elvárható. A Kaltés kimutatott «hajnal »féle mythikai értelme megegyezik avval, hogy Kildisin a votjákban
Inmar ( = «óg; isten») és Kwaz (= ((időjárás; levegő») társaságá
ban szerepel, tehát nyilván szintén valamely látható égi jelenség
személyesítése lehetett, midőn képzete még élénkebb volt a nép
hitben.
Van még egy körülmény, mely arra utal, hogy a Kaltésmythos és -tisztelet eredeti területét a permi népek közt keressük
s ez az, hogy a régiektől emlegetett «Arany-asszony» (3jiaTaa 6a6a)
nevű bálvány leírása több tekintetben megegyezik a Kaltés hit
regéivel. Ily egyező vonások: 1. Hogy amaz vén asszonyt («Aurea
anus seu vetula») ábrázol, ki ölében egy gyermeket tart, melyet az
«Asszony-fia fiúcskávalw azonosíthatunk, míg az asszony mellett
levő másik gyermek, ki a régi források szerint az «asszonynak
unokája», a Világügyelő férfi fia lehet (1. erre nézve alább). —
2. Hogy arany jelzője van, noha GUAGNINO határozottan meg
mondja, hogy «antiquissimum Idolum de lapide esecisum*. Ezt az
ellentétet t. i. csak úgy érthetjük meg, ha a Sorúi-Kaltés nevezetet
veszszük figyelembe, melynél jól tudjuk, hogy ép úgy mint a többi
«arany» jelzőjű istenneveknél e szó csak epitheton ornans, az
istenségnek való kedveskedés, de semmiképen sem jelenti azt, hogy
az illető bálvány aranyból készült. Ezek szerint a «3jiaTaH 6a6a»
nyilván a Sorni-Kaltés (illetve permi eredetijének) fordítása ép
úgy mint a régi források «3eMHOíí Hoaci>», nCingulus mundi =
«Ural» nevezete a vogul ma-éntép ( = «föld öve» = «Ural») kifeje
zésé. — 3. Hogy a 3jraTaa 6aöa nemcsak kis területen van tekin
télyes istenségnek elismerve, hanem nagy tiszteletben részesül az
Obvidék összes népeinél, mint ugyancsak GUAGNINO írja: «Hoc
Idolum ab Obdorianis, Iuhricis et Vohulicis alijsque conterminis
gentibus cultulatrias veneratur» (1. fent). Ezt t. i. semmilyen más
női istenségről nem lehet elmondani, sőt már magában véve az,
hogy a régi kútfők valamely nagyhírű női bálványról tudomást
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szerezhettek, csakis Kaltes számbavételével érthető. Ezt a bálványt
már HERBERSTEIN az osztjákok földjére helyezi («ad Obi ostia, in
prouincia Obdora in ulteriori Ripa situm»); de a «Coa>ÍHCKafl
IlepBaa JTfeTOimcLo néven ismeretes krónika az 1396. év alatt
Permi Sz. István püspök, a zűrjének első hittérítője halálának köz
lése kapcsán említi, hogy ő olyan «hitetlen emberek közt élt volt,
kik a bálványokhoz, tűzhez és vízhez imádkoznak és a 3jiaTaji 6aőahoz»> stb. (1. fentebb). Ez az utóbbi bálvány tehát mindenesetre a
permi népnél is nagy tiszteletben állhatott, mit egvbevetve azzal,
hogy a Kaltes szó permi eredetűnek látszik, körülbelül arra a tör
téneti következtetésre jutunk, mit a régi orosz kútfők említenek,
hogy t. i. a permi nép megkeresztelése után az ősi pogányság hívei
a permi földről féltett bálványaikkal együtt a vogulok és osztjákok
közé menekültek s itt nagyban hozzájárultak e népek pogány hit
életének megerősödéséhez s bizonyára egyszersmind némely újabb
mythikus alakulatok fejlődéséhez.
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