
A C SUVAS OSVALLAS 
EMLÉKEI

CZIMU NAGYOBB TANÚI,MANYOM BEVEZETŐ RÉSZÉ
H t

GYŰJTÖTTE ES FELDOLGOZTA

M É S Z Á R O S  G Y U L A

BUDAPEST

1909





A CSUVAS OSVALLAS 
EMLÉKEI

CZÍMŰ NAGYOBB TANULMÁNYOM BEVEZETŐ RÉSZE

GYŰJTÖTTE ÉS FELDOLGOZTA

M É S Z Á R O S  G Y U L A

BUDAPEST



MA OY. A ÍÍA  K i  J HA j 
KÖNyVTAlVA [

i



ELŐSZÓ.

Másfél évig tartó Volga-vidéki utazásomnak és tanulmá
nyaimnak egyik eredményeképen bemutatom e jelen munkámat. 
A csuvas nyelv és nép kutatása volt a fő inditóok, a mely az 
1906-iki év őszén a Nemzetközi Közép- és Keletázsiai Társaság 
megbízásából újból kezembe adta a vándorok botját, hogy másod
ízben látogassam meg a Napkeletet és a mi török-tatár fajú 
rokonnépeinket. Készint a csuvas nyelv magyar vonatkozású 
érdekei késztettek ez útra, részint meg az a körülmény indított, 
hogy megmentsünk a nyelv- és néprajzi tudomány számára lehe
tőleg mindent, a mit csak meg lehet még menteni ez ősiségét 
és régi pogány vallását nap-nap után elhagyó nép emlékeiből. 
A mind előrébb és előrébb törtető művelődés és a hódító keleti 
kereszténység eddig is nagyon sokat elölt már a régiség emlé
keiből és hagyományaiból, kár volna, ha az is veszendőbe menne, 
a mi még itt-amott megmaradt. E felkeresett nyomok is köze- 
lébb hoznak tán bennünket nemzetünk múltjának a megisme
réséhez, s a minket oly sokban érdeklő Volga-vidék régi törté
netének a felkutatásához.

A c s u v a s  ő s v a l l á s  e m l é k e  i-ben ezen nép régi 
samán-vallásának a maradványait gyűjtöttem össze. Nem az volt 
a czélom evvel a munkával, hogy összehasonlításokat tegyek a 
többi török-tatár és finn-ugor népek mythologiája között, sem 
pedig az, hogy az újabb mythos-kutatások nyomán az okát, ere
detét és mysteriumát keressem a néphit egyes jelenségeinek és 
megnyilatkozásainak. Egybe kívántam csupán gyűjteni — a meny
nyire lehetséges volt — a csuvas samánság minden fontosabb 
hagyományát, hogy ez a gyűjtésem majdan használható forrása 
lehessen egy későbbi összehasonlító vallás-kutatásnak, ha majd 
minden oldalról elegendő anyagunk lesz hozzá a rokonnépek 
köréből.



IV

Helylyel-közzel felhasználtam a csuvas ősvallás régebbi 
kutatóinak, SzsoJEvnek, MAGNYicKunak, Zolotnyickijnak, stb. 
az adatait is, főképen olyan hiedelmeknek és népszokásoknak 
az ismertetésénél, a melyek ma már jórészben feledésbe mentek. 
A csuvas szövegek közlésében a SETÁLÁ-féle átírási rendszer jeleit 
használtam a nagyolt átírás (gröbere Transskription) egyszerűbb 
módszerével. Egy hangjellel toldottam meg csupán á rendszert, 
a cacuminalis dentilabialis (v, és palatalizált f) jelével, a mely 
hang csuvas szók közepén és végén elég gyakran előfordul. 
Munkácsi B. ezt a hangot téves megfigyelés alapján következe
tesen bilabiálisnak (w) írja.*) Szövegközléseimben a nyílt szó
tagban végződő szavak végén használt és hosszúnak jelzett, zárt 
é hangról kell még egyet-mást elmondanom magyarázásul. Nyílt 
szótag végén normális kiejtésnél ez az é hang megnyúlik egy 
kissé, s a vége felé nyíltabbá válik, úgy hogy diftongust alkot, 
a melyet ê-nek, vagy <f-nek írhatnánk. Egyszerűség kedvéért 
én ezt mindenütt hosszú c'-nek jelzem. A csuvas szöveg- és szó
közlések előzményeinél e helyett egészen nyílt ä vagy s hang
gal találkozunk (Munkácsi, Paasonen, és ez utóbbi nyomán 
Gombocz). Vannak kisebb nyelvjárások az északi csuvasban, mint 
a milyen pl. a Pöskert-vidéki nyelvjárás is, a hol ez a szóvégi 
hang tényleg nyílt s-nek hallik s a melyet ezen dialektus szö
vegeinél én magam is jelzek, de a többi tájnyelvben nem fordul 
elő. Ezt a hangot egyébként qualitas dolgában (zárt é) a csuvas 
nyelv alapos ismerője, Asmarin is,**) meg az összes csuvas 
nyelvű irodalmi termékek is velem egybehangzólag írják.

Abban a reményben bocsátom közre gyűjtéseim és kutatá
saim ezen eredményét, hogy nem csekély anyaggal járulok a 
Volga-vidéki törökségről szóló ismereteink kibővítéséhez.

Budapest, 1908. október hó 9-én.
Mészáros Gyula.

*) Dr. Munkácsi Bernát : Csuvas nyelvészeti jegyzetek. 
(Nyelvtud. Közi. XXI. köt.)

**) H. M. AuiMapuHR: MaTepiajiw m h  HacjikAOBamfl uy- 
BamcKaro H3HKa. Ka3aHb, 1898.



A CSUVAS NÉP ŐSI VALLÁSÁRÓL.

A csuvasok a középső Volga-viclék legproblematikusabb 
népei közé tartoznak. A kazáni, szimbirszki, szamarai, szaratovi, 
ufai és orenburgi kormányzóságokat lakják, de legtömegesebben 
a kazáni kormányzóság Volgán inneni kerületeiben élnek. Ez a 
tulajdonképeni anyaterületük. A Volga bal partjára csak a törté
nelmi közelmúltban, a Pugacsov-lázadások idejében kezdtek 
tömegesebben átvándorolni. Az utóbbi évek óta a mostoha so
cialis viszonyok következtében Szibériába, az Irtis vidékére köl
töznek kisebb-nagyobb rajokban. Létszámuk az 1897-iki nép- 
számlálás adatai szerint 843,755 lelket tesz ki, azóta azonban 
folyton gyarapodóban vannak. A nép zöme, habár legtöbb helyütt 
csak névlegesen is, de hivatalosan a keleti kereszténység tanait 
vallja. A pogányság már csak nagyon elszórva, itt-amott maradt 
meg érintetlenségében, s egy-egy egészen pogány csuvas falu 
már a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. Mindazonáltal sike
rült nekem az elmúlt év nyarában huzamosabban tartózkodnom 
egy ilyen elmaradott tősgyökeres pogány helységben, a szimbirszki 
kormányzóság és kerület Ul/as nevű falujában, a hol gyűjtéseim 
legértékesebb részét jegyeztem papírra. Más helyütt, ma már 
keresztény vidékeken szintén él még a pogány kor emléke az 
öreg emberek ajkain, a kik jó 40—50 évvel ezelőtt még maguk 
is áldoztak a régi csuvas istennek. De ha nemsokára meghalnak 
majd ezek az öreg emberek, velük együtt elvész az ősiségnek 
legtöbb emléke is. Éreztem és láttam a szükségszerűséget, hogy 
fáradságot nem ismerve össze kell szedegetnem mindent, a mi 
még él a hagyományaikban, mert egy-két évtizedet vetek csak 
néki, elhalnak a régi isten öreg áldozói, feledésbe mennek a bű
bájos tudomány legtöbb titkos igéi, s a későbbi kutatónak már
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ésak homályos nyomokként tűnnek a szemébe a csuvas nyelv 
egyes mythikus és legendás hátterű szavai és kifejezései. Mind
jobban halványuló emlékei a letűnt samán-világnak.

Ősi vallásukat a csuvasok «az öregek szokásáénak (vattl- 
zen j§ll) nevezik. A ma is pogány csuvast «igazi csuvas»-nak 
( isen-isevas), vagy «kereszteletlen»-nek (fané Jídiíién, szószerint: 
vallásba be nem ment) hívják a «megkeresztelt»-tel (fané fond — 
vallásba bement) szemben. A csuvasok megkeresztelése még 
Eettenetes Iván idejében elkezdődött ugyan, de jobbára csak az 
északi területeken, és az is szórványosan. A délebbi vidékek 
tovább megőrizték a pogányságukat. Ötven-hatvan évvel ezelőtt 
ismét fellobbant az orosz kormány térítési kedve, kormánybizto
sok és papok járták be sorjában a pogány falvakat, és a lakos
ságot erőszakkal megkeresztelték. Sok helyütt — a hagyomá
nyaik szerint — fegyverrel állott ellen a csuvasság, másutt meg 
elbujkáltak az erdőkben és a pinczékben, hogy megmeneküljenek 
a keresztvíz elől. Ezekből a szorongatott időkből való az a régi 
panaszos ének, melyet Ulyas-ban jegyeztem le e térítések korából:

ulä sisnä püss érdé,
tüsné lídféáéné yüúíds.
sl ferdéié éiihéfdih,
mejmä éaía yüúiaé.
vires túré teáid piran élje,
azaifé-azanné tanúé éuyatma.
’réyrhéi patsänä, 
píré azaifé-azanné 
idúdÉé úsrat . . .

Tarka disznót öltek,
A szügyét a szoba főhelyére tették.
Azt mondták, hogy «egyél» és nem ettem,
A nyakamra kést tettek.
Beánk tört az orosz bíró,
Hogy a nagyapánk és nagyanyánk bitét eltörölje. 
Hála a császárnak,
Nagyapánk-nagyanyánk minket 
(Bégi) bitében nevel . . .
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Mert úgy beszélik az öregek, hogy követet küldtek a czár- 
hoz, és arra kérték, hogy szüntesse be a hittérítők erőszakosko
dásait. És a czár állítólag meg is kegyelmezett nékik, úgy ma
radt meg Ulyas is mai napiglan pogány fainnak.

Ez erőszakos térítések korából származik a csuvasok gúny
neve : Vaszilij Ivanics, a hogy az oroszok csúfolják őket. A ha
gyomány azt mondja, úgy ragadt rájuk, hogy a többek közt egy 
faluban a mikor kereszteltek, épen Vaszilij szentnek a napja 
volt. A keresztelő papot Ivánnak hívták, s így valahány férfi 
csak volt a faluban, valamennyit Vaszilij Ivanicsra (Iván fia 
Vaszilij) keresztelték. Innen aztán gúnynévül átragadt minden 
csuvasra, — így beszéli a mende-monda.

Ha nyomról-nyomra követve jól szemügyre vesszük a csu- 
vas nép ősi vallását, lényegében, főképen pedig az istenségről 
alkotott fogalmában egészen eltérőnek találjuk pl. az altáji török- 
ség tiszta sámán-vallásától. A jó és rossz szellemek kultusza 
elhalványultba sámánnak, a papnak a szerepe pedig egészen 
kiveszett belőle. Mindezekkel szemben pedig egy igen fontos 
jelenség domborodik ki a csuvasok mai hitvilágában, az istenség
ről, vagy jobban mondva, az egy istenről alkotott tisztult fo
galom, a mely ilyetén kifejlődésében semmi esetre sem sama- 
nisztikus bélyeg. Orosz kutatók, Szbojev, Magnyickij megfelelő 
nyelv- és tárgyismeret híján nem ismerték fel ugyan a csuvas 
hitvilág ezen annyira jellemzetes sajátságát, a priori abból in
dultak ki, hogy mivel pogánysággal, «fekete hit»-tel (BepHaa 
B'fepa) van dolguk, minden szellemi lénynek és képzeletbeli alak
nak istenségnek (ŐoacecTBo) kell lenni, ez alá az elnevezés alá 
sorozva minden érthetetlen vagy elhomályosult jelentésű szót 
az áldozati imádságokból, istenségnek nevezve egyes betegségek 
neveit is — minden tudományos rendszer és nyelvismeret nél
kül. Az istenről szóló fejezetben részletesebben beszélek a csu
vas egy istenről.

Régi sámán vallásuknak ilyen monotheisticus külsejű hitté 
való kifejlődését semmi esetre sem tarthatjuk a véletlen dolgá
nak, vagy a fejlődés természetes következésének. A csuvas 
mythosban egyébiránt is nagy számmal található mohammedán 
vallási műszó és mohammedán sajátság arra a következtetésre 
késztet bennünket, hogy erősebb i s z l á m- h a t á s t  keressünk a
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canvas nép hitvilágában. A kérdésnek ilyenforma felfogása nem. 
egészen új a csuvasokról szóló tudományos irodalomban. Asma- 
rin a Bolgárok és csuvasok (BoarapH n MyBamii) ez. tanulmá
nyában már észreveszi az iszlám kultúrhatását a csuvas mvthos- 
ban, felemlít egy csomó mohammedán arab és perzsa szárma
zású szót a vallási terminológiából, de lényegében nem foglal
kozik avval a kérdéssel, bogy ha igaz az, hogy hatott az iszlám 
a csuvasok régi sámán-vallására, mennyiben járult hozzá, hogy 
azt olyanná alakítsa át, mint a milyen az a mai köztudatban. 
Ezeket az iszlám-nyomokat arra használja fel — egyéb bizonyí
tékokkal együtt — hogy a mai csuvasokban a nyomaveszett 
Volga-bolgárok utódait keresse, a kikről azt írja Ibn-Fozlan, 
hogy 92:2-ben Kr. u. hivatalosan áttértek az iszlámra, letelepülve 
városokban laktak és a kereskedésen kívül földműveléssel foglal
koztak. A régi bolgár sírkőfeliratokból előkerülő bolgár szókat, 
főképen számneveket is a csuvas nyelvből véli megfejteni. Egy
szóval a csuvas hitvilágban szembetűnő iszlám-nyomokat az 
egykor mohammedán Volga-bolgárok nevével való kapcsolattal 
magyarázza. Ezt a nézetet vallotta e kérdésben Vámbéry Á. 
(A török faj) és Munkácsi B. is (A magyar fémnevek őstörténeti 
vallomásai Ethnographia, 1894).

Miben nyilatkozik hát náluk az iszlám kultúrhatása ? 
Egyike a leglényegesebbeknek az isten egységéről szóló hit, a 
mely mindenesetre hosszabb ideig tartó erős mohammedán be
folyásról tesz tanúságot. Bálványokat nem ismernek, a jó és 
rossz szellemek régi kultusza megcsappant, és ma már csak 
másodrangú szerepre jutott az egy isten (por tür§) tisztelete 
mellett. Az arab és perzsa nyelvből kölcsönözték a következő 
vallási terminológiát: tűre tála — nagy isten (arab . aDam

tűre (arab p»t>f).*) plfdsíl — angyal (perzsa ptyamimr =
a farkasok gazdája (perzsa yörBan — a juhok védő
szelleme (arab sujtan — gonosz szellem, ördög (arab
^jlíajui). Kiférhet! =  gonosz szellem, démon (arab ésréjh

£- '
=  a halál szelleme (arab Juof^a). Az istennek bemutatott ál-

*) H. M. AnmapHHB: Eojirapw n HyBanra. 119. 1.
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dozatok végzési módjában, és az áldozati imádkozásban szintén 
igen sok elemet megtalálunk a mobammedán imádkozás szigo
rúan körülírt feltételeiből. Az áldozat bemutatása előtt meg- 
fürdenek és fehér inget húznak. A rituális mosakodás, az abdest 
emléke. Az áldozat bemutatója és az előimádkozó — nehány 
kisebb esetet nem számítva — a férfi. Az elöimádkozó felöltöz
ködve, télibundában, hóna alatt süveggel áll fel az imádkozás
hoz. A lebomlás módja szakasztott olyan, mint a mohammedán 
imádkozás rekjat-ja. Imádkozás közben kelet felé fordulnak, 
mint a hogy a mohammedánok a kibla felé. Az áldozati állat 
nyakát pdsáidllé (arab xJUf — isten nevében) szóval vágják 
el. A pogány csuvasok ma is a pénteknapot ünnepük, mint heti 
ünnepet. Temetkezési szokásaikban is sok az iszlám-jelleg. A ha
lottat gyorsan elföldelik, lehetőleg még ugyanaz nap, a melyiken 
meghalt. Lábával viszik ki a temető felé, mint a mohammedá
nok, a mely szokásnak az a vallási magyarázata, hogy az elhúnyt 
megnyugszik az isten akaratában, és szívesen megy örök pihenő
helyére. A gyászolást és a halál miatt való bánkódást a csuva
sok is tilalmas dolognak tartják, a temetésen való résztvevők e 
szókkal búcsúznak a gyászháztól: — Bánatod tiltott legyen! 
(yjij'/ß yaram pülüer!) Megvan a csuvas nyelvben az utolsó 
ítéletet jelentő arab szó yejamat (arab a mely arra en
ged következtetni, hogy ha ma nem is értik már ennek a szó
nak az igazi jelentését, régebben hittek a feltámadásban, a mi
kor még élénkebb köztudatban voltak náluk az iszlám tanai. 
A szivárvány, «az isteni nagyság hídja», azamat lídúeri (arab 

ugyanazt a szerepet viszi a csuvas néphitben, mint az 
iszlám felfogásban a Sjräf-hidja.

A pogány csuvas nomenclaturában igen sok mohammedán 
arab és perzsa személynév van ma is használatban. Mint például: 
aymat (<X*ä !), aptullü (asJLJf Jux), alli (t5JLa), epti iskén-

őéf {yiXk.CJ), izmäjle (JuU*J), jdkkep ü-jjiüu), /a lii  (jJLbO, 
/kálit (Jlv»ä .), áiénói (perzsa sjoo), serip (l í^ ) ,  saDuk (^jjjLo). 
Asszonynevek: atizé (soyc), éliáié (&JI&), ícél'iáié {8+/.XS), kdt- 
Büstan (perzsa J^), kefr/vé (&áĵ áó), sé/é főién (perzsa
jjLs. jJCä), séÉiőé (aúíjli), sarryvd stb.
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Eégente a pogány csnvasoknál moszlimános köszöntési for
mák voltak használatban: salamaliik, salamaúik, salamanikkem, 
ajik salam, alikk§m salam, alikkem salamanikkem ( f viJLylc.

jjCJlx viLJx ífXX-lfc Ma is ezekkel a szókkal
köszönt be még a vőfély a leány apja házához, miközben a jobb 
lábával háromszor térdet hajt a szoba főhelye felé fordulva.

A mohammedán vallásos terminológiából megemlítjük töb
bek közt még a következő arab jövevényszókat: äjep — bűn 
savap =  erény, érdem (v-jfyí), /a la l — megengedett, szabad rituális 
értelemben y'aram =  tiltott 'ra^rnat =  köszönet
(v̂a+ä.̂ ), péréóé(, perke — áldás mazar =  temető (̂1yo),
tüBek =  koporsó pssúdtté, sjihdU =■ az isten nevében

(adJ! |Vmj) , amin (^jyol). A feleséget, a csuvas asszonyt arem- 
nak hívják, megkülömböztetésül a másfajta, orosz, cseremisz 
stb. asszonytól, a ki csak majrä. Ebben az ärem szóban úgy 
látszik az arab rejlik,*) és egykori mohammedán házasság- 
kötésre enged következtetni. Annál is inkább, mivel még az el
takarás (jJCwö) szokását is megtaláljuk a pogány csuvas lakoda
lomban, a hol a menyasszony a lakodalom egész tartama alatt 
a vőlegényével ellentétes sarokban a menyasszonytakaró (psr- 
ómúzdlí)  alatt ül, és siránkozó menyasszonyi dalokat énekel. 
Egyéb mohammedán befolyás mellett megtaláljuk még náluk a 
pálinkaivástól való tartózkodás némi legendás nyomait, és a 
fatalizmusban, az isteni végzetben való feltétlen vak hitet.

Nagyjából ezek azok a bizonyítékok, a melyek egy hajdani 
erős iszlám-hatásról tesznek tanúbizonyságot. Rövid szavakba 
foglalva a csuvasok pogány vallásának a kutatása azt igazolja, 
hogy a nép legnagyobb részének valamikor mohammedánnak 
kellett lennie, de későbbi kedvezőtlen politikai alakulások követ
keztében megszűnt az összeköttetés köztük és a moszlim világ 
között, s a nép lelkében még meg nem gyökeresedett iszlám 
összefolyt a még szintén egészen feledésbe nem ment régebbi 
samán-vallásukkal. Ebből a két elemből alakult aztán ki a po

*) Az oszmán-török is harem-nek hívja a feleségét, ha 
illedelmesen szól: haremim =  a feleségem.
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gány csuvasok mai hitvilága, a melyen imitt-amott még orosz 
keresztény hatás is érzik.

Mindezen tudományos eredmények pedig újabb adalékokat 
szolgáltatnak a bolgár-csuvas elmélet szélesebb körű kutatásához 
és magyarázatához.

* * *

A s z ö v e g e k  k ö z t  e l ő f o r d u l ó  c s u v a s  h e l y n e v e k :

TajaBä Szimbirszki korm. buinszki kerület
K 'lv-T  säGe « « « «
Ulyas « « és kerület
S'dn-Ulyas « « «
Vis-püft Kazáni korm. civilyszki kerület
Sdn-élBüs « « « «
VomBü-kassl « « cseboksári-i «
K'iv-íort-kassi « « « «
V aúial-kass\ « « « «
S'ül'DÜ-kassi « « « «
Pizek Kara-ózora « « « «
T'sänDer « « kozmogyemjánszki kerület
Pöékert « « « «

Északi csuvas =  virjal, déli csuvas =  anatri.
A czímekben használt csuvas szók rendszerint az irodalmi 

nyelvvé lett déli csuvasból valók.



ISTEN ÉS A JÓ SZELLEMEK.

Isten.

A déli csuvasok az istent türg-nak, az északiak tőre-nak 
hívják. Mindezideig az idevágó orosz szakirodalom a legnagyobb 
tévedésben volt a csuvas isten-fogalom dolgában. Mint afajta 
pogányságot, «fekete hit»-et, feruházták töménytelen számú isten
nel, ezek sorába vették minden válogatás nélkül a jó és rossz 
szellemeket, egyéb képzelmi alakokat, sőt hiányos nyelv- és 
tárgyismeretükkel még egyes betegségek homályos elnevezéseit 
is az istenek sorába iktatták. Megkülömböztettek aztán egy fő- 
istent a türg-1, és egy egész sereg alsóbb rangú istent.

A csuvas egy isten fogalmának a létrejövételéről fentebb 
szólottnnk, ott, a hol a mohammedanizmns hatásáról volt szó, 
ezúttal azonban ismételten és részletesebben szólunk róla, hogy 
a pogány csuvasok mindenfelé, hiedelmeik és áldozataik egész 
rendszerével csakis egy istenről tesznek tanúságot, s a mennyiben 
hisznek ezen felül jó és rossz szellemekben, mint a régi saman- 
vallás maradványaiban, ezeket sohasem nevezik isten ( türg) 
névvel, hanem mindegyiket külön-külön a maga nevével jelölik 
meg, és sohasem részesítik őket az egy istent megillető tiszte
letben. Ok maguk is pdf türg-nak, «egy isten»-nek hívják az 
istent. De ezenfelül még több mellékneve is van, a melyek 
közül ide iktatom a lényegesebbeket:

sütői türg — magasbéli isten, mennyei isten
mön törg =  nagy isten
fson soraDaGan törg =  lelket teremtő isten
iVgl-'pr soraDaGan tőre =  fiút-leányt teremtő isten
tirg-Bölg soraDaGan törg =  gabonát teremtő isten
vitgy-issrtay soraDaGan törg — jószágot teremtő isten
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foné turn  =  tehén istene
sort soraDaGan töve =  házat (családot) teremtő isten
sort kdúén töve — házat őrző isten
mól soraDaGan tőre =  vagyont teremtő isten
/ő rt soraDaGan tőre =  méhet teremtő isten
tuj torn — lakodalom istene
Uéózék soraDaGan tőre — virágot teremtő isten
i'seóés torn  =  fecske istene
teyran torn  =  harkály istene
vdlbdrén käjek torn  =  csalán-madár (?) istene
sept'sek torn =  fülemüle istene
Az isten ezen mellékneveinek jó részét MAGNYicxu-ból 

vettem át, mivel ma már a legtöbbje ezen alakjában nem hasz
nálatos többé. 0 ugyan mindegyiket külön istenségnek véli, de 
hát ez nem sokat változtat a dolgon.*)

Láthatni bennük, hogy minő tulajdonságokkal ruházza fel 
a nép képzelete ezt az egy istent. Nagynak gondolják, a ki fenn 
lakik a magasságban. 0 teremtette a lelket, és ő teremtette az 
embert, fiünak és leánynak teremtette. 0 növeszti a gabonát a 
mezőn, és ő neveli, szaporítja a jószágot. Házat, családot alkot, 
és vigyáz is rája. 0 ad mindenféle vagyont és gazdagságot, a 
méheket is ő teremti, és a lakodalomnak, a vígságnak is ő az 
istene. A mezőn virágokat fakaszt, az eresz alatt ő viseli gondját 
a fecskének, a mely külömben is kedves madara néki, és ő a 
gondozója a rejtélyes, babonás harkálynak, a csalánbokrok alatt 
csipegő apró madárkáknak épen úgy, mint az édes nyelvű 
fülemülének.

Az egész világot is ö teremtette, és ha majd vége lesz 
mindennek, új népet és új világot fog ismét alkotni :

kú fonóié fidt'sén, tűre ürey forh /a le /, üre/ fonóié sura Dat 
— Ha ez a világ elmúlik, isten más fajta népet, más világot 
teremt (U lyas).

*) Megemlíti még a MaTepiajiu 63. lapján yorsanDaran 
tőre-1 is, a melyet ő HHcnocHjiaromiíi cujiy, KptnocTL-nak (erőt, 
erősséget lebocsátó) fordít, yors, yörze, yürte azonban tudva
levőleg csak aczél-at jelent, és így helyesebben «aczélat lebocsátó 
isten »-nek lehetne fordítani. Mindenesetre kétes értékű adat.
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Ha közelebbről akarjuk látni, hogy mi minden jót tulaj
donít a nép az istennek, leghelyesebb ha megszólaltatjuk a 
csuvasság ilyen vonatkozású közmondásait, ezek mindenesetre 
régi hagyományok, meg aztán — ipsissima verba — a népnek 
saját tanúságtételei :*)

tőre lepli sinzanä tltsd terat, ässe aistsijene töreyabak titsä 
terat — Az isten a mint az embereket tartja, az apja a gyermekeit 
isten képen tartja.

vissa éüreyene tőre tgranDarat — Az éhezve járót isten 
tartja jól.

tőre parni tgranmäley, a éúérh parni tuDanmälgy — A mit az 
isten ad, az jóllakásra való, de a mit az ember ad, kóstolóra való.

törg halat jolaskí pdrtsinede sind puma =  Isten azt mondja, 
hogy az utolsó szemet is az embernek (kell) adni.

tőre parmazasen, kasker simes =  Ha az isten nem ád, a 
farkas nem eszik.

törezer posnä nimde túrna polmas — Isten nélkül semmit 
sem lehet tenni.

törezer älek solli örledä kasmä polmast — Isten nélkül az 
ajtószárfán keresztül sem lehet menni.

törg ’dsleyene joradat =  Isten a dolgozót szereti. 
törd pordä pareskelek, yo( oksäyg, yoi kossere =  Az istennek 

valamennyi egyforma, akár a sántája, akár a vakja.
uymayaDä tűre suraDat, jal-zérénéy salaDat — Az ostobát 

is isten teremti, faluszerte szétszéleszti.
sinDan vöDanmazassgn, töreran yoramazassen paryaDar kor

mán =  A ki az embertől nem szégyenlette magát, az istentől 
nem félt, az üdvöt nem látott.

tőrén köne nomaj =  Az isten napja sok. 
tőre korattä Usas kalamas =  Isten látja, de mindjárt nem 

mondja meg.
A mint hogy ő a kútforrása a földön mindenféle jónak, 

és minden adománynak, ő az egyedüli tudója is az ember és 
az egész világ sorsának. A végzetszerűség egyébiránt is igen 
nagy helyet foglal el a csuvas ember életében és világfelfogásá-

*) Külömböző vidékeken gyűjtött eddig még kiadatlan 
népköltési gyűjtéseimből.



11

ban, és ennek az elkerülhetetlen, örökérvényű végzetnek az 
isten az egyedüli ismerője és kiosztogatója. tűre sVrnt-nak, «isten 
irásá»-nak nevezik. Mert úgy képzelik, hogy az isten minden 
ember homlokára ráírja a sorsát, a koponya homlokcsontjára 
magára, czikornyás forradás- meg varrásszerü jelekkel, a me
lyeket senki más nem tud elolvasni, csak maga az isten. De 
nem is látható az emberi szem előtt, mert eltakarja a homlok 
bőre. — Milyen sok naiv költészet, és mennyi mysticus igazság 
van benne! De ezen a homlokra írott titkos íráson kívül is 
megjelel az isten minden embert, mindenkinek a testére tesz 
valami jelet, egy-egy anyajelet, és ez az «isten jegye» ( tör-palll), 
a melynek szintén megvan a maga végzetszerű jelentősége, mert 
ha valaki a derekán felül viseli ezt az anyajelet, az szerencsés 
lesz az életben, de a kinek a derekán alul van, az nem lesz 
szerencsés.

Nem is zúgolódnak ez ellen az isten rendelése ellen, mert 
elkerülhetetlen, hát bele kell nyugodni:

tűre sírni sirlänen kür enne =  Az isten írása epernek 
látszott. (Közm.)

A költészetük, a népdalaik is telve vannak ilyen vonat
kozásokkal :

/ura lazazeá/ú silói kgträ, 
kam sitiénd /ura pürzenßä ? 
éÉir Ire kurniúé kumnassiné 
kam ijtn e z l sülül türeran?

A fekete lovak sörénye göndör,
Ki fonta be fekete selyemmel ?
Hogy mi jót látunk-e vagy nem látunk-e,
Ki kérdezte meg a magasbéli istentől.

A férjhez menő csuvas leány is belenyugszik békés meg
adással az isten rendelésébe. Mindegyikért eljön egyszer «az 
isten rendelte, írta ember» ( tőre piirnl, sírni sin), aztán, olyan 
már ez a sors útja, elmennek hozzája, pedig tán a szivük nem 
is oda húzza. így dalolnak róla a csuvas leányok:

lärüem yüren hp síné, 
yüren sijll pizit’sCsén.



lärDem aíté laidúóze' 
tűre sirnl tuyijsíséú. 
tűr sirninúíén irfohe suk, 
isun sävnrne kajmä suk.

Ültem a nyírfa tövébe,
Míg a csattanó eper megérett.
Ültem apa házában,
Míg az isten megírta (ember) el nem jött.
Az isten írását nem lehet elkerülni,
A kit a lélek szeret, ahoz nem lehet elmenni.

Vagy pedig:
ihűiÉdrúén lind sür jűvlek, 
y dH iné úgű säverne. 
an jdr savin pirdiizdú, 
dime pulzan pireBer, 
srrman pulzan pimeBer.

Szimbirszkben vett fehér kendő,
A széle aranyos pántlikával beszegve.
Ne sírj kedves mi miattunk,
Ha meg van írva, (férjhez) megyünk,
Ha nincs megírva, nem megyünk (férjhez).

A pogány áldozatok egész rendszerükben is, meg egyes 
imádságaikban is fényes tanújelét adják a csuvasok monothei- 
sticus felfogásának. Tavasszal, mielőtt még csak a földhöz hozzá
nyúlnának is, kérő áldozatot mutatnak be néki. És egyedül 
csak néki. A jószágnak a legelőre való kiterelése előtt, a gabona 
érési idejében ismét egyedül csak őtőle kérnek áldást a jószágra 
is meg a gabonára is. Oszszel pedig, a mikor haza takarodnak 
a mezőről, elcsépelik az első gabonát, és a mikor a hó elől a 
jószág beszorul az akolba, cserénybe, ismét csak türe-nok mutat
nak be hálaadó áldozatokat a gabonatermésért, meg a jószág 
szerencsés gyarapodásáért. Mindezen imádságokban soha egy 
szóval sem emlékeznek meg valami más istenről is, kérni is 
csak tőle kérnek, meg a kapott áldásért is csak neki adnak

12
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hálát. Igaz ugyan, hogy vannak az egy istennek bemutatott 
áldozatokon kívül egyéb kisebb áldozataik is, a melyekben a 
házi szellemhez (yvH-surt)  vagy a hiréviét'-ekliez, gonosz szelle
mekhez könyörögnek, csakhogy mindezeket koránt sem szabad 
azonosítanunk a tűre áldozataival. Kisebb engesztelő áldozatok 
ezek csupán, a melyek által iparkodnak jó viszonyban élni a 
gonosz szellemekkel, mert máskülömben az ártalmukra törnének, 
és betegségekkel, szenvedésekkel sanyargatnák őket.

Jellemző az áldozatok során, hogy az istennek rendszerint 
fehér színű áldozati állatot szoktak bemutatni. Hajdanában, a 
mezei áldozat alkalmával fehér kanczalovat, egyébkor pedig 
fehér kost a véres áldozatokban. A fehér szint egyébiránt is az 
isten legkedvesebb színének tartják, szól róla még a népdal is :

/űrenDas /ura juraDat, 
líihnúés hiúé juraDat, 
fnfdn is gras jellÉé 
tűre surrä juraDat.

A rokon a feketét szereti,
A házbéli nép a menyet szereti,
A mi csuvas szokásunkkal 
Isten a fehéret szereti.

/
Áldozatok, ünnepek alkalmával fehér inget húznak, a po

gány déli csuvasok fehér nemezkalapot viselnek, sőt régente — 
a mint az öregek beszélik — a felsőruhájuk legnagyobb része 
is fehér volt. De az utóbbi időkben nemcsak hogy elpártolnak 
már a csuvasok a tűre-tói, a nagyapák istenétől, hanem még a 
fehér ruhát is elhagyják, és fekete meg ilyen-amolyan színű 
ruhákat kezdenek hordani orosz minta szerint, a miért aztán 
tűre meg is haragudott rájuk az utóbbi években, és mindenféle 
csapást küld rájuk, rossz termést, éhinséget, betegséget . . .

Az isten örökös küzdelemben áll a leghatalmasabb gonosz 
szellemmel a sujtan-nal. Megvan a csuvas nép hitvilágában is 
a dualizmus nyoma, a jó és a rossz, a világosság és a sötétség 
egymás ellen folytatott örök harczának a hite. A sujtan folyto
nosan gúnyolja az istent, és a fenekét veri csúfolásból az egek 
felé. Isten a villámmal üldözi őt, hogy agyonverje, de igen
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sokszor gyengének bizonyul ellene, mert furfangos a sujtan, ki
játssza az istent. Más-más alakba öltözik át olyankor, a mikor 
meghallja, hogy «szól a nagyapó» odafenn (äsläm äreDat) — 
mint a hogy a csuvasok a mennydörgést nevezik — és elkerüli 
a villámcsapásokat.

Hallottam egy mythost V'is-piiH-ben arról, hogy milyen 
gyenge sokszor az isten a sujta?inal szemben:

. . . Egy viharos napon puskával járt egy paraszt a patak 
partján. Odafönn mennydörgött az ég, a patak partján pedig a 
sujtan a farát verte az ég felé, és így csúfolta vele az istent. 
A mint a paraszt meglátta, rákapta a puskáját és rálőtt. A sujtan 
felfordult a lövéstől. Elhallgatott erre a mennydörgés, az isten 
leszállott az égből a paraszt elé, és így szólt neki:

— Te erősebb voltál énnálam is. Én már hét esztendeje 
kergetem ezt a sujtan-1, de idáig még egyszer sem tudtam el
fogni . . .!

A mennydörgés, a villámlás és a mennykőcsapás magától 
az istentől jön. Ha szól, a szava mennydörgéssé válik, ezt jelenti 
a dörgés csuvas elnevezése is : äsläm äv§Dat =  a nagyapó szól. 
A mennykőcsapásra azt mondják : äzä saBat. Ennek pedig az a 
jelentése, hogy «a nagyapó üt».*) Ütni pedig azért szokott, hogy 
a földet megtisztítsa mindenféle gonosztól, mert máskülömben 
ezek mindent elpusztítanának itt, még gabona sem teremne, 
melyből az ember megélhessen.

Istent a magasbéli lakóhelyében nem egyedül képzelik, 
hanem laknak a közvetlen közelében egyéb jó szellemek is, a 
kik szolgálnak neki. Ilyenek:

tör§ ömdÚDzé siiréóén =  isten előtt járó 
món tőre öihdnúié teraGan =  nagy isten előtt álló 
rnön tőre alekné ozaGan =  nagy isten ajtaját kinyitó 
mön tőre alekríe yoBaGan =  nagy isten ajtaját betévő 
Mindezeket a déli csuvasok közös néven pirdsii-nek, 

pirEsiJ-nek nevezik. (V. ö. perzsa feriste =  angyal.)
A vándormadarak, a mikor ősszel elszállanak a mezőről 

meg az erdőről, szintén az istenhez mennek a menyországba,

*) Y. ö. kozm. aíl =  nagyapó.
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és ott húzzák ki a tél hidegjét. Ezek között a vándormadarak 
között az isten a fecskét szereti legjobban, azért a míg a többi 
madár csak távolabb jár-kél az istentől, ő odamegy a közvetlen 
közelébe, és az isten asztala alatt rakja meg a fészkét.

Eredeti felfogás a csnvas nép hitvilágában, hogy a mint a 
legtöbb jó és gonosz szellemnek, az istennek magának is apát 
és anyát tulajdonítanak, tör-assa =  az isten apja, és tör-ämes — 
az isten anyja. A nevükön kívül egyebet nem igen tudnak róluk, 
egyikük sem vesz részt a világ igazgatásában, és az istenség 
teendőiben, — valószínűleg csak analogia, vagy újabb keresztény 
hatás útján keletkeztek. A régi származású áldozati imádságok
ban sehol semmi nyomuk sincsen, mindenütt csak az istenhez 
magához könyörögnek. A rontás ellen való alkalmi áldozatban 
előfordul ugyan az isten anyja, csakhogy ez az imádság maga 
úgysem egyéb, mint a javós ráolvasó igéje, a melyet az áldozat 
elvégezte után ugyanazokkal a szókkal pálinkára és vízre is 
ráolvasnak orvoslásképen. Ezeknek a ráolvasó igéknek egy részé
ben gyakrabban szerepel az isten anyja, de mindig csak az 
istennel magával együtt. Pl. a többek között a sárgaság (sav
óéin) ellen való igékben :

. . .  Az isten nevében ámen isten 
Egészséget kérünk.
Az isten nevében isten anyja,
Én is meghallgatom,
Én is jót cselekszem,
Te is mentsd meg . . .

De ezek az isten anyjához könyörgő ráolvasó igék is ifjabb 
keletkezésűek, meglátszik rajtuk erősen az orosz kereszténység 
hatása, olyannyira, hogy az isten anyja, az orosz Boldogasszony 
mellé be-becsúszott már imitt-amott az anyai, az angyal is 
(or. aHrejiT>), s már őhozzá is könyörögnek. A javósok régebbi 
keletkezésű igéiben, azaz hogy több régiséget megőrzött ráolva
sásaiban még nincsen meg az isten anyja, csak maga az isten.

Magnyickij az északi csuvas területről említ nehány égben 
lakó jó szellemet, mely az isten anyja környezetében.él. Ilyen: 

tör-amesné ÖTÍianózé teraGan — Az isten anyja előtt álló 
tör-amesné alekné ozaoan — Az sten anyja ajtaját kinyitó
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tör-ärnesne algkné yoBOGan =  Az isten anyja ajtaját betévő. 
Mindezen isten előtt és isten anyja előtt járó jó szelleme

ken kívül fenn lakik még az égben a piifoysd és a Jcéöé' is, a kik
nek az ismertetését a dolgok során a következő lapokon közöljük.

A keresztény hitre áttért csnvasok az orosz istent is túri
nak, tőre-nak nevezik, és az ősi pogány vallás tradiczióit és 
mythosait most ő rá ruházzák. A csuvasok népies monotheisticus 
hite természetesen nem sok külömbséget lát ebben az új isten
ben. Sőt ellenkezőleg annyira mereven egyistenimádók a pogány 
csuvasok, hogy sok helyütt megütköznek az oroszok szentjein 
és bálványimádásig menő képtiszteletén, és nem igen tudnak 
eligazodni még a keresztény csuvasok sem a szentek tisztelete 
és az isten imádása közt. Többször hallottam gúnyolás közben 
a csuvasok ajkáról, hogy ebben meg ebben az orosz templomban 
«harmincz-negyven isten lakik». Mindmegannyi külön-külön egy- 
egy szentnek a képe volt.

y  ő r  B a n.

Igen érdekes neve az isten apjának ( tör-äss»), vagy mint 
a hogy az északi csuvasok mondják némely helyütt, az «öreg 
isten»-nek (vat tör§). A mohammedanizmus hatási korába kell 
visszamennünk, hogy világosságot vethessünk ennek a szónak 
az etymologiájára, és megérthessük ezen elnevezés keletkezési 
módját. Arabul az áldozatot, az áldozati állatot kurban-nak WyQ 
nevezik. Azokban az időkben, a mikor az iszlám kultúra vallási 
téren is hatott a csuvasokra, megtanulták a többi vallási műszó 
között ezt is, és bizonyára ennek nevezték az isten számára 
bemutatni szokott áldozati állatot, mint a mi a szónak igazi 
értelme. Később aztán, a mikor a viszony megszakadt a csuvasság 
és a mohammedán kultúra között, homályosulni kezdett a szó 
értelme, sok helyütt teljesen el is feledték — mint a hogy a 
déli csuvasok már nem is ismerik — sok helyütt azonban az 
áldozati állatról átruházták az isten apjára, mint a kinek vidé- 
kenkint szintén mutattak be fehér kos-áldozatot. Az elnevezések 
ilyetén keletkezése nem ritka a népszellem termékei között. 
Majd találkozni fogunk még hasonló jelenséggel egyéb helyütt 
is a csuvas nép hiedelmei között.
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Aránylag nem nagy területen volt elterjedve yörBan-nak, 
az isten apjának a tisztelete, s ha mutattak is be néki fehér 
kos-áldozatot régen az orosz Péter és Pál napja körül, mindez 
egyáltalában nem hatott zavarólag a csuvasok monotheisticus 
felfogására, csupán csak a népiélek gazdag analógiás termelő 
erejéről tesz tanúságot.

Az északi csuvas nyelvterületen VomBü-kassi vidékén hal
lottam róla, de áldozatának bemutatási módjáról már maguk az 
öregek sem tudnak.

pül! 9 y s  9 .

Az istenhez legközelebb álló jó szellem. Az északi csuvasok 
pül'Öysi-nek nevezik, és azt tartják róla, hogy anyja is van, a 
pTdoysí ämes. A név maga pühysd annyit jelent, mint «elosztó».*) 
Ezen elnevezés fejezi ki a hozzá fűződő hitet is. Úgy képzelik 
ugyanis, hogy ő közvetíti az istennel az emberek imádságait, és 
ha megharagszik valakire, megakadályozhatja, hogy eljusson a 
könyörgése az isten elébe. Hogy megnyerjék a maguk számára 
es hogy jó viszonyban legyenek vele, Ulyas vidékén esztendőn- 
kint kisebb áldozatot mutatnak be néki kásából és apró lepények
ből (jusman)  az áldozati hónapban, de mindig az istennek be
mutatott legelső áldozat ( tűre tsilód)  után. Az áldozatot a gazda 
az általános szokások szerint a folyosón mutatja be, a ház 
udvar felé néző pitvarán, miközben nehány szóval így imádkozik:

pühysd sanä pgoeBä jusmanBa kai! tgvüDgp, srrlay!
pühysd hozzád kásával és apró lepénnyel imádkozom, 

irgalmazz!
A pitvarról aztán beviszik a kását meg a lepényeket a 

házba és megeszik.
Egyéb áldozat alkalmával is meg szoktak róla emlékezni, 

így az őszi, illetőleg téli sör-áldozatban is említik a nevét egy
néhány jó szellem társaságában :

. . . pül'oysi irgalmazz, 
pül'Öysi anyja irgalmazz . . .

*) pül!- — elosztani. Ebből pühy  =  osztat, rész. V. ö. ksÉé- 
puhy - = egy ingnek való (vászon). Ä-sa képző valamivel való 
foglalkozást jelent.

A csuvas ősvallás emlékei. 2
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A rontás ellen bemutatott alkalmi áldozatban is könyö
rögnek hozzá az isten és az isten anyja mellett:

. . . püXd/Sd
A gonoszat-rosszat ne bocsásd (rám),
A háznéppel, gyermekekkel, házzal őrizz.

Három fajta jószágért 
Gonosztól-rossztól őrizz,
Etel evéskor,
Az udvarban való járáskor, 
Lábbal való lépéskor 
A gonoszat-rosszat hárítsd el.

Hét fajta gabonáért 
Gonosztól-rossztól őrizz . . . stb.

Fohászkodásokkor és felkiáltásokkor az isten nevével együtt 
szokták említeni a puh/éd nevét is, s az ilyen összetételekben 
rendesen egy rövidebb pul'd/ alak használatos:

türe-pul'd/ an pra/ !  =  isten-püh/sd ne hagyj e l! 
táv túrrá-pül!d/é! =  köszönet istennek-^mfo/s^-nek ! 
a / tűre zeni -p ü hy s d ih ! =  jaj istenkém-pűld/éd-m ! (meg- 

ijedéskor).
A népdalokban is előfordul néha így az isten nevével együtt:

líülzé tü/rem ulBüoen ser/iné, 
iseBárle ikkén jámzeGen pdMlzéái,
/irds pulaGan sinzéih sül parat. 
váüe synzené /izéóé / urzássen, 
türeBá-pütd/ malasné kun parat.

Befogtam az uraság jó futó lovát,
Tarkák a kocsis ívellő fái,*)
A szembe találkozó emberek kitérnek.
Ha az öreg embereknek tiszteletet adunk,
Isten éspül'd/éd a jövőben hosszú életet ád («napot ád»).

*) ívalakra hajtott fa a ló feje felett, mely elől a két 
rudat összetartja, s a melyre a csengőt akasztják.
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De mindamellett hogy együtt emlegetik a neveiket, nagyon 
találóan fejezi ki egy közmondás azt a külömbséget, a mely 
kettőjük között van:

túrra äzenm püldysé pulmas.
Az isten emlegetése a pühyid-1 nem illeti.

( Ulyas.)

kerté.

A plrdsil-knek, a csuvas néphit angyalainak a feje. Az ég 
és a föld között lakik, és ilyenképen közvetítő az isten és az 
emberek között. Ha valami jót küld az isten az emberekre, azt 
mindig a kerté teljesíti a földön. Az ember imádkozását és kö
nyörgését is ő viszi az égbe az isten elé, azért gyakran oda
teszik az áldozati imádság végéhez:

. . . Mitőlünk kérte'-hez,
Kérte-tői istenhez jusson.

Az északi csuvasok sok helyütt úgy hiszik, hogy anyja is 
van néki: a líéBames. ( Ulyas).

(V. ö. cseremisz kaba =  ég ; kaba-kugo-jumo =  a végzet 
nagy istene [bcjibkím 6or& cy f̂cőbi]).

p í r  ? six.

Vagy ptrEsii. Sokan vannak, ezek a csuvas néphit angyalai. 
Az égben az isten előtt járnak, azért «az isten előtt járó»-nak 
( tör öihdnú&é süréóén)  is nevezik. A földön is minden embernek 
megvan a maga pirdsil-je, a ki minden lépését követi, és sehol 
sem marad el tőle. Csak a korcsmába nem megy be az ember 
után, hanem künn várakozik rá az ajtó előtt. Azért sosem sza
bad a korcsmából más ajtón kijönni, mint a melyiken bement 
az ember, mert akkor a pirdsti elveszíti. Sírva keresi ilyenkor 
a maga emberét mindaddig, a míg csak meg nem találja. Ámbár 
mindig az ember nyomában van, soha senki sem láthatja 
szemmel. Fejedelmük a kerté. (U lyas).

A keresztény északi csuvasok ugyanezt az angyalt orosz 
szóval anyjl-nak hívják. Szerintük az embert, a halála után

1*
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való negyven napon keresztül ez az «isten angyala« (törren 
anyeh) vezeti a földön, és megmutogatja néki egész életében 
elkövetett összes jó és rossz cselekedeteit. Ezen negyven nap 
letelte után veszi csak el a lélek jutalmát vagy büntetését.

(Y. ö. perzsa feriste [aüűiwi] — angyal)

' /»rU» s i r .

Szószerint annyit jelent, mint «vörös part». Valami égben 
lakó jó szellemnek képzelik, de hozzá fűződő hiedelmek és 
mythosok híján teljesen az ismeretlenség homályában marad. 
Minden valószínűség szerint ez is a régi sámán-világ hagyatékai 
közül való. Nevét mindössze csak egy alkalommal említik az 
áldozatok során, a sör-áldozatban :

. . . «Vörös part» irgalmazz.
«Vörös part anyja» irgalmazz . . .

A déli csuvasok között nem hallottam, csak északon van 
elterjedve, a hol úgy képzelik, hogy anyja is van néki: a yarh 
sir ämes (vörös part anyja). (VomBÜ-kassi.)

y d f i - s u r t .

A ház őrző szelleme. A kemencze tetején lakik és innen 
vigyáz az egész házra és a családi életre. Főképen a házi 
asszonnyal képzelik szorosabb viszonyban állónak, s épen ezért 
az évente neki járó áldozatot is, a y?r(-surt kásáját (yaH-surt 
petti) nem a gazda mutatja be, mint a hogy a többi áldozatnál 
szokás, hanem mindig a felesége.

0 is láthatatlan, mint a többi jó szellem, hanem a mikor 
éjelenkint meg-megpattan a ház valamelyik gerendája, arról azt 
hiszik, hogy a házi szellem ropogtatja, és elégedetlenkedik. 
Ilyenkor meg kell engesztelni valamivel, mert máskülömben 
betegséget okoz akár őnékik, akár a jószágaiknak. Főznek más
nap mindjárt egy tál kását, és felteszik a kemencze tetejére 
egy-pár órára, hogy egyék belőle. Azután leemelik onnét és 
megeszik ők maguk. Ezzel megengesztelték. A számára be
mutatott rendes évi áldozat is abból áll, hogy kását tesznek ki



21

neki, és meghívják melléje, hogy egyék. Általában veve egészen 
a családhoz tartozónak tartják, s ha új menyecske jön a házhoz, 
azt is mindjárt tudatják vele, sőt kását is áldoznak néki vele 
együtt a jóindulata megnyeréséért ezekkel a szókkal:

Menyecskét («új embert») vettem,
Házam tellett, 
ydft'-surt kásáját állítom,
Irgalmazz, irgalmazz, irgalmazz.

Az évi gyászünnepek idején pedig, gyertya-nap kor és az 
őszi sör alkalmával, a mikor a családból elhúnyt összes halottak 
tiszteletére egy-egy gyertyácskát gyújtanak az ajtó melletti jobb 
oldalon, a halottak helyén, a házi szellemről sem feledkeznek 
meg, az ő számára is odaragasztanak egy gyertyát az ajtó melletti 
bal oldalra, arra az oldalra, a melyiken a kemencze áll, az 
ő lakóhelye.

Ha pedig a gazda haza jön valahonnan más házától, lako
máról, mulatságból, a mint az ajtón belép legelőször, akár van 
a házban valaki, akár nincsen, a sapkáját levéve, mindenek 
előtt is a házi szellemet üdvözli e szókkal :

ydH-surt táv s ijs !
ysrt'-surt üdvözöllek («a köszönet lakomája»)!

És csak azután fordul a háznéphez:

(iDÍam-Beózam tar síp  !
Gyermekeim üdvözöllek !

S ha idegen jön a házhoz, az is legelső sorban a ház 
őrző szellemét köszönti, és csak azután fordul a gazda felé. 
Ez a köszönési mód azomban csakis a pogányok közt maradt 
még fenn. (TajaBä, Ulyas.)

Az északi csuvasok közt is így volt ez régente, csakhogy 
a mikor a gazda feleségestöl jött haza valahonnan a vendégség
ből, a szoba ajtaján belépve mindig a felesége üdvözölte elsőben 
a házi szellemet:

ydH-sort táv s i jä !
ydU-sort köszönet a lakomáért!



(Úgy látszik, hogy ez az üdvözlési mód eredetibb, mint a 
déli csuvas, ennek legalább is világosabb a jelentése, mint az 
előbbenié.)

A mikor valami rokon jött látogatóba a házhoz, és aján
dékul valami ennivalót, lepényeket, mit-azt hozott magával, — 
mint a hogy az a gyászünnepek alkalmával is szokás — a mikor 
ketté törte a lepényeket, a legelső darabkát mindig feldobta a 
kemencze tetejére a házi szellem számára, ezen szókkal:

ydH-sort sirlay!
/dH-sort irgalmazz!

Északon még az a néphit is el van terjedve róla, hogy 
nagyon szeret az istállóban tartózkodni, a hol gondozza, eteti a 
gazda lovait. De csak azokat szereti, a melyeknek a szőre-színe 
kedve szerint való. A melyiknek a színe nem tetszik néki, azt 
nem eteti, s az ilyen ló rendesen elsoványodik, és a jászolába 
piszkít. A kedvelt lovait avval is kitünteti, hogy befonogatja 
néki a sörényét. Semmiért sem merné a csuvas széjjel bontani 
az ilyen összecsomózott lósörényt, még csak piszkos kézzel sem 
nyúl hozzá, hogy meg ne haragítsa a házi szellemet. Azt tartják 
róla, hogy ha piszkos kézzel nyúlnának hozzá, abban a pillanat
ban önönmagától széjjel oldódnék.

A déli csuvasok nem említik a házi szellemnek ezt a ló
gondozó tulajdonságát, őnáluk külön van egy ilyen fajta szellem: 
az «istaló gazdája» (viúé /u t l )  a melyről majd később szólunk. 
( VomBü-kassi).

(V. ö. cseremisz surt-ört =  házi szellem.)

Icil' % ü z i.

«A ház gazdája». Csak Tajaßä-ban hallottam róla, ez is a 
házat őrzi. A míg a ysH-surt láthatatlan, addig «a ház gazdájá»-t 
gyakrabban lehet látni öreg ember alakjában öreg asszony 
feleségével együtt. Mindig így párosán képzelik őket. Rendszerint 
a pinczében tartózkodnak, és vigyáznak a sörös hordókra, hogy 
valaki más el ne lopja a sört belőlük. Gondot viselnek a ház 
egyéb vagyonára, pénzére is, ha valami idegen ember tolvajlási 
szándékból merne hozzányúlni, azt megvernék. A háznépet azon-
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ban sohasem bántják, s ők is tiszteletben tartják e két öreget, 
de semmiféle áldozatukról sem tudnak. (TajaBá.)

p ly  am  Bar.

A farkasok gazdája. A farkasok az ő kutyái, s egyedül 
csak az ő szavára hallgatnak. S ezért a csuvas ember, vagy a 
pásztor, ha farkast lát az úton, vagy a nyáj körül ólálkodni, 
őhozzá fohászkodik, hogy mentse meg tőle. így szólnak ilyenkor:

piyamBar, jittenä tsar.'
plyamBar csitítsd a kutyádat! ( Ulyas.)

Az északi csuvasok püyamBar-n&k nevezik, és őt is olyan 
égi lakónak képzelik, mint piiloysi-1. A sör-áldozat alkalmával 
őhozzá is könyörögnek az áldozati imádságban:

. . . Hej püyamBar irgalmazz,
Kutyáidat csitítsad,
A jószágokat ne pusztítassad . . . ( VomBÜ-kassi.)

(V. ö. perzsa pejgamber [̂ x*juu] =  próféta, maga Muham- 
med. A cseremiszben piambar =  próféta, szent (?) — Szilasi M.: 
Cseremisz szótár.)

y i De m.

A juhok védőszelleme. 0 neveli, ő gondozza őket, de a 
mint a hozzája intézett könyörgésből kitetszik, meg is szokta 
ölni néha a kis bárányokat, ha valami miatt nem tetszenek néki. 
A beteg bárányról azt mondják, hogy «megfogta a yiDem» (yiDem 
titne). Ha aztán megdöglött az ilyen bárányka, úgy a mint volt, 
egészben, megpörkölték egy kicsit és beledobták számára a 
patakba ezekkel a szókkal:

ylüem sirlay,
vileysené, söreysene tsiÉér osra, an voler,
sána pióak paraoep.

yiDem irgalmazz,
A jószágokat, juhokat szépen neveld, ne öld meg,
Neked bárányt adok.
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Ha ilyenképen megengeszteltek, akkor a betegség nem 
terjedt tovább a juhok között. Tisztelete csak az északi csuvasok 
közt volt elterjedve régen, de a mai nemzedék ma már ott is 
elfelejtette. (Pizek Kara-úzora.)

Magnvickij is megemlékezik róla sin / tö m  (Ember-/|öm) 
név alatt, s az eredetéről azt mondja, bogy az északi csuvas 
néphit szerint az olyan meghalt emberekből lesz yiDem, a kik
nek életükben semmijük sem volt, s a kiket haláluk után sem 
gyászol senki. Ha menyasszony hal meg, mielőtt még férjhez 
mehetett volna, abból is ytDeni válik. 0 idézi elő a barmok el
hullását. Engesztelésül a juhok és tehenek lábaiból és fejéből 
áldoztak néki.*)

j é r é j.

Az északi csuvasban jdi'dj, a civilyszki kerületben (deli) 
jerey. Vidékenkint igen külömbözők a hozzá fűződő hiedelmek, 
talán még legtöbbet tudnak róla északon. Itt azt tartják felőle, 
hogy valamikor régente vén leány volt, és gyógyítással, kuruzs- 
lással foglalkozott. Olyan nagy hírre vergődött életében a tudo
mányával, hogy a halála után tisztelni kezdték és kelés, daganat 
meg szemfájás ellen hozzá könyörögtek. Testileg sohasem látható, 
hanem megjelenik néha álom közben, és ilyenkor mindig vén 
leány képében látszik. Általában jó szellemnek hiszik, mert 
meggyóg}útja őket a bajaikból, csak akkor árt, ha megbántják 
valamivel.

Készítenek a neki adandó áldozatok számára egy kis szilfa- 
kéreg-skatulyát, és felteszik a nyári konyha, vagy a sörfőző 
konyha valamelyik sarkában magasabb helyre, és hogy szem ne 
láthassa, deszkából kis kerítést vonnak elébe. Azért teszik fel 
magasra, hogy véletlenségből is hozzá ne érhessenek kézzel, 
mert akkor kiütés, kelevény támad a testükön. Ha pedig meg
látja valaki, annak megfájdul tőle a szeme. A szilfakéreg-skatulya 
alá a sarokba egy nyirákseprűt támasztanak a nyelével lefelé, 
úgy hogy a seprű vesszői felfelé álljanak, mert ezekre aggatják 
a jd frj számára való apró ólompénzecskéket ( noyrat).

*) MaTepiajiH 119—120. 1.
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Ha aztán a családbeliek közül valakinek bármi módon is 
kiütések, kelevények támadnak a testén, vagy a szeme fájdul 
meg, áldozatot mutatnak be a jdrr/-nek, hogy megszabaduljanak 
a betegségükből. A pfdy  majd meggyógyítja. Főznek a számára 
búzaliszt pempőt ( nirhsr), meg ugyancsak búzalisztből egy kis 
gombóczot (jerä) gyúrnak, s a gombócz közepébe beledugnak 
egy darabka faszenet, és így a mint van, megszárogatják a 
kemenczelyukban. Cseppentenek még a számára egy kis göm
bölyű ólomcseppet, ez a noyrat, vagy «ólompénz» (téglán oksä), 
ez is hozzá tartozik az áldozathoz. Mikor mindez készen van, 
az asztalt odateszik a szoba közepére, az áldozati tárgyakat az 
asztalra, s a beteg maga odaáll az asztal elé, arczczal az ajtó 
felé fordulva, és imádkozik. A felállás és minden az áldozások 
általános törvényei szerint történik: az áldozó maga bundát húz, 
a sapkáját a bal hóna alá szorítja, a szoba ajtaját pedig ki
nyitják egy kicsit. Ha kis gyermek a beteg, helyette az anyja 
áldozik, ő mondja az imádságot is, de a fiát odaállítja maga 
mellé, és ha tud már beszélni a kis gyermek, őneki is utána 
kell mondania az imádság szavait:

jdray-aGaj srrlay, yaman til. 
ép sima nhfisf paräDep, 
jevaDä paräDep, 
oksäüä saGäDep, srrlay.

jdrdy-néne irgalmazz, egészségessé tégy.
Én neked pempőt adok,
Gombóczot is adok.
Pénzt is akasztok, irgalmazz.

Az utolsó sirlay szónál az imádkozó két tenyerével végig
simítja az arczát és fejet hajt. A búzaliszt pempőt azután meg
eszik ők maguk, nemcsak a beteg, hanem az egész háznép eszik 
belőle. A gombóczot beleteszik a jdrsy számára a szilfaskatulyába, 
az ólompénzecskét pedig egy szál fonálra fűzve felakasztják a 
skatulya alá nyelével lefelé támasztott söprű egyik ágára. Ezen 
áldozatért aztán a jdidy meggyógyítja őket. ( VomBü-kassi.)

A déli csuvas Tajaßä-ban magát ezt a szilfaskatulyát 
hívták jerey-nek, az eredetéről azonban semmit sem tudtak.
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Egy marókra való tölgyfalevelet hintettek bele, a széleire pedig 
ólompénzecskéket (nuyrat) akasztottak fel fonálon, és a szoba 
valamely magasabb helyere, gerendájára tették, hogy gyerek-féle 
könnyen hozzá ne férhessen, mert ha véletlenségből meglökték, 
vagy leverték a helyéről, akkor a jéréy kelevényeket támasztott 
rajtuk. Egyébiránt pedig itt is az volt a rendeltetése, mint 
északon, különböző betegségek esetén hozzája folyamodtak, hogy 
gyógyítsa meg őket, és áldozatul egy-egy újabb ólompénzecskét 
akasztottak rája. Minden háznak megvolt az ilyen maga jéréy-je, 
de ezeken kívül volt a falukban nagyobb, híresebb jéréy is a 
hídfőknél, meg a kertekben, a hová eljártak a különféle beteg
ségben sínylődő emberek, és áldozatokat, pempőt, kását mutattak 
be neki, hogy könyörüljön rajtuk, és gyógyítsa meg őket. Nagyon 
féltek ezektől a nyilvános jéréy-ektől, hogy «'megfogja« őket 
(jéréy tiDat), ha valamiképen megsértik, és óva intették a 
gyermekeiket, hogy ne merjenek játszani még csak a közelében 
sem. A mikor a leány férjhez ment a házból, magával vitte 
hazulról ezt a szilfaskatulyát is és felállította az új otthonában. 
Az apja házánál újat készítettek helyette.

A pogány területen Ulyasbem, és a vidékén egy külön kis 
darab legelorészt neveznek jéréy-nek, őróla elnevezték tehát 
magát a lakóhelyét, mint a milyen lakóhelye van a gonosz 
szellemeknek, a líirérhéi-eknek is. Itt is azt tartják róla, hogy 
meggyógyítja a hozzája folyamodókat, de a mennyire segít akkor, 
ha áldozattal közelednek feléje, ép úgy árt azoknak, a kik a 
lakóhelyét valamiképen beszennyezik, vagy csak erősen dobognak 
is rajta a lábukkal. Azt mondják, hogy ilyenkor «a jéréy meg
zavarja» őket (jéréy aptgraDat). A javós tanácsára pempőt, apró 
lepényt meg ólompénzecskét készítenek neki, és kimennek hozzá 
a maga helyéhez, hogy engesztelő áldozatot mutassanak be. 
A pempőből meg a lepényből ledobnak egy keveset a földjére 
és így szólnak:

sirlay jéréy,
(süJíléúdp, sirlay.

Irgalmazz jéréy,
Áldozatot mutatok be, irgalmazz.
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A többi pempőt és lepényt megeszi maga az áldozó, az 
ólompénzecskét pedig egy rajta keresztül-füzött fonálnál fogva 
felakasztja ott a földjén valamelyik kóróra.

Ezen a betegség esetén bemutatott alkalmi áldozaton 
kívül van neki rendes áldozata is a lúd-áldozattal (yur tsüóa) 
egybekötve, a melyet külön írunk le az áldozatok tárgyalásánál.

(Néhány szólásmód is van róla. Ha nagyon könyörög, 
rimánkodik valaki valamiért, arra azt mondják, hogy «ügy [az 
emberhez] ragadt, mint a jdrr/» [,j»rd'/Éélí siB§sn§] A mindenkivel 
czivakodó, bőrébe nem férő emberre pedig azt mondják, hogy 
«jéréy-megszállta» yjéréyjénna]).



GONOSZ SZELLEMEK.

s ú j t  a n.

A gonosz szellemeket általános néven «gonoszának (uzal, 
ozal) nevezik, de azért külön-külön megvan mindegyiknek a 
maga neve is. Ezek között nem kevésbbé rettegett a sujtan vagy 
északi csnvas sojtan, az iszlám és a keresztény vallások ördöge, 
sátánja. Yidékenkint ennek a személyéhez is különböző hiedel
mek és mythosok fűződnek. Sujtan nagyon sok van.

A déli csuvasok meztelen testű, hosszú hajú rémnek kép
zelik, a ki úton-útfélen mindenféle gonoszságot művel az embe
rekkel. Azon mesterkedik, hogy megölje őket, vagy legalább is 
súlyos betegségeket okozzon nékik. Jobbára a tavak fenekén 
tartózkodik, és a zsákmányait is oda ragadja magával. Szeret 
még a vízi malmokban is tanyázni, és itt is folyton azon töri 
a fejét, hogy kit hogyan fúlaszthatna a vizbe, hogyan szerez
hetne áldozatot magának. Ott járkál a keresztútakon, és Ő jár 
a forgószélben is, hegedülni szokott benne, de a kivel szembe 
találkozik, azt megrontja. Ez utóbbitól igen fel a csuvas ember, 
és mindig istenhez fohászkodik segítségért, valahányszor csak 
forgószelet lát. Nagyon szeret eljárogatni a fürdőkbe, a miért 
némely helyütt «fürdőbéli»-nek (munúíari) is nevezik. A mikor 
a ház népe már megfürdött, akkor ő szokott utánuk a fürdőben 
lubiczkolni, csapkolódni. Ezért sohasem mernek egyedül fürödni, 
mindig többen szoktak együtt, külön a férfiak és külön az asszo
nyok, mert ha a sujtan ott valakit egyedül talál, annak kitépi a 
beleit és úgy öli meg. Egy embertől nem fél, de ha többet lát, 
akkor elszalad.

Az istenről szóló fejezetben említettük már, hogy ravasz
ságával kifog néha magán az istenen is, de ezzel szemben egész
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sereg csuvas mesével találkozunk, a melyeknek az a tárgya, 
hogy egy-egy szolgalegény hogyan csúfolja meg és hogyan ad 
neki a sujtan még kincset, pénzt is, csakhogy megszabaduljon tőle.

A többi rossz között a pálinka is az ő találmánya, érdekes 
mythosát hátrább közöljük a kisebb hiedelmek között.

Az áldozati imádságok hosszú során mindenütt végighú
zódik a tőle való rettegés, istentől csaknem minden könyörgés 
alkalmával azt is kérik, hogy távoztassa el a közeliikből a «go
nosz»-t, a mely alatt leginkább a sujtan-1 értik. Érdekesen fejezi 
ki ezt a könyörgést az esti imádságuk is :

. . .  Ne bocsásd (ránk) isten a gonoszt,
A gonosznak lábát békózd meg,
Kezét kösd meg, ámen.

Hogy milyen furfangokkal szokta az embereket rászedni 
és megölni, kitűnik a következő hagyományból is, a melyet V'is- 
pilH-ben jegyeztem le :

. . . Egy éjjel egy asszony a kamrában aludt. Alma közben 
odamegy hozzá egy ember, felrázza és így szól hozzá:

— Gyere csak hamar, lopják a tatárok a ludaidat!
Az asszony felkel, és mennek együtt mindaketten. Az ember 

a patak felé vezeti. Csak mennek ám egyenest mindaketten a 
víznek. Már csaknem beleléptek a vízbe, a mikor az asszony 
ijedteben elkiáltja magát:

— Jaj, isten irgalmazz!
Erre az ember eltűnt mellőle. A sujtan maga volt, és 

belefúlasztotta volna a vízbe, ha az istent nem említi az
asszony . . .

Gonoszságaiért és az emberek élete ellen elkövetett csele
kedeteiért az isten öt a mennykövei kergeti a földön, hogy 
agyonverje. Hogy megmeneküljön, mindenféle más alakba vál
tozik át, mert azt hiszi, hogy akkor nem ismer rá az isten. 
Néha síró kis gyerek képét ölti magára, a mikor meghallja, hogy 
dörög az ég, «szól a nagyapó» odafenn, és könyörög az útban 
haladó kocsisoknak, hogy vegyék fel maguk mellé a kocsijukra. 
A világért sem szabad megkönyörülni rajta, mert beleütne a 
kocsiba a villám.

Egyébiránt pedig arról is szólanak, hogy csúfolni szokta
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olyankor az istent, a mikor dörög, és a farát veri az ég felé az 
isten szavainak, mivelhogy a dörgés az ő beszédje.

Az északi csuvasok (VomBÜ-kassi) árnyékszerű rémnek 
képzelik a sojtan-1. Egy öreg ember nekem a következőket 
beszélte egyszer róla:

. . . Hajnal tájon egyszer részeg fővel jöttem haza kocsin 
a szomszéd fainból. A falunk mellett patak folyik, hidon kellett 
volna rajta keresztül jönni. A víz szélén meglátom a sojtan-1, 
olyan volt, mint az árnyék. Nekibúzom a ló fejét a gyeplővel 
a hídnak, ő meg a kantárszárnál fogva bele akarja vezetni a 
vízbe. Alig-alig tudtam átvergődni a hídon. A ló is megijedt, és 
száguldva szaladt egészen hazáig . . .

Tófenéki lakóhelyéről és egyéb viselt dolgairól egy másik 
mytbost is hallottam T'/cmoer-ban, a kozmogyemjánszki kerületben:

. . . Egy asszony a kis leányával együtt hazafelé jött 
egyszer a mezőről. Útközben a patak mellé értek, s az asszony 
le ment a híd alá a dolgát végezni. A kis leánya fenn maradt 
a patakparton és elkezdett sírdogálni. Az anyja megharagudott 
rá, és dühösen visszakiáltott hozzá:

— Vigyen el a sojtari téged !
És a sojtan ott is termett abban a pillanatban, és elvitte 

a kis leányt magával a lakóhelyére, a tó fenekére. Egy sulykoló 
falapoczkát hagyott helyette a patak partján. Az asszony feljön 
a hid alól, keresi a leányát, nincsen. Helyében egy falapoczka 
hever a földön. Felveszi, jobban megnézi, hát gyermek formája 
van. Haza viszi magával, és neveli, neveli, de csak semmi sem 
lessz belőle. Megmarad mindig egyformán annak a falapoczkának.

A sojtan a kis leányt huszonkét évig neveli a tó fenekén, 
szépre, nagyra növeszti.

Ebben az időközben egy ember jár faluról-falura, feleséget 
keres magának, de csak sehol sem tud magához való leányt 
találni. Útközben elmegy emellett a híd mellett, és meglátja a 
sojtan-1, a mint ott ül a patak partján. Beszédbe elegyednek 
egymással, megkérdi az embertől, hogy mi járatban jár. El
mondja, hogy leányt keres feleségnek, de sehol sem talál magá
hoz valót.

— Van nékem egy szép leányom, ha megtetszik, odaadom 
— szól a sojtan.
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Az ember rááll és elindul a leánynézőbe. Lemennek a tó 
fenekere, a sojtan megmutatja neki a leányt, az ember meg
szereti, meg is tartják azon a helyen mindjárt a lakodalmát. 
A sojtan elmondja aztán az embernek a leány történetét, és 
meghagyja néki, hogy menjen el majd a leány szüleihez, apjához- 
anyjáboz, és nevezze őket apósomnak-anyósomnak.

Az ember úgy is tesz, megkeresi őket és apósomnak-anyó
somnak nevezi. Ezek csak csodálkozva néznek egymásra és 
szabadkoznak, hogy őnekik nincsen vejük, mivelhogy leányuk 
sincsen, a kit férjhez adhatnának. De ez nem tágít, sőt azt is 
megígéri, hogy majd a leányukat, az ő feleségét is elhozza, 
csak főzzenek sört, meg készítsenek lakomát arra a napra.

El is jöttek mindaketten. A vő meglátta a falapoczkát, és 
megkérdezte, mi az. Az asszony azt mondta, gyermek. Ez gyer
mek ? Fogta és földhöz vágta. Abban a pillanatban közönséges 
falapoczka lett, nem volt többé semmi emberi forma sem ra jta . . .

A bűbájosokról azt hiszi a nép, hogy a sojtan-nal czimbo- 
rálnak, és tőle nyernek hatalmat az emberek megrontására és 
a rontások gyógyítására. Mielőtt még a bűbájos hozzákezdene a 
tudománya tanulásához, legelső sorban is megtagadja az istent, 
és vele lép összeköttetésbe. Leveszi a szentképet a helyéről, ki
viszi a gabnaszárító csűrbe (ären), ott a tűzhelyre dobja, három
szor rátapos a lábával, és háromszor így szól (az istenhez):

Én téged elfelejtettelek,
Te is felejts el engem!

Ezáltal aztán a sojtan czimboraságra lép vele, és bármit 
kíván is tőle az emberek megrontására, teljesíti a kívánságát. 
(Bővebben 1. a Bübájosság és Kuruzslás fejezeteiben.)

Az újév éjszakai babonák között is találkozunk avval a 
hiedelemmel, hogy a sojtan a gabnaszárító csűr tűzhelyén is 
szeret tartózkodni. Ide mennek ki hozzá a leányok újév éjsza
káján, és megtudják tőle, hogy gazdag vagy szegény ember lesz-e 
a vőlegényük. (L. hátrább.)

A föld gyomrában lévő rejtett kincsről is azt hiszi a nép 
sok helyütt, hogy a sojtan őrizete alatt áll, a ki nem igen szokta 
áldozat nélkül kiengedni a keze közül ezt a kincset. Rendesen 
emberéletet kíván érte. A régi csuvasok közt az volt a szokás»
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hogy a pénzüket a földbe ásták el valamely biztosabb helyen, 
az őrizetét pedig a sojtan-ra bízták, a ki hűségesen gondot 
viselt rája, és elijesztett onnan mindenkit, a ki lopási szándék
ból közeledett a pénzhez.

Egyébiránt semmi kultusza sincsen, áldozatot soha sem 
mutatnak be néki, csupán csak rettegnek tőle, és az istenhez 
folyamodnak az ártalmai ellen.

A róla szóló egyéb hiedelmeket es mythosokat terjedelme
sebben a kincsásás, forgószél, villám, keresztút és pálinka körüli 
néphit tárgyalásánál ismertetjük. (Y. ö. arab sejtän =
ördög, sátán).

Jí ir  é m é i.

A néphit legtöbbet emlegetett gonosz szelleme. Hívják még 
Üiréfo-nek, IciréUi-nek is, általában ezt is «gonoszának (uzal, 
ozal vagy /a jar) nevezik, de ha könyörögnek hozzá, vagy úgy 
akarják emlegetni, hogy meg ne haragudjon rájuk, akkor «jó»- 
nak (Ive)  szólítják. Az után a hely után is szokták még nevezni, 
a melyet lakóhelyül tulajdonítanak neki, így aztán kimeríthetetlen 
a nomenclaturájuk, mert minden falunak megvan a maga egész 
sereg Híreméi-je a határban, és mindegyiket külön-külön a maga 
dombja vagy patakja neve után is ismerik.

Kilétéről és lényegéről általánosságban az a hit van el
terjedve, hogy a Jciréméi nem egyéb, mint a földben lakozó 
gonosz szellem, a mely, akár van rá oka, akár nincsen, minden
féle betegséget okoz az embereknek és jószágaiknak, hogy ez
által áldozatot csikarjon ki tőlük. Mert ha egyszer megengesztelik 
valamivel, akkor elhagyja az embert, és a betegség elmúlik róla. 
Némely helyütt összetévesztik a sujtan-nal, sőt vele teljesen 
azonosnak is tartják, ámbár ez ritkább, és alapjában téves fel
fogás, mert a mint a keletkezéséhez fűződő legendákból látni 
fogjuk, a néphit egészen más útakon magyarázza a tiirérhéi-ek 
létrejövetelét. Mivel minden falunak volt, és a legtöbb vidéken 
ma is van, öt-tíz Jcirérhéi-je is, nagyon természetes, hogy óriási 
mennyiségű mythos kerengett a keletkezésükről még régebben, 
a mikor a kultuszuk virágjában volt, csakhogy ezek közül itt-ott 
maradt már meg egy-egy töredékes hagyomány a régiségből, de 
ez is elég ahhoz, hogy kerek fogalmat alkothassunk magunknak
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a kiréihéf ékről szóló néphit kialakulásáról. Magnyickij egy-nehány 
igen érdekes mythost közöl még a régiségből, mielőtt a magam 
gyűjtésére térnek át, ismertetek belőlük egy-nehányat :*)

. . . Egy erős fergeteg alkalmával egy csuvas asszony 
egyedül volt csak otthon. A mint kitekint az ablakon a felhőre, 
látja, hogy egy ember megy a felhő előtt. Hirtelen ott terem az 
asszony mellett, és arra kéri, hogy rejtse el a pad alá, s ha 
valaki kérdezősködnék felőle, senkinek se szóljon róla. Az asszony 
ráállott és elrejtette az embert, aztán ismét odaült az ablak 
mellé. Csakhamar egy másik ember lépett be hozzá, és azt 
kérdezte tőle, hogy nem látott-e a felhő előtt egy embert. Az 
asszony azt felelte, hogy nem látott, egyszersmind azt is meg
kérdezte. hogy kit keres, és kicsoda ő maga.

— Én az isten vagyok, és a kiférhet-et keresem! — szólott 
a jövevény.

Az asszony erre még jobban elkezdte erősítgetni, hogy ő 
bizony senkit sem látott. Az isten elhitte néki és tovább ment. 
A kiférhet erre kibújt a pad alól és így szólt az asszonyhoz:

- Te megmentetted az életemet, hát most adjál ennem !
— Mit adjak?
— Vajas kását!
Az asszony megfőzte neki a kását, a kiférhet megette, és 

odafeküdt ismét a pad alá aludni. Másnap kacsát kért az asszony
tól, hogy főzzön neki. De az rá sem hallgatott. Erre a kiférhéi 
megharagudott rá, neki ment és félholtra verte, azután pedig 
elbújt. Közben haza jött az asszony ura a munkából, kikérdezte, 
hogy mi történt vele, de aztán hamarjában megint csak elment 
a dolgára. Előjött eztán a kiférhét, és így szólt az asszonyhoz:

— Jobb lesz, főzzed meg a kacsát és meggyógyulsz, 
különben meghalsz.

ügy ahogy felkelt az asszony az ágyból, levágta a kacsát 
és megfőzte néki. A mikor megette, hová hová sem, elment a 
háztól. Az asszony pedig elkezdett jobban lenni, meggyógyulni, 
l.jra eljött hozzá a kiférhét, és megevett egy ludat, azután egy 
birkát, majd egy ökröt, majd pedig egy lovat. A mikor legutol
jára elment az asszonytól, azt mondta néki, hogyha még egyszer

*) MaTepiajiH : 2—7. 1.
A csuvas ősvallás emlékei. 3
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lenne jobban, akkor kacsát, ha ettől sem gyógyulna meg, akkor 
ludat, majd pedig birkát, ökröt és lovat. 0 pedig legyen a 
segédje és gyógyítsa az embereket, hogyha megbetegesznek. 
Meghagyta néki, hogy a magas hegyeken, a patakokban és az 
erdőkben lakik . . . (Maszlovoj).

Más két mythost is közöl még Magnyickij Zemlyanyickij 
nyomán*) a jádrinszki kerületből (kazáni korm.) Usztya nevű 
faluból:

. . .  A Hrérhét, az egy szökött úr. Az istennek volt az elöl
járója (HaqajibHHKi.), hanem megtagadta néki az engedelmességet 
és megszökött tőle. Az isten három évig kerestette, míg végre 
megtalálták. ítélőszék elé állították, és a bírák azt határozták 
fölötte, hogy mindörökre a börtönbe kell csukni. Az isten ezt 
az Ítéletet szigorúnak találta, és így szólt a bírákhoz :

— Halljátok csak, fiaim, hadd legyen az ő lakóhelye 
minden patak és erdő, és éljen abból, a mit adnak néki, akár 
pénzt adnak, akár bárányt!

A mint elítélték, úgy is lett. Letelepedett a patakban és 
elkezdett ártani az embereknek. Az emberek pénzt és állatokat 
hordtak neki. Otőle származtak aztán az összes Kiférhét'-ek. Meg
házasodott és a gyermekei rengeteg módon elszaporodtak. Innen 
van, hogy most olyan sok a Jíiréihéi, és ezen szökött úr minden 
unokájának megvan a maga patakja vagy erdeje, a csuvasok 
pedig, hogy megengeszteljék őket, áldozatot adnak nékik . . .

A másik mythos így szól:
. . . Volt egy parasztnak három fia, a legidősebbik köztük 

szeretett volna megházasodni, és egyre azon kérte az apját, hogy 
házasítsa őt meg. Az apja okos ember volt, és úgy gondolta, 
hogy előbb nem házasítja meg a fiát, a míg csak meg nem 
kérdi az istentől. És el is ment az istenhez. Csakhogy az nem 
engedte meg néki, hogy megházasítsa előbb, mint a következő 
évben. Az apa elmondta a fiának az isten határozatát, csakhogy 
az nem hitte el az öregnek, és visszaküldte még egyszer. Az 
isten megint csak ugyanazt válaszolta. A fiú még harmadszor

*) JlereH^u HyBarni o KapeMeTu. H3b. iio KasaH. Enapx. 
1869. No. 5.
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is elküldte az apját. Az isten ekkor már megharagudott és így 
szólt az öregnek:

No hát ha minden áron meg akar a fiad házasodni, 
ott van a menyasszonya a patakban !

És az ördögök el is vitték ennek az öregnek a fiát a 
patakba. Ettől az időtől fogva emberi szem nem látta őt többet. 
Lett ugyan most már felesége, de nem volt néki semmi enni
valója sem. Elment hát maga az istenhez, és kérte, hogy adjon 
neki valami ennivalót. Az isten az állatoknak a vérét jelelte ki 
a számára, a melyeket levágnak. Sokáig ebből élt, hanem egy
szer egy paraszt, a mint levágta a tehenet, a vérét beleöntötte 
egy edénybe és megette ő maga. Megharagudott ezen az öreg 
ember fia, és elment az istenhez panaszkodni, hogy elveszik az 
eledelét.

Hát minek adod oda az embereknek ? —- szólt az isten.
— Szívesen nem adnám én, de ha erőszakkal elveszik 

tőlem.
— Ügy legyen hát akkor, hogy odaadom neked az állatok 

lelkét és életét is, és a ki nem ád áldozatot, annak tehetsz 
olyanféle rosszat, a milyet csak akarsz.

Innen származott a Icirérhét', gyermekei lettek néki, és a  

csuvasok, hogy megengeszteljék őket, áldozatokat adnak nékik . .  .
A kozmogyemjánszki kerületben PÖskert-b&n a következő 

mythost hallottam egy helyi kiréríiéí! keletkezéséről:*)
. . . Élt régen Pöskert- tói két-három versztnyire egy Makar 

nevű ember, a ki valami módon nagy földbirtokra szeretett 
volna szert tenni. Úgy cselekedett tehát, hogy egy nagy föld
terület négy sarkába egy-egy vermet ásott, mindegyikbe bele
állította egyik fiát, és felülről vékonyan betakarta földdel. Meg
tanította előbb a fiait, hogy ha azt kérdik felülről, hogy kié ez 
a föld, azt mondják, hogy a Makaré.

Elkezdett aztán czivakodni a néppel, hogy ez meg ez a 
föld az övé, adják oda neki. Természetesen senki sem hallgatott 
rája. így szólt aztán nékik:

Menjetek el a földnek a négy sarkára, és kérdezzétek 
meg, hogy kié ez a föld!

*) Már Magnyickij is leírja: MaTepiajmi 4. 1.
3*
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Az emberek elmentek mind a négy sarokhoz, és igazán 
ám hang jött elő a földből, a mely azt vallotta, hogy ez a föld 
a Makaré. A birtokot átengedte neki a nép, de a négy fia meg
halt a veremben. Elkezdtek aztán eljárogatni az emberek erre 
a négy helyre, hogy áldozatot mutassanak be a kirérhéi-nek, 
vagy mint a hogy Pöskert vidékén nevezik, keremet-nek. Ezt a 
földet pedig mai napiglan is «Makar földjé»-nek (Makar sard) 
hívják . . . .

Az átkozódásaikban is többször emlegetik: Makar ayaj 
posnü! ( Makar bátya a fejedre!), Makar selder poénül (Makar 
söpörje meg a fejedet!)

VomBÜ-kassi-b&n részben keresztény hatás alatt úgy hiszik, 
hogy a kirérhéi régente angyal (än/el)  volt, és az isten előtt 
járt. De nem fogadott szót néki, és ezért az isten ledobta őt az 
égből. Az emberek megijedtek tőle, hogy ez még az istennel is 
kiköt, őnékik is mindenféle nyavalyákat és bajokat fog okozni, 
félelmükben elkezdtek tehát áldozatokat adni néki.

Ugyancsak itt azt is hallottam a kiféihéi-ek eredetéről, 
hogy azok hajdanában gazdag földbirtokosok, uraságok (olBut) 
voltak, a kik életükben minden úton-módon sanyargatták a sze
gényebb, gyengébb föld népét. Haláluk után az erdőbe temették 
őket, mert így volt a szokás legtöbb helyütt, az északi csuvasok- 
nál. Hanem meg a haláluk után is félt tőlük a nép, hogy a 
lelkűk visszajár a sírból és betegséget, kárt okoz nékik. Eljártak 
tehát a sírjaikhoz és mindenféle áldozatokkal iparkodtak őket 
távol tartani maguktól. Ezekből a sírokból lettek aztán a 
kirérhét-ek áldozóhelyei. Hogyha álom közben jelenik meg vala
kinek a kirérhéi, akkor is ilyen uraság képében látszik, fehér 
ruhában, három lovas trojkán, a lovai is fehérek. Meg szokta 
parancsolni kinek-kinek így álom közben, hogy milyen áldozatot 
mutasson be néki.

Néhutt (T'sänDgr) azt hiszik, hogy a kirerhei-ek bűbájosok
ból, a sojtan-nal czimboráló emberekből lesznek haláluk után. 
A bűbájos életében is csak folyton árt, ront, halála után sem 
nyughatik a lelke, hanem betegségeket okoz, megfogja és meg
rontja azokat, a kik a sírját megsértik, a kik még csak hangosan 
is beszélnek a sírjánál. Ezeknek is erre a helyre hordják az 
áldozatot, a hol eltemették őket.



37

Eredeti mythost hallottam a Jérsü nevű csuvas falu 
(csebokszári-i kerületi tiirérhéi-jének az eredetéről, a mely szintén 
érdekes módon világítja meg ezeknek az áldozóhelyeknek a 
keletkezését. Régente a Jérsü körüli erdőben megöltek a rablók 
egy szentképkereskedő oroszt, a pénzét ellopták, a holttestét és 
a szentképeit pedig ott hagyták a föld színén. A mint híre 
szaladt a vidéken a rablásnak, elkezdték a javósok emlegetni 
a betegek előtt, a kik hozzájuk folyamodtak a meggyógyításukért:

— Hej téged a «Jérsü áldozata fogott meg». (Jérsü t'süód 
titne)  Ott nagyon sok az isten (tőre), csak úgy hever a földön 
szana-széjjel, bizonyára az fogott meg!

És áldozatokat kezdtek bemutatni a gyilkosság helyén a 
javósok tanácsai után, pénzt, viaszgyertyácskákat, kalácsot hord
tak a Jérsü erdejébe.

Ha sorra nézzük ezeket a mythosokat, mindegyikben azt 
a jelenséget látjuk, hogy a kirérhéf kultusza alatt olyan helyek
nek, patakoknak, domboknak, síroknak tiszteletét érti a nép, a 
melyekhez valamilyen csodás esemény, rejtelmesség, titokzatosság 
és épen ezért félelem fűződik. És ugyanezt magyarázza a ktféúét' 
szónak eredeti értelme, etymologiája is, mert az arab kerümet 

' / )  szóból származva, a kölcsönző arab nyelvben ennek a 
szónak csoda, szentek által művelt csodatett a jelentése.

A cseremiszeknél is megtaláljuk az efajta gonosz szelle
meknek a kultuszát, egészen olyanforma alakban, mint a csu- 
vasoknál és őnáluk is keremet-nek (oroszos átírással KepeMeT) 
nevezik őket.*)

A déli csuvasok az általam megjárt pogány területen már 
semmiféle hagyományt sem tudnak a Jcirérhéü-ek keletkezése 
módjáról, tiszteletben tartják csupán azokat a helyeket, a melyei
ket már a régi öregek a számukra szenteltek. Mindenütt megvan 
a (ikirérhéi gyöpje» (kirénkéi sérédid)  rendesen valamely dombos 
hely a legelő egyik részében, és a «kiréüiéi patakja» (JHréüiét' 
sn-mí), a hol áldozni szoktak. A dombját bekerítették régente 
sövénnyel, hogy a jószág rá ne tapodhasson, és be ne piszkíthassa. 
Ezt a földet aztán se nem kaszálták, se fel nem szántották, 
hogy ezáltal is magukra ne haragítsák a kiréríiéí-ek.. Még csak

* ) r a B p in j r í>  ílKOBJieB'fc, Pejmrio3Hi>ie oSpa^w HepeMHCi. 77.1.
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hangosan beszélni sem mertek ezen a helyen, mert még ezért 
is megharagszik. A patakjában ha besüpped a kocsikerék az 
iszapba átkelés közben, s a kocsis ezért káromkodik a lovaira, 
e miatt is megfogja őt a Kiférhet, és valami betegséget küld rája.

Az északi csnvasoknál is megvolt a Kiférhet-eknek a magnk 
patakja, de ezenfelül az erdőben is voltak egyes fáik, a melyek
ben tartózkodtak. Főképen a nyírfáérdőkben szerettek lakni. 
Ezért «erdőbéli »-nek (v§rmanDi)  is nevezték őket. Ezeknek az 
erdöbéli áldozóhelyeknek falnnkint megvolt a maga őre, a vKiférhét 
pásztora» (Kiférhét Koóuzi), a kit időről-időre a falu választott, 
és a kinek az volt a tiszte, hogy vigyázzon ezekre a helyekre, 
sepergesse, tisztán tartsa őket, és gondja legyen arra is, hogy 
a Kiférhét fáit senki ki ne vágja, még csak meg se sértse, mert 
az ilyen cselekedet az egész falura végzetessé válhatott volna.

Nekem az a nézetem a Kiférhéí-ek származásáról, hogy 
egyenesen a halottak kultuszából fejlődött ki. Láthatjuk egyéb
iránt a hagyományokból is, hogy azoknak az embereknek a 
sírja, a kiktől még életükben is rettegtek, a népet sanyargató 
uraság, a bűbájos sírhalma áldozóhellyé fejlődött ki az idők 
haladtával, az uraság és a bűbájos szelleme pedig Kiférhét-té 
lett a nép képzeletében. Az északi csuvas területen a temető 
régente az erdőben volt, a minek egyébként az a természetes 
magyarázata, hogy ezt a vidéket, a kazáni kormányzóság északi 
részeit, csupa őserdő borította, és a falvak közelében csak 
szántóföld meg erdőrengeteg volt. A szántóföldbe nem temettek, 
tehát csakis az erdőbe temethettek. És mivel a temetőik itt 
voltak, a Kiféríiét'-ek kultusza is az erdőben fejlődött ki, és itt 
vannak még ma is a legtöbb áldozóhelyeik, ámbár ma már 
gyérebb az erdő, és az a szokás sincs meg, hogy ide temessenek. 
A puszta déli csuvas területeken dombjai vannak a Kiférhét-ek- 
nek, a régi sírdombokra és a kurgánokra emlékeztetnek. A mint 
majd a halottakhoz fűződő hiedelmekből látni fogjuk, az «idején 
kívül» hazajáró lélek rontásai és a Kiférhét okozta betegségek 
között semmi különbség sincsen. A haza járó lélek ép olyan 
gonosz, és ép úgy áldozatot vár az emberektől, akárcsak a 
Kiféríiét. Mindakettőt egyformán nagyon könnyen fel lehet hábo
rítani az ember ellen, és a haragos fél akár a halottat, akár a 
Kiférhét-et küldje a haragosa ártalmára, az a módjában is meg
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a hozzája fűződő hiedelmekben is teljesen egyforma. — A nép
hit az életükben gonosz emberekből haláluk után gonosz szelle
meket, kirérhé(-ekét alkotott.

Minden falunak megvannak a maga Jíiréihét-jei. Hol több 
van, hol kevesebb. Mindegyiket annak a helynek, legelőrésznek, 
pataknak a nevével ruházzák fel, a mely helyen az áldozóhelye 
van. Legtöbbször csak ezen a néven emlegetik őket, mert ezért 
nem haragusznak meg.*) A határban lévő Kiférhet-éket rang 
szerint különböztetik meg egymástól, a leghatalmasabbat közöt
tük «fő-jó»-nak (äslire) nevezik.

Ulyas-b&n rangfokozat szerint a következő öt Jíiréihét-nek 
volt áldozóhelye : 

äslire =  fő-jó,
üslijiúíén kdZdúnl =  a főbbiknél kisebb, 
iG-aslinóéén JídZdnni =  a két főbbiknél kisebb, 
vlz-aslriiDÍén kdtdnni =  a három főbbiknél kisebb, 
Ui-kdZdnnl — a legkisebb.
A «fő-jó»-t az északi csuvasok megszólításokkor soltan-n&k, 

mőn soltan-YiSik (nagy soltan) is nevezik.**) Általában mindegyiket, 
ugyancsak megszólítás alkalmával «uraság»-nak ( olßiit)  is hívják.

A betegségek jó részét a néphit a lcirérhéí-eknek tulajdonítja. 
Ha valami módon megsérti vagy megháborítja valaki a tartóz
kodó helyüket, ezért betegség alakjában állanak rajta bosszút. 
De a legtöbbször nem is kell, hogy megbántsák, megfogják ők 
az embert a nélkül is. Nagyon könnyen fel is lehet őket bújtani 
valaki ellen. A haragos elmegy egyik Jíiréihét'-nek a fájához, 
megdöngeti a fa derekát az öklével, és így szól:

olnut ( säv sinnä)  t i t !
Uraság, fogd meg (ezt és ezt az embert)!

*) Néhány ilyen helynévből átragadt kiréihei-név VomBÜ- 
kassl-b ó l: sünér oDar (sünér-m éhest, arman-kasle var (malom
falúi völgy), kiy-Zort (régi ház), vatstsalav ( í ) , yören karol (nyírfa- 
cserény),ísolGas (?),oúiúéé-fíös (1) , jetsihér(?), köksem-Bös (korsó-fő), 
vlr§slä-var (oroszvölgy).

**) Y. ö. arab sultan (̂ Û J-u;) — uralkodó, császár. A ci- 
vilyszki kerületben (UyTeeBo) sultan alakot is hallottam, de ott 
a sujtan-ra értik.
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A hiiéáiéi-nek több sem kell, szivesen árt ő akárkinek is, 
rázúdul az emberre, és valami betegséget támaszt rajta. Ha 
pedig azt akarja az ellenfél, hogy meghaljon a másik, akkor 
ismét elmegy a líiféáiéi fájához, levág róla egy kis ágacskát és 
így szól:

olBiit, (säv ivarién) t'sonné tatsä haj, 
isüJílérhéúé jdrné an töpter !

Uraság, tépd ki (ennek az Ivánnak) a lelkét,
Ne találja meg a nyomot az áldozáshoz sem!

Ettől aztán megöli a Jíiréáiéi az embert, a ki ellen fel
lázították. Az ilyen eljárást úgy nevezik, hogy a haragos «be
panaszol valakit a hiréáiéi-nek» (hiréméóé solai — [VoniBÜ-kassl] 
vagy sulat, sül§m tgvat [XJlyas]).

A hiiéáiéi-nek tulajdonított betegségek esetén aztán, mint 
minden egyéb bajnál, a javóshoz folyamodnak, a ki meg tudja 
mondani, hogy melyik líiréáiéi ártott a betegnek, és hogy meg
gyógyuljon, mit kell néki áldozatul hoznia. Kását, czipót, lepé
nyeket, pénzt, viaszgyertyát, tésztafigurácskákat szoktak a számára 
adni, ámbár súlyosabb betegségeknél nem sajnálják tőle a kacsá
kat, ludakat sem, csakhogy meggyógyuljanak. Magnyickij szavai 
szerint a Jérsü-i Jíirérhét patakjába csukákat szoktak bele dobálni 
áldozatul, s ha egészben nem juthattak hozzá, legaláb egy-egy 
csukafejet szereztek a számára, s azt adták néki. Ilyenféle 
szokásból magyarázható meg egy régi csuvas szó, melyet Zolot- 
n y i c k i j  közöl, a fór Ban (xypöaH), s melyet durda-lialnak (Cypri
nus brama, or. nem,!)) fordít.*) Folyók partján lakó csuvasok 
az én értesüléseim szerint is áldoztak régebben halat a hiréáiéi- 
eknek, de ma már elhagyták. (V. ö. arab húrban (^bjs) =  
áldozat).

Mindezen alkalmi, csupán betegség esetén adott áldozatokon 
kívül van a «fő-jó»-nak rendes áldozata is, a melyet minden 
második, harmadik évben meg szoktak tartani a többi őszi 
áldozat során. Ludat ölnek a tiszteletére, és áldoznak a domb
jánál meg a patakjánál, hogy állandóan jó viszonyt tartsanak 
vele. (Részletesebben 1. az áldozatok között a lúd áldozatot

*) KopHeBoíi uyBamcKO-pyccKiö caoBapb. 99. 1.
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(yur-fsüód), és a Hforhet'-e knek bemutatott kisebb alkalmi 
áldozatokat).

Jc é I' e.

Valami gonosz szellem, legtöbbnyire a kirérhél-tel azono
sítják. A szó maga igen ritka használatú, leginkább a kuruzs- 
lásokban fordul elő. Van egy fajta betegség, a «Icélé rontása» 
(Icele' sävGerfid), a némaság, a melyről azt hiszik, hogy olyan
képen keletkezik, ha az ember azon a helyen esik el véletlenség- 
ből a földön, a hol ő jár. Emiatt megharagszik és megnémítja 
az embert.

A déli csuvasok Ulyas-ban a Hr érne úe sulat (bepanaszolja 
a Hférhét-nek) helyett a JcélTé sulat (bepanaszolja a Hété-nek) 
alakot is ugyanazon értelemben használják. Jele annak, hogy 
ma már azonosnak vélik a Hrérhét'-tel.

i j j  «•

Vagy éjjé. Az északi csuvasban ijja. Kis gyermekeket meg
rontó gonosz szellem. Szemmel soha sem látható, de folyton 
ott jár a kis gyermekek bölcsője körül, és ha lehet akárhogyan 
is megrontja őket. Föképen akkor árt nekik, hogyha akár a 
házban, akár a mezon magukra hagyják őket. Az általa okozott 
betegségek között legveszedelmesebb a nyavalyatörés (epilepsia), 
melyet «éjjé beleütközött»-nek (éjjé verenne)  nevezik. Régente 
ezt úgy gyógyították, hogy sütöttek az éjjé számára tizenkét 
árpalepényt (láérúíd) és főztek ugyanannyi tojást. A nyavalya- 
törős kis gyermek fejét megkerítették a lepényekkel is meg a 
tojásokkal is, azután kivitték mindezeket a mező olyan helyére, 
a melyet ember lába nem tapos, és sorjában letették valamennyit 
a földre. Hosszában egymás mellé mind a tizenkét lepényt, és 
egyenkint a tetejükre a tizenkét tojást. Ez az éjjé-nek való 
áldozat, hogy megengeszteljék vele. (Bizonyára elmondandó igék 
is jártak e gyógyítási móddal, csakhogy régiségüknél fogva már 
nem sikerült megtudnom).

Ha a kis gyermek születésétől fogva mindig csak beteges
kedik, arra azt mondják, hogy «születési helyén ütközött belé 
az éjjé» ( húzd tüne virenoä éjjé verenne) (Tajasa).
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Ha a bölcsőbéli gyermek sokat sír, sokat betegeskedik, azt 
mondják rá, hogy «az ijjé ragadt hozzá» (ijjé süle/ne). A go
nosz szellem megengeszteléseül és a kis gyermek meggyógyítására 
öt vagy hét kis gombóczkát, «ijje' gombóczá»-t (ijjé sgmayd) 
gyúrnak, és azon nyersen kidobják az ablakon az nczczára és 
így szólnak:

ijjé an sülé/, kazar!
ijjé ne ragadj hozzá, bocsáss meg!

Ezeket az apró gombóczkákat csakis régi lisztből szabad 
gyúrni, vagyis olyan lisztből, a melynek a gabonájából mutattak 
már be áldozatot az istennek. Az új gabona lisztjét áldozat be
mutatása előtt nem szabad ilyesmire használni. A kinek nincsen 
hozzávalója, az kér a szomszédból.

Ha pedig nevetgél a kis gyermek álma közben, arról is 
azt hiszik, hogy «az ijjé ragadt hozzá», és különböző furcsa 
dolgokkal nevetteti. Hogy elűzzék a kis gyermek mellől, «meg
veretik az ijjé-1» a javóssal ( ijje saptarassa). A kis gyermeket 
meztelenül a szoba közepére fektetik, alája egy-két darab ron
gyot tesznek, köréje len-szöszt szórnak szét a padlóra és ezt 
meggyújtják. A javós egyfajta tüskös kórót (tanle pizén) fog a 
kezébe, háromszor megkerüli vele a kis gyermeket, miközben a 
kóróval az égő szöszt csapkodja. Csapkodás közben így ijesztgeti 
a gonoszt:

Hej az anyját kergetem,
Hej az apját kergetem,
Hej a gyermekét kergetem,
Hej a gonoszt kergetem.

Igéje is van, ez «ijjé igéje» (ijjé tsal'/i), melyet a javós 
vízre olvas rá, és megitatja a kis gyermekkel. (L. a kuruzslások 
között.) ( San-ul/as).

Az északi csuvasok VomBÜ-kassi-h&xi a szélütöttet «ijjä 
haraptá»-nak (ijjä tsömläne) hívják. Ok is úgy vélik, hogy leg
inkább kis gyermekekben tesz kárt, és hogy meggyógyítsák az 
általa okozott betegségből, megfüstölik egyfajta növénnyel, melyet 
«ijjä-iü»-nek (ijjä-körek) neveznek.

Pöskert-ban úgy látszik, az a hiedelem is el volt terjedve
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régebben, hogy az ijk kicseréli a kis gyermekeket. Erre vall 
legalább az a kifejezésük, hogy ha a kis gyermek folyton sír a 
bölcsőjében, és merően bámul felfelé, az ilyen kis gyermekre 
azt mondják, hogy kicserélte az ijk (ijk ölestärne).

A mindenkivel czivakodó, perlekedő embert szidalomképen 
«éjjé-s»-nek (éjjéh) vagy «ejje'-seäett jószág»-nak (éjjéténnd jaßalä) 
nevezik (TajaBä).

A kazáni-tatárság hiedelmei és babonás alakjai között is 
szerepel az ijs vagy ejs, mint a háznak, az istállónak és a 
pénznek a védőszelleme.

e s i  é j ld.

Vagy ésre'h, isiét. A halál szelleme. Hívják még a «temető 
főnökéinek, «temető fejé»-nek is ( mazar piisle/d, mazar püzd, 
sevä-pös ) .

A déli csuvasok ijesztő arczu, nagyon sovány emberalakban 
képzelik, a ki a haldoklónak kiveszi a lelkét és elviszi magával 
a temetőbe. 0 maga is a temetőben lakik, az a föld az ő földje, 
s a mikor a sírásók valami sirt kezdenek ásni, őtőle kérnek 
helyet a temetőben a halott számára. Egy kis darabka kenyeret 
és sajtot dobnak le neki a földre a sir leendő helyére, és így 
szólnak:

Temető főnöke adjál földet!

És csak ezután kezdik el ásni a földet.
Tajaná-ban mesélte nékem egy öreg ember, hogy ő egyszer 

látta az ésiéjld-t:
. . .  A szomszédom — így beszélte az öreg — nagyon 

nehéz beteg volt, közel járt már a halálához. Egy éjjel, a mint 
az ágyban feküdtem, ébren voltam, nem tudtam elaludni, látom 
ám, hogy hozzám lép egy borzalmas képű, nagyon sovány ember, 
csak a csont meg a bőr volt rajta. Az ésiéjtd volt. A mikor 
láttam, hogy közeledik hozzám, elrúgtam magamtól, a mire 
megszclamlott:

—- Eltévesztettem az útat, nem ide kellett volna jönnöm, 
hanem a szomszédba!

Meg is halt a szomszédom nemsokára . . .
Az északi csuvasok (VomBÜ-kassi) «ember-ölő»-nek (sinnä
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puzcLGan) is nevezik. Akkorának képzelik, mint egy kazal, a 
testét hosszú szőr fedi, kidülledt nagy szemei vannak, nagy 
késsel lép a haldokló mellé és elvágja vele a nyakát. (Az idom- 
talan nagy késre tréfából azt mondják, hogy az «ésréh kése» 
[<ésréh sossl].) Az ésréh abból az emberből lesz, a kit valamely 
új temetőbe legelőször eltemetnek. Ha jó volt ez az ember 
életében, akkor ritkábban halnak az emberek abból a faluból, 
de ha rossz volt, akkor sok lesz a halottjuk.

Az ésréh a temetőben meg szokta kérdeni minden egyes 
új halottól, hogy van-e még más is a faluban, a ki közel jár a 
halálhoz. Hanem hogy a halott semmiről se adhasson néki fel
világosítást, régebben az volt a szokás az északi csuvasoknál, 
hogy apró selyemdarabkákkal tömték be otthon a száját, orr
lyukait, füleit, és a szemeire is két kis darab selymet terítettek. 
Ezek után aztán a következő párbeszéd fejlődött ki az ésréh 
és a halott között a temetőben:

ésréh: Yan-e más a ki jön ?
A halott: Nem láttam, a szemet betömték! 
ésréh: Nem hallottad?
A halott: Nem hallottam, a fület bedugták! 
ésréh: A szaga nem ment (az orrodba)?
A halott: Az orrot is bedugták ! 
ésréh: Miért nem kérdezted ?
A halott: Az ajkat is betömték!
Erre aztán nem kérdezi többet a halottat.
Az álomfejtések között, a ki álmában papot lát, az meg

látja az ésréjh-1 ( hhJcré pú Bä kurzem, ésréjh kürgnni pulat), 
vagyis meghal nemsokára. ( TajaBä.)

Szitkozódás közben gyakran mondják a csuvasok egymás
nak: «Hej (te) ésréh/» (éy ésréh), vagy «ésréh kölyke!» 
(ésrcl-súri).

(V. ö. arab 'ezrail (Juohyt) =  a halál angyala).

vu  b gr.

Vagy vgBgr. Az északi csuvasban vöBgr, lőBgr löBör, vever. 
Éjjel járó gonosz szellem, a mely álom közben megnyomja az 
embert. (v§B§r püsne =  megnyomta a veBer; vüBgr síBgsng =
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hozzáragadt a vÜBgr.j Férfiakat leány képében, asszonyokat 
férfi alakjában szokott megnyomni. Nem közelít mindenkihez, 
csak ahhoz jár, a kihez odaszokott egyszer. Ha nyomás közben 
kiáltani tud az ember, felugrik valamelyik hozzátartozója és 
szintén elkiáltja magát:

pdSthdUe, kü sinnä thdú pülne . . ?

Az isten nevében, mi történt evvel az emberrel . . . ?
Ettől megijed és eltűnik. Egyébiránt nem lehet megfogni 

kézzel. Az is szokás még, hogy ha fölébrednek, egy marék 
hamút dobnak ki utánna az utczára, és igy szólnak:

vüb§7' üre/ an Kit, vütle Udi saBäDgp !
vÜBer többé ne gyere, tüzes hamut szórok! (U lyas.)

A keresztény északi csuvasok azt tartják, hogy a kit meg 
szokott nyomni, az este lefekvés előtt kösse a homlokára azt 
a kis keresztet, a melyet a nyakában visel. Vagy pedig vegye 
a szájába éjszakára, ettől nem mer hozzányúlni. Azt is jónak 
tartják, hogyha az ilyen ember lefekvés előtt megszagolja a láb
ujjai között levő izzadtságot. (T'sánogr.)

De nemcsak hogy megnyomja az embereket éjszakánkint, 
hanem nyomás közben meg is ronthatja őket, és súlyos beteg
séget okozhat nékik, a melyet uvüBgr-os rossz»-nak ( vÜBgrlg 
/ajar) neveznek. Nemcsak az embernek árthat, hanem még a 
kis borjúba is «beleakad» az anyja mellett való fekvő helyében. 
A javós mindakettő ellen ráolvasó igékkel segít.

Az északi csuvas mesékben többször találkozunk a boszor
kányos öregasszony alakjával, a melyet «lőBőr-os vénasszony»-nak 
(lóBórle karóiek) hívnak. Pöskgrt vidékén a bűbájost is «vgvgr 
öregjé»-nek (vgvgr vatti) nevezik, ámbár a néphit ma már 
közte és ezen megnyomó gonosz szellem közt semmi össze
függést sem tud.

Hold- és napfogyatkozáskor a holdat és napot is a «vÜBer 
eszi», s a mi elsötétedik rajta, azt már egészen befalta. Hogy 
teljesen meg ne egye, tüzes fahasábokat dobálnak feléje, kiabál
nak és ijesztgetik. (L. A nap-nál.)

A kazáni tatárok a lidérczfényt hívják üógr-nak. Temetőkön, 
útakon fellobogó tűz alakjában látszik. Öngyilkosokból, meg
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fagyott, vagy az útban elhalt emberekből lesz, rá-ráül éjszakán- 
kint az úton haladó kocsira, s olyan nehéz, hogy a ló megizzad 
belé, alig bírja húzni. Eleinte imádkozik a tatár a Koránból, 
hogy eltávozzék mellőle, de ha az imádság nem használ, elkezd 
káromkodni, s ettől aztán eltűnik. A kolerát is az über okozza, 
házról-házra jár, és megnyalja az alvó emberek lábatalpát, a 
mitől reggelre valamennyien meghalnak.

á s t á k .

Vagy azDak, azDÜGe. Hirtelen elvillanó fényesség alakjában 
látszik néha éjszakánkint a levegőben. Eljár az asszonyokhoz 
és velők bujálkodik egész éjjel. Az asszonynak rendesen az ura 
képében látszik, de csak élűiről, mert a háta «olyan mint a 
juh bele». Erről ismerni rá. A mely asszonyhoz egyszer oda
szokott, lejár ahhoz minden éjszakán, és addig paráználkodik 
vele, a míg csak meg nem hal. Hogy elriaszszák a háztól, 
puskával kell rálőni, a mikor meglátszik a levegőn keresztül 
való repültében, ettől megijed és nem mer többé odamenni. 
De úgy is el lehet őt szoktatni az asszonytól, hogy este az ura 
magára veszi a felesége ruháját, és lefekszik a helyére. A mikor 
éjjel leszáll hozzá az ásták, nekimegy az ember és jól elveri 
korbácscsal, ettől sem mer többé odamenni. (Ulyas.)

A déli és északi csuvasok több helyütt ugyanezt «tüzes 
kígyó»-nak (mré sdlén, vötle sülién) nevezik, és hatalmas szárnyas 
kígyó alakjában képzelik, a mint el-elrepül a levegőben, csak 
úgy sziporkázik az ég, a merre elszáll. Néha többen is eljönnek 
a falukba, letelepesznek a házak tetejére és ott játszadoznak 
egymással. Ha valamely asszony nagyon sokat bánkódik az el
halt férje után, annak megjelenik éjszakánkint az elhúnyt alak
jában, és vele hál. A kéményen keresztül szokott leszállói hozzá. 
Addig bujálkodik vele, a míg csak az asszonyt egészen «elszárítja». 
Ha férfi bánkódik az elhalt felesége után, ahhoz meg a felesége 
képében jár le éjjelente, és ép úgy bánik vele. ( Tajaßä.)

(Y. ö. perzsa eéderha vagy eídeha (Isê yd ,bĉ J>jjí) =  sárkány
kígyó).
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v up ken.

Vagy üpken. A szakadékot meg az örvényt is így hívják 
(vub- — elnyelni). De ez a neve egy régi gonosz szellemnek is, 
a melynek nehány veszedelmes betegséget tulajdonítanak. így 
a déli csuvasok az őrültséget és az elmebajt is az általa okozott 
nyavalyának tartják. Akár a széllel, akár a földön vagy a vízben 
«ütközzék belé» az emberbe, megrontja az elméjét. Egyébként 
láthatatlan. A javós a «vüpken igéjé •> -t (vüpken ísdlyi) olvassa 
rá a betegre ezen rontás ellen. (L. a kuruzslások közt.)

Az északi csuvasok Magnyickij közlése szerint régebben 
kutya alakjában képzelték, és az embereket és állatokat pusztító 
járványos betegségek okozóját hitték benne. A megengesztelésére 
három fekete bárányt áldoztak néki, az egyiket «röpkén istené »- 
nek (vöpken torri), a másikat «vopkgn atyjáénak (röpkén ássd), 
a harmadikat «vöpken anyjá)>-nak ( vöpken ämes).*) De ma már 
az áldozatáról semmit sem tudnak.

*) MaTepiajiH 134. 1.



KISEBB KEPZELMI ALAKOK.

is i D é y u z i .
v

Az «istáló gazdája». Az istálóban lakik és a néki tetsző 
lovakat gondozza. Az északi csuvasok, a mint már említettük 
is előbb, a házi szellemnek, yart'-sort-nak tulajdonították ezt a 
sajátságot. A déli csuvasok azonban külön képzelmi alaknak 
hiszik. Az «istáló gazdája» a színéről szeret meg valamilyen 
lovat, és ezt főképen gondozza, eteti az istálóban, és befonogatja 
a sörényét. Az ilyen ló aztán nagyon szeret az istálóban lenni. 
Osszecsomózott sörényét nem merik felbontani, mert félnek, 
hogy megharagszik érte az «istáló gazdája».

A meiyik lónak a színe nem tetszik néki, azt verni szokta, 
úgy hogy mindig verejtékes, izzadt a ló tőle. Nem is lesz belőle 
semmi sem, akármennyit is adjanak neki enni, mind jobban 
és jobban elsoványodik. A gazda megvigyázza aztán, hogy milyen 
színű ló tetszik legjobban az «istáló gazdájá»-nak, és mindig 
olyant tart, ba azt akarja, hogy szerencséje legyen a jószághoz. 
Szemmel sohasem látható. (Tajana.)

A kazáni-tatárok ugyanezt a képzelmi alakot ábzar ijesd- 
nek (istáló ura) hívják, és a csuvasokéhoz hasonló hiedelmeket 
fűznek hozzá.

v ú z n f .
Ez is egy istálóban lakó képzelmi alak. Etetni, gondozni 

szokta ez is a jószágot, nemcsak a lovakat, mint az «istáló 
gazdája», hanem a szarvasmarhákat is. Hányszor megesik, hogy 
az egyik gazdának sok a takarmánya, hordja is folyton a lova, 
ökre jászolába, a jószága mégis sovány marad. A másik gazdá
nak meg alig van valamicske takarmánya, a jószága mégis kövér



49

az istálóban. Ez onnét van, bogy a vuínl megszerette ez utóbbi 
gazdának a jószágát, es elhordja hozzá a takarmányt mindenün- 
nét, a hol csak szert tehet rá. Más ember jószága elől elmar
kolja a szénát, nyalábba köti, és csak úgy hömpölyög a levegő
ben, úgy viszi a maguk istálójába. Máskülönben ez is láthatat
lan. (Tajaßä.)

k ü j  G er e s.

Kincshordó képzelmi alak. Azt tartják, hogyha a kakas 
hét évet megél, a hetedik évben tojást tojik. Ha ezt a tojást 
az ember a hóna alá köti és itt kikölti, ebből lesz a küjGeres. 
Ma már nem tudják, hogy milyen alakja van, emberi vagy 
állati formája van-e, de beszél, annyit tudnak róla. Mindig 
dolgot kér a gazdájától, és bármi lehetségesét kívánnak is tőle, 
mindent megtesz. Kincset, pénzt összehord a házhoz. Folyton 
foglalkoztatni kell, mert tétlenül egy pillanatig sincsen, s a 
gazdájának sem hagy békét, ha nem ad néki munkát. Hanem 
ha már kifogytak minden kívánnivalóból, és megszeretnének 
tőle szabadulni, azt parancsolják néki, hogy a lábszárra való 
fekete bocskorrongyból ( tűid)  csináljon fehéret. Ezt már nem 
tudja megtenni. Annyira elszégyenli aztán e miatt magát, hogy 
ott hagyja a gazdáját, és más urat keres magának. Csakhogy 
mindazt a sok kincset és vagyont, a mit összehordott az előbbi 
helyen, elhordja ez utóbbi házhoz.

Hasonlóképen mondják a nagyon szorgalmas emberre, hogy 
«úgy dolgozik, mint a küjGeres» (küjGerespék 'diléi) ( Tajasa).

A kazáni tatároknak is van egy hasonló kincshordó kép
zelmi alakjuk, a híjára, emberi formája van, s a gazdája parancs
szavára minden lehető munkát elvégez. Csak homokból nem 
tud kötelet fonni, sem szitában vizet hozni. Ha megúnják a 
háznál, rendesen ezt kívánják tőle, hogy megszabaduljanak a 
zaklatásaitól, mert ez is folyton munkát kér az urától.

u É d D e.

Az északi csuvasban öÉdúti. Nagy ember formájú szőrös 
testű rém, az erdőben lakik, ezért az «erdő apjá»-nak (verman 
ash) is nevezik. Mindenféle nyelven tud beszélni, «még oroszul

4A csuvas ősvallás emlékei.
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is», s az embereket nevükről ismeri. De dadogva és gyermekesen 
beszél. Az erdőben odamegy az ember mellé és elkezdi csiklan
dozni, közben kiszedi a fogait a kezével és megeszi. De ha 
balta, vagy valamilyen szúró-vágó szerszám van az ember kezé
ben, akkor nem mer hozzá közel menni, attól nagyon fél. 
Hasonlóképen retteg a kutyától is, azért alkonyat után sosem 
szabad az erdőn vagy a mezőn kutya nélkül járni. Ha éjsza
kánként tüzet raknak a favágók az erdőben, ő is odamegy 
melléjük és melegszik a parázsnál. Csak akkor nem mer közel 
menni, ha a zelnicze fája (sarkait)  pattog a tűzön, mert ennek 
a szerte-széjjel ugráló sziporkái megpörkölik a szőrét. Eégente 
nagyon sokan voltak az erdőkben.

Az északi csuvasok a majmot is önaóé-nek nevezik.
Hallottam róla Tajaßä-ban egy-két mulatságos mythost is :
. . . Egyszer régen fát hasogatott egy ember az erdő 

közepén egy tisztáson. Vele volt a kutyája is. Kijött egyszer 
csak a tisztás szélére egy üÉaúé, és odakiáltott hozzá messziről:*)

— Hej Iván, odamenjek-e?
— Gyere ide — kiáltott vissza neki az ember, és eldugta 

a kutyáját.
— Kazán-szem van-e? ([yuran-küs pur-i) — azt akarta 

ugyanis mondani, hogy «fekete szem — t. i. kutya — van-e?» 
[yurä-küs pur-t í ])

— Nincsen! — válaszolt az ember.
Az üÉdúé odament hozzája, de a mikor melléje ért, az 

ember eleresztette a kutyáját, ez nekiugrott az üÉaúé-nek, és 
tépni kezdte a hátulját.

— Nem jövök ide, nem jövök ide . . 1 jajgatta az üÉaúé, 
és elszaladt az erdőbe . . .

Egy másik mythos keletkezését a kazáni kormányzóság 
tyetyusi kerületének juk-jél! (or. IlyK O B o) nevű falujához kötik:

. . .  A pásztorok és a lovászgyerekek itt naponta az erdő 
mellett legeltettek. Az ÜÉaúé ki-kijárt az erdőből, ráült mindig 
egy-ugyanazon kiválasztott lóra, és egész nap azt nyargalta. 
A lovat már egészen tönkre tette. Mit tegyenek ellene, a ló

*1 A messziről kiabáló emberre is azt mondják, hogy 
«úgy kiabál, mint az üáaúe'» (üóaúéÉéJc keskerat).
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hátát jó erősen bekenték egy nap szurokkal. Megint csak felült 
rá az üÉdúé, de mivelhogy szőrös a teste, odaragadt hozzá. 
A ló visszaszaladt a faluba, hátán az üÉeúé. Leszállt volna 
róla, de nem bírt. Gyerekes hangján így siránkozott a lovon:

átüti yepsan küt't'l yepmas, 
küt'tl yepsan, á tü ti yepmas.

Ha a kezecském elvál, a fenekecskem nem vál el,
Ha a fenekecském elvál, a kezecském nem vál el.

Tartotta persze a szurok. Az emberek kifutottak az utczára 
botokkal, dorongokkal, és jól elverték. Sírva szaladt vissza az 
erdőbe. Többet aztán sohasem ült fel a lovaikra . . .

A kazáni-tatárok ezt az erdőben járó képzelmi alakot 
suirild-nek, vagy órman-ánase-nak (erdő anyja) hívják. Kiálló 
homlokú, beesett szemű, és borzas hajú embernek képzelik, a 
ki odaszegődik az erdőben járó ember melle, felszólítja, hogy 
játszanak csiklandósdit, s az embert csiklandozás közben megöli. 
Ez utóbbi csuvas mythost a tatárok között is hallottam róla.

a r  - s u r r l .

Az északi csuvasban ar-zorrl, vagy ar-zorl. (Szószerint 
annyit jelent, mint «férfi-fele».) A déli csuvasok azt hiszik róla, 
hogy az üÉeúe felesége, és ő is az erdőben tartózkodik, a miért 
«erdő anyjá»-nak (verman ämes) is hívják. Szőrös testű meztelen 
asszony képében látszik, csupán csak a szeméremteste csupasz. 
Nagy lelógó emlői vannak, járás közben a vállaira veti őket. 
Az erdőben járó ember elé megy, vigyorog rája, a szemérem
testét mutogatja és csalogatja magához. Csakhogy ki merne 
hozzá közel menni? Nagyon fél ez is a kutyától és a zelnicze 
( S97hdH) fájának a pattogásától, azért ha ez ég az erdőn tartóz
kodó emberek rakta tűzön, sosem mer hozzájuk közel menni.

A szemérmetlen asszonyt is ar-surrl-nak hívják szidalom - 
képen. (TajaBä.)

Az északi csuvasoknak ( VomBÜ-kassl) egészen más a hie
delmük róla. Úgy képzelik, hogy az ar-torrl öngyilkos emberből 
lesz. A sojtan belebúvik az ilyen ember testébe, és az hordozza

4*
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őt erdőkön, rengetegen keresztül, és rémíti vele a többi embe
reket. T 'sanD§r-bsLU is azt tartják róla, hogy az útban megölt 
vagy az öngyilkos emberek lelkét az isten nem fogadja magához, 
azért ezek jajgatva, kiabálva járnak itt a földön és másokat 
rémítenek. A leányok szülte megfojtott kis gyermekekből is ilyen 
ar-zorl lesz. Azaz hogy csak régente volt, ma már seholsem 
látni őket, mert az isten a villámmal valamennyit agyonsújtotta 
hogy senkit se ijesztgethessenek.

Leginkább az erdőben kísértik az embert. Birka, nyúl, 
fellobogó tűz, gabnakazal . . . minden lehető és lehetetlen alak
ban látszik, de nem szabad hozzá szólni, mert abban a pilla
natban eltűnik a látomás, és helyette elkezd zúgni, susogni az 
erdő, minden felől recsegés-ropogás, rémes hang hallatszik, a 
melyet nem bír el az émber. A ló is csak csavargatja a fejét, 
a mikor meghallja, semmiképen sem lehet megtartani többe, 
elszalad rémületében.

Néha ember vagy asszony képében jelenik meg, ilyenkor 
közel megy az erdőnjáróhoz, és elkezdi csiklandozni. Ha orosz 
imádságot kezd az ember ilyenkor mondani, jajgatva szalad el 
tőle az erdőbe :

sonäDep, öj-öj vraoai, an sonoar!

Égek, jaj-jaj fáj, ne égess!

Egyedül csak a keresztény imádsággal lehet elkergetni.

ülep.

Az északi csuvasban ölep. Az óriás. Hatalmas emberek 
voltak, de ma már mind kihaltak, egy sem maradt közülök. 
A mifajta embereink közül húszán sem bírtak volna egygyel. 
Mindegyik lépésükre öt versztet léptek, a legmagasabb erdő is 
csak a czombjukig ért, csak úgy suhogott, ropogott, a mikor 
benne jártak. Hat lóval szántó parasztokat lovastul ekéstül fel
vett az óriás, a zsebébe dugta és hazavitte az anyjának:

— Nézd anyám svábbogarakat hoztam, ilyenek szántják 
a földet!

Lépése közben a bocskoráról lehulló földből, sárból egesz 
nagy dombok keletkeztek. Az északi meg a déli nyelvterületen
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nagyon sok helyütt mutogatnak a csuvasok ilyen dombokat, a 
melyeknek a néphit ezt az eredetet tulajdonitja. Az ilyen dom
bot «óriás földjó»-nek (ülep teprl) nevezik.

Sok helyütt őskori ásatag állatoknak a csontjai kerülnek 
a föld színére, ezekről is azt tartja a néphit, hogy hajdan ez 
óriások csontjai voltak. «Óriás csontja»-nak (ülep semmi)  hívják.

A kazdni tatárok az óriást alep-nak nevezik, és a csukásoké
hoz hasonló hiedelmeket hisznek róla.

s u n ä t l  e s i n.

«Szárnyas ember». A déli csuvasok közt hallottam Ulyas- 
ban, hogy a néphit szerint voltak régente olyan emberek, a 
kiknek szárnyuk volt. Nem mutatták ugyan senkinek sem, mert 
a mely pillanatban meglátta valaki a szárnyukat, azon nyomban 
meghaltak. A szimbirszki kormányzóságban V is-pürt'-ben, Ulyas- 
tói valami húsz versztnyire is élt a hagyomány szerint egy ilyen 
szárnyas ember. Már a kilenczedik felesége volt néki, de még 
egyikkel sem ment együtt a fürdőbe, hogy meg ne lássák a 
szárnyát. A kilenczedik felesége azonban nagyon kíváncsi volt 
rá, hogy miért megy az ura mindig egyedül a fürdőbe, megleste 
egyszer a fürdő oldalán lévő lyukon. A mint az ura levetkőzött, 
meglátta a szárnyait. Az ember abban a pillanatban meghalt. 
Máskülönben az isten tudja, hogy meddig elélt volna még.

p r  äy ne d ó i d .

«Elvetett gyermek». Ha az újszülöttet az anyja megfojtja 
es elássa valahol a földben, a néphit azt tartja az ilyen idétlen 
gyermekekről, hogy éjszakánkint gyakran meghallik a sírásuk, 
nyöszörgésük azon a helyen, a hol elásták őket. Ugyanazt a 
nyöszörgő hangot adják, a melyen megfojtásuk alkalmával sírtak. 
Az ilyen helyet nem tartja tisztának a csuvas ember, azt mondja 
róla, hogy ott a gonosz szellem, a sojtau lakik.

Mint a hogy fentebb említettük már, azt is hiszik róluk, 
hogy az ilyen idétlen gyermekekből ar-zori lesz, és .rémíti az 
embereket az erdőben. (T'sdnner.)
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Gyermekij esztők.
A csuvas anya, hogy elcsitítsa a síró gyermekét, farkassal, 

(kásker, tokinak), bagolylyal ( tümana), kutyával (mömo gyermek
nyelven kutyát jelent — Pöskert), miser-tatárral (thizéi), meg 
oroszszal (virei) ijesztgeti. Azt mondja néki: «Ne sírj, mert jön 
a farkas . . . » (an jer, kásker kikét! . . .) Nagyon féltek régente 
a falukban lézengő, medvetánczoltató, vagy kereskedéssel foglal
kozó oroszoktól is, a kis gyermekek mindenhova elbujkáltak 
elölök. Szidta egyszer egy öreg ember előttem Tajaßä-ban a 
mai gyermekeket :

— Milyen illetlenek ezek a mostani gyerekek, ezek már 
nem is félnek. A mikor még én kicsiny voltam, ha egy oroszt 
láttunk a faluban, úgy elbújtunk a ház alatt, meg a rözsében, 
hogy alig győztek bennünket kicsalogatni onnét . . .

Mert a félelmet olybá veszi a csuvas ember, mint valami 
dicséretes tulajdonságot. Valóságos ékesszólással tudja elbeszélni 
sokszor, hogy ő hogyan félt ekkor meg ekkor, hogyan vert a 
szive, és hogyan reszkettek a térdei . . . Igazi mintaképe a csuvas 
ember a gyávaságnak.

A fentebb említett gyermekijesztőkön kívül van még egy 
másik ilyen gyermekrém is, a melylyel fenyegetni szokták őket: 
a muGü vagy északi csuvas mokka (muGä kikéi!, mokka kikét! — 
jön a muGä, jön a mokka). Az értelme már elhomályosodott, 
egyebet nem tudnak róla. Alakra nézve úgylátszik összefügg 
a magyar Móká-\al.

A kazáni tatárok is ismerik ezt a gyermekijesztőt mókaj 
név alatt.



ELEMEK. ÉGITESTEK, TERMÉSZETI TÜNEMÉNYEK.

A  fö ld  ( sdr) .

A csuvas nép egész ősvallásában, világfelfogásában és 
babonás hiedelmeiben nagy helyet foglal el a föld, akár mint 
a mezők talaja, a gabnatermő föld, akár mint a világ, az egész 
emberiségnek az anyja. A földben terem meg a gabona, és 
mindenféle növény, a mely az ember táplálására szolgál, rajta 
legel a gulya, a ménes, a birkanyáj, egyszóval belőle fakad az 
élet összes forrása. Hozzá köti őket, mint a gyermeket az anyja 
emlőjéhez, megélhetésüknek csaknem egyedüli eszköze a föld
művelés, mert a csuvas nép épen avval válott ki már a leg
régibb időktől fogva a török-tatár fajű népek közül, hogy szánto- 
gatta és munkálta a földet. S a népnek ezen meggyökeresedett, 
a többi fajrokonaikhoz hasonlítva szinte jellemzetes foglalkozása 
lett a világfelfogásuk központja, az időszámításuknak, hónapja
iknak a kimérője, istennek bemutatott áldozataiknak a meg
határozója, és kiindulópontja egy egész külön mythicus babona
körnek.

Hogy mennyire az anyjának képzeli a csuvas ember a 
földet, és hogyan látja közte és a föld között a gyermek és az 
emlő közti viszonyt, kitűnik abból a szólás-mondásukból is, a 
mikor azt mondják, hogy «minket a föld kebele táplál» (píré 
sár kekken teranDarat). S a mikor jár az ember a földön, a 
föld kebelén jár. Szól róla az ének is :

eííir käjeßer uttarzá, 
ser keGerné taptatsá, 
kalaÉacanzeth ték kalasihr, 
sürdÉdf pürné sartlatsa.
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Elmegyünk mi léptetve,
A föld kebelét taposva,
A kik beszélnek, csak hadd beszéljenek,
Járunk az ujjainkat csattogtatva. ( Tajaßä.)

A földről és a rajta lakó emberekről alkotott világnézet 
tűkben ősidőkből származó sámán-elemek foszlányait találjuk. 
A sámánok utódainak, a bűbájosoknak a ráolvasó igéiből és a 
nép egyéb hagyományaiból le lehet még szűrni egyet-mást, a 
mi a csuvasok ősi világfelfogásának egy-egy mozaikszeme volt, 
de a maga egészében már elveszett a köztudatból, mert kipusz
tult az éltető eleme is, a samánkodás. A keleti törökség közt 
ma is ismert régiós világnézet volt meg hajdan a csuvasoknál 
is, de mielőtt a szettöredezett maradványait egymás mellé rak
nánk, kell hogy elmondjunk előbb egy-nehány szó ismertetést a 
keleti törökség samanisztikus világfelfogásáról, a melynek a 
segítségével aztán mindjárt érthetőbb lesz ez a kezünk kozott 
lévő kevés, homályos csuvas emlék is. Kadlov a következőképen 
ismerteti ezt a keleti török sámán világnézetet:*)

«. . .  A világ a sámánizmus hivoinek felfogása szerint egy 
bizonyos mennyiségű régióból (Schicht) áll, a melyeknek az 
eredeti elhelyezkedése felett az emberek nem igen törik a fejüket. 
A régiós felfogást bizonyára a hegyi régióból vették, a melyet 
a hegyi lakók mintegy a saját szemeik előtt látnak egymásra 
halmozódni, hogyha valamely jelentékeny magasságból nézik. 
A régiókat egy bizonyos valami választja el egymástól, mert a 
sámánnak a szellemidézésnél mindig valami erőlködésre van 
szüksége, hogy egyik régióból a másikba jusson, és ezt az eről
ködést folyton recsegő zaj kiséri.

Tizenhét felső régió képezi az eget, a fény birodalmát, és 
hét vagy kilencz régió alkotja az alvilágot, a sötétség országát. 
Az ég régiói és az alvilág régiói között van a földfelület, az 
emberi nem lakóhelye, úgy hogy a fold felülete összes lakóival 
együtt mind a két birodalom befolyása alatt áll.

Az összes jó szellemek, nemtők és istenségek, a melyek a

*) Dr. Wilhelm Kadloff: Das Schamanenthum und sein 
Kultus. 3. 1.



gyenge emberiséget teremtik, védelmezik és fentartják, a fényes 
felső régiókban laknak, mivel a fényesség a barátja az összes 
embereknek, fentartója a természetben megnyilatkozó minden 
életnek. A sötétség alsó régióiban szörnyetegek, gonosz szellemek 
és istenségek leskelödnek, a melyek az emberek ártalmára és 
megsemmisítésére törnek, és minden küzdelem ellenére végre is 
leragadják az örök sötétségbe . . . »

Mindezek után áttérve a csuvas samanisztikus világnézet 
töredékeire, gyakran találkozunk a kuruzslók és javósok ráolvasó 
igéiben hetvenhét világgal ( sitrhelúé sióid tanúié), hetvenhét 
világ széléről jövő pej táltos lóval, hetvenhét világ közepén lévő 
hetvenhét tengerrel . . . , a melyek mindmegannyi regiói lehettek 
a régi világfelfogásnak. A földfeletti és földalatti régiókra való 
felosztásnak is megvannak a nyomai a csuvas hagyományok 
közt. Említettük már az isten és a jó szellemek tárgyalásánál, 
hogy tiéÉé, a csuvas néphit angyalainak a legfőbbje az ég es a 
föld között lakik, és az emberek imádsága legelső sorban is 
őhozzá jut el, s ő csak azután közvetíti az istennel. De ma 
már nem tudni, hogy az isten lakta legmagasabb régió es a 
föld között hányadik régióban volt a tíétie lakása. Az istent 
«magasbéli isten»-nek (sütői tűre) is nevezik, a mely elnevezés 
bizonyára arra vonatkozik, hogy ő lakott mindenek felett a leg
magasabban, a legfelső régióban. A megszemélyesített égi testek
nek is megvolt külön-külön a maguk régiója, a rontás ellen 
közölt 2. ráolvasó ige így szól pl. a napról és a holdról:

Hetvenhét világon 
A hold és a nap együtt.
Arany asztallal,
Arany tányérral-kanállal 
Isznak, esznek . . .

Ha valakiről azt akarja mondani a csuvas ember, hogy 
nagyon messze van, azt mondja róla, hogy «a hold és a nap 
között» van (üjeypä yavéhn yiissinóié). Valamelyik földfeletti 
régió volt ez is, alant a hold, és felette a nap birodalma. 
Eredeti, naiv módon fejezi ki ezt egy sördal:

piran tevanzem p it ajakra, 
ujeypá ydvéhn /ussiúúié,
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salam jarzä, salam sitrhés. 
salam jarzä, salam siirhezén, 
iksii Üdúdr iryi sivleniBä.

A mi rokonaink nagyon messze (vannak),
A hold és a nap között,
Üdvözletét küldve az üdvözlet nem ér el.
Ha üdvözletét küldve az üdvözlet nem ér el,
Fogja el a csuklás reggeli harmattal. ( Tajaßä.)

A földfeletti legelső régió bizonj'ára az volt, a mely a föld 
és a felhők között van. Az egyik általam gyűjtött déli csuvas 
mesében szó van róla, hogy a mese hőse versenyre kél a sujtan- 
gyerekkel. Egy rengeteg súlyos vasdorongot kell felhajítani a 
levegőbe. A hős megfogja az egyik vegét és azt mondja a sujtan- 
gyereknek, hogy ő ezt most úgy feldobja, hogy odaszorul «a föld 
és a felhő közé» (sdrÉé p sh i %ussl). Bizonyára ez volt a leg
első régiónak a határa, a hová ha elér a vasdorong, ott meg
akad és nem esik többé vissza a földre. A hagyományok arról 
is szólnak, hogy ennek a legelső régiónak a határa nem lehetett 
valami magasan a földtől. Bégente a felhők a néphit szerint 
olyan magasra voltak csak a földtől, mint a szélmalmok teteje. 
Hanem a mikor aztán rosszakká lettek az emberek, a felhők 
megharagudtak rájuk és bőgve felemelkedtek magasra, s azóta 
fent járnak.

A földalatti régiókról már határozottabb adataink vannak. 
Néhány régi eredetű szitkolózási formából az tűnik ki, hogy a 
föld alatt hét régiót külömböztettek meg a csuvasok is, mint a 
keleti törökök. Gyakran mondják egymásnak káromkodásból, ha 
megharagusznak: «hét föld fenekére menj!» (sit's ssr ídpné kaj!) 
«hét kötőfék hosszát menj!» ( sits vdrén ters§ kaj!), vagy pedig 
«hét föld velejébe menj!» sit's ssr Thinné (v. rhinniné) kaj!*) 
Nem is képzelték mélyebben a hetedik régiót hét kötőfék hosz- 
szánál, ez volt némely vidék hite szerint a megholtak leikeinek 
a tartózkodóhelye.

*) Az északi csuvasban rhiné =  agyvelő ( T sänDer). Mag- 
n y i c k i j  a MaTepiajiH 190. lapján sit's sár nirhi-nek írja, és 
szintén «hét föld velejé»-nek (Moarx ceMH 3eMejn>) fordítja.
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Radlov említett munkája (6. lapján) az egyes földfeletti 
régiók elsorolása közben leírja, hogy a harmadik régióban egyéb 
jó szellemeken kívül egy tó is van, a «Tej-fehér-tó» (siit-ak-köl), 
a mely forrása minden életnek. Egy csuvas mythosban is szó 
esik erről a tóról «Tejes tó» ( s»tl) kill) név alatt, a mely valami 
mesebéli, nagyon messze lévő helyen van, s a hagyomány szerint 
itt élnek manapság a legutolsó kazáni tatár khán unokái, és 
visszakívánkoznak innen mai napiglan is elvesztett székváro
sukba. Közlöm itt a mythost a maga teljességében, úgy, a mint 
azt a civilyszki kerületből, san-él'Büs-ból hallottam:

. . .  A mikor az orosz seregek már elfoglalták Kazánt, a 
tatár patsä arra kérte az orosz patsä-1, hogy engedje még meg 
néki az utolsó kívánságát. Ezt meg is kapta. A tatár patsä  fel
ment erre a mecsetbe, felvitte magával a kobozát, s a mecset 
erkélyéről dalt kezdett játszani. Siralmas, szomorú nótába kezdett 
a patsä, átjárta a koboz szava az összes seregek lelkét, tatárok 
és orosz katonák egyaránt térdre borultak, és ügy sírtak a nóta 
hallatára. Új dalba kezdett a patsä, vidámabb dalba, és az ösz- 
szes seregek tánczra kerekedtek. Harmadszor is új nótába kezdett, 
es ismét térdreborulva sírt, zokogott mindenki, a ki csak hallotta 
a dalt. Ezután pedig a mecset falához vágta a patsä a kobozt 
és összezúzta. 0 maga ott nyomban hattyúvá változott, és el
repült a mecset tetejéről messze dél felé a «Tejes tó» (sdth kill') 
partjára. Az unokái még most is itt élnek örökös vágyakozásban, 
hogy visszajönnek ők még egyszer Kazánba, a khánság városába, 
és elkergetik majd onnan az orosz patsä-1 . . .*)

Valószínűleg egy Kazán-vár ostromáról szóló régi, elfeledett 
epikus költeménynek, a «Kazánt megvívó dal»-nak (%ozan tortsä 
ílúd jorrl) volt ez a befejező része, a legutolsó költőies akkordja 
ennek az elveszett hőskölteménynek. Minket itt az érdekel benne 
a legjobban, hogy legalább a nevét őrizte meg a számunkra a 
«Tejes tó»-nak, a melyről a csuvasság keleti török testvérei is 
tudnak, de náluk még ma is azt a szerepet játsza, a melyet 
minden valószínűség szerint a csuvas «Tejes tó» is betöltött

*) 1. Mészáros Gyula: Csuvasok és tatárok közt a Volga- 
vidéken. Ethnographia XIX. 4.
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régen a sámán-világban. Egyik elhalványodott emléke ez is az 
egykori régiós világfelfogásnak.

A föld felületet, magát az emberek-lakta világot «felső világ »- 
nak (sütői sanDálek) nevezik a földalatti régiókkal szemben. 
A földet a csuvas felfogás négyszegletűnek képzeli valószínűleg 
a négy égtáj után, a ráolvasó igékben is, meg egyéb szólás
formákban is gyakran halljuk említeni a «négyszegletű világ»-ot, 
vagy helyesebben a «négyszegletű ragyogó világ»-ot (terat faőésfo 
sut sanDálek). Azt tartja a hagyomány, hogy a világot isten 
teremtette, «de ma már senki sem tudja, hogy hogyan teremtette». 
Kezdetben csak egy nyelv és egy vallás volt. «Az sem bizonyos 
már, hogy melyik nyelv volt a legelső: a csuvas-e, a miser-e 
vagy pedig az orosz . . . »  Ma már a földön hetvenhét féle nép, 
hetvenhét féle nyelv és hetvenhét féle vallás van. A népek 
császárai és uralkodói között van egy leghatalmasabb, a «fehér 
császár» ( sür patsá), a legöregebb és legtekintélyesebb uralkodó, 
a ki ellen a többiek nem mernek hadat viselni és a ki ítélkezik 
valamennyi patsá felett. A mikor engem megláttak a csuvasok 
legelőször a pogány Ulyas-ban, sokan mondogatták az öregeik 
közül:

— Ez bizonyára annak a «fehér császár»-nak az emberei 
közül való, a ki a leghatalmasabb a földön . . !

A maga külön szellemei is megvannak a földnek, a «fold 
apja» (h r  ássd) és a «föld anyja» ( h r  ámes), vagy a hogy 
együttvéve nevezik minakettőt: a «föld családja», ( h r  j lh ). 
Jó szellemeknek tartják őket, s a ráolvasások közt is találunk 
igéket, a melyekkel egyes betegségek elhárítása ellen hozzájuk 
könyörögnek. így pl. ha a kis gyerek elesik a földön és ezen 
elesés következteben valami baja támad, a javos a markába 
fogott kis kenyérdarabkákkal (9, 11 vagy 40) megkeríti három
szor a beteg gyermek fejét és közben ezeket mondja:

Föld anyja, föld apja,
A rosszat-gonoszt hárítsd el,
A gyermeknek egészséget adjál.

Van Csebokszári-ban egy kápolna, és a többek közt két 
szentkep, a melyekre a környékbéli csuvasok ráfogták, hogy az 
egyik a «föld apja», a másik a «föld anyja». Ha valami külö-
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nősebb kívánságuk támad, valaminemti áldást vagy egészséget 
szeretnének kérni, gyertyát gyújtanak a szentképek előtt, és el
könyörögnek előttük a maguk nyelvén, hogy ez is kellene, meg 
amaz is kellene. Az orosz szenteket a népiélek felöltöztette 
pogány szellemeknek.

A kuruzslásokban nem egy betegséggel találkozunk, a mely 
a «föld rontásáéból (sdf savGerhd)  keletkezik, mindmegannyi a 
földben lakozó gonosz szellemek ártalma. A snjtan és az összes 
Jc rérhét-ek a földben vagy legalább is a földön tanyáznak, kinek- 
kinek közülök megvan a maga ismert külön lakóhelye is, ezek
nek a gonoszságából ered a legtöbb «föld rontása».

Az esztendőnek hónapokra való felosztása, és ezeknek a 
hónapoknak az elnevezése is a földből, illetőleg a föld meg
munkálásából indul ki. Ámbár a holdnak és a hónap szónak 
egy és ugyanazon neve van (üjey, ojey), magán ezen az elne
vezésen kívül ma már nehéz volna egyébből is következtetni 
egy esetleges régebbi lunaris időszámításra. Mert a csuvas hó
napok számának és időtartamának ma már nem a hold a 
mérője náluk, hanem a föld megművelése, és a mezei munka 
egyes fázisai. Eszerint a hónapok száma is videkenkint külöm- 
böző, 15, majd 13, s csak újabban az orosz naptár megismerése 
szállította le a hónapok számát 12-re.

Az északi csuvas Vomuü-kassl-ha.n a következő 13 hónap
nevet ismerik :

'rastav-öjey =  Karácsony-hónap 
Jíisdú kerlats — kicsiny kerlats(?) 
mon kerlats =  nagy kerlats (?) 
norz-öjey =  naurüz-hónap*) 
pöz-öjey —■ üres-hónap 
sü-öjey — nyár-hónap 
äG-öjey =  eke-hónap 
pr-öjey =  leány-hónap**) 
vüD-öjey =  széna-hónap 
sorl-öjey — sarló-hónap

*) V. ö. a perzsa nauruz (jj'jj), tavaszi napforduló ünne
pének az elnevezésével.

**) Ebben a hónapban tartották régente a lakodalmakat.
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äpgn-öjey =  gabnaszárító  csűr-h ónap  
t'süG-öjey — á ld ozat-h ón ap  
jÖB-öjey =  fejfa-hónap .
ZoLOTNYicKiJ 15 h ó n a p n ev et i s m e r : 1)
nörez-öjey =  naurüz-h ón ap  
pöz-öjey — üres-h ónap  
aGü-öjey — ek e-h ón ap  
sü-öjey — n yár-h ón ap  
sdrt'úe-öjey — trágyázo ttfö ld -h ón ap  
ydr-öjey — leá n y -h ó n a p  
ÜD-öjey — szén a -h ón ap  
sorlä-öjey — sarló-hónap
jdódú-öjey — len -h ó n a p  (vagy jdúéih-öjey =  szérű-hónap)
aren-öjey =  gab naszárítócsür-h ónap
jÖBä-öjey =  fejfa-hónap
isüG-öjey =  á ld ozat-h ón ap
’rastav-öjey =  K arácsony-hónap
mön kerlat's — nagy kerlat's (?)
kdzdú kerlaís — k icsin y  kerlaís (?).
Az újabb csuvas n ye lvű  naptárak a k övetkezőképen  egyez

tetik  össze a régi csu vas h ón ap n evek et az orosz h ó n a p o k k a l:2) 
kerlaúée =  jan u ár  
nürgs üjeyd — február  
püze üjey =  m árcziu s  
aGä üjeyd =  április  
sü üjeyd — m ájus  
sdrfohé üjeyd — jú n iu s  
üne üjeyd =  jú liu s  
surlü üjeyd — au gu sz tu s  
a%en üjeyd =  szep tem b er  
jÜBá üjeyd =  október  
(silk üjeyd =  n ovem ber  
’rastav üjeyd =  d eczem b er.3)

x) KopHeBOü qyBaiucKO-pyccKÍH cjioB apt, 191— 199. 1.
2) K ajieH ^apt Ha uyBamcKOMb H3biKt. Ka3aHB, 1908.
3) A 'rastav az orosz Poaĉ ecTBO (Karácsony) szóból lett 

hangbeli romlás következtében.
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A csuvasság jellemzetes foglalkozása, a földművelés is telve 
van mythosokkal és hozzája fűződő számos ősi szokással és 
babonával. A föld megmunkálásának, a szántásnak az eredetét 
is mythosszal magyarázzák meg:

. . .  Az emberek régente nem tudtak szántani, sem a 
tüzet nem ismerték. Összejöttek egy napon az öregek és elkezdtek 
azon tanakodni, hogy hogyan kellene megmunkálni a földet. 
Egyik sem tudta közülök kitalálni.

— Hívjuk el a tüskösdisznót ( t'sarsp), az tudja a módját!
Elhívták hát, hogy megkérdezzék tőle. A mint odaért a

házhoz, a hol az öregek összegyülekeztek, be akart volna menni, 
de nem tudott, mert az ajtóküszöb magas volt. A mint ott 
kapaszkodott, ugrált felfelé, hogy bemegy, erőlködésében elszel- 
lentette magát. Az öregek kinevették. Megharagudott érte a 
tüskösdisznó, és pirongatta őket:

— Nevetni tudtok ugy-e, de szántani nem tudtok!
Hanem azért mégis megtanította őket rá, hogy hogyan

kell: Egy görbe fa felhasított végébe vasat kell erősíteni, ez 
elébe két rúd közé lovat fogni, és evvel lehet aztán felszántani 
a földet.

A tűz élesztősére (vöt kglarma) is megtanította Őket: 
Veregetni kell egy darab vassal a tűzkövet (vöt t'söld), mind
addig, a míg csak sziporkák nem pattannak ki belőle. Ezek elé 
a szikrák elé taplót keli tenni, és ebből lesz a tűz . . . (Pizek 
Kara-úzora.)

Magnyickij is közöl egy erre vonatkozó legendát egyetmás 
változattal, a mely szintén arról szól, hogy hogyan tanulták a 
földművelést a tüskösdisznótól: *)

. . .  A világ megteremtése után az isten összehívta az 
összes állatokat és madarakat, és megparancsolta nékik, hogy 
gondolják ki a föld megművelésének a módját. Az összes állatok 
és madarak összegyülekeztek már, csak a tüskösdisznó késett. 
Elküldték érte az egeret. A mikor a tüskösdisznó odaért a 
gyűlésbe, megbotlott és elesett. Az egész gyülekezet elnevette 
magát rajta. A tüskösdisznó megharagudott érte és visszafordult. 
Egyébként pedig a föld megművelésének a módját csak ő tudta

*) MaTepiaau 18. 1.
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egyedül. Ezért elküldték utána a disznót, hogy hallgassa meg, 
mit beszél. A disznó, a mikor visszatért a gyűlésbe így szólt:

— Nevetnek rajtam — mondta a tüskösdisznó -—, de ők 
maguk semmit sem tudnak. A földnek a megmunkálásához eke 
( so/a-Bözd), borona (siiré) és szekér (oraBa) kell. A mikor a 
földet már felszántották es beboronálták, el kell vetni, s a mikor 
megnő a gabona, le kell aratni sarlóval. Mikor elcsépelték, e) 
kell vinni a gabonát a malomba megörülni, azután meg kell 
sütni a kemenczében. és így kell cselekedni az egész életen 
keresztül.

Azért, a miért a disznó csak sokára ment el a tüskös- 
disznóhoz, a gyűlés határozott felette. Ettől az időtől kezdve a 
tüskösdisznó, mivel megharagudott az egerekre, megeszi az 
egeret, a disznó pedig a tüskösdisznót, a beteg bárányt sőt még 
az emberi holttestet is. Ezenkívül (a disznót) az isten is elátkozta, 
ügy hogy három évben csak egyszer látja meg a napot (?) . . .

A szántóföldnek a felszántása és bevetése mindig a nekik 
megfelelő áldozatok bemutatásával jár. A mielőtt a gazda hozzá
fogna az elvetegetésliez, tavaszszal is meg őszszel is az a szokás, 
hogy előbb egy marokra való gabonát vet el valamelyik földjé
ben, s ezt «vetőmag kivivés»-nek (verleg kelarnl) nevezik. A mikor 
már felszántotta valamennyi földjét, utána valamelyik nap kora 
reggelén egy marok gabonát visz ki a mezőre, s a melyik földje 
legelőbb útjába esik, azon elszórja. Akármelyik nap megteheti, 
csak keddi napon nem, mivelhogy ez szerencsétlen. Jó korán, 
hajnalban kell kimenni, bogy útközben senkivel se találkozzék. 
Ha jó emberrel jón szembe, az nem baj ugyan, de ha tarral 
(kaksä) találkozik, akkor abban az evben rossz lesz a vetése. 
Nébutt arra bízzák a családban ezt a kötelességet, a ki közöttük 
a legszerencsésebb. A következő szavak kíséretében szórja el a 
markában levő gabonát:

pdsrhdUé amin tür§, 
pdr pdrúíd aGäDep, 
pin pdrúid pülüer. 
idjjd /emespek püloer, 
terri ísaGaniiéJí pülner.



Az isten nevében ámen isten,
Egy szemet vetek,
Ezer szem legyen.
A töve olyan legyen, mint a nád,
A feje olyan legyen, mint a nádbuzogány. (U l/as.)

A földműveléssel kapcsolatosan volt régen egy igen érdekes 
"babonás szokásuk a csuvasoknak, a földlopás, a mely ma már 
jóformán teljesen kiment a nép köztudatából, azért részleteseb
ben csak orosz források után szólhatunk róla. Magnytckij idézi 
D. Khkusztalyev leírása alapján.*) Ha valamely falu határában 
már eveken keresztül rossz volt a termés, azon olyan módon 
véltek segíthetni a csuvasok, hogy valamely más falu határából, 
a hol jó volt a termőföld, földet loptak, és elhintették a maguk 
mezejében. Tavaszszal követték el, a mikor a földek be voltak 
már vetve. Az egész földiopás nem volt egyéb, mint a jó termő
földnek egy falujokbéli legényhez való eljegyzése és meny
asszonyul való el hozása. Kiválasztottak a faluban egy erre kap
ható jóravaló legényembert, hogy legyen vőlegénye a foldmeny- 
asszonynak. Nem mindenki vállalkozott erre a szerepre, mert az 
a baljóslatú hiedelem fűződött hozzá, hogy ez a fold-vőlegénye 
nem lesz hosszú életű, akárhogy vigyázzon is magára, meghal 
még mielőtt megöregednek. Rendesen elhagyott, szegény árva
gyerekek fogadták el e vőlegénységet, a kik az életben nem sok 
örömüket lelték. Hozzákészültek aztán a faluban a lopáshoz, 
úgy, mint a hogyan a lakodalomhoz szoktak. Faluszerte sör
főzéshez és lakomához valót gyűjtöttek, s a legényt is szépen 
felöltöztették, ügy mint a vőlegényt. Egy meghatározott napon 
este, hogy a sötétben senki se lássa őket, megindultak kocsikon 
a föld menyasszonyért. Csengős lovakkal, a legelső kocsin a 
vőlegény, a többieken a falubéli öregemberek, muzsikaszóval, 
lakodalmi dalokat énekelve. Hanem a mikor kiértek a maguk 
határából, lekötötték a csengők nyelvét, elhallgatott a zene meg 
az ének, és csendben hajtottak mindaddig, a míg csak el nem 
érték a kitűzött földeket, hogy tetten ne kapják őket. A mikor 
odaértek a kívánt helyre, a vőlegényt leemelték a karjaikon a

*) llaBkcTia Ka3aucKoü Enapxiü. 1874. No. 1.
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kocsiról, mint a hogy a lakodalomban szokás, és odaálltak a 
föld elé leánykérőbe. A legöregebb ember maga mellé állította 
a vőlegényt, mintha a fia lenne, és beszélni kezdett a bevetett 
föld felé :

— Gazdag, drága menyasszony, eljöttünk hozzád szép, 
okos legénynyel. Tudjuk, hogy megszámlálhatatlan a te gazdag
ságod, s megbecsülhetetlen a mi vőlegényünk hozzád való forró 
szerelme. Te is szeresd meg, drága menyasszony, a mi vőlegé
nyünket és ne tagadd meg a kérésünket. Vedd magaddal min
den hozományodat a mezőkről, a rétekről, az erdőkből és a 
patakokból . . .

Közben többször hajlongtak a föld felé, s a mikor vége 
volt a leánykérésnek, fellapátoltak egy csomó földet a kocsijaikra, 
a vőlegényt ismét felemelték a legelső kocsira és hazahajtottak. 
A mikor a határba értek, újra rákezdték a zenét meg a kurjon- 
gatást a meghozott föld-menyasszonynyal. Megállapodtak aztán 
a mezőben, levették a vőlegényt a kocsiról, a ki lapáttal széjjel
szórta aztán a lopott földet a maguk mezejében. Utána haza 
mentek a faluba és ittak meg lakomáztak, mint a hogy a lako
dalomban szokás.

Magnyickij szavai szerin t a jadrinszk i kerü letben  (kazáni 
korm .) régen te  nem csak  fö ldet, h an em  v i z e t  is loptak , csakhogy  
itt va lam i öreg em bert vá lasztottak  ki vő legén yn ek , a ki már 
k ü löm b en  sem  é lt v o ln a  sokáig.*}

A földművelés eszközei között a sarlónak (surlä, sorlä) is 
megvan a keletkezéséről szóló mythosa. Isteni eredetet tulaj
donítanak néki:

. . . Régente az emberek nem ismerték a sarlót, hanem 
megtüzesített lyukasztó árral pörkölték el egyenkint a gabona
szárakat. Isten megsajnálta az embereket, és ő maga dobott le 
egy sarlót az égből. Esése közben egy embernek a nyakára 
esett, és elvágta a nyakát. Innen tudták meg, hogy mirevaló a 
sarló . . . ( Tajaßä.)

Egy más változatát is lejegyeztem ugyanezen Tajaßä-ban, 
a két mythos mintegy kiegészíti egymást:

*) MaTepiajiu 40—43. 1.
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. . . Egy ember kiment a mezőre, s a tarlón a rend mellett 
sarlót talált. Mindezideig sarlót sohasem látott.

— Micsoda jószág ez, a gabonát elpusztítja . . . Féreg ez!
Odahívja a pajtásait:
— Gyertek csak, a mezőn tudja isten mi van. Nagyon 

sok gabonát megevett, még az egészet elpusztitja. Gyertek, ker
gessük el onnan!

Csapatostul hosszú póznát fogtak, és a póznával elkezdték 
piszkálni a sarlót. A sarló se nem ugrik, se nem mozdul.

Még ha kergetjük sem megy ez el innen így szólnak.
A sarlót aztán a póznával magasra emelték, de hosszában 

lecsúszott rajta, és egyiknek a nyakára esett.
— Még a nyakát is megeszi ez, húzzátok!
Megfogták a nyelénél és húzták. Az embernek elvágta a 

nyakát, úgy hogy dőlt belőle a vér.
Még az embert is megeszi ez — így szóltak. Gyertek, 

dobjuk a Volgába!
A sarlóra nagy követ kötöttek, és csónakra tették. A követ 

is a csónakra tették. Beeveztek a Volga közepére, és így szóltak :
— Gyertek, dobjuk hát bele!
Először a követ dobták a Volgába, a sarló beleakadt a 

csónak szélébe. A kő, a mint így húzta, a csónakot felborította, 
ők is beleestek a Volgába, és belehaltak . . .

Az aratáshoz is fűződnek egyes népszokások: A mikor 
elvégzik egy tábla földnek a learatását, a gabonából egy markot 
kidob a gazda a tarló melletti útra, és így szól: 

áná vejmä par, 
kité pirzä yejmä par, 
pila ódrh p it tine par, 
s áriám á selláza par, 
tekkine-äkkme puysä par.

Szántóföld erőmet add,
Haza menvén tejfelt adj,
Derekam erősségét add,
A sarlómat élesítsd meg,*)
A hulladékot gyújtsd össze.

*) sella- tulajdonképen annyit jelent, mint «fogakkal ellátni«, 
mivel a csuvas sarlónak finom fűrészszerű fogacskái vannak.

5*
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Másik változata:
änä vejne par, 
surlamä sella, 
tekki-takkiné pustar, 
kite' pirzan taGa-BÜs, 
yejmäle tűre/ par.

Szántóföld erőt adjál,
A sarlómat élesítsed,
A hulladékot gyújtsd össze,
Haza menvén kosfejet,
Tejfeles aludt-tejet adjál.

(Tajaßä.)

A mikor pedig az összes gabonaföldek learatását elvégezték, 
a legutolsó tarlóban meghagynak a lábán egy marokra való 
gabonát, és összecsavarva a fejét a föld felé hajtják. Ez a «föld 
része» (änä päjd), ez künn marad a mezőn.

Aratás közben, a midőn a tarlón ebédelnek, a gazda min
den ebéd előtt meghívja a jó szellemeket is, a kik segítettek a 
mezei munkában. Mielőtt a tál köré ülnének, így szól hangosan:

kihréy pmlezacanzeYn äßänä !
Jöjjetek segítők az ebédhez!

És csak ezután kezdenek el ők maguk is enni. (TajaBä.)
A földhöz kötött hiedelmekhez tartoznak azok a babonák 

és mythosok is, a melyek a föld gyomrában rejtőzködő kincsek
ről és ezeknek a felásásáról szólnak. Csuvasul a rejtett kincset 
«kincs»-nek, «vagyon»-nak (múl), «régi kincs»-nek (avalyi múl) 
vagy «regi pénz»-nek (avalyi oksä) hívják. A nép azt tartja 
róluk, hogy régi rablóknak a földbe rejtegetett kincsei ezek, a 
melyeket a gonosz szellem, a sujtan őriz, és legtöbbször csak 
egy-egy emberélet árán juttatja kézhez. Mivel a kincs felásása 
közben mindig meg kell halnia valakinek, másképen nem ju t
hatnak a birtokába. Eleinte külömböző rémek, fegyveres katonák, 
nagy medvék alakjában ijesztgeti őket, de ha ettől sem félnek, 
és szótlanul folytatják tovább az ásást, akkor valamelyiknek 
közülök az életét veszi.

Néha tüzes lángok törnek fel éjszakánkint arról a helyről,
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a hol kincs van elásva. Legfőképen Szentháromság vasárnapja 
előtt való szombat (sírhalé)  előestéjén lobognak fel ezek a lángok 
a földből, ha aztán valami szerencsés ember ( ielejh sin) látja 
meg, az odamehet hozzá, mert mindaddig égnek a lángok, a 
míg csak odaér. Az ilyen ember aztán — némely helyütt így 
tartja a néphit — felveheti a kincset. De ha olyan ember látja 
meg ezt a tüzet, a kinek e pénzt isten nem rendelte oda, az 
hiába megy feléje, mert a lángok elalusznak, mielőtt még oda
érne, s így nem talál rá.

A rejtett kincs néha borjü, fehér kutya, macska vagy 
madár alakjában tűnik fel, olykor megy az utón egy-egy ember 
után. Ha elhajtja valaki magától, tovább megy. De ha pdsthdllé 
(az isten nevében) szóval hozzányúl vagy hozzáüt az ember, 
abban a pillanatban csengő arany meg ezüstpénz hull széjjel a 
látomás helyén, csak úgy gurul. De az ilyesmi is csak szeren
csés emberekkel szokott megtörténni, a kiknek az isten így 
rendelte.

Ezt a rejtett kincset a földben — mint már mondottuk 
is — a sojtan őrzi. Régente a gazdag csuvasok maguk is a 
földbe rejtegették a pénzüket valami megjelelt helyen a kertben, 
vagy az erdőben, s hogy más el ne lophassa, az őrizetét a 
gonosz szellemre bízták. A pénz elásása közben így szóltak hozzá: 
(0 természetesen ott volt látatlanul is, tehát jól hallotta.)

( sojtan)  yoralDer, 
oksiné osra, 
örey sijnnä an par, 
yamä anúzay par.

(sojtan) álljál őrt,
Vigyázz a pénzre,
Más embernek ne add oda,
Csak magamnak adjad.

A gonosz szellem aztán vigyázott rája, hogy más hozzá 
ne nyúljon. Ha idegen ember akarta felvenni, mindenféle rém- 
alakban tört rája, és elijesztette onnan. A gazdája maga sem 
vette fel az egész pénzt a földből sohasem, mindig hagyott még 
ott belőle valamit, mert külömben a kincsőrző sojtan meghara
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gudott volna érte. A mikor pedig ismét visszatette a pénzt, ha 
többet nem is, legalább egy-két kopejkával mindig többet tett 
vissza, ez volt a gonosz szellemnek a jutalma a kincsőrzésért.

Yidékenkint sok mende-mondát, mythost tudnak a rejtett 
kincsek keletkezéséről és felásásáról, az érdekesebbek közül én 
magam is feljegyeztem hármat.

. . .  A Volga mellett Szvijazsszk és Csebokszári városkák 
között Kozlovka határában a csuvasok hagyományai szerint 
nagyon sok kincs hever a föld gyomrában. Mindmegannyi vízi 
rablók pénze.

Valami két*háromszáz év előtt egyszer két csuvas ember 
jött alá a Volgán Nyizsnyij-Novgorod felöl. Hajókon szolgáltak 
jó ideig, összekuporgattak egy kis pénzecskét, s most visszatérő
ben voltak a családjukhoz. Az egyik kikötőben összetalálkoztak 
ilyen vízi rablókkal, a kik felvették őket a hajójukra, és azt 
ígérték nekik, hogy elviszik őket lefelé, a meddig menni akar
nak. A két csuvas nem tudta, hogy ezek vízi rablók. Útközben 
a hajón kifosztották őket és elvették a pénzüket. A rablott ösz- 
szeget három részre osztották: az egyik részt visszaadták a két 
csuvasnak, a másik részt a Volgába dobták a sajt an számára, a 
harmadik részt pedig megtartották maguknak. A mikor oda
érték a hajóval Kozlovka melletti föld alatt lévő rejtekhelyükhöz, 
megállapodtak, hogy odateszik a rablott pénzt a többi kincs 
mellé. A rablók megkérdezték a két csuvastól, hogy melyikük 
akarna ott maradni a rejtekhelyen kincsőrzőnek. Az egyik magára 
vállalta, hogy ő ott marad. A rablóvezér odavezette a nagy vas
kapus barlanghoz, s a mikor belül érték, a vezér kirántotta a 
kardját és leütötte vele a csuvas ember fejét:

— No hát maradj is itt örökké kincset őrizni . . !
A csuvas pedig most is ott őrzi a sok aranyat meg a sok 

ezüstöt, és 8enkisem férhet hozzá, hogy felássa a földből . . . 
(T'sänDgr.)

Tajaßä közelében is van egy mély gödör, a nevét is «mély 
gödör»-nek (tarén var) hívják, a melyről szintén azt tartja a 
nép, hogy kincsek vannak benne elásva. Keletkezéséről és a 
kincsek felásási kísérletéről a következőket mesélték:

. . .  A tarén rar-ban régen rablók tanyáztak. Egyszer egy 
kereskedő ment el e gödör mellett kocsistul, portékástul, s a
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rablók rátámadtak, hogy kifosszák. A kereskedő nem ijedt meg 
tőlük, hanem fegyvert rántott, a mire azok menekülni kezdtek. 
Ő meg ment tovább utánuk, üldözte őket. Már egészen a 
gödörbe értek. A rablók látták, hogy nem tudnak előle elmene
külni, a bübájossághoz fogtak, mert rabló létükre hires bűbájo
sok is voltak külömben. Átváltoztak egy pillanat alatt fűzfa
bokrokká. A kereskedő látta, hogy hogyan siklottak ki a kezei 
közül és mi lett belőlük, megátkozta őket:

— No hát maradjatok is örökké fűzfa-bokroknak !
És még ma is ott vannak ezek a bokrok a tarén mr-ban.
TajaBä-i emberek aztán többször látták éjszakánkint, hogy 

lángok lobognak fel e füzfabokrok közül. Ott kincsek lehetnek 
a föld alatt elásva. Összebeszéltek hát hárman, hogy kiássák a 
földből. Az egyik közöttük javós volt. Ez megkérdezte a üujtan- 
tól, hogy milyen áldozatot kíván azért, hogy a pénzt felvehessék. 
A sujtan megmondta. Levágták számára a kívánt állatot és el
indultak kincset ásni. Megígérték egymás között, hogy akármi 
történjék is velük, egy szót sem szólnak sem egymáshoz, sem 
máshoz, mert ez is hozzátartozik a kincsásáshoz.

Ássák, ássák a földet, egyszerre csak fegyveres katonák, 
nagy, fogaikat vicsorgató medvék törnek elő a földből és rájuk 
támadnak. Mintha észre sem vették volna őket, szó nélkül dol
goztak tovább. Ásás közben eljutottak már egészen a kincsekig, 
látták a sok aranyat meg a sok ezüstöt nagy ládákban, nagy 
edényekben, csak ki kellett volna emelni a földből. Megfogták 
ketten, de nem bírtak vele. Körül néztek a harmadik társuk 
után, hogy hol van, hadd segítsen ő is — hát nem messze 
tőlük a földön fekve aludt. Tudták, hogy a kincsásás közben 
valakinek meg kell halnia közülök, de ők úgy szerették volna, 
hogy a kincset is megkerítsék, meg azért egyikük se haljon meg. 
Nem akarták tehát a harmadikat így fekve hagyni, mert meghalt 
volna. Elkezdte az egyik ébresztgetni, döfödte az oldalát, hogy 
keljen fel. De csak nem mozdult. Még jobban rázta, attól sem 
ébredt fel. Dühbe jött már és rákiáltott:

— Ejnye, kelj fel már . . !
És a mint kimondta ezeket a szókat, a sok arany meg 

ezüst abban a nyomban elsűlyedt a földben, csak úgy csörömpölt. 
A harmadik társuk is felébredt aztán.
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Még ma is meglátszik az a mély gödör a tárén var-ban, 
melyet a kincsásók ástak ..  .

A csebokszári-i kerületben vőrman-kassi nevű faluban is 
hallottam egy ilyen kincsásóról szóló hagyományt. Maga az eset 
is ott történt a hagyomány szerint:

. . .  Egyszer a határban egy ember lángokat látott fel
lobogni a földből. Odament arra a helyre, és megjegyezte magá
nak, hogy máskor rátaláljon. Mert kincsnek kellett ott lenni a 
föld alatt. Elment aztán a javóshoz, és megkérdezte tőle, hogy 
hogyan juthat a kincshez. A javós azt tanácsolta néki, hogy 
faragjon fából egy kis ekét, fogjon egy kakast elébe, és szántsa 
meg vele előbb azt a helyet, a hol a lángokat látta, s csak 
azután fogjon a kincsásáshoz. A sojtan számára pedig vigye ki 
magával a kis fiát, azt majd elviszi a gonosz szellem, s csak 
így veheti fel a pénzt a földből. Az ember mindenben úgy tett, 
a mint a javós mondta. Kis ekét faragott, s a mikor készen 
volt, kakast fogott elébe, és felszántotta vele a kincses helyet. 
A kis fiát is kivitte magával, leültette a földre, ő pedig hozzá
látott az ásáshoz. A mint így dolgozott, egyszerre csak a kis 
fia megijedt valamitől és elkezdett sikitozni: 

atíéy at te mana tiDa&an k ilé t. . .  !
Apám, apám, jön valaki, a ki megfog engem . . .!

Felugrott a kis gyerek és sírva hazaszaladt az apja mellöl. 
Az ember is abban hagyta a munkát, e nélkül már úgysem 
áshatta volna fel a kincset. ..

A  v íz  (s tv , s ü).

A tavak, folyók és patakok vizét a néphit gonosz szel
lemekkel népesítette be. A sojtan legtöbbnyire a vizekben tar
tózkodik, azért «vízi sojtan »-nak (sün sojtan)  is hívják. Ott 
lakik a tavak fenekén, vagy a folyók, patakok medrében, s onnan 
leskelödik a fürdő vagy a vízen átkelő emberekre, hogy melyiket 
tudná vízbe fúlasztani.

A népmesékben egy «víz császárja» (sü patsi) nevű hosszú 
hajú vízi rém is előfordul, mint mesebéli alak, valószínűleg ezt 
is a sojtan-rsi értik.

Legelterjedtebb a «víz apjá»-ról (sir ássa)  és a «víz anyjá»-
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ról ( élv ämes) szóló néphit, még engesztelő áldozatot is mutat
nak be nékik évente, hogy ne rémítsék őket a vizek mellett, és 
fürdés, vízen való átkelés, vagy vízivás alkalmával betegséget 
ne küldjenek rájuk. Mert ők is azon vannak, hogy ártsanak az 
embernek, a hol lehet. Ha kocsival kelnek át a patak vizén, 
elkapják a ló lábát, vagy süppedékbe vezetik, s a kocsi a vízbe 
fordul. A vízben fürdő embernek hideglelés vagy görcs alakjá
ban ártanak. Esténkint, éjszakánkint megijesztik a patak mellett 
járókat, s már ebből az ijedésből magából is hideglelés támad. 
Mindez a «víz nyavalyája» (sir  siijóéfd). Mivelhogy egyik jel
lemző sajátságuk az ijesztgetés, «víz felelem-apjá»-nak (sir yer- 
aséd), és «víz félelem-anyjá» nak (sir  yer-ämes) is nevezik őket. 
Legtöbbször nem is egyedül járnak, hanem a gonoszt (a sojtan-t), 
az ésréh-1 és vüpken-t (vagy üpken-1) veszik maguk mellé, s 
ezekkel együtt rémítgetik az embereket, mint a hogy egy «víz 
nyavalyája» ellen való ráolvasó ige kifejezi:

. . . Alighanem megrémült,
Akár reggeli harmattal,
Akár napkeltével,
Akár napnyugtával,
Akár az úton jártában,
Alighanem a víztől ijedt meg.
Víz-anyja, víz-apja
Alighanem a gonoszt (a sujtan-1), ésfél-1, üpken-t 

maga mellé véve já r t . . .*)

Engesztelésül kis kenyérdarabkákkal (9, 11, 40, 41, 77 
keríti meg a javós a beteg fejét, ezeket aztán bele kell dobni 
a vízbe (néhol kis fehér vászondarabba kötve), oda, a hol az 
illető megijedt, vagy vízbe esett. Néha nem tudni, hogy melyik 
víztől ijedt meg az ember, ilyenkor a vízben lakó gonosz szel
lemek számára való engesztelő ajándékot a kocsi útra dobják, 
a merre a lovak járnak. A lovak lába rátapos, ezek mindenfele 
megfordulnak, s így elviszik magukkal a kívánt helyre.

Az északi csuvasok közt (VomBÜ-kasn), azt a szokást is 
hallottam, hogy a mikor forrás vagy patak mellett elmenőben

*) L. Gonosz szellemek okozta betegségek 15.
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iszik valaki a vízből, utána egy kis darab szalmaszálat, kórót, 
a mi a kezébe akad, ketté töri, beledobja a vízbe és így szól:

ép 'diákén, vlrespa majrl 'dirid
Én nem ittam, az orosz meg a felesége ivott.

Letagadja a «víz apja» és a «víz anyja» előtt, hogy ő ivott 
a vízből, mert máskülömben esetleg valami betegség jön rá, 
«megfogja a víz» (sü final) vagy «megfogja a forrás» (iöl-Göi 
tiDai).

Minden esztendőben rendes engesztelő áldozata is van a 
«víz apjá»-nak és a «víz anyjá»-nak, a «víz pempője» (élv 
ihinhdrd), hogy békeségben lehessenek tőlük. Imádkozás közben 
arra kérik őket, hogy ne rémítgessék őket a patak mellett, ne 
haragudjanak meg azért, ha vízen való átkeléskor káromkodnak 
a lovaikra:

.. . Akár éjjel való átkelés idején,
Akár a mikor nappal megijedünk,
Akár a mikor a gyerekek megijednek,
Akár a mikor a jószágot megütjük,
Akár a mikor a lóval káromkodunk,
Ne hibáztass, ne rémíts . . *)

A legfőbb kireríiét, a «fő-jó» vizénél is mutatnak be «víz 
pempőjé»-t a «lúdáldozat» alkalmával, mert a Jíiréihéíek is 
szívesen tartózkodnak a vízben, a falvak határában rendesen 
szokott lenni egy-ket patak, a melyet a néphit lakóhelyük
nek tart.

T  sanDer-ban «víz gazdája» (iü ybzi), «víz feje» (iü-Bötd) 
néven is emlegetnek a balász-emberek egyfajta gonosz szellemet, 
a mely a tavakban lakik. (Valószínűleg ez is a sojtan lesz.) 
Halászás előtt egy darabka fehér búzakenyeret dobnak a számára 
a vízbe, s egy kevés pálinkát öntenek bele áldozatul, hogy sze
rencsés halászatot, jó zsákmányt adjon nékik. A kenyér vízbe
dobásakor és a pálinka beleöntésekor így könyörögnek hozzá:

iák külözönúíé ybta polza teraGan sü-BÖzd, 
sana taryaslänep.

*) L. siv ihiihdrd.
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öz§ kormaié/né par mana, 
őze k§Dart.
sak külözöní)íi polezéné, 
porneóé koiiDa yuzá kiizé par. 
sana ere óé été, kolaúzeBa isüktéúdp, 
svrlay.

Ezen tóban gazdakép lakó «víz-feje»,
Téged engesztellek,
Látni való hasznot adj nekem,
Hasznot mutass.
Ezen tóbéli halakat,
Valamennyit idehajtva add oda.
Neked pálinkával, fehér kenyérrel áldozok,
Irgalmazz.

Utána meghajtja magát a tó felé, a többi fehér kenyeret 
megeszi, a maradék pálinkát megiszsza, s csak azután lát a 
halászáshoz. De csakis a tavi halászatoknál szokás ez így, a 
folyóvizeken sosem áldoznak néki.

A vízben lakó gonosz szellemet az északi csuvasok némely 
helyütt (Piz§k Kara-úzora)  sü roncs-nak nevezték régebben, 
de ma már a nevén kívül semmi egyebet sem tudnak róla. 
Magnyickij is említést tesz róla vooes (Bójáin) név alatt, és azt 
írja, hogy a bisevszki és a karacsevszki egyházkerületekben 
pempőt áldoztak néki.*) A kultusza alighanem a «víz apja» és 
a «víz anyja» tiszteletéhez volt hasonló.

A népmesékben említik néha az «eleven viz»-et (ihrd sü), 
és a «holt viz»-et (vifo sü) is. A mese hősét megölik, elégetik 
a testét, úgy hogy csak a hamvai maradnak. Ekkor aztán jön 
valaki, a ki összeszedi a földről ezeket a hamvakat, és leönti 
a «holt víz»-zel. És abban a pillanatban holt emberré válik a 
mese hőse. A holt embert megmosdatja aztán az «eleven víz»-zel, 
és életre támad tőle. Úgy látszik, mintha vonatkozásban lenne
a mohammedán népek «élet vizé»-vel (äb-i-hajät, >í)> &
melytől halhatatlanná lesz a túlvilágon az ember teste, hogyha 
egyszer megfürdik benne.

*) MaTepiajiH 55. 1.
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A víznek általában gyógyító erőt tulajdonít a néphit. 
A javós számtalan betegség gyógyításánál egyszerű tiszta vízre 
olvassa rá az igéket, s ezt megitatja a beteggel, mint orvosságot.

A levegő .
Ez alatt a név alatt foglaljuk össze a csuvasoknak a szélről, 

hidegről és a felhőről szóló hiedelmeit és babonáit.
A szélnek ( sil'!) is megvan az apja, a «szél apja»» (sil áss?) 

és az anyja, a «szél anyja» (sil ämes). Veszedelmesek ők, mert 
sok kárt okoznak a házban és a gabonában. Az áldozati imád
ságokban gyakran kérik az istent, hogy oltalmazza meg őket a 
széltől-vihartól. Az északi csuvasok «szél szárnya» ( sil sonaúi» 
vagy sil sonats) név alatt is megszemélyesítették a szelet, sőt 
régen ilyen alakban még a sör-áldozat imádságába is bevették, 
és könyörögtek hozzá:

sil sonats sirlay, 
vatsä an kaj.

Szél szárnya irgalmazz,
Ne rombolj!

(VoniBÜ-kassi).

A déli csuvasok ezt ilyen értelemben nem ismerik, hanem 
a dicsekvő, szájhős emberre mondják csúfolódásból, hogy «szél 
szárnya» ( sil sunaúh).

A forgószélről ( savra-zil) azt tartja a nép, hogy a sujtan 
jár benne. Ott ül a forgószél közepén és hegedűn játszik. Ha 
szembe találkozik valakivel, azonnal megronthatja (sävGem vere- 
nat =  hozzáütődik a rontás), úgy hogy azon a helyen összeesik 
az ember és eláll a szava. Megüti a szél. Ez a «szél nyavalyája» 
( sil siyGéro).*) Azért ha forgószél jön szembe, bele kell köpni, 
és így kell szólani:

i(pü-i(pü,
tuDären ik ärem, 
ik aremoan por né i l !

*) L. a gonosz szellemek okozta betegségek közt (18—19).
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tipü-iipű (-odaköp)
A tatárnak két felesége,
A két feleség közül az egyiket vedd el.

( TajciBä).

Ulyas-ban a ftdsrhdUé — pasrhdWé (az isten nevében — az 
isten nevében) szókat mondják a forgószél felé, és ettől sem 
tud a gonosz szellem emberben ártani. Vagy pedig valami vas
szerszámot, kést kell feléje dobni, ba szembe akar jönni, ettől 
is megijed, és tovább megy.

Vis-pürt- ben a forgószelet a sújt an lakodalmáénak (sujtan 
tüjd)  hívják, és itt is azt tartják, hogy bele kell köpni ezekkel 
a szókkal:

t<pü-t<pü sujtan tüjj, 
uzalä tűre ajakkd sírúdr!

tipü-tipü sujtan lakodalma,
A gonoszt isten messzire távoztassa!

A téli hideget is megszemélyesítette a csuvas néphit. 
A mikor a nagy hidegben meg-megroppan a ház egy-egy geren
dája, vagy megpattan valamelyik fa az erdőn, arra azt mondják, 
hogy «a hideg fia kopogtatja meg» ( sív -aóíi sakkat). Sokan 
vannak ezek a «hideg fiai» (sív aúiízéűi), nagyon pajkos kis 
gyerekek, a szabadban járó embernek «meghúzzák a fülét». 
A nagy hidegben természetesen fázik az embernek a füle oda- 
künn, és úgy érzik, mintha húzná valaki. ( Vizek Kara-úiorá).

A felhőt (pdfot) a csuvasok holmi tömlőszerü testnek kép
zelik, a mely az esőhöz szükséges vizet a földről szívja fel 
magába a kutakból és a tiszta forrásokból. Bégen még látták 
az öregek, hogy hogyan emelkedett fel a víz a felhőbe, a for
rásokból egész fekete oszlop alakjában. Ezért régente a kutak 
tetejét még nyár elején leszedték, és egész nyáron át födetlenül 
hagyták, hogy a felhő szabadon szívhasson fel magába vizet a 
kutakból, mert nyáron át nagy szükség van az esőre. Nagy 
szárazságok idején pedig azt tartották, hogy ki kell tisztítani a 
kutakat, mert máskülömben nem esik az eső.

Arról is tud a hagyomány, hogy a felhők hajdan csak 
olyan alacsonyan jártak, mint a szélmalmok teteje, úgyhogy a
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földről a felhőt el lehetett érni. Hanem a mikor az emberek 
rosszakká lettek, a felhő is megharagudott rájuk, és nagy bő
gőssel felemelkedett a magasba; s azóta távol jár tőlük.

A  tűz (v u t , v ö t) .

Valamint a többi elemről, úgy a tűzről is azt tartják, 
hogy van apja meg anyja. A «tűz apja» vuD-ässd, a «tűz anyja» 
vuD-ämes vagy vuD-amä. Ezek hordozzák tűzveszedelem alkalmá
val a tüzet egyik házról a másikra, s ha valamiképen meg nem 
akadályozzák őket, az egész falút lángokba borítják. Voltak a 
régi időkben híres bűbájosok, a kik ráolvasó igéket tudtak a 
tűz ellen (vut (sdl'yi — tűz igéje), s a mikor kigyúladt a falúban 
valamely ház, legelőször is hozzá szaladnak. A bűbájos odament, 
elkezdte kerülgetni körben az égő házat, és mondta a tűz igéit. 
A «tűz apja» és a «tűz anyja» ettől nem tudott átmenni a 
szomszédos házra, s a veszedelemnek elejét vágták. Csakhogy 
az igék mondása közben a tűzi szellemek rátámadnak a bű
bájosra, és perelnek vele, hogy minek állítja meg őket, miért 
nem engedi a tüzet tovább égni.

A déli csuvasoknál én magam is lejegyeztem egy ilyen 
«tűz igéjé»t, a melyet a javós úgy alkalmaz, hogy ráolvassa a 
legelső vödör vízre, melyet az égő házra öntenek. Csak ezután 
látnak hozzá az oltásához. A ráolvasásban ő is a «tűz apjá»*t 
és a «tűz anyjá»-t kérleli, majd meg az istenhez fordul:

. . . Tűz anyja, tűz apja,
A magad ház-alapját magad gyűjtsd össze,
A tűz igéjét fúvóm.
Az isten nevében ámen isten sajnáld meg,
A magad házát magad ne ríkasd meg.

Tűz anyja ne dühöngj .. .

Áldozatot is mutatnak be a tűznek ( vut (süód)  a lúd- 
áldozattal egybekötve, és pempőt tesznek le a tiszteletére a 
«fő-jó» patakja mellé.*)

*) L. yur (silód (Lúd-áldozat) alatt.
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Kisebb babonás szokások is fűződnek a tűzhöz:
Nem szabad a tűzbe köpni, mert kisebesedik tőle az ember 

ajka. (Ez a «tűz-sömör, vot-fcözén).
A kis gyereknek nem szabad tűzzel játszani, mert akkor 

maga alá vizel.

A nap (y z v é l).
A leghatalmasabb égitest, melegével és sugarával az életnek 

és minden földi jónak a forrása. A néphit tisztelettel áll meg 
előtte. A felkelő és a lenyugvó nap színgazdagsága, a delelő 
nap fényes ragyogása színpompával tölti meg a Volga-menti 
pusztákat és a csuvas erdők mélyeit. A népköltészetnek mindig 
kedves tárgya, a legnagyobb szépség képe.

Zolotnyickij közlése szerint*) régente apát és anyát is 
tulajdonítottak neki. yzvél' assz a «nap apja», és yzrel ämes a 
«nap anyja». Ma már nem emlegetik.

Van egy régi, mythologiai eredetű mondásuk, a mely azt 
tartja, hogy «a nap délig bikán jön, délután nyúlon megy 
le» (yzvél keiiDgrlalslsén kilel veGerBä, kgnDerlaran vara anat 
käjekpä — Ulyas). Azt értik alatta, hogy a nap reggeltől délig 
méltóságosan, lassan emelkedik, mint hogyha bikára ülve jönne. 
A délután már nagyon hamar elmegy, a nap oly gyorsan siet 
a nyugati ég felé, mint hogyha nyúlra ülve vágtatna.

Hideg téli reggeleken úgy látszik, mintha a nap piros 
sugarai két oldalt szárnyakat alkotnának napkeltekor, erre a 
jelenségre azt mondja a csuvas ember, hogy «a nap meg- 
szárnyasodva kelt fel» ( yzvél sunatlanzä tüyng). A két oldalt 
látszó piros sugárkéve a «nap szárnya» (yzvél sunaúiz). Ugyan
erre a jelenségre azt is mondják még, hogy «három nap kelt 
fel» (viiz yzvél tüyng), a két oldalt látszó piros szárnyait külön- 
külön egy-egy napnak veszik. (Ulyas.)

Az északi csuvasok ugyanezt a «nap fülé»-nek (yovél 
yólyl) hívják.

Beszélnek még a «nap lábá»-ról (yzvél úri) is. A ki bele

*) KopHeBOü uyBamcKO-pyccKiü cjiOBapt 153. 1. Ugyanott 
Szbojev után feleségéről és gyermekeiről (yzvél ivel'zzérh) is 
beszél, de ez már nem lehet egyéb, mint az író tudálékoskodása.
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kóstol az élet nehézségeibe, a kit egyik csapás a másik után 
ér, arra azt mondják, hogy «rálépett a nap lába» (ypvél' úri 
püsne), vagy röviden úgy is, hogy «ráesett a nap». Ez utóbbi 
szólásformát egy lakodalmi dalban is megtaláljuk:

appäzema/  lizä pur. 
úrié kaiét üáienúzé 
ura sirzá laratten,
/pvél ükriái p it  síné?

Liza az én nénécském.
A keresztben fekvő kamra előtt 
A lábadra háncsbocskort húzva (szívesen) ülnél,
A nap esett-e az arczodra?

(T áj a Bä).

Napfogyatkozáskor azt tartják, hogy a «vüBer eszi» a 
napot (vüBer síjét). Néha annyira befalja, hogy csak a fele 
látszik ki. Az északi csuvasok ilyenkor, hogy elkergessék róla 
a vüBer-1, favillát vesznek a kezükbe, a két ágánál fogva szét- 
repesztik, és így szólnak:

vöBer üktar, orl sörelüer!
A vöBer essen le, a lába repedjen szét!

Tüzes fahasábokat is dobálnak feléje a levegőbe, hogy 
elijeszszék, és így kiabálnak:

vöBer toDl sonzä häjDer!
A vöBer ajka égjen meg!

(VomBÜ-kassi).

A napkeleti irány (/dvél to/es =  napkelet, vagy mai jén =  
elülső irány) nagy szerepet játszik az áldozatokban és az imád
kozásban. Az áldozat bemutatása közben valahányszor csak 
imádkozásra állanak fel — ha a szabad ég alatt végzik — mindig 
kelet felé fordulnak arczczal. A mikor a szobában mutatják be 
az áldozatot, az ajtó felé fordulnak. De ez is csak az előbbi 
szokásra vezet vissza, mert regente a csuvasok úgy építették a 
házaikat, hogy az ajtó mindig kelet felé nézett. A régi kémény 
nélküli «fekete ház»-nál (yorá pá rt)  ma is így van még sok
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helyütt az északi csuvas nyelvterületen. A temetkezéseknél pedig 
a sírt is úgy ássák, meg a halottat is úgy fektetik a sírba, hogy 
arczczal napkelet felé nézzen. Némely helyütt csak a fejét for
dítják egy kicsit kelet felé. Mindez még a régi, ma már el
homályosult napkultusz emléke.

A világos nappal ellentéte az éjszaka, mint minden nép 
hiedelmeiben, a csuvasok képzelete szerint is telve van minden
féle gonosz szellemmel és rémmel, ilyenkor eshetik az ember 
legkönnyebben a hatalmukba. Egész hajnali három óra tájig 
járnak a gonoszok, hanem a mikor három óra tájban meg- 
szólamlanak a kakasok, egyszerre eltűnik a földről mindenféle 
gonosz szellem és hazajáró lélek, és olyan biztonságossá válik 
ettől kezdve a künn való járás, akár csak világos nappal. Leg- 
főképen éjfélkor kísértenek a gonosz szellemek, az újév éjszakai 
babonák is jórészben az éjfélhez fűződnek.

A sugárzó nap, mint az áldás és jóság képe, legkedvesebb 
motívuma a csuvas ékítményeknek. Kapúkon és házak homlok
zatán majd mindenütt ott van, hol díszesebben, hol egyszerűbben, 
vékonyra faragott léczecskékből összeróva a nap sugárzó képe. 
Legszebbeket a déli pogány csuvasoknál láttam.

A népköltés termékei, a népdalok is szeretettel szólnak 
mindig a pirosán kelő napról, hisz alig is van ennél szebb 
látvány az egyhangú, unalmas arczu Volga-vidéken. Mint a 
szépség symboluma a népmesékben is előjön a szépséges «kis 
fiú, a kinek az egyik arcza hold, a másik arcza nap« (por 
pinád öjgy, por p in h  jövel anáa).

íme nehány sor a népdalokból :

ydvél' tuyat yorélzé, 
üjey síné silenzé. . .

Feljön a nap pirosodva,
A holdra megharagudva . . .

. . . ysrld ydvél tuyat ydrélzé, 
yorld (saner karzä (särenmas.
’diind 'dihdr írnél, ’drhdr írnél, 
iltL§n-kdihdl parzci t'sarenmas.

A csuvas ősvallás emlékei. 6
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..  . Piros nap kél pirosodva,
Ha piros sátrat vérnél (néki), akkor sem állna meg. 
Elmúlik ím’ az élet, elmúlik az élet,
Ha aranyat-ezüstöt adnál (érte), akkor sem állna meg.

( TajdBÜ).

A  h o ld  ( u j e y ) .

Az égen járó holdat is, meg a hónapot is egyaránt üjey- 
nak, öj§y-nak nevezik. Esetleges tanúsága egy régebbi Innaris 
időszámításnak. De a néven kívül ma már alig van közöttük 
egyéb közösség. A hónapok számának és időtartamának nem a 
hold járása a kimérője náluk, mint Kelet régi népeinél, vagy 
ma is még a mohammedán világban, hanem a nép régtől űzött 
foglalkozása a földmívelés, mint a hogy fentebb szólottunk róla.

De vannak a holdról hiedelmeik és jóslásaik, a melyek 
régi keletűek.

A holdban látszó fekete foltokról azt tartják, hogy az egy 
menyecske odafenn. Az anyósa folyton szidta és czivakodott 
vele, a miért ő azt kérte az istentől, hogy vegye magához. Az 
isten megsajnálta, és felvitte a holdba. A hagyomány általában 
nagyon szűkszavú róla. Némely helyütt már csak annyit tudnak 
belőle, hogy «a holdban menyecske áll vízzel» (öjeyrä lcdz,?n 
sin süßä torai), vagy hogy «a holdban rovátkos vízhordó fával 
orosz asszony vizet visz» (üjeyrä majrä kärtle hvénúéÉé siv 
jetsä pirat) .

A holdfogyatkozásról ugyanazt tartja a nép, mint a nap- 
fogyatkozásról. Ezt is a «vüB§r eszi». Az elijesztésere ez alka
lommal is épen olyan módszerekkel élnek, mint a napfogyat
kozásnál.

A mikor legelőször meglátják az újhold&t (sdúd üjey), így 
fohászkodnak:

üjeyä tüley, mana sem ell ey pan er !
A holdnak teltséget, nekem könnyűséget adjon (az isten)!

Vagy:
ojeyá tollilley, yorä yäleyä sőmölley!
A holdnak teltség, a fekete népnek könnyűség!
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Az újhold feltűnésekor belőle jövendelgetni is szoktak. 
Ha nagyon vékonynak látszik az újhold sarlója, azt mondják: 
«a hold kihegyesedett, tiszta idő lesz» (üjey sifdóh, it já r  pulat). 
Ha pedig teltebbnek látszik, azt mondják: «a hold erősnek 
született, nedves (idő) lesz» ( vjey parGä surälne, jdÉe pillát).

Habár az újhold nem is határozza meg a hónapjaikat es 
ünnepeiket, nehány áldozat bemutatásánál és egyes munkáik 
végzésében tekintettel vannak rá. Az őszi sör-áldozatot ( fsüMérhe) 
es a lúd-áldozatot (yur (silód) a pogány csuvasok Ul/asban 
rendesen új-holdkor szokták megtartani. A többi áldozat be
mutatásánál nem irányadó a hold járása, hanem a mezei munkák 
után igazodnak. A gyászünnepeknél is vigyáznak arra, hogy 
újholdkor ne tartsák, rendesen a második negyedeben «öreg 
bold»-dal (Hír öjey) ülik meg.

Ha újholdkor kezdenek valami munkát, az könnyű lesz. 
A gabonát is újholdkor kell vetni. De nem szabad a krumplit 
kiásni újholddal, mert akkor elrothad. A fürdő tűzhelyét sem 
szabad ilyenkor megrakni, sem kemenczét, kéményt kisöpörni.

A kazáni tatársdg hiedelmei között kerekdedebb legenda 
beszél a holdban látszó fekete foltok eredetéről. Szerintük minden 
esztendőben egyszer (más változat szerint háromszor) megnyílik 
egy pillanatra az égbolt, az «ég kapuja», s ebben a pillanatban 
bármit kívánjon is az ember, beteljesíti néki az Allah. Egy szép 
holdvilágos éjszakán vízért ment egv leány a patakhoz, vízhordó 
rúd volt a vállán. Mentében mindegyre a ragyogó holdat bámulta, 
es azt gondolta magában, hogy milyen szép lenne, ha az Allah 
őt felvinné a holdba. Ebben a pillanatban megnyílt az «ég 
kapúja». Allah beteljesítette a kívánságát, s azóta ott látszik 
éjjelente a holdban a vízhordó rudas leány.

A csillag  ( s e i  Der) .
A csuvas néphit szerint az égen minden embernek meg

van a maga csillaga.
Zolotnyickij közlése szerint*) a szegény embereknek ho

mályos csillagokat tulajdonítanak, a gazdagoknak fenyesek a 
csillagai, az uralkodókéi pedig a legfényesebbek.

*) KopneBoü uyBamcKO-pyccKÜi cjiOBapi. 159. 1.
G*
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Ha csillag hullik le az égről, azt tartják, hogy ilyenkor 
meghalt valaki (sólüer üJír9, sün illőid == csillag esett le, meg
halt valaki). Ha csillagot lát lehullani a csuvas ember, füttyent 
egyet a fogai között és így szól:

man seiner tüÉeic!
Az én csillagom fenn van !

Az üstökös csillag, vagy a mint ők nevezik, «farkas csillag» 
(yüiéld selDer) háborút jelent, ha feltűnik az égen.

A csillagképek közül a kővetkezőket tudja megnevezni a 
csuvas ember: sit's-selDer («hét csillag») vagy alüer selDer 
(«merítőcsésze-csillag») =  Gönczöl szekér, kdvénúé selDer («víz- 
hordórúd-csillag») =  Orion, ’dióéi, ülőéi vagy älä selDer («szita
csillag») =  Fiastyúk. süt-selDer («fényes csillag») =  Északi csillag. 
sürem-Büs selDeid («hajnalhasadás csillaga») =  Est-hajnali csillag. 
A Tejútat kájek yur süld-nak, vagy yor-Güjek söld-nak («vadlúd 
útja») nevezik, s azt tartják róla, hogy ezen költöznek a vad- 
ludak őszszel, tavaszszal. Az egyes csillagképekről külön-külön 
sem hiedelmeik, sem mythosaik nincsenek.

«Az ég kapú ja»  (ke v a k  y u p p i ) .

Éjszakánkint néha hirtelen fény árad szét az égen, s a 
mint felvillan, nem sokára ismét el is tűnik. A csuvas ember 
azt mondja erről a légi jelenségről, hogy «megnyílott az ég 
kapája» (kevak yuppi üzelne). A néphit azt a hiedelmet köti 
hozzá, hogy ebben a pillanatban akármit kíván is az ember az 
istentől, teljesedésbe megy a kívánsága.

Mulatságos adomákat is tudnak róla:
. .. Egyszer egy nagyon szegény ember látta, hogy meg

nyílik az ég kapuja, lovat szeretett volna kérni az istentől, és 
így kiáltott fel:

— Sok legyen a kötőfékem ! (mänen jdvén numrnaj püloerf)
Isten meghallgatta a kívánságát, és . . . pásztor lett belőle. 

Annak sok a kötőféke, hogyha lova nincs i s . . .  ( TajaBü).
Egy másik adoma így szól:
. ..  Egy szegény ember, a mikor látta, hogy megnyílik az 

ég kapája, így kiáltott fel az istenhez:
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— Minden lyukam duguljon be! (seD§Gem-seyerem plúd- 
rdnúdr!).

Lyukas volt a háza oldala, lyukasak voltak az ablakja 
táblái, rongyos volt a ruhája, csizmája, azt kérte volna az isten
től, hogy mindezt foltozza be. Az isten meghallgatta a szavait, 
és mindenféle lyukát, száját, orrát, szemeit, füleit. . . betömte, 
s az ember meghalt. . . (Ulyas).

Az a naiv tanulság van bennük, hogyha hirtelen kérnie 
kell az embernek valamit, azt sem tudja, hogy mit kérjen 
hamarjában.

A népköltészet is felhasználja az ég kapuja megnyílását, 
és egy lakodalmi dalban eredeti hasonlatba állítja:

kgvak yuppl üzglúíd, 
sut-sanDälek sÜDglúíd. 
appä kdÉiné tgygnzan, 
jisnä kemeld üzelúíd.

Az ég kapuja megnyílott,
A világ kivilágosodott.
A uéne az ingét felhúzta,
A vő kedve megnyílott.

( Tajdna).

A kazánt tatárság is hisz az ég kapújának a megnyílásá
ban (kmk kapóye asilög). Szerintük az égnek ez a pillanatnyi 
megnyílása «az isteni irgalom ideje« (ráhmát wákte), s ebben 
a pillanatban az Allah mindenkinek beteljesíti a kívánságát. 
Némely változat szerint évente háromszor nyílik így meg az ég 
kap úja. A tatárok Í3 tréfás adomákkal kapcsolatban beszélnek 
róla. Ezzel magyarázzák meg a holdban látszó fekete foltok 
származását is.

Az égiháború.
A mennydörgésről azt tartja a néphit, hogy az az isten 

szava. A mikor dörög az ég, akkor «a nagyapó szól« (aslaói 
ävgDat), vagy «a nagyapó dörömböl» (aslaói künúdrúéúét). 
A kozmogyemjánszki kerületben a mennydörgést «nagy nagy- 
apó»-nak (món ázl) hívják, s a mikor dörög, «a nagy nagyapó»
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szól» (món azi aDat). A Pöskert vidéki nyelvjárásban az adat — 
mennydörög. Összevonással keletkezett ebből: dia adat (a nagy
apó szól).

A villám ( sizdih)  szintén az istentől jön. Az isten a gonosz 
szellemet, a sujtan-1 kergeti vele a földön, hogy agyonverje. Ha 
nem üldözné és nem verdesné őket a villámmal és a menny
kővel, úgy elszaporodnának, hogy az embereknek még gabonájuk 
sem teremne miattuk. Azért haragszik rájuk legjobban az isten, 
hogy a mikor ő szól a mennydörgésben, a sujtan felfelé fordítja 
a farát és veri az ég felé, hogy az istent csúfolja vele. (L. A z  
isten ez. alatt.)

De a mikor villámlani kezd az ég, mégis csak megijed a 
gonosz szellem, és átváltozik mindenféle alakba, hogy meg
meneküljön az agyonverés elől. Odabújik az emberek mellé, be 
szeretne furakodni a házakba, de nem szabad bebocsátani, mert 
beleütne a házba a villám. Az úton sírdogáló kis gyermek képét 
veszi magára, és kéri a mellette elhaladó kocsisokat, hogy vegyék 
fel maguk mellé a kocsira, de nem kell ráhallgatni, mert odaüt 
a villám.

Egy mythost is hallottam erről K'w-T'säwe-ból, a buinszki 
kerületből:

. . . Egyszer egy ember borultas időben kocsival volt künn 
a mezőn, és szénát kaszált. Távolról villámlani kezdett már, 
jött az eső, sietett hazafelé, hogy meg ne ázzék. A mint hajtott 
az úton, meglátott az út szélén egy síró kis gyermeket. A gyermek 
könyörgött néki, hogy vegye a kocsijára. Felvette. A mikor a 
villámlás mind közelebb és közelebb ért, a gyermek arra kérte 
az embert, hogy bújtassa bele a kocsin lévő agyagkorsóba. Ez 
összeszidta érte. Erre a kis gyermek leugrott a kocsiról és meg
állt az úton. Egyszerre csak megdördült az ég és nagyot vil- 
lámlott, az ember hátranézett, és látta, hogy a kis gyermek 
eltűnt abban a pillanatban. Isten hozzája vágott a villámmal. ..

A dörgés nélküli «száraz villám»-ról (tip  siídái) azt hiszik, 
hogy «megöli a lódarazsat» (tip siz»ih pevána pdDérét).

A mennyköt a déli csuvasok özd-nak nevezik. Ez is «nagy
apó»-t jelent. (Y. ö. üéi =  nagyapó; a kozmogyemjanszki kerület
ben) äzä saßat — üt a mennykő. Az északi csuvasok VoniBU- 
kassi vidékén erre is azt mondják, hogy «a nagyapó üt» (asláói
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sasai). A néphit szerint ettől is elpusztulnak a kártékony 
bogarak, és a növények meg a fák új erőre kapnak tőle.

A mennykő lényegét kis kavicsforma, gömbölyű sárga 
kőnek képzelik, ez a «nagyapó köve» (äzd (siifo). Ha a mennykő 
beleüt valamelyik házba, azt nem szabad vízzel öntözni, vagy 
fecskendezni, mert akkor a tűz tovább terjed a faluban, és több 
házat is elpusztít. Hanem ha nem bántják, akkor nem ég le 
több annál az egy háznál, s a tűzvész megáll.

A  szivárván y  ( a z  a m a t  ti 9 é é r i ) .

A szó etymologiai értelme annyit jelent, mint «az isteni 
nagyság hídja».*) Eégi, mohammedán eredetű elnevezését az a 
néphit magyarázza meg, hogy a lelek a test halála után a 
szivárványon át megy a túlvilágra. Ha jó életű volt az ember 
az életben, akkor keresztül tud rajta menni, de ha bűnös, rossz 
ember volt, akkor leesik róla a pokolba, a hol a tüzes «pokol 
kazánjá»-ban fogják sütögetni. (L. A túlvildgi élet-ben.)

Azt is mondják még a szivárványról, hogy az isten azért 
teremtette, hogy vizet szívjon fel a földről a felhőkbe, hogy 
legyen miből essék az eső.

Az északi csuvasok vidékenkint sövéríi-tiöÉér-nek, sütféti- 
tiöserl-nek, saréti-tidÉérn-nek, sdti-tidÉérrx-nek nevezik. És azt 
tartják róla, hogyha valaki vízhordófával, tele vödrökkel a vállán 
egyik végétől a másikig keresztül megy rajta, akkor, ha férfi 
volt, asszony lesz belőle, ha asszony volt, férfi lesz belőle.

A z észak i fény.
A csuvaslakta területeken is ritka tünemény számba megy 

még az északi fény. Ha nagy időközökben néha feltűnik az 
égen, az öregek azt jövendelgetik belőle, hogy háború lesz a 
világon. Az isten ezzel a fényességgel az embereknek a háború
ban kiömlő vérét mutatja meg előre. Mivel csak nagyon ritkán 
látszik az égen, nevet sem adtak még néki.

*) V. ö. arab fazamet) =  nagyság, isteni nagyság.
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A ló  (I a 2 a, út).

A csuvas ember legkedvesebb jószága. Még szellemeket is 
tulajdonít néki ( vióé yúzi, vúZni), a kik szintúgy szeretik a 
lovat, mint az ember, etetik, gondozzák, és befonogatják a söré
nyét. Az istennek bemutatott régi, nagy «mezei áldozat»-oknak 
( uúÉak)  kedvencz áldozati állata volt a fehér kanczaló, s a 
nagy halotti torokon (pumillcé) is lovat vágtak régente a halott 
tiszteletére, sőt a pogányok közt még ma is így van ez.

A népköltészetnek is kedves tárgya a ló dicsérete, s a köz
mondásaik is szólnak róla. íme egy-két mutatvány belőlük:

ar sunaófo út — A férfi szárnya a ló
sinna la z end parit'st'sén, dremnd par — A helyett, hogy a 

lovadat adnád másnak, inkább a feleségedet add.
lazand iras-ülem siúérzén, iras-ülem (ijéihe kajmä anóíay — 

Ha a lóval rozs-szalmát etetsz, csak arra való, hogy rozs-szalmát 
húzass vele.

úttá pgyaGan suran julman, vatta peyaoan vize süréihén 
A ki a lovat gondozta, nem maradt gyalog, a ki az öreget gon
dozta, nem járt éhesen.

Bizonyos fokú értelmet is tulajdonítanak néki. Azt mondják, 
hogyha a ló rálép véletlenségből az ember lábára, ezért nagyon 
szomorkodik, még sír is miatta. Mert ő is szereti az embert. 
Nem úgy, mint a tehén. Ha a tehén lép az ember lábára, az 
azt mondja magában:

sapid klrh , yiDeray l íírh ! (Úgy kell, még erősebben kell!)
A pogány déli csuvasok a pálinkaivást véteknek tartják, 

s ezért az olyan embert, a ki egész életében pálinkát ivott, a
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sujtan halála után büntetésből lóvá változtatja. ( éréli ’dssé viliid 
shinä sujtan laza t§rat — Ulyas.)

A ló meg szokta érezni az esőt. Ha a ló horkant az orrával, 
eső lesz. (laza sümerä telyerat — a ló esőnek horkol.)

A ló eladásakor az a szokás, hogy az eladó nem csupasz 
kézzel adja át a vevőnek a ló kötőfékszárát, hanem az inge 
elejébe fogja, és úgy adja át. Átadáskor szerencsét kíván hozzá 
az új gazdának, és így szól: iéléjtd pölüer! (Szerencsés legyen !) 
A vevő is az inge elejével veszi át a kötőfeket, és így válaszol: 
iüloyld pölüer! (Szapora legyen!)

Ha ellopják a gazdától valamelyik lovát, mielőtt még hozzá
kezdene az elveszett jószág kutatásához, legelőször is megkeresi 
az udvarában a ló nyomát, a melyet akkor hagyott, mikor a 
tolvaj kivezette. Odaviszi aztán a boronát a ló nyomához, és 
végighúzza fölötte abba az irányba, a merrefele a nyom mutat. 
És így szól :

aGä-soyäran öjrelzä an kaj, toBen !
Az ekétől ne válj el. találtassál meg!

Ha így járnak el, nagyon hamar ráakadnak a tolvajra 
( VomBÜ - kassi).

Némely ló olyan sebes járású, hogy alig lehet tartani, 
mindig vágtatna. Az ilyent «szárnyas ló»-nak (iunätl§ lata) 
nevezik, és azt hiszik róla. hogy két oldalt szárnyai vannak, 
csak az ember szeme nem látja. Nem is úgy fekszik az ilyen 
ló az istálóban, mint a többi közönséges jószág, hanem felfekszik 
a jászolába. Ha így látja az ember, nem szabad hozzászólni, 
mert evvel ártanak néki.

A «szárnyas ló»-val nem szabad azonosítanunk a mesék 
táltos lovát ( uryamay), a mely megint más képzelmi alak. 
A néphit és a hagyomány egyébként nem szól róla, csupán 
csak a mesékben fordul elő. Hitvány gebének látszik, ott tengő
dik a szemétdombon, de ha megetetnek vele egy teknő parazsat, 
sima szőrű, gyönyörű paripává válik, s ha felül rája a mese 
hőse, egy szempillantás alatt ott van, a hol gondolják, ezen jár 
a hős a királyleánykáért. Beszélni is tud a táltos ló, és ő szokott 
tanácsot adni a hősnek, hogy mit hogyan tegyenek.
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A  teh én  ( '  dn éj.

Hajdan a tehén a mennyországban volt, hanem mivel 
ott piszkitani kezdett, az isten kidobta őt, s azóta a földön él. 
Ha az égben nem piszkított volna, nekünk a tehenet «anyánk»- 
nak kellene neveznünk, mert a tejével táplál bennünket.
(Vis-piirL)

Egyébiránt igen rosszindulatú jószág. Ha rálép az ember 
lábára, még örül neki, és azt mondja magában, hogy «hej el
törtem a lábát!» Vagy pedig:

/
— Úgy kell, még erősebben kell!
Közmondásképen is mondják az olyan emberről, a ki még 

nem ismeri az élet baját, nehézségeit, hogy az még semmit sem 
tud a világból, annak még «a lábára nem lépett a tehén» (nrí
síné ’ané pusman) .

A tehén borjazása után egy hétre, a mikor már jó a teje, 
a déli csuvasok «tehén-jóját csinálnak» (’anéff l  [vagy ’9né irri] 
tevassd). Vajat köpülnek az új tej tejfeléből, árpalepényt sütnek, 
és a ház népe egy kis lakomát tart a tejjel, vajjal és árpa- 
lepénynyel. Utána leöntözik egymást vízzel és így szólnak:

'dné sdfh püloer !
A tehén jó tejelő legyen!

Olyanforma szokás ez, mint nálunk a föcstej evéskor való 
öntözködés.

A tehén eladásakor az eladó, épúgy mint a lóeladásnál 
nem adja át a vevőnek csupasz kézzel a tehén kötőfékjét, hanem 
az inge elejével fogja meg, és így adja át. A vevő is az inge 
elejével veszi el. Az eladó szerencsét is kíván hozzá az új 
gazdának:

mdnd ükéi püÍDer, sand ’dúl telejh pidDer, sívé pül Der! 
(A pénz az enyém legyen, a tehén neked szerencsés legyen, 
egészséges legyen!)

De hogy a tehénnel együtt a jószághoz való szerencse se 
menjen el a házból, a gazda kitép egy kis szőrt a tehénből és 
így szól:

tétéj an kdjüer! (A szerencse el ne menjen!)
Ezt a kis szőrpamatot aztán belehúzza a gazda a kerítés
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hasadékba. (A ló sörényéből is ki szoktak egy keveset tépni 
eladáskor.)

Egy kis szelet kenyeret is szokott még adni az eladó a 
tehénnek, mielőtt kivezetnék az udvarából, és így szól hozzá:

színé nummaj s it a  mar, kürénzé au haj, the sekker param! 
(A tejedet soká ettük, neheztelve ne menj el, ne, kenyeret adok!)

Azt is megvigyázzák, hogy ha a tehén elpiszkítja magát 
a mikor a vevő kivezeti az előbbi gazdája udvarából, az a 
vevőre nezve szerencsét jelent, fel is szedi lapáttal a földről a 
ganaját, és felteszi a kocsijára. De ha vizel a tehén kivezetésekor, 
az a vevőre nézve nem jelent szerencsét.

A  k u ty a  ( ] I d §) .

Ha a kutya tutul, valami rosszat érez. Ennek a tutulásnak 
is két módja van. Ha a föld felé néz ilyenkor, a falura valami 
baj háramlik. «Vagy elvisznek valakit katonának a legények 
közül, vagy meghal valaki«. Ha pedig a kutya az ég felé néz a 
mikor tutul, akkor ez által panaszkodik az istennek, hogy nem 
adnak neki enni. Egyébként nem türelmetlen, megvárja mindig 
a míg a gazdája eszik, mert azt tartja, hogyha az jóllakott, 
akkor majd neki is ád valamit. De ha semmit sem kap, akkor 
már panaszkodik az istennek.

Ha a kutya a földön hempereg, vihar lesz ( anúzek sarúé 
jeranzan témán pulat) (Ulyas).

Magnyickij közlese szerint*) az északi csuvasoknál az volt 
a szokás, hogy ha egy anyának nem maradt életben egy gyer
meke sem, akkor a legközelebb születő fiának mos ka (MocbKá) 
nevet adott, a mely «fekete kutyá»-t jelent. Ettől azt hitték, 
hogy életben fog maradni. Ha az ilyen gyermek nevével nem 
vált becsületére az embereknek, akkor a kutyáknak vált becsü
letére.

A m a c sk a  (k u t a k ).
Hamis jószág a macska. Akármennyit adjanak is neki 

enni, mégis panaszkodik az istennek, hogy nem adnak neki.

*) MaTepiajibi 10. 1.
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«A macska panaszkodik az istennek, így szól: a gazda maga 
evett, de engem nem etet meg. A kutya így szól: most még ő 
sem evett, ha majd eszik, (nekem is) ád». (kutak — yutá yej 
élűd, mána sióérihés — lezé élékkel; túrrá, ánútek kalat tel: yal 
yej óé sirhéií, yej sizén, parat tel. — (Ulyas.)

Ha az ember előtt macska megy keresztül az úton, meg
betegszik tőle. (S'dú-élBÜs.)

Az északi csuvasok ( VomBÜ-kassl) a fekete macskának 
babonás erőt tulajdonítanak. Csakhogy teljesen feketének kell 
lennie, egy szál más színű szőr se legyen rajta. Ha az ilyen 
macskát az ember olyan helyen, a hol senki sem látja, a fürdő
ben, elevenen egy kazán vízbe dobja, és addig főzi, a míg csak 
egészen el nem fői, a csontjai között talál egy kis darab ragyogó 
csontot, a mely úgy fénylik, mint a tűz. A ki ezt a kis fényes 
csontot a kezébe veszi, az azt elvezeti oda, a hol kincs van a 
földbe ásva. Az ilyen embert, a mikor ez a csont a kezében 
van, senki sem látja.

A déli csuvasok közt csak egy közmondást hallottam a 
fekete macskáról:

yúrü kutak ver terat, sür Iáit a oá semáy űréi. (A fekete 
macska lopást követ el, a fehér macskát szó éri.) Vagyis a 
fekete macska bűnéért a fehéret is hibáztatják.

A  vad á lla tok  császárja.
Az északi csuvasok mythosszal magyarázzák, hogy miért 

lett az ember az összes vadállatok császárjává:
. . .  A vadállatok egyszer összegyűltek, és azon tanács

koztak, hogy ki legyen a császár. Valamennyien azt mondták, 
hogy az embert kell megválasztani. Az oroszlán erre azt felelte : 

Én magam leszek a császár, éntőlem mindnyájan félnek!
A többiek azt mondták erre :
— Ha olyan erős vagy, verekedjél meg az ember fiával!
Elment hát az oroszlán, hogy meglássa az ember fiát.

Találkozott útközben egy kis gyermekkel, és így szólította meg:
— Ember vagy te ?
— Én fele sem vagyok az embernek! — 

gyermek.
válaszolt a
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Tovább ment az úton, meglátott egy öreg embert, és 
megszólította:

— Ember vagy te ?
— Én fele sem vagyok az embernek! — válaszolt az 

öreg ember.
Szembe jött az oroszlánnal egy kozák. Megkérdezi a 

kozáktól:
— Ember vagy te ?
— Ember vagyok! — mondja a kozák.

No ha ember vagy, verekedjünk meg ketten!
Elkezdtek verekedni, a kozák elkezdett a puskával lőni, 

a karddal vágni, — az oroszlán visszafordult és elszaladt. 
A mint odaért a vadállatok közé, így szólt:

— Az ember elkezdett köpni, köpött, káromkodott, vissza
fordultam és elszaladtam. Őt választjuk meg császárnak!

És az összes vadállatok féltek az embertől . . . ( Pizgk 
Kara-üiorä).

A m ed ve ( u B ä ).

A puszta-vidéken lakó déli csuvasok nem igen látnak 
medvét, babonákat sem tudnak róla. Az északi csuvas erdőkben 
azonban előfordul még helylyel-közzel, hiedelmet is kötnek 
hozzá. Azt mondják, hogy a medve elrabolja az erdőn eprésző 
asszonyokat, elviszi őket a barlangjába, és páros életet él velük. 
Mindenféle ennivalót, bogyókat, mézét hord a számukra eledelül. 
Az elrablott asszony néha gyermeket is szül tőle, melynek 
emberi formája van, csakhogy a testét sűrű szőr fedi, mint a 
medvét. ( Plzek Kara-úíorcL.)

A farkas (k ä s k e r ) .

Hívják még tukmak-n&k, tokmak-nak is, a mely utóbbi el
nevezés annyit jelent, mint «sulyok, falapoczka». A déli csuvasok 
( Tajaßä)  azt tartják róla, hogyha csak käskgr-nak nevezik, azt 
a farkas fel sem veszi, de ha tukmak-nak hívják, az nagyon 
nehezére esik, és ha folyton ennek szólítják beszéd'közben, 
akkor nagyon könnyen az ember kezére jut.

A farkasnak az isten rendeli, hogy mit fogjon meg eledelül



95

Fekete erdőn keresztül menet 
Tizenkét nyúl jött velem szembe.
A míg a tizenkét nyúl elhaladt,
Jobb lett volna a levelek alatt feküdni.
Ha ennek az időnek a nehézségét tudtam volna,
Jobb lett volna anyám kebelén feküdni.

(  TajciBä) .

A tüskösd isznó ( t  S9 r s p ) .

Neki tulajdonítja a néphit a földművelés és a tűzelesztés 
módjának a feltalálását. Az erre vonatkozó mythosokat 1. A föld  
ez. alatt.

A  hörcsög  ( s e v e r ) .

A hörcsög árva gyermekből lett. Le-leül most is egy-egy 
domb tetejére, a szemeit eltakarja a két első lábával, és úgy 
sír. Nem szabad hozzá nyúlni (TajaBä).

Más hagyomány szerint a hörcsög egy leányból lett, a 
kinek törvénytelen gyermeke született. Nagyon szégyenjette magát 
e miatt az emberek előtt, és szégyenében hörcsöggé változott. 
Még ma is sír, ha megfogja az ember, s a két első lábával el
takarja az arczát (Ulyas).

Egy harmadik hagyományt is hallottam róla :
. . . Egy gazdag ember ment egyszer az úton a gyerme

keivel. Szembe találkozik vele egy másik ember, és így szól hozzá:
— Gyere aranyat keresni, itt meg itt sok arany van, 

keressük meg!
És a gazdag ember ott hagyta az úton a gyermekeit, és 

elindult avval a másikkal aranyat találni. Semmit sem leltek, 
a gazdag ember visszafordult. Keresi a gyermekeit az úton, ott 
a hol hagyta, de sehol sincsenek. A gyerekek belebujtak a 
gabona közé, s azóta sírva járnak hörcsög képében. (Kitf-T'säG§.)

Az egér ( s e i l).

Az északi csuvasok «macska vadjá»-nak, «macska nyulá»- 
nak (kozák-kdjeód, kotaGöjek) nevezik.
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magának. «A farkas az isten rendelése szerint fog meg (valamit)» 
(tokinak tőre pürntBé tiDai). «Ha az isten nem ád, a farkas nem 
eszik», (tőre parmazasen, ka ék er simes).

Már a jó szellemek felsorolásánál említettük, hogy a nép
hit píyamBar-t tulajdonítja a farkasok gazdájának. A farkasok 
az ő kutyái, s egyedül csak az ö szavára hallgatnak. Őhozzá 
fohászkodnak, a mikor farkast látnak az ütőn vagy a nyáj körül 
ólálkodni, hogy csitítsa a kutyáját.

Zolotnyickij a farkast a fentebbi két néven felül még a 
következőkép nevezi meg az északi csuvas nyelvterületről: *) 
vöröm jure («hosszú farok»), tokinak yuré («sulyokfarok»), és 
plyamBar jijti («plyamBar kutyája»). ,

A  h m z  ( sd l évd  s).

Zolotnyickij cLyaaBecb-nek írja, és hiuzzal (puct) fordítja. 
Csak régebben, vagy vidékenkint lehetett a szónak ez a jelentése, 
én már csak «csavargó» értelemben hallottam a sdléfos-1. Egyéb
iránt is a csuvas területeken már nagyon ritka állat, és leg- 
többnyire csak orosz szóval tudják megnevezni.

Nem jó a hiuzt megfogni vagy meglőni, mert a ki meg
fogja, az nem soká él. Legfeljebb egy évre meghal utána (Poskert).

A  n y ú l  ( mú l  G a s).

Az északi csuvasok molGaúze-nak, möGüts-nak nevezik. Ha 
útközben nyúl szalad el valaki előtt, az nem jót jelent. Nem 
sikerül a miben jár az ember.

Egy sör-dal is szól erről a babonáról:

yürä verman vlúdf tüyne t'suy 
vun-lk mulGas mänä (dl pül'úzds. 
vun-ik mulGas irt'sé kajijslsén 
virnasisd ileken sul'zezeih ajinúíé. 
kü samana jlvgrné pdlnd pulzan, 
virüasisd iléken annéndn ydvdnóíé.

*■) KopHeBoü uyBamcKO-pyccKiü caoBapB 202. 1.
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Tovább ment az úton, meglátott egy öreg embert, és 
megszólította:

Ember vagy te ?
— Én fele sem vagyok az embernek! — válaszolt az 

öreg ember.
Szembe jött az oroszlánnal egy kozák. Megkérdezi a 

kozáktól:
— Ember vagy te ?
— Ember vagyok! — mondja a kozák.
— No ha ember vagy, verekedjünk meg ketten!
Elkezdtek verekedni, a kozák elkezdett a puskával lőni,

a karddal vágni, — az oroszlán visszafordult és elszaladt. 
A mint odaért a vadállatok közé, így szólt:

— Az ember elkezdett köpni, köpött, káromkodott, vissza
fordultam és elszaladtam. Őt választjuk meg császárnak!

És az összes vadállatok féltek az embertől . . . ( Plzek 
Kara-úiora).

A m ed ve ( ü b ü ) .

A puszta-vidéken lakó déli csuvasok nem igen látnak 
medvét, babonákat sem tudnak róla. Az északi csuvas erdőkben 
azonban előfordul még helylyel-közzel, hiedelmet is kötnek 
hozzá. Azt mondják, hogy a medve elrabolja az erdőn eprésző 
asszonyokat, elviszi őket a barlangjába, és páros életet él velük. 
Mindenféle ennivalót, bogyókat, mézét hord a számukra eledelül. 
Az elrablott asszony néha gyermeket is szül tőle, melynek 
emberi formája van, csakhogy a testét sűrű szőr fedi, mint a 
medvét. ( Plzek Kara-óéora.)

A farkas (k á s k e r ) .

Hivják még tukmah-nak, tokmak-nak is, a mely utóbbi el
nevezés annyit jelent, mint «sulyok, falapoczka». A déli csuvasok 
( TajaBá)  azt tartják róla, hogyha csak käsker-nak nevezik, azt 
a farkas fel sem veszi, de ha tukmak-nak hivják, az nagyon 
nehezére esik, és ha folyton ennek szólítják beszéd közben, 
akkor nagyon könnyen az ember kezére jut.

A farkasnak az isten rendeli, hogy mit fogjon meg eledelül
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inkább félnek tőle. Akárhogyan is, minél előbb túl adnak rajta.
( VoniBÜ-kassl.)

A mikor baromfit, tyúkot, ludat vágnak le, így szólnak:

äzü-änü je li/ (Apád-anyád szokása!) ( Tajaßä.)

A pogány csuvasok Ulyas-ban baromfi levágásakor ezt 
mondják :

pzsrhdUé, julaskijné íühyné par! (Az isten nevében, a többi
nek szaporaságot adjál!)

A h o lló  (s ey an ).

Ha károgva ül valamelyik ház tetejére, az rosszat jelent. 
Abból a házból vagy meghal valaki, vagy egy-egy jószág pusztul 
el. A holló ezt előre megérzi. Nem szabad ilyenkor valami 
szidalmat visszakiabálni, ellenkezőleg így kell neki szólni:

päßä sü ser arena! (Méz es vaj a szádba!) ( Tajaßä.)

Az északi csuvas babonák szerint a holló tudja az összes 
emberek balsorsát. A mikor kerök-kgrök szavát hangoztatva repül 
el valakinek a feje felett, a maga nyelvén meg is mondja az 
illető embernek a jövőben bekövetkező valami szerencsétlenségét. 
Igen fél tőle ilyenkor a csuvas ember.

Ha pedig keresztül repül a holló valaki előtt az út felett, 
attól nem sikerül a miben jár az ember.

A kirérhét-nek bemutatott áldozat is érvénytelenné válik, 
ha az áldozati tárgyaknak a kirérhét tartózkodó helyére való ki
vitele alkalmával holló száll el az áldozó felett.

Néha kis fiú-gyermekeknek sgy an nevet adnak, azért, hogy 
életben maradjanak. Rendesen akkor teszik, ha előzőleg minden 
gyermekük meghalt.

A  v a r jú  ( k ú r á k ) .

Ha egy anyának egymás után meghalnak a gyermekei, az 
ismét születő fiúgyermekének kúrák nevet ád, hogy életben 
maradjon.

A csuvas ősvallás emlékei. 7
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A szarka ( t ' saGak) .

A puszta déli csuvas vidékeken ritkábban látnak szarkát, 
mert jobban szeret az erdőben tartózkodni. De ha mégis meg
látják valahol künn a szántó földeken, rosszra magyarázzák. 
«Ha a szarka kijön a mezőre, nem lesz gabona». ( t'saGak yiré 
tuysan tire pulmas)  (Ulyas).

Az északi csuvasok ha a faluban látják a szarkát, azt 
mondják, hogy az egész falura valami betegség jön.

A  hattyú  ( a k k g s ).

Az északi csuvasban áGgs vagy yorGájgG-áGgs («vadlüd- 
hattyú»).*) Ha hattyú száll el a falu felett, az egész falura 
valami nagyobb szerencsétlenséget, dögvészt, tűzveszedelmet jelent. 
(Ulyas.)

A vad lúd  (k á j g k y u r ) .

Az északi csuvasban yor-Gájgk. Azt tartják róluk, hogy a 
tejúton vándorolnak el őszszel dél felé a Kaukázus (kapkas) 
hegyeire. A tejútat ezért «vadlúd útjá»-nak (kájgk yur süh vagy 
yor-Gájek söl'd) nevezik.

A mikor tavaszszal visszatérőben látják őket legelőször, így 
szólnak feléjük:

sámaley, kajrl málá! (Üdvözöllek (?), az utolsó előre !)**) 
Vagyis mindnyájan jöjjetek meg, a vége is kerüljön előre i

Ha nagyon sok vadludat látnak a levegőben szállani tavasz
szal, így szólnak:

mán savgn-ó'Áüh yur iídppi tüyter! (Nekem ennyi lúd- 
zsibám keljen!) (Ulyas).

Az északi csuvasok a mikor a visszatérő vadludakat látják 
tavaszszal, azon a helyen, a hol állanak, lenyúlnak hamarjában

*) Eredetileg tatár kölcsönszó. A kazáni tatárban: ak-kós 
(«fehér madár»).

**) Valószínűleg a csuvasoknál hajdan megvolt moham- 
medán üdvözlési mód egyik formája. Arabul selám 'alejk 
(siLwU p*NL«) =  üdvösség veled.
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a földre, és egy kis szál szalmát, gazt, a mi legelőször a kezök 
ügyébe akad, felkapnak, s ezt a kotlós tyúk ültető fészkébe 
teszik. Annyi csibéje kel ki ettől, mint a vadlúd amennyi.
(  VomBÜ-kassi.)

A  d a rú  ( t e r n ü ) .

Az északi csuvasban törné. «Ha a darú magasra megy, 
tiszta idő lesz, ha alacsonyan jár, nedves idő lesz» ( terna stile' 
kajzan üjar pillát, ajaloan siirézén jdÉé pulat) (Ulyas).

Az északi csuvas területekre már ritkábban vetődik el, csak 
minden második-harmadik évben látják egyszer. Azt tartják róla, 
hogy ha leszáll a szántóföldre, akkor abban az esztendőben nem 
terem jó gabona a határban.

A  g ém  (P) ( s ü m e r - k á j e k ) .

A civilyszki kerületben salayk. sümer-kdjek annyit jelent, 
mint «eső-madár». Az elnevezését a hozzája fűződő mythosok 
magyarázzák meg:

. . .  A gém (?) zavarosnak találta a patak vizét, nem akart 
belőle inni. Arra kérte az istent, hogy tiszta vizet adjon néki. 
Az isten így szólott:

— Jól van hát, ne igyál a patak vizéből, neked esővizet adok!
Azóta nem iszik egyebet, csupán csak esővizet . . . (K iv-

T'säG§).
Egy másik mythos így szól róla:
. . .  A gém (?) egyszer egy forrást ásott ki a földből, hogy 

vizet igyék belőle. Ivott a vízből s aztán elrepült. Megtalálta 
ezt a forrást a hamvas varjú, és így szólt az istenhez:

— kerayk-kerayk,*) isten, forrást ástam k i!
Az isten visszafelelt neki:
— Köszönöm hamvas varjú, te egész életedben ebből a 

forrásvízből igyál!
A gémnek (?) pedig nem volt szabad belőle többet inni, ő 

azóta esővizet iszik az isten rendeléséből . . . (S'an-el'ßüs.)

*) Hangutánzó szó.

7*
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A harkály  ( ö l ä  - Gäj  §k).

Szószerint «tarka madár». A harkályról azt tartja a néphit, 
hogy ismer egyfajta füvet, a melylyel minden fajta lakatot, zárt 
fel lehet nyítani. Hogy a tolvajok ezt megszerezzék tőle, a 
következőkép járnak e l: A mikor kis fiai vannak a harkálynak, 
kilesik, hogy mikor repül ki az anyamadár a fészekből. Fel
másznak ekkor a fészkéhez, a fa odújához, és egy erős fadugaszt 
vernek a szájába. Lejönnek aztán, és elrejtőznek valahol a fa 
közelében. Visszajön az anyamadár és be akarna menni a fiai
hoz. Kopogtatja, kopogtatja a fadugaszt, de nem tudja kivenni. 
Elrepül aztán, és honnan, honnan sem megkeresi a «vasfű»-vet 
(ivúidt-kövek). A mint hozzáér vele a dugaszhoz, úgy kirepül az 
odúból, mintha puskából lőnék ki. A vasfüvet aztán ledobja a 
fa tövéhez, tovább már semmi szüksége sincsen rája. A tolvaj 
erre előjön a búvóhelyéről, felveszi a fa alól a vasfüvet, evvel 
aztán be tud törni mindenhová, nincsen az a lakat, melyet fel 
ne nyisson vele. (  VomBÜ-kassi.)

A kakuk ( k u k  kuk).

Az északi csuvasban kukkü. A mikor a gyerekek tavaszszal 
meghallják a legelső kakukszót, megkérdezik, hogy hány év 
múlva házasodnak meg. A fiú gyermek így kiált a kakuk felé:

ríúzé sulDan avlanap ? (Hány év múlva házasodom ?)
A leány ezt kérdi:
ihiéé sulDan kaisísa kajap ? (Hány év múlva megyek férj

hez ?) (V'is-püH.)
Az északi csuvasok azt kérdezik tőle, hogy hány évig élnek. 

Megolvassák aztán, hogy hányat szól rá a kakuk, minden egyes 
kakukkolást tíz évnek számítanak.

így kiáltanak feléje :
kukkü, kukkü, ép rhinúíé sol pörenäDep, sanúéol ävet! (Kakuk, 

kakuk, én hány évig élek, annyit szólj!) (VomBü-kassi.)

A  bagoly  ( ü y ?).

Az északi csuvasban üyód. A déliek ritkábban látják, nem 
is tudnak róla semmit sem. De az északi erdőkben gyakran elő
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fordul. A csuvas ember, főképen éjjel nagyon fél a huhogásától. 
A mikor /§-/§ ye nevető hangját hallják, azt hiszik, hogy ez 
maga az ar-zorl, a veszedelmes erdei rém, és semmiért sem 
mernének visszaszólni néki. (VomBÜ-kassL)

A. fecske ( isd  g és) .

A néphit kedves madara. Az isten is nagyon szereti. Osz- 
szel, a mikor a hideg beálltával a madarak elvándorolnak a 
mezőről meg az erdőből, a földről az istenhez mennek. A fecske 
is elszáll az istenhez, de a míg a többi madarak csak távolabb 
járnak tőle, addig a fecske az isten asztala alá rakja a fészkét, 
és a lába körül csicsereg.

A néphit mythosszal magyarázza, hogy a fecskét miért kell 
szeretniök az embereknek:

. . .  A mikor az isten megteremtette már a világot és az 
összes állatokat, a kígyók elküldték hozzá követségbe a szúnyo
got, hogy kérdezze meg tőle, mit rendelt a számukra ételül, 
italul. Az isten akkor még igen szerette a kígyókat, jó barátság
ban élt velük (—- csak később átkozta ki őket —), e végből azt 
rendelte a számukra, hogy az emberek vére legyen az italuk. 
A fecske is meghallotta az isten szavát, és fájt neki ez a végzés, 
mert nagyon szerette az embereket. A mikor visszafelé repült a 
szúnyog a hírrel a kígyókhoz, a fecske elébe került az úton. 
Kikérdezte, hogy hol járt, mi dologban járt. A szúnyog elmondta 
néki, hogy követségben járt, a kígyók küldték az istenhez, hogy 
kérdezze meg tőle, mit rendelt a számukra ételül, italul. Az 
isten az ember vérét adta nékik.

— Mit rendelt nékik? — rivalt rá a fecske.
— Az ember vérét — válaszolt a szúnyog.
A fecske e szók hallatára kitépte a szúnyog nyelvét. 

A szúnyog visszarepült a kígyókhoz, de mivel nyelve nem volt, 
egyebet nem tudott mondani, mindig csak azt hajtogatta : ihi- tíü . . .

A kígyók ebből semmit sem értettek, másodízben a fecskét 
küldték az istenhez. 0 már ismerte az egész történetet, úgy tett 
mintha az istennél járt volna, nem sok vártatva visszatért hoz
zájuk, és azt mondta nékik, hogy az isten a békák vérét rendelte 
italul a kígyók számára. Nagyon megharagudtak rája, az egyik
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kígyó utána kapott, hogy megfogja, el is csípte a farka végét, 
és a közepét kiharapta. Ezóta villás a fecske farka . . . ( Tajaßä.)

A fecskét megfogni vagy bántalmazni véteknek tartják. Ha 
valahogyan mégis a kezükbe kerül, bekenik a farkát (néhol a 
fejét) vajjal és úgy eresztik el. Egy sördal is szól erről a szokásról:

síd neje/te. tsdóéssérh vdzéssd,
'enä titsä sü sdrzé jarastsd . . .

A magasban fecskék repülnek,
Azt megfogván vajat rákenve kell elereszteni . . .

(Tajaßä ).

A csuvasok szeretik, ha a fecske az istállóban rakja a 
fészkét, mert azt tartják, hogy a ló szaporodik tőle. (U lyas.)

A ki lerombolja a fecske fészkét, szeplő (tsdúés-satri == 
«fecske himlője») támad az arczán. (VomBÜ-kassi.)

A kis gyermek nyelvét — a néphit szerint — a fecske 
hozza. A mikor már elkezd beszélgetni a gyermek, azt mondják 
rá, hogy «elkezdett a fecskétől nyelvet venni» (tsdóésrén tsd'/é 
itrhé pusläng). Mikor a gügyögő kis gyermeket dicsérgetik, azt 
mondják, hogy «ügy beszélget, mint a fecske nyelve» ( ihöés 
tsdl/lÉéH kalazat).

A népköltészetben is találkozunk többször erre való vonat
kozással. A fecske csicsergése kedvesnek hallszik a csuvas ember 
fülében, s a szépszavú ember nyelvét, száját olyan «lágy»-nak 
mondja, mint a milyen a fecske nyelve.

Alkalmasan összeválogatott szókkal a csuvas gyermekek 
így utánozzák a fecske csicsergést:

/dftd pit'll, kösle, 
yprl'd p iih , kösle, 
tévedd.

Piros arczú, szemű,
Piros arczú, szemű,
Kösöntyűs.

Vagy:
pEtsiksd p ith , kösle, jörövéth tévedd, /u ri 
voíné toj kil'úd, jaGat péttdf, peuzenoerr.
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Kicsinyke arczú, szemű, kedves, kösöntyűs, farka végére 
sárgaréz (?) jött, vidd el Péter (?), peúzenDerr*) (Piz§k Karaúiorü).

Vonatkozások a sördalokból:

kdiiidléyté sülé, jds kaptermd 
pulzan püfo yuzánen lavkinózé. 
sirdnfieóey séihzé tsdlyéh, sevärle sin 
pulzan püld yard tsdóésré.

Ezüst-karperecz, sárgaréz-csat
Ha van (valahol), Kazán botjában van.
Mint ti, olyan lágy nyelvű, szájú ember 
Ha van (valahol), a fekete fecskék közt van.

Vagy:
sirdú allerDi t'seBerkker p it  sinúzé, 
yes pazarDan ilniné pdlesUd. 
sifdnéyié tsalydrzerh p it séihzé, 
yes t'sdáésrén ilniné pdlésisd.

A ti kezetekben lévő ostortok nagyon vékony,
Hadd tudjuk meg, melyik vásárból vettétek.
A ti nyelvetek nagyon lágy,
Hadd tudjuk meg, melyik fecskétől vettétek.

( Táj a Bä).

A fentebb elmondott mythost a kígyókról, szúnyogról és a 
fecskéről a szimbirszki kormányzóság tatárjainál is lejegyeztem 
Kisd Taryan-ban, nagyon kevés változattal. A tatár mythos Nüy 
próféta (Noé) bárkáján kezdi. A bárkában a föld mindenfajta 
állatjából van egy-egy pár. Ezek között az egér elkezdte vájni 
a bárka fenekét, és addig vájta, a míg kilukadt, s a víz elkezdett 
ömleni rajta. A mint a kígyó észrevette a bajt, összetekerőzve 
ráfeküdt a lyukra, s a betóduló vizet visszatartotta. Nüy próféta 
e miatt igen megszerette a kígyót, s azt mondta néki, hogy 
akármelyik állat húsát, vérét kívánja is magának eledelül, meg
adja néki. A kígyó elküldte a szúnyogot, hogy ízlelje meg,

*) Hangutánzó szó.
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melyik állat vére a legjobb, és hozzon hírt róla. A szúnyog az 
ember vérét találta legjobb ízűnek. A mint visszafelé megy a 
kígyóhoz az üzenettel, szembe találkozik az úton a fecskével. 
A fecske megkérdezi tőle, hogy hol járt. A szúnyog elmondja 
az egész történetet, s azt is megmondja, hogy az ember vérét 
találta a legjobb ízűnek.

— Mutasd a nyelvedet! —■ szólt hozzá a fecske.
A mint a szúnyog kiöltötte a nyelvét, a fecske kicsípte a 

szájából. Mindaketten visszatérnek aztán a kígyóhoz. A szúnyog 
egyre csak azt mondja : bezí-bezz . . . Egyebet nem tud szólani, 
mert nincsen nyelve.

A kígyó azt kérdi:
— Mit mond ez a szúnyog?
A fecske azt feleli:
— Azt mondja, hogy a béka vére volt a legjobb ízű!
A kígyó dühbe jött e miatt, meg akarta fogni a fecskét, 

utána kapott, de csak a farka végéből csípett ki egy darabkát . , .
Szemmel láthatólag közös eredetre mutat e csuvas és 

tatár mythos.

A  fü lem ü le  ( s e p  is e k).

Keletkezéséről mythost jegyeztem le Plzek Karaúíora-ban:
. . . Elt régen a földön egy rettenetes emberformájú ször

nyeteg, a mely olyan erős volt, hogy az embereket már hét 
versztnyi távolságról magához ragadta a lehelletével, s megette 
őket. Ezt a szörnyeteget Illés próféta pusztította el. Hét versztnyi 
távolságról lőtt rája nyíllal, s a nyíl a szemébe fúródott. A ki- 
ömlő vére a mint a földre hullott, minden csepjéböl fülemüle 
lett. Innen van, hogy csendes éjszakákon már hét versztnyiről 
meg lehet hallani a fülemüle dalát.

A  v e ré b  (s.a la  - g ä j  ek).

Szószerint annyit jelent, mint: «a falu madara».*) A néphit 
azt tartja róla, hogy ha az ablakon keresztül berepül a házba, 
a család tagjai közül valaki megbetegszik. ( VoniBÜ-kassi.)

*) A déli csuvasban a verebet sérzí-nek hívják.
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A bőregér (é a r a  - é ér t i ) .

Szóról szóra: «meztelen veréb». Gyógyító erőt tulajdoníta
nak néki a hideglelés (isir? (sir =  hideg betegség) ellen. A dög
lött bőregeret vízben megöblögetik, s ezt a vizet megitatják a 
hideglelőssel. (Ulyas.)

A k ígyó (sd I'én ) .

Az erdőtisztásokon legelésző tehénnek megszopja a tőgyét. 
Ha egyszer rákap ilyen módon a tejre, minden alkalommal oda
jár a tehénhez, és a tőgyét egészen véresre szopja. A néphit 
azt tartja, hogy voltak régente nagy óriáskígyók. Hanem a mikor 
elkezdték pusztítani, enni az embereket, a mennykő (äzä) vala
mennyit agyonverdeste, úgy hogy ma már egy sem maradt belőlük.

A mesékben gyakori a «háromfejű kígyó» (vita püsle sálén) 
meg a «kilenczfejü kígyó» (teyer püsle sálén), a mely földalatti 
váraiban elrablott csodaszép leányokat őriz. A mesebéli hősök 
verekesznek velük.

A «sárgaréz-kígyó »-ról (toj sóién — oroszul Mk^HHga) olyan
forma mythost tudnak, mint a milyet fentebb tatár területről 
bemutattam a fecskéről szóló fejezetben :

. . .  Az özönvíz idejében Nóé bárkája kilukadt a vizeken 
való jártában. A mikor a «sárgaréz-kígyó» meglátta, hogy ezen a 
lyukon víz ömlik be a bárkába, hamar beledugta a farkát, és ez 
által az embert és az összes állatokat megmentette az elsülye- 
déstől. Az isten ezért nagyon megszerette a kígyót, és a hom
lokára ragyogó sárgaréz ékességet tett, figyelmeztetésül az embe
reknek, hogy meg ne öljék . . .

0 sem bánt senkit, s a csuvas ember sem bántja. Az el
nevezése is innen származik. (T'sánDer.)

A  béka ( s ä  Bä).

A tél elején, a mikor befagynak a vizek, a béka azt mondja : 
Az isten akarta ( tiirren iralí). Tavaszszal, a mikor felenged a 
jég, azt mondja: A magam akarata (ydmen Irak). És örül neki, 
brekeg és ugrál hozzá (V'ís part).

Ulyas-ban azt tartják, hogy «a mikor a béka brekeg, el
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érkezett az idő a búza-vetésre» ( scibci keskerzan, tule akma 
veyet síin?).

A  tücsök  ( s e r ú z e k ) .

Ha a házi tücsök szem elé kerül, a házra valami kár vagy 
szerencsétlenség jön.

Ha a tücsök czirpel, meleg lesz. (U lyas.)

A lep k e ( i ?  é ? s).

Az északi csnvasban l?Éd. A halottak lelke, főképen a kis 
gyermekek lelke kicsiny fehér lepke ( süre Í?é?s)  alakjában vissza
jár a sírból, hogy apját, anyját lássa. Berepül a szobába, és 
meglapul valahol a falon. Nem szabad megölni.

Ha a nyár vége felé, a hűvös idő beálltával didergő lepkét 
látnak, a mint odaül a ház falára, a tenyerükbe fogják, fel
melegítik a lehelletükkel, és eleresztik. (Ulyas.)

A m éh  ( y u r t ) .

Vagy «a méhkas bogara» ( v?U'é yürúz?), «a méz bogara» 
(pil yürúzd). Az északi csuvasban yort.*) A méh azt kérte az 
istentől, hogy adjon neki olyan erőt, hogy ha egyszer megszúrja 
az embert, az ember meghaljon tőle. Az isten azt mondta néki:

— Ha te egyszer megszúrod az embert, te magad halj 
m eg ! (V'ís püré.)

A  darázs ( s  §v  § s l a n ) .

Az északi csuvasban vuslan. A néphit azt tartja róla, hogy 
ha hét évet megél, olyan erős lesz, hogy a szúrásától meghal, 
az ember vagy az állat. (Tajaßä.)

A  svábbogár ( t a r  a g an) .

Ha nagyon elszaporodik a. házban a svábbogár, azt tartják, 
hogy a birka is szaporodni fog. Ha egyszerre eltűnik a házból, 
a ház leég. Mert a svábbogár megérzi előre a tűzveszedelmet,

*) yurt, yort általánosságban bogarat, férget jelent.
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és elmenekül a házból a mezőre. Egészen szállóige-szerűvé lett 
az a mondás, hogy «a svábbogár nem ég meg» (taraGan sun- 
tnas). Innen ered valószínűleg az elnevezése is, mert taraGan 
annyit jelent, mint fu tó , szaladó. (Ulyas.)

A hangya ( k é t  ke) .
Az északi csuvasok bűnnek tartják, ha valaki megrongálja, 

vagy széjjelszórja a hangyabolyt (=  ketke kÖBl vagy két ke t'üúéski, 
szószerint «hangya dombja»). Mytbost is tudnak róla:

. . . Volt egyszer egy fösvény gazdag ember. A szántóföldjén 
egy óriási hangyaboly állott. Azt gondolta, hogy jó lenne széjjel
szórni, és annak a helyére is gabonát vetni. Elküldi a szolgáját 
villával ki a mezőre, hogy hányja széjjel a hangyabolyt. A mint 
a szolga hozzáfog és elkezdi bolygatni, kijön belőle egy nagy 
hangya, és így szól:

— Miért rontod el a fészkünket ?
— A gazdám parancsolta.
—- Miért ?

Mert nagy helyet fog el a hangyabolyotok, annak a 
helyére is gabonát fogunk vetni.

— No jól van, eredj haza, hordjál össze az udvartokban 
egy nagy halom szemetet, oda megyünk hát lakni.

A szolga hazament, összekotorta az udvarban a szemét- 
kupaczot, aztán ismét visszament a mezőre, hogy széjjelhányja 
a hangyafészket. Akkorra már egy hangyát sem látott, valamennyi 
átköltözködött az alatt az idő alatt a szemétkupaczba, a gazda 
udvarára. De egyszerre csak azt veszik észre, hogy a hambárból 
minden nap eltűnik egy-egy púd gabona. Addig hordogatták a 
hangyák, hogy végül a gazdának egy szem gabonája sem maradt. 
(  VomBÜ-kassí).

A déli csuvasok időt jósolnak a szárnyas hangyáról: «Ha 
a hangya megszárnyasodik, eső lesz» (ketke sunatlanzd kajzan 
semer sevat). (Ulyas.)

A pók (é r é s ói é n).
A pókot megölik, ha meglátják a szobában. Azt tartják 

róla, hogy ha beleesik az ételbe, s ezt megeszi az ember, akkor 
meghal tőle. (VomBü-kassl.)
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A katiczabogár (v  d s - v a s ku g  a m a j) .

Szószerint: «repülj-repülj nagyanyó». Az északi csuvasok 
ojar-nak (tiszta idő) hívják. Az elnevezése onnan ered, hogy a 
repüléséből a gyerekek tiszta időt vagy esőt jövendölnek. A katicza- 
bogarat az ujjuk hegyére teszik, s a következő mondókát mond
ják r á :

vdé-vds kuGamaj, 
sumer kilés püzass§n, 
vdéséy ka]!

Bepülj-repülj nagyanyó,
Hogyha eső jönne,
Menj el repülve.

Egy másik változat:
vdé-ves kuGamaj, 
sumer pulas pulzan 
sülé vdése kaj, 
újar pulas pulzan, 
sdréll'é ids !

Bepülj-repülj nagyanyó,
Hogyha eső lenne 
Felfelé menj el repülve,
Hogyha tiszta idő lenne,
A föld felé repülj!

(  Tajaßä.)

Északi csuvas változat :
ojar, ojar, ojar,
ojar polal pözan pErr,
som§r polal pözan pettű !

Katiczabogár, katiczabogár, katiczabogár,
Hogyha tiszta idő lenne, púrr,
Hogyha eső lenne, pettű !

(Pizek Karaóíora).

A pErr és p§ttű hangutánzó szók. pErr az ide-oda röpdösést 
jelenti, pgttu pedig az egyenes irányban való gyors elrepülést.
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A  fák.

A csuvas néphit legfőképen az északi területeken ruházta 
fel a fákat hiedelmekkel, ott, a hol régebben csaknem átjár- 
hatatlan őserdők borították a Volga-vidéket, s a hol ma is 
erdőség az erdőséget éri. A képzelet rémekkel ü/teóc'-ve 1, ar-súri- 
val telepítette be a rengeteget, és megteremtette az erdő kultuszát, 
a mely a csuvas ember hitvilágában nem csekély szerepet játszik. 
Az erdőben voltak a kiféúét-ek fái és áldozóhelyei, a temetők 
is az erdőben voltak, csupa miszticzizmussal és rettegéssel vonta 
be a csuvas ember lelke a rengeteget. A faágak recsegése, ropo
gása, a lombok susogása a szélben borzadással töltötte el őket 
e kísértetes zajtól, s ámbár egyébiránt is módfelett gyáva termé
szetű a csuvas ember, de talán semmitől sem fél annyira, mint 
az erdő magányától. Hajdan a falvak az erdő középén voltak 
egy-egy tisztáson, elszigetelve minden oldalról a rengeteg által, 
egyik falu távol a másikától. Ez az oka annak, hogy olyan 
gazdag a nyelvjárási tenyészet az északi csuvas területen. Falvak 
és emberek ritkábban érintkeztek egymással, nem igen merész
kedtek elmenni messze a rengetegbe. Innen van, hogy csaknem 
minden egyes falu nyelvében van valami eltérés, valami változás, 
a mi már nincs meg a szomszédos falu tájejtésében.

A déli csuvas terület már kisebb arányban erdős, a leg
alsóbb vége a szimoirszki kormányzóságban fátalan puszta róna- 
sággá lapul. Az erdőségek gyérülése nyomán mind jobban homá- 
lyosodik az erdők kultusza is. A lankás déli pusztaságokon 
imitt-amott tűnik csak a szemünkbe egy-egy magányosan álldo
gáló nyírfa, nem tudja a nép, hogy honnan került oda, mert 
már az apák és nagyapák idejében is megvolt. Félelemmel veszik
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körül e pusztában nőtt magányos fákat, egy-egy gonosz szellem 
tartózkodó helyének vélik. Nem merik kivágni, ott korhad, ott 
szárad el a tövén, ha fel nem égeti a villám.

Egyenkint is külömböző hiedelem fűződik egynémely fához:
A n y i r f a  (yüren) nemcsak hogy egyike az északi tájak 

legszebb fáinak, de egyike a leghasznosabbaknak is. A kérgéből 
mindenféle edényt és háziipari czikket készítenek. A Hréríié(-ek 
is leginkább ott szeretnek tartózkodni — az északi csuvasok hite 
szerint — a hol sok a nyírfa. A Uiréihéí-ek fája, a melyben 
laknak, a hová az áldozatot hordják nékik, rendesen nyírfa. Az 
északi területen némely helyütt «áldozat-fá»-ul ( t'sülc-jlvgé)  is 
nyírfa szerepel, ennek az ágairól tépik azokat a galyakat, a 
melyekkel behintik az áldozatra szánt állatot vízzel, s ennek a 
fának a tövéhez öntik az állat csontjait, vagy az elégetett csontok 
hamuját, s az áldozati jószág egyéb megehetetlen részeit.

A n y á r f a  ('§v§s). Az északi csuvasban vüs. A néphit meg
átkozott rossz fának tartja. (L. a d o h a  n y legendáját.) Nem 
használják templomépítésre, semmiféle templomban szükséges 
bútort, padot nem készítenek nyárfából. A bűbájosokról azt 
tartják, hogy feljárnak éjszakánkint a sírjaikból, és haláluk után 
is megrontják az embereket és minden gonoszt művelnek. De 
ha felássák a sírjukat, és egy nyárfakarót döfnek keresztül a 
szívükön, s a sírt így karóstul újra beföldelik, azontúl többé 
sosem jöhetnek fel. ( T'sänDer.)

A h á r s f a  (pots(sij) fájáról metszett darabkával a hozzá
való bűbájoskodás mellett el lehet venni az asszonyok termékeny
ségét. (L. a Bübájosság fejezetében.)

A b e r k e n y e  (pilés). Oroszul paŐHHa. A bűbájos rontása 
ellen használják hárítószerül a leveleit és a fájáról metszett kis 
darab ágacskát. Az északi csuvas asszonyok lakodalomba menet 
ennek a leveleivel tűzdelik tele a hajukat, kalpagjukat, mert fő
képen a lakodalomban lehetnek kitéve annak, hogy megrontják 
őket. A ki pedig a berkenye fájából állandóan hordoz magánál 
egy kis darabkát, az ellen nem fog a bűbájosnak semmiféle 
igéje sem, hasonlóképen szemverés ellen is hathatós hárítószer. 
(L. Szemverés.)

A z e l n i c z e  ( sartort’) . Oroszul uepéMyxa. Az erdőben 
lakó rém, az üúdúé nagyon fél a zelnicze fájának a tűzön való
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pattogásától. Azt tartja ugyanis a néphit, hogy az erdőn tanyázó 
favágó, szénégető emberekhez oda szokott menni az üÉdúe', a 
mikor hideg éjszakákon a tűz körül melegesznek. 0 is odaül 
közébük a tűz mellé, s melegszik. De ha a zelnicze ágait dobálják 
a tűzre, ez nagyon pattog és mindenfelé szórja a sziporkákat, 
ettől nem mer közeledni, mert fél, hogy megégeti a szőrét.

A vadrózsa  ( j a p l ?  / ö l § ) .

A keresztény csuvasok a vadrózsa bogyóját megenni bűnnek 
tartják. Azt vélik, hogy Jézust ennek a tüskös ágaival koszorúzták 
meg. A bokrát még a ház közelében sem tűrik meg. (Pöskert.)

A  nád (y öm es).

Az északi csuvasok némely helyütt nagyon szép, költőies 
mythost tudnak a nádról és a dal eredetéről. Azt mondják, 
hogy az emberek az éneklést a nádtól tanulták. El-elhallgatták 
nádasok mellett, hogy hogyan zizeg-susog a nád :

ves-ves-ves
t'si-DÉi-óái

ezt a nádzizegést utánozni kezdték, s így származott a dal.
(VomBÜ-kassi.)

A  páfrány (sösXd k ö r e k ) .

Iván-nap éjszakáján, éjfélkor, ragyogó fényes virágja nyílik. 
Ha meglesi valaki és le tudja szakítani, a páfrányvirág azt el
vezeti oda, a hol a földben kincs van elásva, s a sok aranyat- 
ezüstöt birtokába juttatja. Az ilyen embernek a rejtett kincs 
megmutatja magát fellobogó lángok alakjábn. De nagyon nehez 
e virágot meglesni s letépni. Mert a gonosz szellem ( ozal) 
szintén ott leskelődik a páfrányvirágzás idejében, külömböző 
alakot ölt magára, és elkapja az ember elől a ragyogó virágot. 
Rendesen valami o r o s z  elöljáró, nacsalynyik képében tűnik fel, 
odamegy a virágzást váró csuvas mellé, megkérdezi, hogy mi 
az, ő is látni akarja, s a mihelyt a virág kivillanik, elkapja
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előle. (Hogyan merne persze a szegény csnvas szembe szállani 
az orosz nacsalynyikkal . . ?) (VoniBÜ-kassl.)

A  rozs ( i r a s ).

Eredetéről a csuvasok mythost beszélnek:
. . . Kezdetben, a mikor az emberek még se nem szántottak, 

se nem vetettek, se a gabonát még nem ismerték, megmutatta 
az isten az embernek a rozsot, a melynek a szára a tövétől 
kezdve egészen a fejéig csupa kalász volt, tele szemmel, s azt 
kérdezte tőle:

— Kell-e ez neked ?
Az ember azt felelte:
— Nem kell, megélek e nélkül is !
Az embernek erre a szavára a rozs tövétől kezdve elfogyott 

egy jó arasznyira való a kalászból. Az isten újra kérdezte:
— Kell-e ez neked ?
Az ember ismét azt felelte:
— Nem kell.
Újra elfogyott egy arasznyi a kalászból. A mikor az isten 

harmadszor is azt kérdezte, hogy kell-e, a kutya, a ki mindezt 
hallotta, elvakkantotta magát: yamm! így maradt meg a rozs 
kalásza, külömben az is eltűnt volna . . . ( S'dn-élBÜs.)

Ezért nem szabad bántani a kutyát, mert ő mentette meg 
a rozsot az ember számára. Nevelni kell a háznál.
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