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Valek Tünde : Versek 
 

 

A déli-hanti Tyerjoskin, a magyar Cser Jóska üzenete 
 

Ne pityeregj, ne keseregj, 

Nyikoláj Ivanovics Tyerjoskin! 

Hívlak, szólítalak, mint néped 

Déli nyelvjárását utolsóként beszélőt! 

Téged, ki még életedben zsákba varródtál! 

Szemed láttára pusztult, veszett el a káprázatos 

Nyelvi világ, ahonnan eredtél, ahonnan származtál. 

Nyelvi kincseid utolsó gyűjtője, regéinek 

Medveünnepeknek, világ keletkezésének, 

Hősénekeknek, idéző énekeknek voltál ismerője, 

S e regéknek lettél átadója  

A magyar Schmidt Évának 

Ez a csodás gazdagság tompán kong 

A falakról vissza, 

A folyódtól, a faludból  

Nincs, ki a szavaidat issza! 

A szusz még elhagyja ajkadat,  

De te már néma vagy! 

Befelé fordult a világ, mert egyedül maradtál, 

Te és a nyelv, az utolsó Mohikán 

Mint népedből az első diplomás nyelvész,  

Elsőből lettél utolsó, hogy utolsóból első lehessél! 

Mint hanti Tyerjoskin figyelmezek,  

Sorsom mának ható izzó üzenet 

Mint magyar Cser Jóska, szólok e képpen: 

Népek, őrizzétek, ápoljátok  

Az anyátoktól kapott nyelvet 

Továbbadásáról gondoskodjatok időben 

Hogy legyen, aki mindig megértse, 

Röpüljön, szárnyaljon a tarkálló vércse! 
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Megújulás rendelt időben rendelt helyen 
 

Ideje kitelik az Aranybullának, 

Közeleg 800. éve kiadásának, 

Tudjunk róla és várjuk,  

Az elveszett Vezsakori 

Utolsó üzenetét,  

Szívünkbe fogadni. 

Számítva mostantól, 

Figyeljetek jól! 

Midőn a Halászsas és a Vércse a kerek erdőt nyolcszor körbe repülte, 

Midőn az Őz és a Szarvas, s a Rén a kerek erdőt nyolcszor körbe szaladta, 

Midőn a Folyó Víz és Ikrás Hala a kerek erdőt nyolcszor körbe folyta s benne úszta, 

Midőn a Medve és a Kutya a kerek erdőt nyolcszor körbe csahosan iramodta, 

Midőn az Aranyfejedelem, a Csodálatos a kerek erdőt nyolcszor körbetudta: 

Így szóland:  

A koros ember sok korát fogyasztom, 

Az idős ember sok idejét ülésem közben elemésztem, 

S ím: Minden elhullott, aminek el kellett hullania, 

Minden megőrződött, aminek fenn kell maradnia. 

A porokat a szél fújja és gyűjti,  

Kárpátok karéjában, 

A táltosokat újrateremti. 

 

Kacsafej-kerekségű tó partjára leülök, 

Ajkamról felhangzik a cobolyprém-puha imádság, 

Kemet, a fekete föld felől hallatszik a sás susogása 

Rendelt helyen vagyok, s ez a rendelt idő 

Remeg a fürj szárnya, fodrot vet a tó. 

Elébem ereszkedik ernyője fehér, hattyú, 

Nézek én szépséges tengermélységű fekete szemébe 

Igéz ő, igéződök, igéződünk egymásnak, egyszerre: 

És élednek füleim hallásos fülekké hangok hallására, 

És élednek szemeim látó szemekké látandók látására. 

Terítőmet szentelt földre leterítem, 
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Vendégváró asztalomat szépen megterítem, 

Tudásra éhezők és tudásra szomjazók,  

Üljetek asztalom köré! 

Lábasházam ajtaja, ím kitárul,  

A gyűjtött gazdagság, fényre kerül. 

Búzából és hallisztből dagasztok kenyeret, 

Ízesítem bogyókkal, magvakkal, tápláló vérrel 

Kínálom vendégeim bőséggel, 

Előveszem a hattyúnyakút, 

Pendítem daru-fám, a kilenchúrosat, 

Pendítem zenélő-fám, a tizenhárom húrosat 

S kéregedényemből iszom az áldomást: 

Áldom, aki adja, s áldom, aki veszi az őstudást! 

Schmidt Éva hanti övét, a veretest visszacsatolom, 

A hanti tudás tarsolyát övemre akasztom, 

Viszem északot, az erdőt, a nyirkot, 

Az áradó vizeket, a medvét, a harcost,  

Viszem a három világot, 

Hogy nyíljanak sokáig a Földön virágok. 

Útra kelek, kicsi népemet hordozom szívemben 

Kapnak színes evezőt kezükbe, s alájok erős ladikot 

Evezzék körbe a Hadak útját, a hadikot 

Tudásukat a rendről, a világról 

Utam során a világ népeivel megosztom, 

Szétosztom, felosztom, elosztom. 

Majdan a tudás magjait, ha elültettétek,  

Ápoltátok locsoltátok őket 

Újult tudás szökken szárba, 

S a világ nem veszik kárba, 

Ebek harmincadjára. 
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Sjohma 

 
Almát szakajtottam,  

S véled megfeleztem 

Ujjas suba –kelő Nap,  

Aljas suba --nyugvó Nap 

Én hétölű medveszellem-asszony,   

Nevem még így nevezik 

Te hétölű igi-égi szellem atya,  

Híred még így híresztelik. 

Megosztanám mosolyomat, 

De tőlem csak könny kell, 

Titkolom sólymomat patakzó könnyekkel 

Óh miért, óh miért? Tisztátalan lettem. 

Tőled én immár külön úton járok,  

Külön ágyba fekszem, eszem külön tálból,  

Viseltes, ócska ruhában járok 

És külön ágyasházban hálok. 

Mindent külön teszek, pedig mindenkinél jobban 

Tégedet szeretlek! 

Mit vétettem, hogy ez a fizetség,  

Áldottságomban ez a szeretség? 

 Látni láthatlak, de nagy ára van annak 

Hogy lábaim tisztító szertartást járjanak 

Pedig légy büszke, hisz sólymot röptetek, 

Növelve véle is nemzetségedet 

Magasba emelem, íme e gyermeket 

S feledem gyorsan az ártó könnyeket.  

És újból,  

És újra 

Almát szakajtottam,  

S véled megfeleztem 

Ujjas suba –kelő Nap,  

Aljas suba --nyugvó Nap 

Én hétölű medveszellem-asszony,   
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Nevem még így nevezik 

Te hétölű igi-égi szellem atya,  

Híred még így híresztelik. 

 

Sjohma = tisztátalan 
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Sámánösvényen 

Hármas vers 

Schmidt Éva nyomában 
 

„Ahogy én ismerem a világot, az úgy van megalkotva, 

hogy a dolgok nem történnek véletlenül.” 

 

I. 

 

Vadász voltam, vadra akadtam, 

Nyomába eredtem, űztem egyre beljebb, 

És végül lelőttem, erdő sűrűjében. 

Vad voltam és éreztem, 

Nyomomba erednek, inam szakadtáig, 

Űznek, egyre űznek, s közelednek, 

Végül utolérnek, s csorog, beborít 

A langyosan párolgó vérem. 

 

Katona voltam meneteltem, 

Erdő sűrűjében történt bevetésem, 

Lőttek, lőttem, lőttem, amerre csak értem,  

S bizton öltem, akit csak értem. 

Katona voltam, éles bevetésen, 

Golyózáporban megsebesültem,  

Inam szakadtáig, vérem hullásáig, 

Futottam, kúsztam, vonszoltam a testem,  

Míg egyszer csak, mint tarka pillangót, 

Útjára engedetem leheletem, az utolsót. 

 

II. 

 

Kannisto finn kutató lejegyezte a Szent-városi Öregnek első idéző énekeit: 

„vésztől védő kegyes táncod, pusztulástól óvó táncod, Védelmezőnk, járd el értünk!” 

 

Egy ózdi bányász is hallott felőle, 

Eljutott hozzá is dicsősége, 
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Egyszer volt város Vezsakori, 

Mára hűlt helye, elhagyatott, 

Védőszelleme hírét már nem hirdetik, 

Hét évente, három hónapig. 

Idézzük hát Vezsakori BESZédét az AKKORIt! 

Szólítunk: Szent-városi Öreg medve-alakú védőszellem! 

Legyünk bárhol, járjunk bármerre, széles e világban, 

Őt felidézve nála védelmet találjunk: 

Nagy betegségben, reménytelenségben, 

Bánkódásban, veszteségben,  

Magányban és szenvedésben! 

Hívunk: Szent-városi Öreg hős ember-alakú védőszellem! 

Egykor voltál néped kardos-páncélos harcosa, 

Ki nem ismer lehetetlent a csatában! 

Idézünk, hívunk, kérünk, száll hozzád fohászunk, 

 Védelmezz minket napi küzdelmünkben, 

Élhessünk, békében, szeretetben, 

 Híredet hirdessük, míg Földön él az ember! 

Emlékedre, ím, eszem e medve húsábul 

Szent-városi Öreg, ki még ma is élsz, 

Fent, hol a folyó kanyarul… 

 

III. 

Hívó szó 

A világ összes fehér embere kevés, 

Hogy elhallgattassa bennem  

E hívó zenét, 

Az Ázsiába hívó szót, 

Ébredezik az ősi világ, 

A bennem szunnyadó 

Az ősi ének csak alkotódik bennem,  

Hét regiszteren hangolódom,  

Hogy megértsem: 

 A Föld rengését, a tüzes vízözönt,  
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A népek keveredését, 

Hogyan öl meg testvér testvért, 

A szellemi ösvény őrizői, 

Az utolsó pillanatban még 

A tudást átörökítik, 

Az ősök útja a medveerő 

Hat lélektől lélekig. 

A család hőse, 

Hadi hőstett véghezvivője 

Atillai híre terjed a környéken, 

Fohászkodik Felső –Ég –Isten -Atyához 

 Fejét kéri az újonnan születőknek, 

Fohászkodunk Felső -Ég –Isten -Atyához 

 Nagyobb közösség védőszellemévé váljon, 

Fohászkodom Felső –Ég - Isten -Atyához 

Erőmet a hátramaradottak 

 Segítésére ajánlom 

Mi mind így vagyunk, s én így vagyok  

Az ősenergiával azonos hullámhosszon.  

Kapcsolódj, hát múlt, jelen és jövendő 

Tárulj ki Csillagösvény kapuja 

Vezess engem csodás hangú furulya 

Jusson el általam az égi üzenet, 

Mindazokhoz kiket az megillet! 

Érintem jogarom varázsfogással, 

Életre kel a hologram a hegyikristályban,  

Szűnik a káprázat, 

Mindent felismerek a maga valójában, 

A megfelelő helyen, a megfelelő időben,  

Épül a jövendő múltja a jelenben. 
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Egy leszek közülük 
 

Volt egyszer egy álmom,  

Megkeresem őket,  

Ha kell értük, bejárom,  

Az egész vidéket, 

Itthon nem találtam rokon lelkeimet, 

Tanultam érteni, felismerni őket, 

Útra keltem keresni térben és időben,  

Egyszer csak ott voltam megismertem mindet 

 

Egy lettem közülük. 

 

Odahaza lettem otthon,  

Idehaza már nem voltam itthon  

Egy nagy erdő sűrűjében  

Zsákba varrva szabad lelkem, 

Egy nagy város sűrűjében 

Zsákba varrva szabad lelkem. 

Jaj, meddig bírom még, kiáltanám 

Elég, elég 

Erdő sűrűjéből nem hallanák, 

Város nagy zajában sem értenék, 

Mit üzen a zsákba varrt lét.  
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A mítikus öcs mai története 

Reguly Antal és Schmidt Éva nyomában 

 

Az Aranyfejedelemnek ő éneke /részlet/: 

„Az ajtós házad ajtaját, ím, örökre bezártam. 

A tetőnyílásos házad tetőnyílását az ember ezer koráig, örökre betettem. 

Az én sokáig tartó várásomat, ne várd! 

Az én rövid ideig tartó várásomat ne várd! 

Erőtlenné lettem, hát erőm elfogyott, mellerőm elfogyott. 

Veréblelkem vége, hadd menjen, vércselelkem vége hadd menjen! 

Vörös fenyőből csinált ajtódat ismét újra nem nyitom meg. 

Ajtós ház ajtaját bezárva, ím elment.” 

 

Mellerőm elfogyott, szusznéma lettem,  

Önmagamba simulva nyugalomra leltem, 

De ím, magam fölé hajolok,  

Ácsbárddal elvégzem szájam megnyitását, 

Belélegzem, és szívembe oldom a rettegést, 

Az érzés mindenhová elér. 

„Újra itt vagyok. Övé vagyok. Én vagyok Ő. 

Tükörvillanás arcomon”* 

Visszaszerzem, ami önmagával azonos 

Pedig de messze van Belogorje, hegye fehér! 

Hol az Irtisz és az Ob összeér,  

Akár Ízisz és Ozirisz egyként, 

Hol otthon a Világ Felügyelője, 

Kinek van rengeteg alakja,  

Akár ha hattyúforma volna  

Numi Tórem legkisebbje,  

Maga az Aranyfejedelem az úr,  

Vágtat fehér lován, a világ peremén 

Keletről nyugatra vigyázza a világ rendjét,  

Akárha délebbre Ozirisz gyermeke 

Hórusz sólyomszárnyakon őrizkedne. 

Ó Aranyfejedelem, hát ember alakú szobrocskád  

A bálványházikóba, küldted el, szívembe,  

Hogy a bálványszellem keljen életre. 

És általam üzenjen, olvassam a jeleket: 
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Ismét itt ülök a folyó földfokán  

A hanti élőszó körén kívülre kerülve  

Üzenek magyar nyelveden,  

Titkom csínját-bínját feltárom előtted 

Mint búvó patak ismét kerülök a fényre,  

Igaz embereknek segedelmére. 

A világ rendjét megőrizni, 

Mindannyiunk örömére. 

 

*Végh Attila: Érő beszéd című versből idézet, ami megjelent a Hamuszáj című kötetben—Magyar Napló 2008 

 

 

* * * 

 

Versek Schmidt Éva emlékére 

 

De ki volt Schmidt Éva? 

Schmidt Éva (Budapest, 1948. június 18. – Hanti-Manszijszk, 2002. július 4.) tudományos kutató, tanár, 

néprajztudós és nyelvész volt. 

 

Iskolái 

 1962-1966: szakközépiskola (képző- és iparművészeti) 

 1973: angol–néprajz–finnugor szakos diploma (ELTE) 

 1969–1971: egyetemi évek Leningrádban 

Egyetemi évei alatt találkozott Leningrádban tanuló manysi és hanti diákokkal és meghívásukra 1970-ben 

valamint 1971-ben is eljutott az (akkor még a kutatók elől is elzárt) Ob-vidékre. 

1991-től 2002-ben bekövetkezett haláláig Nyugat-Szibériában, Belojarszkijban élt a manysik és hantik között, 

ahol az ő közreműködésével alapított Északi Osztják Folklór Archívumot vezette. Az obi-ugorok etnikus 

kultúrájának dokumentálása, kutatása illetve megőrzése a visszaszoruló anyanyelvhasználat és a nyomasztó 

eloroszosodás éveiben - talán így lehetne tömören összefoglalni munkásságát, melynek jelentős része szakmai 

végrendeletének megfelelően 2022-ig nem publikálható. 

A néprajzkutatás és a nyelvészet olyan mennyiségű és minőségű adatot, anyagot és ismeretet köszönhet neki, 

amely kiemelkedő helyre emeli Schmidt Évát a tudományos életben. Legalább ennyire fontos volt számára a hanti 

és manysi nép illetve az obi-ugorok megmaradásának kérdése. A kutatásai évezredes mítoszokat keltettek életre. 

Illetve kutatásai a 24-dik órában még élő szájhagyományba engedtek bepillantást. A nehéz körülmények ellenére is 

túlélő nép a természetet és törvényeit tiszteletben tartva élte túl, a túlélhetetlent. 

A természetben kölcsönös tiszteletben élők Schmidt Éva szerint is– láthatatlanok és láthatók, kövek, vizek, 

jelenségek, állatok, növények, emberek, vagyis a harmóniára, az egységre törekvés biztosította biológiai sokféleség 

megőrzése a jövő záloga. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/1948
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_18.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hanti-Manszijszk
http://hu.wikipedia.org/wiki/2002
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_4.
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tan%C3%A1r&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9prajztud%C3%B3s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelv%C3%A9sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/1962
http://hu.wikipedia.org/wiki/1966
http://hu.wikipedia.org/wiki/1973
http://hu.wikipedia.org/wiki/Angol_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Finnugor
http://hu.wikipedia.org/wiki/ELTE
http://hu.wikipedia.org/wiki/1969
http://hu.wikipedia.org/wiki/1971
http://hu.wikipedia.org/wiki/Leningr%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/1970
http://hu.wikipedia.org/wiki/1971
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ob
http://hu.wikipedia.org/wiki/1991
http://hu.wikipedia.org/wiki/2002
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nyugat-Szib%C3%A9ria&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Belojarszkij&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Manysik
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hantik
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anyanyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/2022
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A mítoszok, regék, versek közösségi megélésben a múlt jövőnek szóló üzeneteit, az addig felhalmozott 

tapasztalati tudást hagyományozták nemzedékről nemzedékre. Schmidt Éva e hagyománykincset a magyarság 

számára is és az emberiség számára is példaértékűnek tekintette. 

Schmidt Éva sorsát a külső – kedvezőtlen – körülmények és belső megélések által blokkolt energiák a 

lét-nemlét határán vívott harc és a meg nem értettség légüres tere és magára maradottsága egyéni életét már nem 

menthette meg. De elhivatottsága választott népéért vállat önkéntes halála rosszakaróit, irigyeit is megdöbbentette. 

Vadász alakjában önmaga medveségét (totemállatát) vadássza le, áldozza fel teremtőjének, minden erejével népét 

segíteni akarva: így vált maga is mítosszá népét segítő szellemmé.  

A mi felelősségünk az okulás, Schmidt Éva heroikus kultúramentése előtti tisztelgés és az általa megmentett 

gazdag kultúrkincs egyetemessé tétele, mindannyiunk jövője érdekében. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

 


