
Beszélgetések a nyenyecek életéről 

1974 őszétől körülbelül 10 hónapot tartózkodtam a Szovjetunióban, 
mint orosz és finnugor szakos egyetemi hallgató. Ez idő alatt alkalmam nyílt 
felkeresni Leningrádban az Északi Népek Tanszékén (Herzen Főiskola) tanuló 
obi-ugor és szamojéd diákokat. Kollégiumi látogatásaim során szinte baráti 
kapcsolat alakult ki közöttünk, sokat beszéltek életükről, szokásaikról, sőt 
néhányan hajlandók voltak magnetofonra énekelni és mesélni is. Különösen 
sokat mesélt az egyik elsőéves nyenyec hallgató, Szalinder Ludmilla, aki 
titokban verseket, elbeszéléseket írogatott anyanyelvén. A Szalinder nemzet
ségben — mely a Jamál-Nyenyec Nemzetiségi Körzet Tyumenyi területének 
tazi kerületében él — Ludmilla elbeszélése szerint akad néhány sámán, többek 
között az édesapja s az egyik nagybátyja is az. 

A sámán-utóddal 1975 márciusában folytatott egyik beszélgetésünket 
felvettem, s itt közlöm fordításban. 

1. A sámánról, aki a nagyanyát „gyógyítja" 

Bementem a sátorba, ott ült anyám. Elkerítette azt a részt, ahol a gye
rekek voltak, félreültetett engem — ugyanis csak felnőttek lehettek ott, nagyon 
komolyan veszik ezt a dolgot általában. 

A nagyanyám beteg volt, azért jöt t a sámán. Én a többi gyerekkel beszél
gettem, aztán mégis besurrantam, anyám a háta mögé rejtett, s onnan csönde
sen hallgattam. 

Ott ülök és a sátorban borzasztó hőség van. Nagy melegnek kell lenni, 
mert ő (a sámán) ott táncol, máskülönben nem jönnek hozzá a szellemek. 
Én csak ülök . . . És ott a tűzhely mellett egy üvegben valamilyen zsír van. 

— Milyen zsír? 
Ezzel kenik be a sámán különböző kellékeit. Rénszarvaszsír ez, amit a 

nyenyecek nem esznek, hanem ilyesmire használnak. Ott ültem, igaz, kissé 
megijedtem, felugrottam, anyám megfogott, visszadugott a helyemre, mert 
ott most már szörnyen kezdődik az egész: pereg a dob. A sámán leveszi a 
malicáját, maga alá teszi, ráül és az egyik — szerintem a jobb — kezébe veszi 
a dobot és a verőt. A dob — egy fakarika, rajta bőr van kifeszítve. Nincs 
semmi sem rajzolva rá. Az oldalán függ rajta mindenféle és a hátulján is kell 
lenni valaminek. 

Tehát a kezébe vette és dobolni kezdett. És azt mondja: ,,Te kimentél 
a sátorból valamikor ősszel, és sötét volt. Sötét volt ós egy képet láttál magad 
előtt." 
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Tudja, nagyanyámnak korábban férje és sok gyereke volt. És a gyerekei 
csöndesen sorra meghaltak, és végezetül meghalt a férje is. S ő végül elvesztette 
az eszét, kezdett valamit érezni. A kutyái is sorra pusztultak és nemsokára 
megőrült. Ez t a sámán mind elmondta, majd folytatta: „Láttál valamilyen 
alakot, s megijedtél tőle. Megijedtél, beszaladtál a sátorba és lefeküdtél az ágyra. " 

Nálunk, nyeyneceknél úgy van, ha — például fekszel az ágyon, sötét 
van, valakit meglátsz (no, csak úgy egyszerűen rémlik valaki), rögtön el kell 
mesélni valakinek. Rögtön, rögtön el kell mondani, máskülönben a sátorban, 
a rokonságban valami szerencsétlenség történik. 

És ő (a nagyanya) nem mesélte el senkinek ezt, csak őrizte magában, 
titokban tartogatta. És nem tudom még milyen bánata volt, a sámán mondott 
még valamit, nem hallottam tisztán mindent. Aztán megint jobban hallottam. 

És tudja, olyan kis szünetek vannak közben, mikor a dob kihűl. Nagyon 
forrónak kell lennie — speciálisan melegítik a tűzhely felett, — és amikor 
kihűl, mindnyájuknak igazolni kell. Azt mondják akkor: tarem, tarem, tarem. 
Ez azt jelenti: így, így, így. Ez bizonyítja, hogy valóban minden így volt. 
Egy asszony elveszi a dobot, a tűzhelyt jobban befűti, hogy meleg legyen, 
és melegíti a sámán dobját, ő pedig ezalatt járkál, nyugtatgatja a beteget, 
beszélget vele. Mindegy, hogy mit mond, csakhogy nyugodjon meg. 

Nagyon érdekes volt. Mi ülünk, és bár a dobja még forró volt, nem kellett 
volna szünetet tartani, hirtelen abbahagyta a dobolást. Én akkor megremeg
tem. Félbeszakította a dobolást és azt mondta: Csönd ! Én most nem fogok 
dobolni . . . érzem, hallom, hogy az ösvényen valaki jön, idegen jön. És mondja: 
egy idegen jön. Valóban, honnan láthatta? Tényleg, kiment az utcára, ott 
pedig megy valamiféle fiatalember. A munkából jött, az ösvényen ment és a 
telep felé fordult. Milyen érdekes, honnan tudhat ta ő ezt meg? Hogy az ösvé
nyen idegen j á r . . . ? 

Bementünk ismét, olyan meleg volt, hogy az izzadtság csurgott róla. 
Kezébe vette újra a dobot és verni kezdte. És tovább beszél, hogy mi nyug
talanítja (a nagyanyát), és mondja, hogy mi volt vele: ,,Te jártál"— mondja — 
,,valamilyen sewserjert-en (szent hely), a fára rongyocskákat akasztottál, piros 
színűeket, azért akasztottad fel őket, mert a gyerekeidre emlékeztél. Aztán 
elmentél az erdőbe, sátrat állítottál magadnak és ott éltél. A magánytól éltél 
így. — ő tényleg úgy élt a tundrán." 

Ez egész éjszaka így tar t . És ő énekel egész éjszaka. Igaz, én aztán elalud
tam, reggel felébredek, senki sincs, mind elmentek. 

— Mit énekel a sámán? 
Nem énekel, csak néha énekel, néha-néha, ritkán. De többnyire beszél. 

Arról énekel, . . . amit elmondtam: hol tévedt el (a nagyanya), hol, kit látott, 
hogyan betegedett meg, hol élt. 

— A szellemek mikor jöttek a sámánhoz? 
Azok akkor jöttek. A dobot megmelegítik a tűzhely felett, ő a füléhez 

teszi, valamint mond ott, ráüt egy erősét és dobolni kezd és mindent, mindent 
elmond. Ez azt jelenti, hogy eljöttek hozzá a szellemek. Nem a szellemek, 
hanem minden gondolata — ő erre összpontosít teljesen és mindent-mindent 
elkezd mondani. Ezek nem szellemek, hanem, tudja, mikor az oroszok elkezdték 
tanulmáuyozni a sámánokat, valamiért, — nem tudom miért — ezeket a gon
dolatokat szellemeknek kezdték nevezni. Bár én nem tudom. 

— A nyenyecek mit mondanak, mi jön ilyenkor a sámánhoz? 

9* 
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ő k nem mondják, hogy szellemek, valami mást mondanak: tad'ebSoto 
tuta, vagy tab'eMoto to*. Ez azt jelenti, hogy a sámánság, vagy valami ilyesmi 
jön el hozzá . . . 

— Hogyan énekel a sámán? 
Ül és előre hajlong. Nem ül egyhelyben. 
— Táncol? 
Nem. Nem táncol. Nem tudom, miért írják a könyvekben, hogy táncol. 

Nálunk csupán ült, mozgott, aztán ült a malicán és kész. 
— Ki volt még a sátorban? 
Az egész rokonságunk. A nagymama, anyám, apám, nénikém és sok-sok 

ember. Csak a mi rokonságunk. Lehet, hogy máshol idegenek is vannak, de 
nekünk, Szalendereknek saját szokásaink vannak. 

— Milyenek, például? 

2. A Szalinder-nemzetség szokásairól 

Például, nálunk a nőknek nem szabad az ágyterítőre, férfiruhára, gye
rekruhára lépni, nem szabad körbejárni a sátrat, nem szabad az idegen padlóra 
lépni. Pl. bemész a sátorba, a Szalendereknél a padlóra nem szabad lépni, 
hanem adnak neked valami fém tepsit vagy lemezt és ezen keresztül mehetsz 
az asztalhoz. Nem szabad idegen ruhát felölteni. 

— Miért? 
Még a régi időkből megmaradt szokás. Mind fiziológiai okokból van. A 

nőnek a kritikus időszakban nem szabad teljesen az ágyon feküdni, deréktól 
lefelé a földön alszik. Az időszak után pedig tisztító szertartást kell minden 
nőnek végeznie: megmosakszik, egy serpenyőbe parazsat tesz, bezárja a sátrat. 
A parázsra szent állatszőrt szór és ezzel füstöli magát és mindent, amihez ez 
idő alatt hozzáért. Közben mond is valamit. 

Tilos kiejteni valakinek az apja nevét. Most már nem annyira, de koráb
ban, mikor mentél az utcán, s az apád nevével neveztek meg, ez nagy sértés 
volt. A gyerekek akkor csináltak ilyesmit, ha összevesztek. 

Ha születik valaki, olyan nevet adnak neki, amilyen még nincs a környé
ken. Az én nyenyec nevemre már nem emlékszem. A nagymamám hívott úgy, 
de mikor az első osztályba mentem, aLjuba nevet kaptam, mert az iskolában 
nem tudták volna kimondani az enyémet. 

— Miért nem szabad elénekelned az apád énekeit? 
Nem szabad. Korábban sose kérdeztem, hogy miért nem szabad valami. 

Tudtam, hogy tilos és kész. 
Én apám, nagybátyám énekeit egyáltalán nem énekelhetem — sértés

nek számít. Mert ezek az énekek csak hozzá tartoznak és senki más nem énekel
heti. No, ritkán, mikor tréfálkoznak, akkor előfordulhat, de komolyan nem. 

— A te énekedet sem énekelheti más? 
Nem. Néha, mikor tréfálkoznak, akkor énekük egymás dalait, vagy ha 

az illető már nincs. Az internátusban, mi lányok együtt végeztünk, sokan 
férjhez mentek. Elmész hozzájuk vendégségbe, hallgatod az éneküket. És ezek 
a dalok olyan könnyen megmaradnak benned. Vagy ha megy valaki a telepen, 
énekel, mind olyan könnyű megjegyezni. És mind olyan gyönyörű — a mi 
szavaink — és mindenki a lelkét önti bele. 

* A sámán segítő szelleme. 
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— Neked van éneked? 
Gyermekkoromban volt. Most természetesen nincs. Csak úgy magamnak 

szoktam énekelni. De ez még nem az én énekem. Az enyém csak akkor lesz, 
ha valaki hallja. Például: az egyik sátorban emberek ülnek, és te énekelsz 
előttük, ő k tudják, hogy ez a te éneked. Másként elvehetned másnak a motí
vumát (dallamát). Sajátnak kell lenni. » 

- -Gyerekda loka t tudsz énekelni? 
Azt nem szokás. Mikor gyerekek voltunk, sok ilyen énekünk volt. A mama, 

a nagymama talál ki ilyen dalokat rólunk és énekli. De ha pl. a nővérem énekli, 
akkor az már sértés. Ezeket csak a felnőttek énekelhetik, a nagymama, mama, 
apa. De mi, gyerekek, ha veszekedtünk, ezzel csúfoltuk egymást. A gyerek
dalban szerepelnie kell a névnek, akiről szól. 

. t . . 3. A hóemberről 

— Mikor volt ez? 
1972-ben. A tundrán elterjedt a hír, hogy létezik egy hóember. Testének 

méreteit természetesen hasonlítani sem lehet az emberével. A nyenyecek mesé
lik, hogy olyan hatalmas nagy, magas, és fehér, mintha hóból lenne. No, lehet, 
hogy ez nem pontos, de így beszéltek róla. Nyomai olyan hatalmasak — még 
a lábnyomát is megtalálták a hóban ! Komolyan. És egyszer ez történt: 

Késő este, éjjel, télen a sátrak mellett járt. A magassága körülbelül a 
sátoréval volt egyenlő. Igen, pontosan a sátoréval. Hógolyókat csinált és 
dobálni kezdte oda a sátorba. Tudja, nálunk hogy van a sátor: a tetején a füst 
nyílás, mint egy ablak. Hát oda kezdte dobálni. A nyenyecek pedig aludtak. 
És egyszer csak hallják, hogy valami kopog a tűzhelyen. Az asszony gyorsan 
felugrik, nézi, mi lehet az. Hó. Gyorsan felkölti a férjét, ő kinéz, de már se 
híre, se hamva. Egyszerűen senki sincs kinn. De meglátott egy ekkora (kb. egy 
méternyit mutat a kezével) lábnyomot. És akkor terjedt el, hogy létezik egy 
hóember, és ekkora a lábnyoma, sőt, azt hiszem, le is fényképezték a 
nyomát. 

— Látták is őt? 
Igen. Lát ták a nyenyecek, de hogy pontosan ki, arra nem emlékszem. 

Csak tudom, hogy látták. A nyenyecek mind nagyon megijedtek, egyszerre 
mind bezárták az ajtókat esténként. Senki ki nem ment az utcára, vagy ha 
mégis, hát csak együtt mentek. 

— Korábban is létezett ez az ember? 
Nem. Csak 1971 —72-ben jött híre. Nem is hallottak róla előtte. Az öregek 

semmit sem meséltek róla . . . Ekkor a telepen mindenki készenlétben volt, 
a rendőrök felfegyverkeztek. Mind a pisztolyhoz kaptak, meglátjuk — gon
dolták — egyből szétlőjük. És keresztül-kasul járták a tundrát . A telepen 
pedig bezárták az ajtókat, ablakokat. Megijedtek. És valójában látta is valaki. 
De én nem láttam, azért nem tudom megmondani, hogy létezik-e, vagy sem. 

Mi is sátrakban éjszakázunk télen, hideg van éjjel. Lépteket hallasz 
odakünn, máris reszketsz, félsz, bár lehet, hogy csak valaki arra ment . . . 
Hallom a lépéseket, és tudom, hogy ez a hóember . . . de nyugtatgatom magam, 
hogy csak a szomszédok járnak erre. Látták, biztosan látták őt, de lefényké
pezni sehogy sem tudták. Csak a lábnyomát fényképezték le. Sokáig, nagyon 
sokáig beszéltek róla. A sámánok akkor nálunk mind izgalomba jöttek. Egyik 
este apám nagyon sokáig elmaradt. Anyám nagyon idegeskedett már: mégis 
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hová tűnhetett? Este lefekszünk egyedül, s nem tudjuk elképzelni. Egész 
éjszaka nem volt otthon. Reggel — anyám már elment dolgozni — nézem, 
apám fekszik és alszik. Hol is volt hát? Felköltöttük, s kiderült, hogy az egész 
éjszakát a sámánokkal töltötte; erről az emberről beszélgettek: honnét jöhe
tett, kicsoda lehet — ezt tárgyalták. Senki sem tudja, ki lehet, csak a lábnyo
mát ismerik, az egy nagy-nagy nyom. 

DUGÁNTSY MÁRIA 

Gespräche über das Leben der Nenzen 
VOn MÁRIA DUGÁNTSY 

Die Gespräche wurden in Leningrad aufgezeichnet. Eine nenzische Studentin 
hat über die Bräuche der Nenzen erzählt. Sie hat gründlich eine Schamanenzeremonie 
beschrieben, wo der Schamane die Großmutter der Studentinnen geheilt hat. Sie berichtet 
über die Bekleidung des Schamanen, über den Vorgang der Zeremonie und über die Teil
nahme der Zuhörer. Die Studentin hat die in ihrer Sippe gültigen Verbote und Bräuche 
aufgezählt, die sich auf die Frauen beziehen, weiterhin mit der Namengebung, mit der 
Dichtung und dem Singen zusammenhängen. Zum Schluß hat sie über den Fall gespro
chen, als die Stapfen eines riesigen Schneemannes unbekannten Ursprungs ihr Dorf in 
Schrecken gehalten haben. 


