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Előzmények 
 

1996 tavaszán végzős finnugor szakosként az-

zal a kéréssel kerestem fel Domokos Péter tanár urat, 

hogy legyen a szakdolgozatom témavezetője. Ő ezt el 

is vállalta, és miután megbeszéltük, hogy a nyenyec 

irodalom iránt érdeklődöm, kezembe adta Ivan Isztomin 

Zsivun című regényét. Kisebb kihagyásokkal három 

éven át fordítottam a művet, majd elkészült a szakdol-

gozat is. A doktori iskolába azzal a céllal jelentkeztem, 

hogy még otthonosabban mozogjak a nyenyec irodalom 

berkeiben, hogy még több nyenyec író életművét meg-

ismerhessem. Az elmúlt öt év ennek az ismeretszer-

zésnek a jegyében telt.  

A doktori disszertáció megírásához felhasznál-

tam a nyenyec irodalom kutatása során összegyűjtött 

anyag egy részét, de maga a dolgozat túlnőtt az iroda-

lom keretein: benne a jurák mitológia és néprajz ismer-

tetésére vállalkoztam, és ezt szépirodalmi alapokra 

helyeztem; forrásként a nyenyec írók műveit használ-

tam fel.  

A szépirodalmi művek kiválasztásánál két dolog 

vezérelt: egyrészt arra törekedtem, hogy a nyenyec 

irodalom kezdeteitől egészen a mai napig terjedően 

képviseltessék magukat az írók a dolgozatban, hiszen 

így nagyon szépen nyomon lehet követni egyrészről azt, 
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hogy változott-e, és ha igen, mennyiben a természet és 

az ember viszonya ez alatt a közel száz esztendő alatt, 

másrészt pedig azt, hogy a mai fiatalok mennyire isme-

rik azokat a rítusokat és hiedelmeket, amelyek az őket 

körülvevő világban megnyilvánulnak, hogy mennyire 

képesek az őket körülvevő térben meglátni a „szentet”. 

Emellett viszont a kiválasztást olyan prózai okok is befo-

lyásolták, hogy milyen forrásanyaghoz tudtam hozzájut-

ni. Mindezeket figyelembe véve tíz író tizenhat művét 

használtam fel forrásként a disszertáció megírásához:  

 

1. Isztomin, Ivan: Zsivun (regény), Moszkva, 

1974.,  

2. Isztomin, Ivan: Szilveszteri mulatság (elbeszé-

lés), Fordította: Pusztay János, In.: Medveének, 

Budapest, 1975.,  

3. Isztomin, Ivan: Poszlednyaja kocsevka (regény). 

In.: Ot Moszkvü do tajgi odna nocsevka, 

Moszkva, 1961, 442 – 474.l.,  

4. Javtüszüj, Prokopij: Tüszicsa olenyih trop (re-

gény), Szever, 1979/7.,  

5. Lapcuj, Leonyid: Tabakerka, In.: Meteli 

lozsatszja u nog, Moszkva, 1968., 137 – 146.l., 

6. Lapcuj, Leonyid: Szevtya, In.: Meteli lozsatszja 

u nog, Moszkva, 1968., 146 – 156.l., 
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7. Lapcuj, Leonyid: Sepot sznyegov, In.: Meteli 

lozsatszja u nog, Moszkva, 1968., 156 – 166.l., 

8. Lapcuj, Leonyid: Za csertoj gorizonta, In.: Meteli 

lozsatszja u nog, Moszkva, 1968., 167 – 180.l., 

9. Ledkov, Vaszilij: Csum (elbeszélés), In.: 

Golubüje gorü, Leningrád, 1985., 208 – 219.l., 

10. Ledkov, Vaszilij: Az élet szánjai, Fordította: He-

ring Margit, Utunk, 1988. november 11., 

11. Nyenyang, Ljubov: Tajmirszkaja bül (elbeszé-

lés), In.: Golubüje gorü, Leningrád, 1985., 253 – 

269.l.,  

12. Nyerkagi, Anna: Aniko iz roda Nogo (regény), 

In.: Blizok Krajnij Szever, Moszkva, 1982., 11 – 

106.l.,  

13. Nyerkagi, Anna: Aniko a Nogo nemzetségből 

(regényrészlet), Fordította: Nagy Katalin, Ma-

gyar Napló, 2002. január, 51 – 54.l.,  

14. Pirerka, Anton: Pervaja zloba; Szovszem ogyin 

(részletek a Mladsij szün Vedo című regényből), 

In.: Golubüje gorü, Leningrád, 1985., 59 – 65.l., 

15. Pirerka, Anton: Szüleim halála (részletek a 

Mladsij szün Vedo című regényből), Fordította: 

P. Kelemen Angéla, In.: Medveének, Budapest, 

1975., 217 – 222.l., 
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16. Vella, Jurij: Fehér kiáltások, Válogatta, szer-

kesztette és fordította: Pusztay János, Szom-

bathely, 2004.,  

17. Vella, Jurij: Üzenetek szálláshelyemről (Törté-

nelmi-filozófiai publicisztika), Fordította: Buda 

Ferenc, Forrás, 1990/5., 11 – 31.l.,  

18. Vilka, Nyikolaj: A szigeten (elbeszélés), Fordí-

totta: P. Kelemen Angéla, In.: Medveének, Bu-

dapest, 1975, 197 – 215.l.,  

19. Vilka, Tiko: Pro cingu (elbeszélés), In.: Golubüje 

gorü, Leningrád, 1985. – 54 – 58.l. 

 

 

A dolgozat témája 
 

Azoknál a népeknél, akik közeli kapcsolatban 

vannak a természettel, szinte nem is beszélhetünk a 

hétköznapi értelemben vett térről: itt minden, ami a tér-

ben zajlik, legyen az a naponta elvégzett munka - halá-

szat, vadászat, lakhely felépítése és lebontása -, bizo-

nyos ünnepek - áldozatok, születés, temetés stb. – szi-

gorú szabályok szerint történnek, egyfajta szakrális 

jelentéstartalommal bírnak. Itt nem beszélhetünk – 

Eliade szavaival élve – „profán” tevékenységről, „pro-

fán” térről: a szakrális tetteket csak szakrális térben 

lehet végre hajtani. A nyenyecek egységes egészként 
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fogják fel a természetet, itt minden egyensúlyban él 

egymással. A réneket elpusztító farkasok ugyanúgy 

részesei a szentségnek, mint a vihar és a napsütés, a 

születés és a halál. Ezeknek az állatoknak, jelenségek-

nek és eseményeknek mind-mind megvan a saját kultu-

sza. Természetesen a szakrális „értékük” nem egyfor-

ma: vannak, amik nagyobb, vannak, amik kisebb tiszte-

letet ébresztenek a jurákokban. Dolgozatomban azt 

vizsgálom, hogy ez a szakrális tér és ebben a térben 

található jelenségek milyen szerepet játszanak a nye-

nyec hétköznapokban, az egyes ünnepeken, a nyenyec 

gondolkodásban. 

 

 

A kutatás leírása, eredményei 

 
A disszertáció felépítésében tematikailag három 

irányelv szerint haladtam. Elsőként a nyenyec irodalom 

történetét tanulmányoztam, majd áttekintettem a nomád 

népek szakrális térhez való viszonyát, ezt követően 

pedig a nyenyecek hiedelemvilágára és gondolkodás-

módjára koncentráltam.  

 

1. A nyenyec irodalomtörténet áttekintése. A kuta-

tást a nyenyec irodalom történetének feltárásával kezd-

tem. Közel egy évet szántam arra, hogy áttekintettem a 
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nyenyec irodalmat a kezdetektől napjainkig, megismer-

tem az egyes írók életútját. A vizsgálódásnak ebben a 

stádiumában elsősorban M. A. Szergejev, B. L. 

Komanovszkij, V. V. Ogrüzko és Eva Toulouze munkái-

ra támaszkodtam. A kutatás során a nyenyec irodalom 

történetét hat korszakra osztottam: a gyökerektől indul-

tam, megismertem Tiko Vilka munkáságát, majd követ-

kezett a harmincas évek irodalmának áttekintése. Eb-

ben az érában, melyet Ny. Vilka, A. Pirerka, I. Nogo 

neve fémjelez jött létre a nyenyec irodalom, melynek 

látványos fejlődését sajnálatos módon kettészakította a 

háború. A harmadik szakasz legkiemelkedőbb képvise-

lője a félig komi, félig nyenyec I. Isztomin, aki mintegy 

hidat képezett a háború előtti és a háború utáni nyenyec 

írónemzedékek között. A hatvanas évektől aztán újabb 

lendületet vett a jurák irodalom fejlődése: tucatnyi fiatal 

írót (L. Lapcuj, V. Ledkov, L. Nyenyang, P. Javtüszüj 

stb.) ismerhetett meg az olvasóközönség, akiket aztán 

évtizedeken át a nyenyec irodalom meghatározó alakja-

iként tartottak számon. Az ötödik korszak két legjelentő-

sebb képviselője J. Vella és A. Nyerkagi, a hatodik sza-

kasz pedig még napjainkban is formálódik: a jelenkor 

íróiról majd az idő fogja eldönteni, hogy mennyire vál-

nak meghatározó tényezőivé népük irodalmi életének. 

Szerencsére számos fiatal tehetség tűnik fel időről idő-
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re, és így elmondhatjuk, hogy a nyenyec irodalom töret-

len fejlődése közel egy évszázados múltra tekint vissza. 

 

2. A nyenyecek világképe. A szépirodalmi művek 

elolvasása után egy általános képet szerettem volna 

kapni az ember és a természet kapcsolatáról, a szakrá-

lis tér képzetéről, a nomád ember gondolkodásmódjáról 

és hiedelemvilágáról. Ehhez nélkülözhetetlen segítséget 

nyújtottak M. Eliade, J. Frazer, E. Durkheim és V. 

Turner munkái. Ezt követően szűkítettem a kört, és 

immáron csak a nyenyecekre koncentráltam: Diószegi 

Vilmos, Hoppál Mihály, A. Golovnyev, L. A. Lar, L.V. 

Homics műveivel való megismerkedés után született 

meg a Nyenyecek világképe című fejezet. Ennek kere-

tein belül fontosnak tartottam, hogy megvizsgáljam, 

milyen hatást gyakorolt a nyenyecek világképére a ke-

reszténység felvétele. Arra a következtetésre jutottam, 

hogy – a kulturális élet területeihez hasonlóan – itt is 

egy kettősséget figyelhetünk meg: míg alapvetően to-

vábbra is a nyenyec hagyományok domináltak, a jurák 

hiedelemvilágot és szakrális életet alaposan átjárta a 

keresztény eszmeiség. 

 

3. A három világ. A nyenyecek felfogása szerint a 

világ három részre tagolódik. A Felső világban élnek a 

különféle természeti istenségek, a vihar, a nap, a hold, 
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a szél istenei, és szintén a Felső világ a lakhelye a nye-

nyecek legfőbb istenének, Numnak és családjának. A 

Középső világ szellemei a réntartással, az egyes termé-

szeti képződményekkel és jelenségekkel, valamint a 

tradicionális nyenyec foglalkozásokkal állnak kapcsolat-

ban. Az Alsó világ szellemei hozzák a halált és a beteg-

ségeket, ők okozzák a problémákat, a szerencsétlensé-

geket és a viszályokat. Dolgozatomban megvizsgáltam, 

hogy az egyes világok szellemeinek a tisztelete mennyi-

re épült be a nyenyec mindennapokba. Arra a következ-

tetésre jutottam, hogy a nyenyec hiedelemvilágban a 

Középső világ szellemeinek és teremtményeinek van a 

legnagyobb kultusza. Ennek oka abban keresendő, 

hogy a nyenyecek a Középső világbeli létre koncentrál-

nak, számukra a jelen az, ami igazán fontos. Ez érthető 

is, hiszen ilyen természeti viszonyok között naponta 

meg kell küzdeniük fennmaradásukért, s míg a Középső 

világ teremtményei a kézzel fogható valóságot jelentik, 

addig a Felső világ szellemei a távoli ködbe vesznek, 

alig-alig említik őket a szerzők az általam vizsgált szép-

irodalmi művekben. A Középső világ teremtményei szin-

te egytől egyig valamiféle szakrális jelentéstartalommal 

bírnak. Az összes természeti képződménynek megvan 

a saját szelleme. A tavak, a folyók, a hegyek, a tűz, az 

erdő, a sátor és valamennyi állat gazdáját különleges 

tisztelet övezi. Természetesen közülük is ki kell emelni 
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a víz, a tűz, a sátor és a rénszarvas urának kultuszát, 

hiszen ők kiemelt szerepet játszanak a nyenyec hétköz-

napokban, e szellemek jó vagy rossz indulata döntően 

befolyásolhatja a nyenyecek életét. Megvizsgáltam azt 

is, hogy az egyes állatcsoportok mennyire meghatározó 

tényezői a nyenyec kultikus életnek. A szépirodalmi 

műveket olvasva egyértelművé vált, hogy míg sok álla-

tot tisztelnek (egyes halfajokat, madarakat, kisebb em-

lősöket, a kutyát, a farkast), addig igazán szentnek csak 

a rénszarvas számít. Megkapó, és már-már megható 

az, ahogy a nyenyec írók az ember és a rénszarvasok 

kapcsolatát ábrázolják. Valójában ezekből a művekből 

érthetjük meg igazán azt, hogy mit is jelent az, amikor 

ember és állat elválaszthatatlan köteléket alkot. Itt sok-

kal többről van szó annál, mint ahogy mi, „civilizált” né-

pek mondjuk, hogy „szeretjük az állatokat”. A nyenye-

cek számára a rénszarvas – mint ahogy egyik tabusza-

vuk is mondja – „az élet eszköze”. E nélkül az állat nél-

kül egyetlen lépést sem lehet tenni a tundrán; ők szol-

gálnak élelemforrásként, közlekedési eszközként, de a 

rének egyben öltöztetik is az embert. Nem csoda hát, 

hogy minden megszületett rénborjú kincs, felnevelése 

szinte minden áron kötelező, még úgy is, hogy gazdasz-

szonya – mint ahogy ezt Nyerkaginál olvashatjuk – saját 

melléből táplálja. A rénszarvasokhoz kapcsolódva, de 

immár tovább lépve a szépirodalmi művek olvasása 
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közben igen részletes képet kapunk az egyes szántípu-

sokról. A vándorlások alkalmával a sokszor több száz 

szánból álló karavánok végeláthatatlan sorokban kí-

gyóznak a tundrán. Természetesen ezen belül minden 

egyes szánnak – attól függően, hogy férfiak vagy nők 

hajtják-e – megvan a maga helye. Ügyelnek arra, hogy 

a tisztátalan és a szent szán ne haladjon egymás mö-

gött, hogy a nők – mint tisztátalan lények – csak a tisz-

tátalan szánokon üljenek, de figyelnek arra is, hogy az 

egyes szánokat húzó rének színben és méretben is 

összeillőek legyenek. Még a Középső világnál maradva: 

a vizsgált szépirodalmi művekben kiemelt szerepet kap 

a szülőföld, a tundra. A szerzők megkapóan írnak erről 

– a számunkra – kietlen tájról, ahol a legkisebb rögnek 

is képesek valamiféle természetfeletti funkciót tulajdoní-

tani. Itt építik fel szálláshelyeiket, és természetesen ez 

esetben is fontos szerepet kapnak a hagyományok. A 

sátrak felállításának is megvan a maga rituáléja. Nem 

mindegy, hogy milyen sorrendben állítják fel a sátortartó 

rudakat, mikor melyik berendezési tárgyat hova helye-

zik: a sátorbelső kialakítását is az évszázados tradíciók 

határozzák meg. És ugyanez igaz a szálláshely lebon-

tására is. Az is meg van szabva, hogy ezeket a munka-

fázisokat férfiak, gyerekek avagy nők végzik. De a rituá-

lék a nyenyec hétköznapokat is szabályozzák, különö-

sen a nőkre vonatkoznak ezek a megszorítások. Szám-
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talan tabu irányítja a nyenyec mindennapokat, ezek 

elsősorban a rénszarvasok és a családi fészek védel-

mét célozzák. Az ünnepek közül kiemelt szerepet kap-

nak az áldozatok, amelyeket meghatározott időközön-

ként vagy bizonyos alkalmakkor ejtenek meg. Hogy 

ezek mennyire fontos momentumai a nyenyecek életé-

nek, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az általam 

vizsgált szépirodalmi művek szinte mindegyikében ki-

emelt szerepet kapnak. Természetesen a periodikus 

áldozatok játsszák a főszerepet, melyeket például a 

halász- és a vadászidény kezdete előtt hoznak annak 

reményében, hogy a szellemek bőséges zsákmányban 

részesítik őket, de a születés, a betegség és a halál 

alkalmával bemutatott áldozatok szerepe sem elhanya-

golható. Részletesen megismerjük ezekből a művekből 

az egyes bálványokat is: elkülöníthetünk nemzetségi és 

házi szellemeket, amelyek – nevük alapján – egy-egy 

nemzetség vagy család védelmét hívatottak szolgálni. 

Bár a nyenyec életfelfogás elsősorban a Középső világ-

ra összpontosít, a halál és a különféle betegségek ké-

pével is gyakran találkozunk a szépirodalmi művekben. 

A halált és a betegségeket okozó szellemek az Alsó 

világ lakói. A betegséget a betegségszellemek testbe 

költözésének tulajdonítják. Számukra a halál nem tragi-

kus esemény, hanem az életfolyamat része, melynek 

időpontja és körülményei már a születés pillanatában 
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meghatároztattak. A temetés nem más, mint „az ember 

útnak indítása, aki a másik világba távozik”. Ha meghal 

valaki, szigorú előírások szerint végzik a halott előkészí-

tését a túlvilági életre. Ennek az az oka, hogy a halott 

bosszút tud állni, hozzátartozóin, ha azok nem tettek 

kellő módon eleget a rituális előírásoknak. A halál ilyen 

természetes jelenségként való kezelése a temető kép-

zetére is hatással van. Ez a nyenyecek elképzelése 

szerint az „ősök szálláshelye”, melynek „csumjai fából 

készültek.” A jurákok úgy gondolják, hogy a halottak 

részesei a mindennapi életnek, az őket ábrázoló 

ngitermák ugyanúgy a sátrak lakói, mint a hús-vér em-

berek. A disszertáció utolsó fejezetében arra próbálok 

választ keresni, hogy a mai megváltozott világban 

mennyire lehet a tradicionális nyenyec életmódot élni. 

 

 

Következtetések 
 

Az általam vizsgált szépirodalmi művek igen 

széles időintervallumot ölelnek fel: Tiko Vilka és Jurij 

Vella műveinek megírása között közel nyolcvan eszten-

dő telt el. Ezalatt a nyenyecek által lakott terület jelentő-

sen megváltozott. A korábban szűz terület ma már olaj-

fúró tornyoknak és gázvezetékeknek ad otthont, a 

réncsordákat buldózerek és terepjárók váltották fel, az 
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őslakosok sátrak helyett falvakban élnek; teljesen kilá-

tástalan a helyzetük. Az ősi nyenyec életforma szinte 

teljesen háttérbe szorult. Természetesen ezek a válto-

zások hatással voltak és hatással vannak ma is a nye-

nyecek mindennapjait bemutató alkotásokra. Az embe-

rek másként viszonyultak a természethez és a kultu-

szokhoz nyolcvan éve, és máshogy a jelen korban. 

Ennek az okai azonban nem csupán a nagyméretű ipa-

rosodási folyamatban keresendők. Az oroszosítási poli-

tika következtében a nyenyec gyerekeket hatévesen 

internátusba kellett adni, ahol elfelejtették anyanyelvü-

ket, beléjük nevelték, hogy kultúrájuk és nyelvük ala-

csonyabb rendű, szégyellni való. Azok, akik messzi 

vidékekre kerültek családjuktól, gyakran évekre, évtize-

dekre, teljesen eltávolodtak a hagyományos nyenyec 

életmódtól és kultúrától. Mivel itt alapvetően élményiro-

dalomról, önéletrajzi ihletettségű művekről van szó, 

szépen látszik ennek a folyamatnak a következménye: 

míg a harmincas, negyvenes, ötvenes, de még a hetve-

nes évek alteregó-főszereplői ismerik népük tradícióit, 

mese- és mondavilágát, jarabcait és szjüdbabcait, addig 

a jelenkor regényhősei számára mindez a távoli múltba 

vész, csupán egy-egy halvány emlék dereng fel a mesz-

szi gyermekkorból. Számukra az az igazán nagy prob-

léma, hogy a városi környezetben túl nyenyecek, a 

tundrán pedig túl oroszok. Anyanyelvüket sokszor elfe-
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lejtik, teljesen idegenként mozognak apáik földjén, ha 

egyáltalán visszatérnek oda. Szerencsére azonban 

mind a szépirodalmi művekben, mind pedig a valós 

életben is egyre több fiatal dönt úgy, hogy – mivel a 

faluban és a városban képtelenség munkát találni – 

visszatér a szülőföldjére, és ezen az olajáztatta, de az 

áldozati rének vére által megszentelt „szakrális” földön 

éli le az életét. És ők azok, akik – reményeink szerint - 

ezek között a megváltozott életkörülmények között is 

tovább fogják adni az utókornak az évszázados nye-

nyec hagyományokat.    
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