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A dolgozat témája és célkitűzései

Disszertációmban  a  nganaszan  (önelnevezésük  szerint  nya,  régebbi  tudományos  nevükön:

tavgi  szamojéd)  népcsoport  folklórszövegekben  megjelenő  (hagyományos)  világképét,

hitvilágát vizsgálom. Az uráli nyelvcsalád északi szamojéd ágába tartozó nganaszan nyelvet

beszélő,  hozzávetőleg  840  fős  népcsoport  a  szibériai  Tajmir-félszigeten,  a  sarkkörön  túl

nomadizált, életük alapját a vadrén-vadászat jelentette. Az 1970-es években a népcsoportot

nganaszan-dolgán-orosz  vegyes  lakosságú  falvakba  telepítették,  s  a  letelepítés  által  a

hagyományos életmód lehetősége megszűnt. 

Mára a nyelvvesztés igen előrehaladt, a hagyományos kultúra szerkezete felbomlott, az azt

megteremtő környezeti és életmódbeli feltételek kikoptak a mindennapokból, de egyes elemei

megtalálhatók a mai, letelepedett, akár városi környezetben is.

A vizsgálatba  vont  kb.  3000  oldalnyi  epikus  folklór  olyan  mennyiségű  anyagot  jelent,

melynek segítségével nem egy-egy egyéni variánsra kellett támaszkodnom a vizsgálat során:,

a  szövegek  kölcsönhatásba  lépnek,  párbeszédbe  kezdenek,  egymást  kiegészítik  és

magyarázzák.

A szövegekben  bemutatott  élethelyzetek  részben  az  átlagosnak  tekintett  életbe  engednek

bepillantást,  tehát a normák szerint haladó ideális hétköznapokba, másrészt pedig a súlyos

kríziseket elevenítik meg. A valódi életben ezzel szemben nincsenek átlagos napok, hanem

csak egyéni helyzetek. A folklóranyag tehát sajnos nem igazít el minket az egyén mindennapi

élete és a hitvilág kapcsolata tekintetében, nem enged bepillantást bármely egyéni hitvilág

mélyebb vagy akár felszíni rétegeibe. Ezek a témakörök sajnos már alighanem elvesztek a

tudomány számára, ugyanis a hagyományos hitvilág megszűnésével párhuzamosan a kérdezés

lehetősége is elveszett.

A folklórszövegek  különleges  hősök,  nagy tettek,  jelentős  események  köré  szerveződnek.

Ezek érinthetik  akár  a  világ  egészét,  akár  az  egyén magánéletét,  de semmiképpen nem a

hétköznapokról szóló beszámolók. E történetek szoros kölcsönhatásban állnak a világnézettel,

gyakori felelevenítésükkel rögzítik is azt. Köztudott, hogy a mítoszok nagyon mélyen áthatják

az emberi élet menetét, erkölcsi és társadalmi rendet állítanak fel, normákat szabnak, s ez nem

csupán  az  egész  társadalom  közös  mítoszkincsére  igaz,  hanem  a  társadalom  kisebb

egységeinek,  a  nemzetségek,  családok,  egyének  „perszonális  mítoszaira”,  önmeghatározó

szent történeteire is (HUMPHREY 1999.). A disszertáció e történetekből és a nganaszan élet

elsődleges közegéből, az embereket körülvevő környezetből kiindulva vizsgálja a hitvilágot.

Dolgozatom  négy  nagy  részre  tagolódik.  Az  első  részben  vázolom  a  nganaszanokkal
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foglalkozó kutatások történetét és eredményeit, mind nemzetközileg, mind pedig hazánkban.

Ezt követően részletesen tárgyalom a dolgozat forrásait képező szövegkorpuszt, a nganaszan

hagyományos  műfajokat  mind  émikus,  mind  pedig  étikus  megközelítésben,  bemutatom a

legjellemzőbb történettípusokat. 

A dolgozat legterjedelmesebb része a számos alfejezetet tartalmazó harmadik rész, melyben a

hagyományos  nganaszan  hitvilágot  elemezem.  A  tájszemléletben  megjelenő  fontos

geomorfológiai  elemek  (hegy,  folyó,  út  stb.),  légköri  jelenségek,  égitestek  (Nap,  Hold,

csillagok,  szél,  felhők  stb.),  a  hitvilágban  jelentős  szereppel  bíró  növények  és  állatok

(rénszarvas, kutya, farkas, medve, róka, egér, madár, féreg stb.), a mitikus lények (félember,

emberevő óriás, betegségszellemek), különböző természeti elemek (tűz, víz, jég) mitológiáját

külön alfejezetekben fejtem ki. A nganaszanok emberképének kapcsán részletesen kifejtem a

különböző  testrészek  lélekhez  kapcsolódó  funkcióit  és  az  emberi  ruha  szimbolikáját.

Tárgyalom az ember és a természetfölötti erők kommunikációs csatornáinak működését, azaz

az áldozatok rendszerét, a bálványok szerepét, valamint bemutatom a sámánok tevékenységét

és funkcióját a közösségben. Végül beszélek a halál értelmezéséről a vizsgált nép körében,

valamint a halottakhoz kapcsolódó hiedelemvilágról.  Dolgozatom utolsó részében a tájhoz

kapcsolódó  etnológia  és  a  perspesktivista  megközelítés  alkalmazásával  foglalom  össze  a

nganaszan hitvilág lényegét. A Bibliográfiában központi témájuk szerint rendezve, fontosabb

adatokat megadva közlöm a dolgozatban vizsgálatba vont folklórszövegek listáját.

A dolgozat forrásai, a nganaszan folklór műfajai

A  disszertáció  az  eddig  vizsgált  legnagyobb  nganaszan  szövegkorpuszra  épül,  melyet

különböző  múzeumokban  és  archívumokban  kutatva  gyűjtöttem.  Ez  460  szöveget  jelent.

Kisebb  részben  nyomtatott,  nagyobb  részben  pedig  kéziratos  anyagból  áll,  mely  a

Krasznojarszki Regionális Múzeumban, a szentpétervári Kunsztkamera Archívumában, és az

Orosz Akadémia Néprajzi és Etnológiai Kutatóintézetének moszkvai Archívumában, valamint

magánkézben lelhető fel.1

Borisz Oszipovics Dolgih gyűjtőútját 1935-ben végezte, s ennek anyagából 1938-ban jelent

meg  első  folklórkötete.  Ebben  a  vékony,  alig  130  oldalas  kötetben,  elsősorban

eredetmondákat,  epikus  szövegeket  találunk.  1974-ben  Dolgih  újabb,  testesebb

folklórgyűjteményt adott ki, melyhez részletes jegyzeteket is adott, a nehezebben érthető vagy

1

Utamat az Eötvös Ösztöndíj 2010. segítségével tudtam megvalósítani.
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ismeretlen fogalmakat  elmagyarázta,  és gyakran egész nganaszanul lejegyzett  mondatokat,

kifejezéseket  is  közölt.  A  kutatónak  mind  Krasznojarszkban,  mind  Moszkvában  őrzött

terepnaplóit, kéziratait vizsgálatba vonhattam. (DOLGIH 1938 és 1976)

A másik nagy kutató ebben az időszakban Andrej Popov. Őt az akkor leningrádi Kunstkamera,

azaz az antropológiai és etnográfiai műhely küldte gyűjtőútra először 1930-31-ben. Popovnak

alkalma nyílt találkozni Gyuhagye Ngamtuszuo és Ivan Gornok nagy avami sámánokkal, s

részletesen leírta a Tiszta sátor ünnepét (the clean tent rite), melyet tavasszal szoktak tartani.

1935-ben védte meg disszertációját a Tavgiak életmódjáról írott munkájával (Popov 1936). A

fiatal kutató még két évet töltött az akkor még nomadizáló kolhozzal, s így a teljes gazdasági

év  tevékenységeiről  benyomást  szerzett.  Újabb  kutatásainak  eredményét  két  közismert

kötetében adta  közre.  Az anyagi  kultúráról  írott  könyve 1948-ban jelent  meg.  A tervezett

második  kötet  ideológiai  okokból  csupán  25  évvel  Popov  halála  után,  Galina  Gracsova

gondozásában látott napvilágot. (POPOV 1948 és 1984.).  

Popov  helyét  a  Kunstkamerában  Galina  Gracsova  vette  át,  így  az  ő  hagyatéka  is  a

Kunsztkamerában  található.  Gracsova  először  technikai  munkatársként  kísérte  el  a

Kunsztkamera  régészeti  expedícióját  a  Tajmír-félszigetre,  és  értékes  anyagot  gyűjtött  ott

1969-ben, majd későbbi terepmunkáin is. Első terepnaplóiban a hagyományos hitvilág és a

sámánizmus  kérdéseire  vonatkozó  adatokat  találunk  túlnyomó  részben.  Eredetmondákat,

meséket beavatási történetet, istenségekre vonatkozó adatokat egyaránt közöl ezekben a korai

gyűjtőfüzetekben. Emellett részletes naplót is vezet a gyűjtőút apró-cseprő eseményeiről, úti

tapasztalatairól  is.  A  szöveges  folklór  gyűjtése  során  a  teljes  lejegyzésekre  törekedett.

Hangfelvételeket készített, s azokat sorról sorra visszahallgatva fordíttatta le az adatközlőkkel.

Füzeteiben  az  oroszra  fordított  szöveget  találhatjuk  csupán,  de  ez  olyannyira  törekszik  a

hiteles fordításra, hogy még a neszeket, nevetéseket, önkéntelen zajokat is közli. Ez némileg

kárpótlást jelent azért, hogy a felbecsülhetetlen értékű hangfelvételek elkallódtak. Különösen

nagy  értéket  képvisel  egy  1974-ben  lejegyzett  szitebi,  azaz  nganaszan  hősi  epikai  ének,

melynek terjedelme 92 kézzel írott oldal. Két teljes lejegyzett sámánszeánszot is találtunk az

anyagok között,  valamint  számos hosszabb-rövidebb mesét.  Megjelent  fő  műve a  Tajmír-

félszigeten élő vadásznépek szellemi kultúrájáról szól. (GRACSOVA 1983) 

Moszkvában Dolgih munkatársaként kezdte kutatását Jurij Boriszovics Szimcsenko. Dolgihot

elkísérve 1961-ben járt először a nganaszanok között. Szimcsenko is a szellemi folklór iránt

érdeklődött, de legjobb tudásának megfelelően szójegyzéket is összeállított. A kutató halála

után két kötetben, saját jegyzeteivel ellátva megjelentek általa gyűjtött folklórszövegek, és

kéziratos  kandidátusi  disszertációjában további  szövegeket  is  találunk.  A hosszabb,  epikus
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szövegeket oroszul gyűjtötte, s ezek nem kivonatos jellegűek. A személynevek, mitológiai

alakok  terminusai  nganaszanul  szerepelnek.  A  kötetekben  nganaszan  nyelvű  imákat,

fohászokat is találunk. A második kötetben kiadatlanul maradt tanulmányok, és egy nganaszan

nyelvű sámánszertartás szöveganyaga kapott helyet (SZIMCSENKO 1996 1-2).

Labanauskas  Kazys  litván  kutató  és  művelődésszervező  Dugyinkában  élt,  s  figyelme  a

Tajmir-félszigeten  élő  összes  népcsoport  folklórjára  kiterjedt.  Nganaszan  szövegeket  két

kötetében találunk (LABANAUSKAS 1992 és 2001.). Az első a Tajmír több népcsoportjától

tartalmaz  anyagot,  a  másodikban  pedig  eredeti  nyelven  és  oroszul  közölt  nganaszan

folklóranyagot a kutató. 

Oksana Dobzsanszkaja  jelenleg  is  igen  aktívan  dolgozik  a  nganaszanok által  lakott  régió

központi  városában,  Dugyinkában.  Fő  érdeklődési  területe  a  sámánszertartások  zenei

szerveződése (DOBZSANSZKAJA 2002, 2008). Archívuma igen gazdag anyagot tartalmaz,

de  sajnos  nyomtatásban  még  elenyészően  kis  hányada  jelent  meg  az  általa  gyűjtött

forrásmunkáknak.

Az  etnológiai  kutatások  eredményei  mellett  fontos  adalékokat  tartalmaznak  nyelvészek

gyűjtéséből származó szövegek is. Eugen Helimszkij a szamojéd nyelvű népek kutatásának

igazi  polihisztora  volt,  nyelvészeti,  történeti  és  a  kultúrát  érintő  kérdésekben  egyaránt

avatottan nyilatkozott.  Moszkvában dolgozó nyelvészkollégájának, Valentyin Guszevnek és

kutatócsoportjának tagjai több ízben végeztek nyelvdokumentáló gyűjtéseket a nganaszanok

körében. A folklórkutató számára is igen értékes, nagy mennyiségű anyagot részben maga a

Gyűjtő adta át nekünk, részben pedig megtalálható angolul és oroszul is elérhető honlapjukon.

(http://www.philol.msu.ru/~languedoc/rus/ngan/index.php)

1997-ben Jean-Luc Lambert francia kutató is a Tajmir-félszigeten járt, aki  Sortir de la nuit

című  kötetében  foglalta  össze  összehasonlító  mitológiai  kutatásának  eredményeit.  Ebben

számos általa gyűjtött folklórszöveget elemez (LAMBERT 2002-2003).

A nganaszanokkal kapcsolatos kutatások sorában feltétlenül meg kell említeni a Ngamtuszuo

(oroszul:  Kosztyerkin)  család  tagjait.  A számos  sámánképességgel  rendelkező  taggal  bíró

család négy generációja dolgozott  együtt  tudományos kutatókkal,  számos szöveget,  fontos

adatot jegyeztek le tőlük.

A nganaszan folklór hagyományos epikus műfajai a szitebi és a gyürimi. A szitebi hősepikai

alkotás,  mitikus  hősök,  (különösen  a  kultúrhérosz)  küzdelmeiről,  a  világ  teremtéséről  és

berendezéséről szóló, recitatívan előadott  és prózai részeket váltakoztató műfaj. A gyürimi

szintén  epikus  műfaj,  melyet  prózában  adnak  elő.  Gyakran  szól  sámánok  nagy  tetteiről,

melyekkel  megmentették  a  rájuk  bízott  közösséget.  További  jellemző téma a  trickster,  az
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isteni csínytevő kalandjainak elbeszélése. Számos folklóralkotás esetében nem jegyezték fel,

hogy az adatközlők mely műfajba sorolják.

Tematikailag  a  történetek  jelentős  része  teremtésmítosz  vagy  a  világ  valamely  jelensége

eredetével foglalkozik. E szövegek a mitikus korban játszódnak, az ember megjelenése előtt,

amikor mitikus hősök éltek a földön, akik most az égben, a felső világban laknak. Az emberi

életre a kultúrhős, Árva istenség tette alkalmassá a földet, ő volt az első sámán, akihez fontos

segítőszellemként fordulnak leszármazottai, az emberek. 

A  történeti  korba  helyezhető  szövegek  szereplői  emberek,  akiknek  életében  nagyobb,

említésre, továbbmesélésre méltó esemény történt. Gyakran sámánok nagy tetteiről szólnak e

történetek, s a sámáncsaládok önmeghatározásához szolgáltatnak alapot. 

Számos  esetben  hétköznapi  ember  találkozik  valamilyen  módon  a  természetfölöttivel,

hiedelemlényekkel,  istenségekkel,  halottakkal.  A környező népek tagjaival való konfliktus,

háborúskodás, illetve a mindennapi élet eseményei is megjelennek e történetekben. 

Epikus műfajok Term.

feletti

vonatkozás

Szereplők Idő Eredetmagyaráz

ó  cél,  hatás  a

világra

Számuk  a

vizsgált

anyagban

Mítosz

(teremtés)

+ istenségek mitikus + 54

Mitikus

hőstörténet 

+ mitikus hősök mitikus + 40

Mitikus

trickster-történet

+ isteni trickster mitikus + 15

Mitikus

sámántörténet

+ Sámánok,

term.feletti

lények

mitikus + 32

Történeti

hősökről szóló

- emberek régmúlt

legalább  1-2

generációval

korábbi

– 66

Történeti

tricksterről szóló

- emberek Régmúlt

legalább  1-2

generációval

korábbi

- 15
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Történeti

sámánról szóló 

+ sámánok,

term.feletti

lények

régmúlt

legalább  1-2

generációval

korábbi

+,  hatása  van  a

nemzetségre

72

Term.  feletti

találkozások

+ emberek,  term.

feletti lények

régmúlt

legalább  1-2

generációval

korábbi

+,  hatása  van  az

egyén életére

95

Élménytörténet + és - emberek,

sámánok

közelmúlt +,  hatása  van  az

egyén életére

38

Állatokról szóló -? állatok időtlen - 30

Egyéb  epikus

műfajok

kejngersa, kiszámoló, játékszöveg, találós kérdés, közmondás, népi

tudás elemei, imák

kb. 50

A dolgozat eredményei

Egy  népcsoport  hitvilágának  alapvető  vonásai  megrajzolhatók  a  folklórtörténetek

segítségével, különös tekintettel a környezethez való viszonyra és a tájszemléletre, valamint a

történeteket  strukturáló  normarendszerre.  A környezethez  való  viszony,  a  tájszemlélet,  az

ember  és  a  világ  dolgai  (állatok,  növények,  más  emberi  népek,  természetfeletti  lények,

tárgyak, időjárási viszonyok stb.) közötti összefüggést, és az ezekről alkotott képet jelenti.

Vizsgálatunk szempontjából meghatározónak tekintjük az embert körülvevő világ és a benne

élő  ember  kapcsolatát,  ebből  indul  ki  vizsgálatunk.  Megfigyelhető,  hogy  a  környezet

geomorfológiai  elemei  és  az  élőlények  sokasága  közül  kiemelkedik  egy vagy több  elem,

melyek  az  adott  kultúrában  kulcsszerepet  töltenek  be.  Ugyanez  figyelhető  meg  a

környezetben  való  tevékenységeket  (taskscape)  szemlélve  is.  (INGOLD  1993)  Ezek  az

elemek központi szervező pontjai a világnak, a mindenség a maga sokszínűségében ekörül a

néhány sarokpont körül forog. Ez az életben maradás záloga, a mindennapok legalapvetőbb

tapasztalata. 

A nganaszanok  esetében  a  vándorlás  ez  a  meghatározó,  alapvető  cselekvés:  táplálékuk

legfontosabb  forrását,  a  rénszarvast  követik.  A  vándorlás  mellett  a  vadászat  a  másik

tevékenység, amely szervezőelvként jelenik meg. Vadászni azonban a kultúrhőstől tanultak az

emberek, míg a vándorlás már a világ berendezése előtt is létezett a mítoszok szerint, ez az
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elsődleges tapasztalat.

A folklórszövegekben megjelenő vándorlás irányai háromosztatú világot tárnak elénk, mind

vertikális, mind pedig horizontális irányban. A sajátnak tekintett „ez a föld”, azaz az emberek

által benépesített világ, amelytől északra és délre, továbbá felfelé és lefelé természetfeletti

lények  élnek,  akik  hatással  tudnak  lenni  az  emberi  életre.  A horizontális  és  a  vertikális

tájszervezés hasonló struktúrát rajzol. Északon, a tengeren túl, illetve a jégpáncél alatt, a föld

mélyén van a halottak birodalma, s itt élnek a betegségszellemek is. Délre ellenséges mitikus

népek laknak, valamint a meleg időt hozó Mennydörgés-istenség. A felső világban élnek a

mitikus hősök, és további istenségek, kik az emberek életére ritkán gyakorolnak közvetlen

hatást.  A hétköznapi  emberek  számára  átjárót  jelentenek  e  világok  között  egyes  kiemelt

vízjárta helyek, hegyek, jellegzetes fák, különböző lyukak, üregek, a tűz, és az elhagyatott

sírok,  sátrak.  Ezeken a helyeken különösen vigyázni  kell,  nehogy megsértse  az ember  az

esetleg ott lakozó mitikus lényt, és e helyeken lehet váratlanul kapcsolatba kerülni velük.

A három világszférát a folklórszövegek bizonyos jellegzetesen visszatérő megkülönböztető

jegyekkel írják le, melyekből egyértelmű, hogy a hős merre jár.
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Tulajdonság Alsó világ Ez a világ Felső világ

Fény Nincs vagy félhomály Napfény vagy felhők Erős fény

Föld anyaga Jég vagy föld Föld Vörösréz

Geomorfológiai
elemek

Lapos Hegyek, völgyek 
tagolják

Lapos

Utak Jégből Téli-nyári utak Széles, fémből készült

A  világot  emberek,  mitikus  lények,  állatok  és  növények  népesítik  be  a  nganaszan

hiedelemvilág  szerint.  Ezek  mindegyike  az  emberekhez  hasonlóan  külön  népet  alkot,

melyeknek  van  saját  belső  szabályozásuk,  szokásrendjük,  nyelvük  és  öltözékük.  A világ

különböző  lényeit  a  vadászat  képzetköre  rendezi  értelmezhető  hálóba.  Az  emberek

zsákmányállatnak tekintik  az állatok egy részét,  más részét  pedig ragadózónak. A mitikus

lények  az  embereket  tekintik  zsákmánynak.  Ugyanis  a  betegséget  a  nganaszanok  úgy

értelmezik, hogy egy betegségszellem rágja az ember belsejét, lelkét. A zsákmányállatok az

embert mitikus lénynek tekintik, aki bár vadászik rájuk, olykor segítségre, védelemre szorul.

Szemben a ragadozó állatokkal: őket mindig ellenségnek, ragadozónak tekintik. A különböző

mitikus népek maguk között az emberek módjára élnek, és egymást gyakran emberi testűnek

érzékelik. 

A világ ily módon sok nézőpontúvá válik a különböző lények saját érzékelésének mentén,

melyek mindegyike elfogadott, és a saját igazságát közvetíti. Ugyanezt a szerveződést figyelte

meg Viverios de Castro (1992, 2012) az Amazonas környékén való kutatása során, valamint

később Rene Willerslev (2004, 2007) a szibériai jukagíroknál végzett terepmunkája során. E

megközelítést de Castro nyomán perspektivizmusnak nevezzük.

Az érzékelés szoros összefüggésben van a lélekképzettel. A lélek a nganaszan ember számára

igen szoros egységet alkot a testtel, teljesen összekapcsolódik vele, minden fontosabb testrész

a  léleknek  valamely  tulajdonságát  is  hordozza.  A szem a  nganaszan  felfogásban  a  lélek

elsődleges  megjelenése.  Az  egyes  lények  szeme  a  léleknek,  a  lény  belső  lényegének

megfelelően érzékeli  a  világot.  Az,  amit  a  szem lát,  a  másik  lénynek  a  megfigyelő  által

érzékelt valódi lényege – így a külső megjelenés igen alapvető, mély információkat közöl. Az

állatok  szőre,  bőre,  testfelépítése egyértelműen mutatja,  hogy milyen állatról  van szó.  Az

ember  testi  jegyei,  ruhadarabjai  és  annak  díszítései  ehhez  hasonló  szerepet  töltenek  be.

Szabásuk,  mintájuk,  színeik,  anyaguk,  motívumkincsük  egyaránt  tulajdonosuk

élettörténetéről,  családi  állapotáról  és  hovatartozásáról,  valamint  az  őt  védő
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segítőszellemekről árulkodik. 

A látás  és  a  szem mellett  igen  fontos  érzékszerv  az  orr,  mely a  kibocsátott  lélegzetet,  a

szagokat érzékeli.  A ragadozók és az ártó  túlvilági  lények vadászatukban gyakran orrukra

hagyatkoznak inkább. Az emberi szag szintén jellegzetes, s képes átjárni,  élővé,  emberivé

tenni azt,  aki  sokáig az ember közelében tartózkodik.  A füllel  érzékelhető hangok szintén

meghatározzák az egyént – minden embernek egyéni dallammal rendelkező önélet-éneke van

(OJAMAA  2002),  mely  belső  lényegéhez  tartozik.  Ugyanezt  figyelhetjük  meg  a

segítőszellemeket szólító sámánének esetében is, amikor a szellem külön dallamát énekli a

sámán, s ezzel megjeleníti a hívott szellemet.

A különböző világszférákba tartozó, emberszerű lények esetében e megjelenési jegyek igen

jellegzetesek,  így  a  szereplők  számára  rögtön  egyértelmű,  hogy kivel  állnak  szemben.  A

tájérzékelés fontos elemeihez hasonlóan e jellegzetességek is időben állandóak a gyűjtések

kezdetétől napjainkig, tehát a kultúra nehezen változó, alapvető szintjéhez tartoznak. E jegyek

a következőek:

Tulajdonság Alsó világ Evilág Felső világ

Testméret Kicsi, vagy fél-test Átlagos Nagy

Testalkat Sovány Átlagos Kövér

Haj mennyisége Kevés, de hosszú szálú Átlagos Vastag, dús haj

Szem mérete Apró és keskeny 

vagy nincs

Átlagos, (ferde, ha 

ellenséges)

Csillogó és nagy

Arc Hosszúkás Átlagos Kerek, fényes

Testrészek

mennyisége

Lehet több vagy 

kevesebb valamely 

testrészből 

Átlagos Átlagos

Különleges  jegyek  a

testen

Földdel  kapcsolatos  –

fű, egérrágás az arcon

Nincs Fémmel kapcsolatos

–  ezüstből,  vasból

készült testrészek

Gerinc Hajlott Átlagos Hosszú, egyenes

Kültakaró Szőr vagy meztelenség Emberi ruha Emberi ruha

Kültakaró milyensége Szőr vagy meztelenség Rénszarvasbőr ruha, 

népcsoportra utaló jegyek 

vannak rajta

Fémből vagy 

különleges bőrből 

(medve, fehér 

farkas, fogoly) 
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készült ruha

Szag Hullaszag, földszag Emberi szag Nincs  adat,  emberi

szag árt nekik

Hang Emberi hang, tűz 

pattogása a beszédük, 

vagy állati hörgés, 

esetleg nem ad ki 

hangot

Emberi hang Mennydörgésszerű,

hangos hang

Hétköznapi emberi 

világban való 

megjelenés

Betegség formájában, 

tűzpattogás, hevesen 

remegő láng képében

Átlagos, itt élő szellemek 

bálványtárgyak képében

Erős sámánok 

bálványai képében

Az állatok közül  a  rénszarvasnak igen árnyaltan kidolgozott  a  három világszférában való

megjelenése,  s  ezek  szimbolikus  összefüggése  az  emberrel.  Az  emberi  életet  meg  lehet

menteni  rénszarvas  feláldozásával,  ugyanis  a  betegségszellemek rénszarvasnak  tekintik  az

embert, s az istenségeknek is szükségük van erre az állatra. A rénszarvas mellett a kutyának is

előfordul a különböző világszférákban más-más megjelenése, de korántsem olyan hangsúlyos

és adatgazdag a szövegekben, mint a rénszarvasé.

Tulajdonság Alsó világ Ez a világ Felső világ

„Rénszarvas” fajtája Egér Rénszarvas Mamut

„Kutya” fajtája Vízben: csuka Kutya Holló

A világszférákat a cselekvések, a hasonló életmód kapcsolja össze,  s lakóik szerepkörét a

folklórszövegekből  részletesen  meg  lehet  ismerni.  A  természetfeletti  világban

megkülönböztethetjük az egyes állatfajok, élőlények anyáit (és apáit); az istenségeket (nguo-

kat), valamint a bálványokat (nganaszanul: kojkákat); és a különböző mitikus népeket, melyek

közül legjellemzőbb a baruszi, aki egykarú-egylábú félember, és a szigie, az emberevő.

Az  anya  az  élőlény  természetfeletti  tulajdonosa,  gazdája,  aki  gondoskodik  gyermekeiről,

ugyanakkor kontrollt is gyakorol felettük. A világban lévő számos élőlény és sok jelenség

valamilyen anyának a gyermeke. Ugyanakkor nem minden állatfajnak van gazdája, hanem

csak  azoknak,  amelyek  az  ember  számára  fontosak.  E  természetfeletti  anyák  szerepe

ellentmondásos,  a  különböző  adatközlők  világképében  alakjuk  hol  differenciáltabban,  hol

kevésbé  egyénien,  az  adott  állatfaj  küldője-gazdájaként  jelenik  meg.  A  legegyszerűbb

megközelítés szerint, mely a teremtésmítoszokban határozottan megjelenik, világszféránként
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egy (két) anya alakja jelenik meg: Vízanya, illetve Jéganya, kiknek alakja összemosódik a

teremtésmítoszokban. Az alsó világban él,  s kezdetben ő uralta a világot.  Most Vízanya a

halak  anyja,  míg  Jéganya  a  halálért  felelős  istenség.  Földanya  a  földön  élő  állatoknak,

növényeknek az anyja, az egész világ az ő teste. A felső világban él Napanya, akitől a tüzet és

a  fémeket  kapják  az  emberek.  A  teremtésmítoszok  említést  tesznek  továbbá  a  tüzek

gazdájáról, Tűzanyáról, s Holdanyáról, aki az emberek születéséért is felelős.

A  sámánok  számos,  más  folklórszövegekben  nem  szereplő  anyáról  is  beszámolnak,

megkülönböztetik állatfajok szerint Vadrén-anyát, Sarkiróka-anyát, Kutya-anyát, Nyúlanyát,

Egéranyát  stb.  –  tehát  az  emberek számára  fontos  állatok  anyái,  gazdái  differenciáltan  is

megjelennek. Az anyák számára nagy rituális alkalmakon vagy az életút bizonyos állomásain

áldozatokat mutatnak be, így a vadász-, halászidény kezdetén, szüléskor, stb.

A nguo-k (istenségek/szellemek/lelkek) az anyákkal szemben aktívabb szerepet játszanak a

mindennapokban. Mindennek lehet  nguo-ja, mely az adott tárgyban vagy lényben lakik. A

szimpatetikus mágia szabálya szerint egészen apró részecskék is jelképezhetik az egészet (pl.

hajszál, ruhadarab az embert), s annál fogva meg is sérthető. Ugyanakkor nem minden tárgyat

tekintenek élőlénynek, lélekkel rendelkező személynek; hanem csupán akkor, ha valamilyen

jel  erre  utal.  Különleges  forma,  csillogás,  a  megtalálás  rendkívüli  körülményei  jelezhetik,

hogy egy  nguo-val bíró tárgyról van szó. A szél, a hóvihar, a mennydörgés mind  nguo-nak

tekintett  jelenség.  Ezek  az  időjáráshoz  kapcsolódó  nguo-k  hímneműek,  ha  megjelennek

emberi  formában,  akkor  felnőtt  férfiak  képében  láthatók.  Árva  Istenség,  Gyojba  nguo  az

emberiség ősatyja, a kultúrhérosz, akinek a világ berendezése és lakhatóvá tétele köszönhető.

A ma élő emberek igen ritkán találkoznak vele,  de nagy veszély esetén megjelenik,  hogy

segítsen. Fontos sámáni segítőszellem, rénszarvast is ajándékoznak neki. A betegségszellemek

is  mind  nguo-k,  melyek  a  világban  kóborolnak,  és  arra  várnak,  hogy valakinek  a  lelkét

elrághassák.  A himlő  külön  nguo,  orosz  anyóka  vagy fül  és  szem nélküli  öreg  képében

jelenítik meg a borzalmas járványt.

A  kojkák,  bálványszellemek  szintén  nguo-k,  melyek  segítőszellemmé  váltak.  Segítenek  a

vadászatban,  kisebb  betegségek  esetén  (amelyek  nem  igénylik  a  sámán  beavatkozását).

Egészséget, jó életet biztosítanak, ha megfelelően részesülnek a zsákmányból és megbecsülik

őket. Mindazonáltal veszélyesek maradnak: ha feldühítik vagy hálátlanul elhanyagolják őket,

bosszút állnak. 

A különböző mitikus lények – emberevők, fej nélküli emberek, félemberek, szőrös emberek

stb. – egyedi, saját kultúrával rendelkező népek gyanánt jelennek meg, s nem csupán a sámán,

a világok közti mediátor tud segíteni az ellenük folytatott harcban, hanem maga az egyszerű
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ember is  győzedelmeskedhet.  A világban a nganaszan embereken kívül  élnek más emberi

népek is, melyek lehetnek barátságosak (dolgán, enyec), ellenségesek (nyenyec, evenki) vagy

semlegesek,  esetleg hatalmat  gyakorlók (orosz).  Az ellenséges  népek a  mitikus  lényekhez

hasonló kinézetűek.

Az állatok között hangsúlyos szerepűek a táplálkozás, ruházkodás és vándorlás szempontjából

fontos fajok, így mind között leginkább a rénszarvas, azaz a házirén és a vadrén. 

A világszférák és a különböző élőlények népei között a hétköznapi ember csak olykor-olykor,

különleges helyzetben mozdulhat el. A sámán olyan ember, aki tudja annak a módját, hogyan

tud a világok között közlekedni., és ezt a képességét használja, amikor a közösség tagjainak

érdekében  sámán-utazásra  indul.  Mivel  az  élőlényt  a  külső  jegyek  alapján  ismerik  fel,  a

sámánruha  színei  és  a  ráerősített  tárgyak  jelzi,  hogy  mely  világokba  és  állati-  vagy

szellemlényekhez juthat el a sámán. A különböző anyagok és szimbólumok a mitikus időkre, a

teremtésre is utalnak, valamint a sámánként végrehajtott nagy tettekre. Az egész világrendszer

megjelenik  a  sámán  külsején,  mind  térben,  mind  időben.  Ő,  a  természetfeletti  képességű

ember, áll a világmindenség közepén, harcolva és a világot újraalkotva a hagyományok és

saját tapasztalatai szerint.
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