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J o a n n a  C z e C z o t t

a vótok és a tűz
Luudnica (Luzsici), falu Szentpétervártól ötven kilométerre nyugatra, a Finn-öböl partján 
– a szentpétervári Nyenschantz erőd romjai a Néva partján, az Ohta folyó torkolatánál 
lévő kerületben, Ohtában

azt hitte tatyjana viktorovna, hogy orosz férfihoz megy feleségül. a szülőfalujá-
ban tartották az esküvőjüket. különös nyelven énekeltek a nők a szertartás alatt. 
Így hangzott az egyik ének:

megy négy lány:
hogyan játsszunk pálcákkal és botokkal?
a pálca fölszállt az égbe, a bot az úton gurult,
a templom felé, a bátyám sírjára.
gyere haza, bátyám, édesanyám fia.
Főzz egy kondér tojást. gyúrj egy véka tésztát.
tedd a földre a tojásokat, a tésztát meg a sírra.
mondd ki a nevem, mondd meg, hány éves vagyok!
Ó, bátyám, édesanyám fia,
fölébredhetsz és fölkelhetsz-e?
kinyújtva kezed a sírból,
lesöpörve ujjaidról a homokot?

Ó, nővérem, édesanyám lánya.
gyere haza. légy otthon.
Főzz egy kondér tojást. gyúrj egy véka tésztát.
tedd a földre a tojásokat, a tésztát meg a sírra.
mondd ki a nevem, mondd meg, hány éves vagyok!1

tatyjana újdonsült férjére pillantott. szergej ismerte ezeket az énekeket, és értette 
ezt a nyelvet.

Így tudta meg, hogy a férje vót.

nem, nem igaz, hogy itt korábban csak ingoványok és lakatlan mocsarak voltak.
ami a földrajzi övezetet illeti, a tajga déli régiói tartoznak ide. ezen a vidéken 

sűrű erdők, évszázados jegenyefenyők és tűnyalábos fenyők nőttek. ezeket 
egyébként elég hamar kivágták. és elég hamar harcba kellett szállni az erdőirtás-

1 ének a XiX. század közepéről. kattila faluban, anna ivanova előadásában jegyezték fel. idézi 
m. arukask: time, sense and meaning in three votic songs (with reference to estonian and setu 
additions), Folklore, 2004/28, 135.
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sal – a cár már egy évtizeddel szentpétervár alapítása után büntette a fák önké-
nyes kivágását.

nem, nem igaz, hogy itt korábban lakatlan területek voltak. a középkor óta 
itt éltek az izsórok és a vótok. meg az ingriai finnek, a vepszék és számos külföl-
di, főként svédek. ingriának, ongriának vagy ingermanlandnak nevezik a mai 
szentpétervár környékét. mintegy hatvanezren laktak itt a Xvii. század végén.

egymásra találtak ők ketten, szergej és tatyjana. mert az ő anyja vepsze szár-
mazású volt. 

de a vót nép lett a végzete.
– kezdett érdekelni a férjem családjának a története. és mintha rögtön egy 

egész világ nyílt volna meg előttem, amelyet még senki sem próbált megismerni, 
és gondosan elrejtőzött az idegen tekintet elől.2

lenyűgözte ez a világ. belemerült. nem tudta, mi történhet, ha magába szip-
pantja ez a rejtőzködő világ.

*

és úgy kezdtek élni, mint az igazi vótok – tatyjana a halkombinátban dolgozott, 
a férje meg egy foszforgyárban, kingiszeppben, az a város volt a legközelebb 
luudnicához, nagyjából száz kilométerre a tengerparttól. ott dolgoztak télen és 
tavasszal. nyáron és ősszel viszont, mihelyt lehetett, kiköltöztek a kis kingiszeppi 
lakásukból luudnicába.

gombát és bogyókat szedtek a közeli erdőkben. aztán elvitték a felvásárló-
hoz, ezen is lehetett keresni. még pár év, aztán új házat építenek a gombáért és 
erdei bogyókért kapott pénzből.

de ez még odébb van. majd a tűz után.
most még Jefimovék családi házában, a szergejre maradt, három részből álló 

hagyományos faépületben laktak.
nem égett le a háborúban, ami ritkaság.
a vótok több nemzedéknek építik a házukat. az egyik oldal a téli rész (ez 

jobban fűthető), a másik a nyári (könnyebb, szellős), középen pedig folyosó és 
gazdasági helyiségek. ha nősül a fiú, a szülők leválasztják a nyári részt, és átvi-
szik az új helyre az egyik gerendát a másik után: ott laknak az ifjú házasok. aztán 
a fiatalok szép nyugodtan hozzáépítik a téli részt, a szülők pedig az új nyári ott-
honukat. Úgy találták ki ezeket a házakat, hogy osztódjanak és fennmaradjanak.

Jefimovék háza kegyes tatyjanához. vendégeket hív a háziasszony. a szokása-
ikról kérdezget, mások családfáját is elkészíti. pedig nehezen megy, mert a vótok-
nak nem volt vezetéknevük, ragadványnéven szólították egymást. rendszerint 
madarakról kapták a nevüket: siketfajd, holló, olyan is volt, akit Fenya tyúkocs-
kának hívtak. amikor az oroszok beíratták a vezetéknevüket a személyi igazolvá-
nyukba, olyan neveket kezdtek bediktálni a vótok, amilyeneket ismertek. például: 
szuvorov. vagy az apai nevüket adták meg vezetéknévként, és minden nemzedék 
újat íratott be. más neve volt a férjnek, és más a feleségnek.

2 innen idézem tatyjana Jefimova minden közlését: Tatyjana Viktorovna Jefimova (1956 g. r., g. Luzsici), 
a kiállítás címe: Ljugyi zemli, Ingermanlangyija: Vogy i Izsora, http://vatland.ru/events/index.
php?seCtion_id=267&element_id=2225, utolsó letöltés: 2017. iv. 24. 
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micsoda zűrzavar.
de tatyjana türelmesen ás, egyre mélyebbre.
szergej pedig elkíséri azokba az erdőkbe, ahová gyerekkorában járt. elviszi a 

temetőkbe. nehezen találnak oda a beavatatlanok, mert a vótok sírjainak jelölet-
lenül kell maradniuk, legjobb, ha liget nő rajtuk. a szeretteik ételt hoznak a ha-
lottaknak, tojást, kását és tésztát tesznek a faodúkba. odarepülnek a lelkek, és 
táplálkoznak.

szergej a vízpartra is elviszi a feleségét. a vízi szellemek lakhelyére, ahol az 
életadó elem, a víz uralkodik. van vesi-emä, vagyis vízasszony, vesi-ämmä, vízanya, 
van úrnőjük a halaknak és a víz alatti világnak. nekik szentelték a vótok az egyik 
augusztusi napot: éjfélkor kimentek a partra, jó halászzsákmányért fohászkodtak, 
cserébe megfogadták, hogy az úrnőnek adják az első halat, amit fogtak. és neki is 
adták. közben a folyóvíz szellemei kiültek a vízpartra fésülködni. bizonyos napo-
kon még délben is lehetett látni őket. néha sellő úszott a parthoz.

az is megesett, hogy elragadott valakit a víz. engesztelésképpen az egész falu 
áldozott neki. birkafejet dobtak az öbölbe. van egy nagy, lapos, szürke kő 
luudnica közelében, oda kakasfejeket helyeztek áldozatként. a kő mélyedései-
ben megmaradt víz idővel gyógyhatású lesz.

a tavaszi napéjegyenlőség idején, a húsvét előtti napon nem aludt a falu. 
minden lakója kiment a partra „megnézni, hogyan játszik a nap”. ilyenkor pon-
tosan keleten kel, átragyogva egy nagy parti kőbe vésett, pontosan betájolt, ke-
reszt alakú nyíláson. attól az éjszakától számolták a gazdasági munkák idejét.

más szokásaik is kötődtek a tengerparti kövekhez, de azok olyan régiek, hogy 
a magyarázatukat sem ismeri szergej. Csak a nyomaikról tud. ismeri a helyet, 
ahol megmaradt egy kőből rakott ősrégi kör. benőtte már a fű a kőtömböket, de 
a luudnicai gyerekek tudták, hol vannak. Ugráltak körbe-körbe, egyik kőről a 
másikra, aztán együtt fürödtek a tengerben. a szüleik odahajtották a lovakat és a 
teheneket.

szergej elviszi oda tatyjanát, aki fotózni akar.
megérkeznek – vaskerítést és őrséget találnak. elkerítették az erdő egy részét 

és az egész szép tengerpartot.
– mi ez? – kérdezi szergej.
– hát, vot, kikötő – magyarázza az őr.
nem sokkal később markolók és kőtörők érkeznek.

most már, hogy túl vannak mindenen, azt mondják sokan, hogy jobb lett volna 
bele se kezdeni ebbe a harcba. elmentek tatyjanához, és megkérdezték, mire volt 
ez jó neki.

– ezt meg kell érteni – mondja szelíden Jekatyerina kuznyecova. – a legutób-
bi népszámláláson hatvanhárman vallották magukat vótnak szentpéterváron. 
Csak a legderekabb aktivisták. ennél én is több vótot ismerek a városban. de 
mindig arra intettek az idősebbek, hogy jobb, ha orosz nemzetiséget adnak meg.

most már, hogy túl vannak mindenen, tele van vót műtárgyakkal Jekatyerina 
szennaja tér környéki régi lakása. telegyömöszölt zsákok a sarkokban, dobozok-
kal, szatyrokkal pakolta tele az íróasztalt és a polcokat. kinyit egy zsákot Jeka-
tyerina, kárminvörös cérnával, mesterien hímzett fehér vásznat vesz elő belőle. 
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kiteríti: ruha, ing, kivarrott szarafán. kinyit egy dobozt – színpompás ametisztek 
és opálok ragyognak, középkori minták alapján készült ízléses, nemes ezüst és 
réz ékszerek kerülnek elő. a polcra nyúl – ott tartja az ősi módszerrel készült, 
viasszal impregnált bőrkorsókat, amelyekbe olyasfajta mintákat préselt, mint 
amilyenek a ruhákon láthatók.

Jekatyerina saját kezűleg készítette ezt a sok csodát. művész és műemlék-
konzervátor. a nagyszüleitől örökölte a tehetségét. a nagyapja a képzőművészeti 
akadémia professzora, a nagyanyja pedig az ő tanítványa volt. és kiderült, hogy 
mindketten vótok. hihetetlen találkozás, mondja Jekatyerina, és a származásuk-
ról is beszéltek egymásnak.

– a harmincas évek után már senki se mondta, hogy vót származású – fűzi 
hozzá a magyarázatot.

van egy vót mondás: „mi nagyon sokan vagyunk, halál pedig csak egy van, nem 
vihet el mindnyájunkat”.

hányan voltak a forradalom előtt? a legjelesebb vót értelmiségi, a krakolje 
faluban született, Csehov műveit vótra fordító dmitrij pavlovics Cvetkov, a vót 
szótár és nyelvtan szerzője számításai szerint nyolcvanezren. a forradalom után 
észtországba menekült. 1930-ban öngyilkos lett.

ekkor már javában tartott a szovjetunióban a falvak erőszakos kollektivizálá-
sa. van értelmük a kolhozoknak, jegyzi meg Jekatyerina kuznyecova, mert köny-
nyebb ellenőrizni az embereket, ha összeterelik őket. a vótok viszont nem szok-
tak egymás mellé települni, a falvakban és az erdőkben voltak elszórva a házaik. 
mindenkit összetereltek a kollektivizálás keretében, és azt kellett csinálniuk, 
amivel korábban nem foglalkoztak. Fölszántani és bevetni a földet.

Úgy látszott, ennek is „van értelme”. a világ nagy folyói mellett, amelyek 
fontos vízi utakként szolgáltak, és egész régiók fejlődését siettették, rendszerint 
megművelték a földet. könnyű volt öntözni, földrajzi övezettől függően megter-
mett a rozs, a rizs vagy a manióka. a lakosság pedig kezdett átállni a földműve-
lésre.

a néva partján más a helyzet. ázott a föld, túl gyakran önt ki a folyó. viszont 
tele van hallal: van itt minden a zsíros atlanti tokhaltól, az itteni vizek királyától a 
kecsegéig, a lazacig, a fogassüllőig, a csukáig, a harcsáig és a nagy marénáig. 
tavasszal rajokban jönnek a Finn-öbölbe a korjuskák (viaszlazacok). a vótok halász-
tak a folyóban, az öbölben és a tengerben, vízimadarakra vadásztak. begyűjtötték 
az erdő ajándékait. gombát, bogyót, gyógyfüvet. ezekből a füvekből főz teát 
Jekatyerina. nagyon aromás, erős és finom.

eladták azt, amit fogtak és gyűjtöttek. Fából készült kétárbócos hajókból álló 
flottájuk volt, eljutottak tallinnba, helsinkibe és szentpétervárra (régi nevén 
nyenbe). Fát is adtak el. Jól éltek.

a kommunisták először is elégették a vótok flottáját. Csak evezős csónakok-
kal mehettek halászni. de a vótok nem akartak földet művelni, nagy csoportok-
ban élni és csak a parti vizekben halászni. ekkor szenvedték el a represszió első 
hullámát. a vót falvak „kulák családjait” a kola-félszigetre, szibériába és az 
Urálba száműzték. sokan megszöktek. sokan meghaltak.

de az egész országot kivéreztette a kollektivizálás.
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a harmincas évek elején jött el ingriában a nemzeti újjászületés rövid idősza-
ka. Úgy döntött a szovjethatalom, hogy megmutatja, mennyire törődik az etnikai 
kisebbségek jogaival. lapok indultak, kulturális eseményeket engedélyeztek, is-
kolák nyíltak, nemcsak leningrádban, hanem a falvakban is.

– bár ezek valamilyen oknál fogva izsór iskolák voltak – mondja kuznyecova. 
– ilyen iskolát nyitottak a luudnica melletti faluban, krakoljéban. az izsór nyelv 
hasonlít a vótra, mindkettő finnugor, azzal a különbséggel, hogy a miénk inkább 
az észtre, az izsór pedig a karélra hasonlít. de a mi falvainkban így is folyéko-
nyan beszéltek öt nyelven: vótul, izsórul, oroszul, finnül és németül. egyszerűen 
arra jutottak hát a fiatalok, hogy divatba jött az izsór.

izsór tankönyveket írtak, a leningrádi néprajzi múzeumból pedig expedíciót 
indítottak, hogy dokumentálják az izsórok és a vótok kultúráját. izsór értelmisé-
giek léptek színre, és nyíltan kezdték szervezni a társadalmat.

– Úgy néz ki, mindezt azért tették, hogy később könnyebben be tudják mérni 
az elitünket – mondja keserűen olga konkova, az izsór társadalom mostani 
szentpétervári vezetője és kutatója.

mert hamar bekövetkezett a fordulat. a nagy tisztogatás az első körben pon-
tosan azokat söpörte el precízen, akik könyveket adtak ki, iskolákban tanítottak, 
lapokat szerkesztettek, aktivizálták a vótokat és az izsórokat. letartóztatták a 
néprajzi múzeum egész expedícióját. életbe lépett a rendelet, mely szerint tilos 
izsórul és vótul beszélni. emberek tűntek el.

– autókkal jöttek a falvakba a férfiakért – meséli kuznyecova. – aki beszállt, 
az már sosem került elő. nincs semmilyen dokumentum a perekről. valószínűleg 
rögtön agyonlőtték őket. nem tudjuk, hol vannak eltemetve.

az akkoriban készült hivatalos összeírás szerint mintegy ezren lehettek a vótok.
a deportálások is megkezdődtek. 1935-ben lépett életbe a rendelet a Leningrádi 

terület határsávjának megtisztításáról […], a kulák és szovjetellenes elemek eltávolításá-
ról.3 sok vót és izsór falu volt abban a sávban. a rendelet értelmében szétszórták 
az egész szovjetunió területén a vót „kulákokat és szovjetellenes elemeket”. 
Jekatyerina nagyapja, aki később a szépművészeti akadémia professzora lett, 
taskentbe került a családjával együtt. 

ez volt a vótokat sújtó represszió második hulláma. de az egész országot ki-
véreztette a nagy tisztogatás.

eltelt egy év, kettő, és kitört a háború. oroszország először Finnország, aztán 
németország ellen harcolt. miután a hitleristák elfoglalták luudnicát és a kör-
nyékbeli falvakat, minden „finn nyelvűt” Finnországba száműztek.

addigra már csak háromszázharminc lélek maradt.
Fölégették luudnicát.
a háború után oroszország a „finn nyelvűek” repatriálását követelte. a szám-

űzöttek egyharmada döntött úgy, hogy visszatér az országba. de miután szovjet 
területre értek, nem engedték meg nekik, hogy visszatérjenek a földjükre, hanem 
újabb száműzetés várt rájuk, szétszórták őket az ország egész területén, hogy mi-
nél messzebb legyenek a falujuktól.1953-ig zárt terület volt luudnica és a környé-
ke, a leningrádi határvidékhez tartozott. végtére is ellenség volt a finn nemzet.

3 o. konkova: Izsora. Ocserki isztoriji i kulturi, petyerburg, 2009, 94–101.
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ekkor sújtott le a vótokra a represszió harmadik hulláma. de az egész orszá-
got kivéreztette a háború és a sztálinizmus.

1953-ban meghalt sztálin. most váratlanul visszatérhettek luudnicába. akik 
még tudtak, volt hozzá erejük – visszatértek.

– a vótok neve a mi nyelvünkön maaväci, a föld emberei. ha egy nemzet kul-
túrájának gazdag szimbólumrendszere van, megőrzi az emlékezetet a diaszpóra. 
a mi esetünkben a realitás a legfontosabb. a föld. az, ami van – mondja Jekatye-
rina kuznyecova.

a szerencsések – Jefimovék családja is közéjük tartozik – megtalálták a házu-
kat, miután visszatértek luudnicába, mintha csak rájuk várt volna.

kezdődtek a hatvanas évek. levélben értesítették a nagy tisztogatásban el-
tűnt áldozatok családját arról, hogy rehabilitálták a nép egykori „ellenségeit”. ez 
így ment az egész országban. és pontosan ekkor söpört végig a vót falvakon a 
kitelepítés újabb hulláma. megint erőszakkal rángatták ki az embereket a házuk-
ból, és deportálták őket – csak azért, mert vótok.

talán ekkor alakult ki az idősebb nemzedékben az a meggyőződés, hogy a 
vót identitás önmagában is veszélyes. olyasvalami, amiért még akkor is represz-
szió járhat, amikor mások viszonylag nyugodtan élnek.

– minek írnánk be a „nemzetiség” rubrikájába, hogy vót? – mondogatták az 
idősebbek. – a végén még megint kitelepítenek minket.

itt pedig felbukkan ez a nő, szergej felesége, tatyjana.
és kérdezősködik.
és lelkesedik.
és nem tudja, hogy a tűzzel játszik.

szergej nem akarta, a fejét rázta. biztos aggódott.
tatyjana pedig eleinte csak hallgatta az énekeket, aztán kezdte felvenni őket. 

hogy ne vesszenek el. az emberek eleinte a történeteiket, a családi emlékeiket 
hozták neki, aztán a régi tárgyaikat is. hogy megőrizze őket.

talán azért bízták rá vót azonosságuk elemeit, mert meghatódtak attól, hogy 
tatyjana ilyen értékesnek látja őket. talán más okaik voltak. mindenesetre taty-
jana mindent összegyűjtött a fejében, a szívében, a szalagokon, Jefimovék ven-
dégszerető házában, és támadt egy ötlete: szergej, nyissunk múzeumot!

nem akarta szergej, a fejét rázta. mégis belement, és akcióba léptek. együtt.
1998-ban nyitották meg a múzeumot. nem segített nekik semmilyen intézmény. 

egyébként akkoriban kevesen tudták, hogy két óra alatt el lehet jutni szentpéter-
várról olyan világba, amely mintha az i. péter előtti korból maradt volna. ha hallott 
is valaki a vótokról, akkor is hajlamos volt azt hinni, hogy náluk már csak néhány 
öregasszony üldögél a ház mellett, kihalt a nyelv és a kultúra. milyen kultúra?

közben tatyjana sok éneket és történetet gyűjtött. Fényképezett, leírásokat 
készített, kiállításokat szervezett.

mintha nem is gondolt volna arra, hogy átok ül a vótok történetén.
Csak egyvalami aggasztotta Jefimovékat: a munkájukkal párhuzamosan foly-

tatódott a kikötő építése. és kiderült, hogy itt nem egyszerű kikötőt építenek, 
hanem promzonát, különleges státuszú ipari övezetet alakítanak ki, amely kivált-
ságokat élvez a helybeliekkel szemben. 
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az erdőket is kezdték irtani a környéken. gazdag üzletemberek jöttek, és 
telkeket vettek. Jefimovék a kingiszeppi körzet közigazgatásánál tiltakoztak 
levélben a törvénytelen erdőirtás ellen, luudnica lakói pedig nem akarták el-
adni a földjüket. ellenálltak. mintha a múzeum alapításával egyidejűleg fogal-
mazódott volna meg bennük az az elv, hogy meg kell őrizni ezt a vót világot. 
azt hinné az ember, hogy ebben nem nagyon találhatnak kivetnivalót a muze-
ológusok.

de a vótoknál ez sem így van.

hagyományos vót ételekkel rakták meg az asztalokat Jefimovék házánál. min-
denki népviseletben van. énekelnek, játszanak, táncolnak.

2000. július 16-án ünnepelték luudnica dokumentált létezésének ötszáz évét. 
ez volt a falu első vót ünnepe, három évvel a szentpétervár háromszáz éves 
fennállása alkalmából tervezett zajos ünnepségsorozat előtt. Így hangzik az év-
forduló jelszava: „kevesen vagyunk, de létezünk”.

– először mindig be kell bizonyítanunk, hogy létezünk – mondja Jekatyerina 
kuznyecova.

gyakran hallja azt a szemrehányást tatyjana, hogy csak kitalálják az egészet. 
nehéz lenne mindezt kitalálni.

amikor Jefimovék bemennek, és tájékoztatják a kikötő hivatalát arról, hogy 
ez a vótok és az izsórok földje, ezek a falvak e népek utolsó életterei, nagyon 
csodálkoznak a hivatalnokok. vótok? milyen vótok? semmit sem tudtak, amikor 
a promzonát tervezték. voltak alternatív helyszínek, de már választottak, vszjo, 
kész. tényleg nem volt ideális a környék, mert sziklás a part, megállás nélkül 
dolgoznak a kőtörők. remeg a föld, a faluban is hallani: bumm, bumm, bumm. 
egyre közelebb dübörög. mintha építési területen élnének.

de hát nem szabad mindenhol ásni, győzködik őket Jefimovék. vannak itt 
középkori temetőket rejtő ligetek. Csak a helyiek tudják, hol. meg kell védeni a 
temetőket. már krakolje falu egész területére kiterjesztették a promzonát. Úgy 
döntenek hát a vótok, hogy megmutatják, hol van a régi krakoljei temető. régé-
szeket kell küldeni, győzködik a hivatalnokokat. kerítsék el a területet, őrizzék 
meg a sírokat. Csak azt kéri a kikötő adminisztrációja, hogy pontosan jelöljék 
meg a helyet.

megjelölik.
hamarosan markolók érkeztek a ligetbe.
és mindent föltúrtak. eltelt pár nap – és vszjo, kész, nincsenek itt semmilyen 

sírok. ott már lehet építeni.

azt mondja Jekatyerina kuznyecova, hogy nagyon jellemző a temető története. 
ismer egy konzervátort, aki a szentpétervári seremetyev-palota felújításán dol-
gozott. talált a csapatával egy temetőt a péter előtti korszakból. elvileg felbecsül-
hetetlen érték, de kiadták a parancsot a hatóságok: megsemmisíteni.

– kevés nyom maradt – mondja kuznyecova. – még mindig kedves a szívük-
nek az a mítosz, hogy lakatlan mocsarakra épült szentpétervár. a szovjet kor-
szakban terjedt el ez a hiedelem, ma is ez a változat uralkodik a tankönyvekben. 
nemrég bukkantam erre a mondatra: „a középkorban vodszkaja pjatyinának 
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nevezték ezt a területet, de ez nem jelenti azt, hogy itt vótok éltek.” hát mi mást 
jelenthet? – kérdezi.

az viszont igaz, hogy ha ma valaki tudja, mit keressen, meg is találja.

akkor jött el a péter előtti történelmi korszak iránti érdeklődés reneszánsza, ami-
kor kitört a botrány a gazprom-székház építése miatt. 2006-ban valentyina mat-
vijenko szentpétervári kormányzó és a gazprom főnöke, alekszej miller pályá-
zatot írt ki az ohtában építendő toronyházra.

és kitört a vihar.
először is azért, mert toronyház. négyszáz méter magas épületet terveztek, 

ez lerombolta volna a városközpont építészeti arculatát. háromszáz évig volt 
kötelező az a szabály, hogy a házak magassága nem lépheti túl a huszonhárom 
métert, mert olyan magas a téli palota. ma negyvennyolc méter a határ. na de 
négyszáz méter? a város szívében, szemben a szmolnij székesegyház aranyozott 
hagymakupoláival? 

a másik kifogás a helyszínre vonatkozott. ohta a néva partján, a hasonló 
nevű mellékfolyó torkolatánál helyezkedik el, ez szentpétervár történelem előtti 
része. akkor tárultak fel a nyenschantz erőd romjai, amikor az épület alapját 
ásták. az erőd és luudnica falu története egyetlen elbeszélés két része, amely 
arról szól, amit három évszázadon át próbáltak elásni, de konokul újra meg újra 
napvilágra kerül, a legkínosabb pillanatokban.

ki gondolta volna, hogy egy fiatal nő, tatyjana viktorovna Jefimova ünnepet 
kezd szervezni a háza körül, amelyre évről évre többen jönnek el, méghozzá 
olyanok, akik azt állítják, hogy van valami közül a vótokhoz?

és ki gondolta volna, hogy a régi erőd romjainak kiásása a posztszovjet idő-
szak legnagyobb és legaktívabb tiltakozó mozgalmát indítja el, amely a politikai 
megosztottság fölött áll? azt mondja később borisz gladarjev szociológus, hogy 
oroszországban könnyebben szerveződnek tiltakozó társadalmi mozgalmak kö-
zös helyek, mint közös eszmék köré.4 és a gazprommal vívott harc a legjobb 
példa erre. 

mennek vállvetve a kommunisták és a liberálisok, az apolitikusok és a párt-
aktivisták. több ezer tüntetőből álló menetek vonulnak végig szentpétervár ut-
cáin. mit jelent az, hogy előkerült a város közepén a régmúlt, sőt az ősidők ilyen 
látványos nyoma? a helyi gazdasági lap főszerkesztő-helyettese felfedezi, hogy 
ingriai finn származású. embereket keres, papírok közt turkál: egyre több ingriai 
finn kerül elő. szervezni kezdik a helyi társadalmat az ohtai lelkészek, el vannak 
ragadtatva attól, hogy majd’ négyszáz éves a missziójuk. az izsór vezetők is fel-
veszik a fonalat: először őket telepítették ki a svédek. azt kérdezik egymástól a 
vótok, hogy ők valójában miért nem szerepelnek oroszország őshonos népei kö-
zött, egyébként is miért nem ismerték el soha a leningrádi területet az őshonos 
népek lakhelyének.

másfajta szemlélet kezd kialakulni szentpétervár eredetéről.

4 idézi a. yurchak: Aesthetic Politics in Saint Petersburg: Skyline in the Heart of Political Opposition, 
seattle, 2011, 4.
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*

konsztantyin zsukov a történelemelmélet felől közelíti meg ezeket a kérdéseket. 
azt javasolja, hogy ne az orosz államiság, hanem a régiók prizmáján át vizsgál-
juk oroszország történetét. amellett érvel, hogy ezeknek van identitásuk, nem 
lehet megfosztani őket egyéniségüktől, akkor sem, ha több hódító is váltotta egy-
mást az évszázadok során.

miért kellene 1703 májusától kezdeni a névai régió történetét? az izsórokkal 
és a vótokkal kellene kezdeni az elbeszélést, akik a középkor óta gazdálkodtak 
ezen a területen. igaz, nagy-novgorod uralma alá tartoztak a földjeik, azt pedig 
1478-ban a moszkvai nagyfejedelemséghez csatolták – de vajon hatott-e ez vala-
miképpen a régió jellegére? nem, azt a természeti környezet és a kereskedelmi 
útvonalak alakították. mindenekelőtt pedig a víz.

a néva évszázadokon át része volt a kereskedelmi útvonalnak – miért ne lett 
volna? nehéz szakasz volt, viszonylag keskeny vízi úttal, alattomos folyóküszö-
bökkel, keskeny mellékágakkal és olyan szakaszokkal, ahol vontatni kellett a ha-
jót. nem is lehetett megtenni ezt az utat a helyi lakosság segítsége nélkül. ezért 
zsukov szerint maga a földrajzi helyzet alakított ki olyan tulajdonságokat a 
névai régió lakóiban, mint az idegen nemzetek és kultúrák iránti nyitottság, a 
tolerancia és a vállalkozó szellem.5 

gazdag zsákmány volt az izsórok és a vótok földje, versengett érte oroszország 
és svédország. ingria lett svédország legfontosabb tengeren túli provinciája. 
hamar belekezdtek a kitelepítési akcióba. aki nem akarta elismerni, hogy a svéd 
király alattvalója, két hetet kapott arra, hogy elhagyja ezeket a földeket. adóked-
vezményt kaptak azok, akik felvették a lutheránus vallást. oroszországban nem 
várt rájuk semmi.

külföldieket is hoztak a svédek, annyi földet ígértek nekik, amennyit meg 
tudnak művelni. sok német és holland engedett a kísértésnek, de a svéd udvari 
emberek közül jöttek a legtöbben. az egyikük alakította ki azt a kertet, amelyet i. 
péter később nyárinak nevezett. ingria svéd kormányzóiból nagy hatalmú föld-
birtokosok lettek.

zajlott az élet a néva partján.
erődök sora védte ezt a fejlődő régiót. narva ma is oroszország határán van. 

Jamburg mai neve kingiszepp. koporje. keksholm. nöteburg. és végül nyen, 
vagyis a nyenschantz. a névai erőd.

– a mi nyenschantzunk – mondja elérzékenyülten ala.
de ő a kerületet, ohtát védő aktivista és szakértő. hol a lengyel történelem 

évszámaival dobálózik, hol puskint idézi, a kisujjában van a nyenschantz törté-
nete. elmeséli, hogyan indult növekedésnek az erőd körül nyen városa. hogyan 
fejlődött a kereskedelemnek és az alacsony adóknak köszönhetően (fát és gabo-
nát szállítottak nyugatra a néván). és hogyan nézhetett ki. Csatlakozik hozzá 
egy művész, ed Jakusin, aki festményeken is megjelenítette ezt a Xvii. századi 
nyent. a veduta hagyományaiba illeszkednek a képei: meleg színek palettája, 
idilli hangulat, az előtérbe helyezett alakok (széles szoknyás hölgyek) mögött 

5 k. zsukov: Isztorija Nyevszkovo Kraja, petyerburg, 2010. 12.-től.
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meredek tetejű emeletes házakból álló várost, templomtornyot és városházát lá-
tunk. holland kisvárosokra emlékeztet a látvány.

ed és ala tüntetésekre járt, a többiekkel együtt kiabálja: „ez a mi városunk!” 
most együtt megyünk ohtába.

átvágunk a művészetek terén és a mihajlovszkaja utcán.
– XiX. század, tiszta klasszicizmus. az épületek önmagukban nem különlege-

sek, de mindez együtt sajátos műegészt alkot. szentpétervár műalkotás. ezért fáj 
annyira, ha házakat rombolnak le – mondja ed a volán mögött.

a szent mihály-palota. a Fontanka.
– nézd csak, némelyik háztetőn megmaradtak a kémények. a szovjet korszak-

ban radiátorokat szereltek fel. aztán a blokád idején sokan megfagytak, mert nem 
működtek a radiátorok, kályha meg nem volt már. képzeld el, milyen lehetett ré-
gen szentpétervár, amikor szürkés füst borította.

átvágunk a lityejnij hídon. a néva fölött kékesszürkés-sárgás rózsaszín az ég.
– ez a fagytól van. Csak itt vannak ilyen fények. a péterváriak a szürke két és 

fél ezer árnyalatát különböztetik meg – mondja ed.
az arzenál rakpart. a kreszti börtön. Jobb oldalt, a néva jege fölött lebeg a 

magasban a szmolnij. beleolvadnak a kupolák a szürkés-lazacszínű háttérbe.
– Kraszota!6 – ale letekeri az ablakot, lefényképezi.
– abban a kis sárga házban pedig a nyenschantz egykori parancsnoka lakott. 

mögötte volt a gyümölcsös, ahol almafacsemetéket oltottak a városnak. amikor 
péter lett az uralkodó, innen vittek oltványokat a péterváriaknak.

– az a teáskanna ott szemben a tavalyi év tévedése. – ala egy döntött henger 
alakú hatalmas, csúf épületre mutat. – megérkezünk ohtába. a fő utcák most is 
nagyjából ott vannak, ahol a nyenschantz korában épültek.

arra a helyre érünk, ahol eltávolodik a körút a folyóparttól vagy kétszáz mé-
terre, átengedve a terepet egy hólepte térnek. messziről építési területnek nézné 
az ember, ahonnan levonultak télre: tele van púpokkal, gödrökkel. alapra emlé-
keztet az, ami kilátszik a földből. mindezt nagyjából három méter magas kék 
palánkkal kerítették el a folyótól.

– Íme a mi nyenschantzunk – mondja ed, olyasfajta hangon, mint nemrég 
ala. – ásatások folynak az erőd helyén. baloldalt állt a királyi mérleg, ott ítélke-
zett a döntőbíróság. mögötte a város: templom, iskola, városháza. távolabb pe-
dig a királyi serfőzde komlóskertjei.

Csípi az arcunkat a fagy. szikrázik a jég a néván. karnyújtásnyira van a 
szmolnij.

– és itt akart toronyházat építeni a gazprom.
láng alakú toronyházat.

még ha valóban ugyanabba az elbeszélésbe illeszkedik is nyenschantz és luud-
nica története, van egy fájdalmas különbség a kettő között.

luudnicában (még mindig) élnek emberek.
2001-ben még többen jönnek el a falu második ünnepére, mint az elsőre. 

ezúttal így hangzott a jelszó: „a kultúránk a gazdagságunk”.

6 gyönyörűség (orosz) (a ford.).
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luudnica jelen lévő lakói közül ötvenketten írják alá a petíciót, melyben ké-
rik, hogy fejezzék be a környéken az erdők irtását, mert ezek az ő történelmi 
emlékhelyeik. emellett énekelnek, táncolnak, megint zajlik az élet Jefimovék 
kertjében.

ez történt júliusban. tatyjana és szergej az egész nyarat luudnicában tölti. 
szeptember elején elmennek meglátogatni tatyjana mamáját, aki vepsze szárma-
zású. Üres marad a múzeumház.

szeptember 7-én füstöt látnak a szomszédok. Jefimovék háza fölött!
hívják a tűzoltókat, de nem oltanak: nem tudni, miből lett a tűz, lehet, hogy 

gáz ég? távolabb kell húzódni, adják ki az ukázt a tűzoltók, mert robbanhat!
elhúzódnak hát az emberek, és nézik, ahogy elemészti a tűz a három részből 

álló faházat, a nyári részt, a középső folyosót, a vót ruhákat, a régi hálókat, a 
konyhai edényeket, a könyveket, a fényképeket, melyeket tatyjana készített, és 
azokat is, amelyeket a falu lakói hoztak neki, a magnószalagokból álló nagy gyűj-
teményt, amelyben énekeket és történeteket örökített meg tatyjana, állnak és né-
zik, ahogy elnyeli a tűz Jefimovék házát, és leég a vótok első múzeuma. 

– akkor ismertük meg egymást – emlékszik vissza Jekatyerina kuznyecova. – 
tatyjana rögtön elkezdte gyűjteni a kiállítási tárgyakat a második múzeumhoz.

visszajön az anyjától, és már nincs házuk.
kingiszeppben laknak hát szergejjel. Új házat építenek luudnicában, a régi 

helyén. ezúttal kicsit, szerényet, nem hagyományosat, csak olyat, amilyenre telik 
azoknak, akik gombát és bogyókat szednek.

először a verandán gyűjtik a kiállítási tárgyakat. az nem sokáig elég. elterjed 
a hír, hogy leégett a vót múzeum, kezd kijárni a faluba a szentpétervári vót értel-
miség.

– odajártunk muzsikálni – magyarázza kuznyecova. – népzenét játszunk: én 
harmonikán és dudán, a férjem harmonikán és hegedűn, és még csatlakoznak 
hozzánk ketten-hárman-négyen. változó az együttes összetétele. egy nyelvész 
ismerősöm hozott össze tatyjanával koncert után. rögtön kitaláltuk, hogy vót 
nyelvtanfolyamot szervezünk. gyerekkorom óta tudok vótul, ezen a nyelven be-
szélt velem a nagyanyám. nálunk, otthon indítottuk a tanfolyamokat. nagyjából 
tízen jártak, akkor még nem volt Janyicska.

kicsit ijedten néz a szőke hajú Janyicska. még nem tud beszélni, de ha valaki 
négy nyelvet ért négyéves korában, akkor később kezd kommunikálni.

– Jekatyerina közben a vót meséket is összeírja és illusztrálja. vót és izsór la-
pot ad ki negyedévente, saját költségére. és ő készíti azokat a csodaszép tárgya-
kat, amelyekkel tele van a lakása.

– a férjemmel együtt csináljuk. ő is művész.
– ő is vót?
– nem tudjuk. Üldözték a családját. a nép ellenségének nyilvánították a 

nagyapját. ezért minden dokumentumot megsemmisítettek, és nem hozták szó-
ba többet a származásukat. még mindig van bennük némi bizonytalanság: ki 
tudja, nem ismétlődik-e meg? hisz akkor sem számított senki represszióra. 
szóval a férjem nem tudja, hogy kicsoda.
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a második vót múzeum létrehozása is olyan, mintha konok kitartással gyűjtö-
getnék a létezésük bizonyítékait.

egyre több lesz. megint hozzák a még megmaradt régi emlékeket. leadja va-
laki a legértékesebb kiállítási tárgyat: egy hagyományos vót hangszert, egy régi 
kantelét. már nem fér el a gyűjtemény Jefimovék új verandáján. 2005 októberé-
ben a szomszédaik, vlagyimir Filippov szergejevics és nagyezsda szergejevna 
kuznyecova a múzeum rendelkezésére bocsátják a házuk felét. a másik felét 
nyaralóknak adják ki, nem laknak ott.

még meggyőzőbb bizonyítékok a létezésre azok az emberek, akik tudják 
használni az összegyűjtött eszközöket. számtalan tanfolyamot és műhelyt tarta-
nak a múzeumban. hálót kötnek, hagyományos ételeket készítenek. az idősebb 
vót asszonyok tanítanak. a fiatalabbak elküldik a gyerekeiket.

és a legékesebb bizonyítékok – a vót ünnepek. évről évre többen lesznek, 
mert összegyűlnek a rokonok, a szimpatizánsok és a kutatók az egész környék-
ről, sőt még észtországból és Finnországból is jönnek. megkockáztathatjuk azt a 
kijelentést, hogy évente egyszer a világ minden vótja összegyűlik luudnicában, 
tatyjana múzeuma körül.

Jekatyerina közben szentpéterváron próbált hivatalos bizonyítékot szerezni a 
létezésre. történészi szakvéleményeket ír. igazolást szerez a néprajzi múzeumból 
arról, hogy a nép az nép. a nyelvtudományi intézetből pedig arról, hogy a nyelv 
az nyelv. sok utánjárás kell hozzá, de megkapja: pecsétekkel együtt, ez is fontos. 
benyújtja a leningrádi terület vezetésének, az elküldi az igazságügyi miniszté-
riumba. néhány év múlva sikerrel jár: fölírják a vótokat az oroszországban ősla-
kos népek listájára.

– annyi változott – értékeli ma a helyzetet keserűen Jekatyerina –, hogy most 
már nem tagadhatják hivatalosan a létezésünket.

2006-ban szergej és tatyjana megint elutazik a faluból. kulcsra zárják a házu-
kat és a szomszédoknál kialakított múzeumot.

éjszaka füstöt látnak a szomszédok.
ég a vót múzeum!
luudnica lakói most már nem várják meg azt, hogy hátrébb tereljék őket. az 

égő házhoz rohannak, viszik, ami a kezükbe kerül. Jönnek a tűzoltók. nagyon 
különös, mondják, a ház két része közti válaszfal gyulladt meg. nagyon gyorsan 
leég a múzeum. nem sok mindent sikerül megmenteni. odaveszett a régi kante-
le. hamu maradt belőle.

tatyjana Jefimova:
– legszívesebben a XiX. század közepén ébrednék fel, ezen a helyen, luud-

nicában. megnézném, hogyan éltek valójában itt az emberek. azt hiszem, akkor 
voltak igazán boldogok. eltörölték már a jobbágyságot, minden családnak volt 
saját háza. nyugodtan éltek és gyarapodtak a saját földjükön. és senki se zavarta 
őket. most már mindenfelől körülvesz minket a kikötő. Úgy érzem magam, 
mintha rezervátumban élnénk, amelyet mindjárt lezárnak. és akkor mindnyá-
junknak el kell mennünk innen.
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– elegünk van már az ünnepeitekből – mondják nekik a kingiszeppi hivatalno-
kok. – ezzel megalázzátok az orosz népet.

már nem szabad felvonni a vót zászlót az ünnepek alatt luudnicában. ezt 
most etnoszeparatizmusnak nevezik.

– mintha három falu el akarna szakadni oroszországtól – háborog Jekatyerina. 
miután leégett a második vót múzeum, valaki még megpróbált fölgyújtani 

két házat a faluban. állandóan járnak a nyakukra a vállalkozók az ajánlataikkal: 
adjátok el a földeteket, nem akartok átköltözni egy lenribai lakásba? építünk itt 
egy nagy utat, végig a falun, nem akartok utat? a vótok megmutatják a doku-
mentumokat, melyek szerint őslakosok. ezt nagy csodálkozással fogadják.

Jekatyerinának még van ereje harcolni. Össze akarja hozni a harmadik múze-
umot. azt találták ki Jefimovékkal, hogy vót település lenne egy tisztáson, az 
erdő szélén, a folyón túl, olyan helyen, amely pont jó ünnepségekre. kuznyecova 
levelet ír az izsór dmitrij harakkával. kéréssel fordulnak az ingriai őslakos nem-
zetekkel foglalkozó minden szervezethez: államiakhoz, kormányon kívüliekhez 
és külföldiekhez. Csak észtországból válaszolnak nekik. 

Ugyanakkor cikkek kezdenek megjelenni róluk a lapokban. „emlékezetünkbe 
kell idéznünk a »kártevő« kifejezést – hívják fel rájuk a figyelmet az újságírók. – 
az észtek által pénzelt kártevők az őslakos népek érdekében végzett tevékeny-
ség álcája alatt akarják leállítani a régió fejlődését. a vótok indiánokat akarnak 
csinálni magukból, pedig ők is városokban laknak, mint mindenki más. de hisz 
az jó, ha valaki vállalatot épít a leningrádi területen!” ekkor újságírók és tévések 
is járnak luudnicába. beszélgetnek tatyjanával, aztán anyagokat közölnek arról, 
hogy a vótok „ki akarják sajátítani maguknak a készleteket”.

azóta nem beszél újságírókkal tatyjana.
ellenőröket küldtek az izsórok szervezetére. Jekatyerinával nem csináltak 

semmit, mert megszületett már Janyicska.
egy idő után felhívja tatyjana.
– markolók jöttek a faluba. a házam felé tartanak. gyere ide!

ha luudnica falu és a nyenschantz erőd története egyetlen elbeszélés két része, 
akkor végül mindkettő belevész a látszatokba.

révbe jutottak a nyenschzantzcal. valentyina matvijenko 2010-ben váratla-
nul kihirdette, hogy máshol is föl lehet építeni a gazprom toronyházát. az erőd 
romjait pedig továbbra is magas, kék palánk veszi körül. sehol sem írták meg, mi 
van mögötte. nem tudni pontosan, mi történik ott, és milyen terveik vannak a 
feltárt romokkal. Ugyanakkor egyre több pletyka terjed. ha valaki megpróbálja 
kinyitni a kék kaput, kutya ugat a palánk mögött.

révbe jutottak azzal a múzeummal. aznap, amikor odaálltak a markolók 
tatyjana és szergej háza elé, nem akarták a földdel egyenlővé tenni, bár minden 
helyi lakos ettől félt. a kikötő vezetőségének utasítására belekezdtek a harmadik 
vót múzeum építésébe, és jól haladtak a munkával. a leégett múzeum helyén 
emelték, nem az erdő szélén, a tisztáson, ahol a luudnicaiak akarták.

miután fölépült a ház kőből és fából, elmentek. sosem került sor a múzeum 
hivatalos megnyitójára. Jekatyerina kuznyecova és más vótok töltötték meg ki-
állítási tárgyakkal. akadt egy nő, aki vállalta a gyűjtemény gondozását. tősgyö-
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keres luudnicai lakos, marina iljina. minden eshetőségre felkészülve a vótok már 
interneten is építik a harmadik múzeumukat. az internet nem ég el.

észtországba viszik a műveket, melyekkel tele van a szennaja tér közelében 
lévő lakás. Jekatyerina most ott tölti a családjával az év nagy részét. a vótokat 
bemutató kiállítást készíti elő a narvai várban.

Jefimovék végleg elköltöztek luudnicából. most a vepszéknél laknak, 
tatyjana anyjának a földjén. nem akarják, hogy telefonáljanak, írjanak nekik.

tatyjana kétszer került kórházba. a szívével volt baj.
már nem járnak luudnicába, a vótok ünnepére.

pálFalvi laJos fordítása 

m a t e U s z  m a r C z e W s k i

Fehéroroszország kerek tavai
Lehúz a mocsár

valjancsin akudovics élő szentre emlékeztet. hallgatják, és olvassák a szövegeit. 
aki találkozott vele, határtalan tisztelettel beszél róla. lehet, hogy a cigaretta 
miatt van. amikor dohányzik, fehér füst terjeng körülötte. minszkben az „első 
fehérorosz posztmodernistának” nevezik. a kilencvenes években egy teljesen új 
stílusú verset publikált: senki nem írt így itt előtte, és ez az elnevezés, amely tu-
lajdonképpen ironikus, rá is ragadt. talán az irónia volt az egyetlen mód arra, 
hogy megszelídítse a határtalan tudását.

Fiatal korában kiváló sportoló volt. síelt, meghódította a csúcsokat. még a 
szovjetunió sportmestere címet is megkapta. alacsony, szakállas, erős testfelépí-
tésű, egy kicsit favágóra emlékeztet. barátságos, ugyanakkor szigorú is.

szviszlacsban nőtt fel. szviszlacsban a trasianka nyelvet használták. nehéz len-
ne azt mondani, hogy teljes értékű, önálló nyelv, mert kizárólag belorusz és orosz 
szerkezeteket használ. olyan, mint egyszerre beszélni fehéroroszul és oroszul. egy 
kicsit olyan, mintha eldobnánk a fehérorosz nyelvet, de a valóságban mégsem.  
a trasianka a nyelvek között létezik: benne tükröződik vissza a fehéroroszok geo-
politikai elhelyezkedésének lényege. sőt mi több: élő formaként a körülmények-
hez alkalmazkodik, és az orosz szavak és belorusz szerkezetek keverékébe belesző 
szavakat a jiddisből is. ehhez jönnek még a lengyel és a német szavak. vissza-
tükröződik benne a régió egész, bonyolult történelme. és, ha ez még nem lenne 


