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Schmidt Éva áldott emlékének

Ennek az útnak két évtizedes előzményei vannak az életemben: az 1993-as pol-
nováti medvetor volt a nyitánya, ezt követte egy film- és egy folklórfesztivál, ahol 
még mindig csak tolmácsoltam, filmforgatások az udmurtok, a baskirok, a hantik 
és manysik között, ahol szerkesztő-riporter voltam, majd ’98-ban kezdetét vették 
önálló kutató- és gyűjtőútjaim, aztán előadásaim, publikációim, konferencia-
részvételeim, kiállításaim. Minden foglalkoztat, ami az obi-ugor emberek hagyo-
mányos élete volt, minél kisebb településre jutottam el, annál boldogabb voltam, 
és minél inkább beleláttam a felszíni jelenségek mélységi magyarázatába, annál 
türelmetlenebbül akartam még többet megtudni, még alaposabban megérteni. 
Mi az, ami összeköt, mi az, ami nem? Mi az egyedi, mi a csoport jellemzője? Mi a 
helyi, mi az areális? Mi a hanti és mi a manysi? Minden manysi vogul-e, ahogy a 
mai tudományos szóhasználat sugallja? Mert akárhol jártam is, a szívem csücske 
azok maradtak, akiket ma manysinak, a XX. század közepéig vogulnak nevezünk, 
és akik – szilárd, tapasztalati alapon is nyugvó meggyőződésem – a legközelebbi 
nyelvrokonaink. Ez a nézet nálunk ma nem divat, csakhogy az mit sem változtat a 
tudományos tényeken. A manysik a legközelebbi nyelvrokonaink, noha alig akad 
olyan manysi szó, amelyben nyelvtörténeti tudás nélkül felismerhető a magyar 
megfelelője. Ez a nyelvrokonság nem olyan nyilvánvaló, mint pl. a csehé a szlo-
vákkal, az olaszé a spanyollal, az angolé a némettel stb. Nem is ez a nagy kérdés 
azonban, hanem hogy a nyelvrokonság vérrokonság-e. Ámbár ez is felemás ok 
az izgalomra, hisz az embernek van vérrokona és szerzett rokona, közeli és távoli 
rokona, sőt többeknek kedvelt és akkor-lássam-mikor-a-hátam-közepét-rokona 
is. Ráadásul és szerencsére az emberiség nem ebtenyészet, hogy a fajtisztaság 
lehessen a mérce: mindnyájunk ősei keveredtek, mindnyájunk valamelyik ős-
anyját megerőszakolta az ellenség, és nem utolsósorban mindnyájan – nagyon-
nagyon sok, végeláthatatlanul sok nemzedékkel ezelőtt, még a csoportházasság 
korában talán – Afrikából keltünk útra. A manysik tehát önmagukért érdekesek, 
akár az összes többi nép, ám vannak olyan speciális kérdések, amelyek a nyelv-
rokonság okán csak nyelvrokonokra vonatkozhatnak.

A szűken értelmezett családtörténeti kutatás azonban nem kapcsolódik a 
nyelvrokonság problémaköréhez. Egyik módszere az írott források összegyűj-
tése; ezt másfél évtized óta végzem az obi-ugorok mai és egykori lakhelyének 
iratanyagát őrző levéltárakban és anyakönyvi hivatalokban (Tobolszkban, Tyu-
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menyban, Hanti-Manszijszkban, Oktyabrszkojéban, Berjozovóban, Szalehard-
ban, Sziktivkarban, Permben). Fontos a rájuk vonatkozó történelmi, néprajzi, 
demográfiai, antropológiai szakirodalom. Forrás lehet az epikus, esetenként a 
lírai folklór (a hősénekek, ill. a sorsénekek), a korábbi terepkutatók munkás-
sága, beleértve kéziratos hagyatékukat is (pl. Reguly Antalé mindkét obi-ugor 
népre vonatkozóan, Munkácsi Bernáté és Pápai Károlyé a manysik, Jankó Já-
nosé és Pápay Józsefé a hantik esetében). Magától értetődően nemcsak a ha-
zai, hanem a külföldi (adott esetben elsősorban az orosz, finn, észt és német) 
terepkutatók publikációi is lényegesek.

A másik módszer szóbeli, ez az ún. életút-interjú. Végigkérdezni az adatköz-
lőtől a saját életét, a szüleiét, a nagyszüleiét, persze bizonyos csomópontokra 
fókuszálva, hiszen mindig vannak a többinél fontosabb témakörök, s ezeknek a 
túlnyomó része, ha jól készül föl az ember, előre tudható. Aztán menet közben 
persze úgy jár, ahogy én: arra kellett felfigyelnem például, hogy szinte minden 
családban döbbenetesen sok a nem természetes haláleset. Így a nem politikai 
okú tragédiák rubrika utólag egészítette ki az előre tervezett összesítéseket:

Mi történt a családtagokkal a húszas-harmincas évek terrorja során?
Milyen veszteségeket okozott a családnak a második világháború, ame-

lyet Oroszországban Nagy Honvédő Háborúnak neveznek?
Érintette-e a családot az ötvenes évek terrorja?
Milyenek az interjúalany tapasztalatai az internátusról, vagyis a bentlaká-

sos iskoláról, ahonnan jó, ha a téli meg a nyári szünidőre hazakerül a gyerek?
Érintette-e a családot a kolhoznagyobbításnak nevezett falurombolás?
Használja-e manysi anyanyelvét a gyerekeivel való érintkezésben? És 

egyébként?
Ismeri-e, gyakorolja-e ősei pogány hitét?
Ezek a csomópontok. Mellékesen (mert a végkövetkeztetés szempontjából 

mindegy) kérdések firtatták a megismerkedés és a családalapítás körülmé nyeit 
– lányszöktetés volt-e, vagy az illendőbb, ám a nőár-adás történelmi szokása 
miatt gyakran megvalósíthatatlan tárgyalásos lánykérés és lakodalom. Szintén 
utólag került a kérdések közé, hogy az új család mennyire tartja hosszú távon 
a kapcsolatot a feleség rokonságával – arra figyeltünk fel ugyanis, hogy meg-
lepően gyakran semennyire. A  kérdések zöme láthatóan elsősorban annak 
az összetevőit vizsgálja, van-e esély a statisztikák szerint állítólag növekvő 
lélekszámú manysik megmaradására. Másként fogalmazva, akik manysiként 
vannak nyilvántartva, manysik-e tudatilag, nyelvileg, kulturálisan. Azaz milyen 
stádiumban van a manysik kihalása, átalakulása olyan területi csoporttá, amely 
anyanyelveként az államnyelvet, vagyis az oroszt beszéli, és a környező egyéb 
csoportoktól csak apróbb nyelvi sajátosságai, egyedi színezetű népi kultúrája, 
pár „furcsa” szokása, esetleg étkezési vagy lakberendezési preferenciái külön-
böztetik meg. Mint mondjuk Magyarországon a kunokat, a jászokat, a palócokat.

Az interjúzást egy másik feladat egészítette ki, és ez adta meg a kutatóút 
rendezőelvét is. Meghatalmaztak, hogy a Budapesti Orvosszakértői Intézet 
DNS-laboratóriuma számára „magyar–manysi őstörténeti kutatás céljából” 
„vegye[m] le a kutatásban önkéntesen részt vevő személyektől a szájnyálkahár-
tya-mintákat Whatman OmniSwab mintavevő eszközzel, és borítékokban szál-
lítsa[m] Magyarországra az ISZKI Budapesti Orvosszakértői Intézet DNS-labo-
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ratóriumába. A  minták név nélkül, kódoltan lesznek feldolgozva. Személyes 
adatok illetéktelen személyekhez nem kerülnek ki.” Mintát csak olyan manysi 
férfitól volt szabad vennem, aki ugyanazt a családnevet viseli, mint apja és apai 
nagyapja, ugyanis a laboratórium férfiági vizsgálatra készült.

Ez a kettős feladat férfi kollégát kívánt, több okból is. Egyrészt már egy 
évtizede figyelmeztettek a manysi tudósok, hogy külföldi nő lévén eszembe ne 
jusson egyedül járni a falvakat, ahol igen magas a munkanélküliség, a vele járó 
alkoholizmus, s  következményükként rossz a közbiztonság. Másrészt manysi 
férfiaktól kellett mintát venni, akiket a hagyományos etikett szerint (idegen) nő 
igazából meg sem szólíthat. A munka során többszörösen igazolódott, hogy 
helyesen döntöttem, mikor felkértem egy permi újságíró barátomat, Jan Kun-
turt (írói név), aki egyebek mellett szintén a vogulok kutatásával foglalkozik, 
legyen a munkatársam. Ezúton is köszönöm, hogy velem tartott.

A  három hónapos kutatóút permi levéltári gyűjtőmunkával kezdődött 
(a  mára teljesen asszimilálódott nyugati manysi csoport iratanyaga közigaz-
gatás-történeti okok miatt ott található), és ugyancsak Permben, azaz az Urál 
európai oldalán végződött, itthon és a neten föllelhetetlen könyvek, cikkek és 
térképek digitalizáltatásával.

Maga a terepmunka két Nyugat-Szibériában töltött hónapot ölelt föl, és első 
állomása a Hanti-Manysi Autonóm Körzet fővárosa, az Irtisnek az Obba torkolá-
sa közelében fekvő Hanti-Manszijszk volt. Ez a város mint a terület közigazga-
tási és kulturális központja természetesen vegyes lakosságú, és mind a hanti, 
mind a manysi kisebbséget főleg értelmiségi nők képviselik, akik elsősorban a 
tudományos és kulturális intézményekben (egyetem, szerkesztőségek, színház, 
múzeumok), másodsorban a közigazgatásban (Duma, kormányzat) dolgoznak. 
Az is magától értetődő, hogy a manysik az általuk lakott terület legkülönbözőbb 
pontjairól kerültek a fővárosba, így már itt is több manysi csoport képviselőivel 
dolgoztunk, főleg közép-szoszvaiakkal és ljapiniakkal, de találtunk egy-egy 
kondai és elhantisodott felső-szoszvai manysi adatközlőt is. Természetesen az 
életút-interjúk és a genetikai mintát adók névsora itt és az összes többi gyűjtési 
állomáson csak részben fedi egymást.

Míg Hanti-Manszijszkban jól elboldogultunk a feladattal a magunk ismeret-
ségi köreit mozgósítva, következő állomásunkon, egy Kis-Ob menti nagyközség-
ben, Nyizsnyije Narikariban befogadó családomra, manysi „keresztanyám” tekin-
télyére hagyatkoztunk. Ennek köszönhetően itt és a közeli Peregrjobnojéban 8 
genetikai mintával és 13 életút-interjúval gyarapodtunk a mára 11 beszélőt (és 
sok nyelvelhagyót) számláló obi-manysi nyelvjárási csoport képviselőiből. Befo-
gadó családom mellett a legmélyebb benyomást egy peregrjobnojei férfi gya-
korolt rám, aki autodidaktaként építészmérnöki színvonalon tervez és épít s. k., 
meg egy manysi férfihoz feleségül ment kalmük nő, a terror idején odatelepített 
kalmükök leszármazottja. Lakásuk semmihez sem hasonlítható elegye az iszlám 
és a pogány manysi hitvilág követelményei által diktált téralakításnak.

Narikaritól kezdve a munkaszervezés fő irányítójává a közlekedési lehető-
ségek szűkülése vált, erősen apadtak a folyók, igyekeznünk kellett, hogy még 
viszonylag olcsón, vagyis hajóval juthassunk el Szaranpaulba, a Ljapin felső fo-
lyásához. Nem sikerült, mert egyik legkedvesebb hanti-manszijszki ismerősö-
met gyász érte, sietett haza Szoszvába, a szülőfalujába, és hívott, mi is vegyünk 
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részt legalább a kilencednapi megemlékezésen. Így csak Szoszváig mentünk 
hajón, gyűjtöttünk néhány genetikai mintát, csináltunk pár életút-interjút, részt 
vettünk a megemlékezésen, ám a Ljapin menti Szaranpaulba már repülővel 
érkeztünk. Az özönvíz előtti AN–2 szó szerint értendően fapados járat volt: ülé-
sül két deszkalóca szolgált a gép hosszában, egy fémvázas szék a pilótafülke 
ajtaját támasztotta be, egy férfi pedig valami zsákon kuporgott.

Szaranpaul, ez a ’zürjénfalvá’-nak fordítható nevű település az Izsma menti 
réntartó zürjének (belső nevükön komik) keletre irányuló XIX. századi mig-
rációjának a következményeként keletkezett, és utunk egyik legsikeresebb 
állomása volt. Talán itt érzékelhető leginkább, milyen természetes az egymás 
mellett élő népek keveredése: nem-
egyszer kaptunk olyan figyelmezte-
tést, hogy X családot nem érdemes 
felkeresnünk, mert „igazából nyenye-
cek, csak manysinak vannak beírva”. 
Utunk során először, de nem utoljára 
az adminisztrációban, amely kb. a 
polgármesteri hivatalnak felel meg, 
kijegyzetelhettem a háztartásköny-
vekből a manysikat, sőt fénymáso-
lásra kölcsönkaphattam a település 
térképét is. Majd a térképmásolatra 
rávezettem a háztartáskönyvekből ki-
szűrt és életkoruk szerint rangsorolt 
potenciális partnereinket, így alakult 
ki a munka ésszerű sorrendje. Hiszen az nyilvánvaló, hogy ha egy családnévnek 
több viselője él a faluban, a legidősebbel célszerű életút-interjút csinálni, mert 
az ő emlékezete visz legmesszebbre az időben.

Két itteni férfi hagyta a legmélyebb nyomot az emlékezetemben. Az egyikük 
egy szikár, pehelysúlyú, aprócska öreg rénpásztor, aki megható lelkesedéssel 
mutogatta végig a lányáék háromszobás lakását, mely már az ő otthona is, s még 
mindig csodálkozott a fürdőszobán, a folyó vizes konyhán, meg hogy a vécében a 
lányáék egy fadobozban homokot tartanak a macska számára. Nem csoda: kései 
nyugdíjazása után alig két éve költözött le a faluba, az Urálban pedig, ahol kúp-
sátorban élt egész életében, a macska maga döntött, melyik fűcsomót tiszteli meg.

A  másik férfi egy nyugalmazott tűzoltó volt. Olyan rendíthetetlen bizton-
ság áradt belőle, annyi szeretettel beszélt a családjáról, hogy igazán meg 
sem lepődtem, mikor kiderült: hetedíziglen tudja a felmenőit, egyetlenként 
az interjúalanyaink közül. A beszédmódja maga volt a hagyományőrzés: halk 
hangon, szinte zenei dallamossággal, egy elbeszélő költemény ritmikájával 
sorolta apai és anyai ősei történetét. Utóbb egy folklórgyűjteményből jöttem 
rá: apja a Ljapin menti mesemondók legjobbjai közé tartozott. Ám a kutatóút 
számomra legjelentősebb sikerének forrása a felesége volt, aki, mint a beszél-
getés során kiderült, Reguly Antal egyik legfontosabb adatközlőjének, Alekszej 
„Bogatij” (azaz ’gazdag’) Hozumovnak a dédunokája. Az asszony emlékezete, 
családtörténeti tudása semmivel sem maradt el a férjéé mögött. Arra is felhívta 
a figyelmünket, dédapja sírja még áll, gazdagsága jeleként fémfejű rénösztöke 

A ház védőszellemének  
minden évben új ruha jár
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nyugszik a többinél magasabb, cirbolyafenyőből rótt sírházikó tetején. Másnap 
a család csónakján sírlátogatásra indulhattunk az ősök falujába. Betértünk egy 
ottani rokonhoz, vele együtt keltünk át a túlpartra, ahol egy aprócska patak 
torkolatától gyalog folytattuk utunkat hónaljig érő fűben az erdei temető felé. 
Megrendülten, hálatelt szívvel álltam annak az embernek a sírjánál, akinek a 
tudása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Reguly XIX. sz. közepi Urál-térképe 
a néprajzi és földrajzi ismeretek mai napig kikezdhetetlen tárháza.

A munkánkat Szoszvába visszatérve folytattuk. A  legmegrázóbb tapaszta-
lataink ehhez az 1930-ban mesterségesen létrehozott településhez fűződnek. 
Sorozatosan dolgoztunk olyan emberekkel, akiknek az életét borzalmas családi 
tragédiák árnyékolták be.

Az egyik napunk különösen iszonyú volt: reggel egy olyan családnál kezd-
tünk, amelyiknek a házát nyár elején másodszor gyújtották föl; az első tűzvész 
két kisgyermeküket pusztította el, a másodikban csak a véletlennek köszönhe-
tő, hogy utolsó élő gyermekük nem esett áldozatául. Az asszony beteg, a férfi 
közmunkás (erre a témára még visszatérek).

A  következő ház volt a legsivárabb, amit az út során láttunk: egy három 
helyiségből álló épületben két rozsdás vaságy meg egy asztal. A kisgyereken 
azonban új, divatos ruhácska.

A harmadik házban egyetlen öreg férfit találtunk, utóbb kiderült, sokkal fiata-
labb, mint gondolná az ember. A felesége dolgozik, ő éjszakai műszakból nem-
rég jött meg. A falon fényképek a két lányukról. A nagyobb tavalyelőtt, érettségi 
utáni nyáron csoportos nemi erőszakba halt bele. A kisebbik idén érettségizett…

Aznap már nem bírtunk dolgozni. Ám hiába, este egyik új ismerősünk, mi-
kor véletlenül összetalálkoztunk, a teljes kétségbeesés szélén mondta el alko-
holba fojtott feszültsége okát: sógornője a nyár elején pusztult el, kíméletlen, 
iszonyatosan kegyetlen módon véghezvitt nemi erőszak áldozata lett, amelyet 
egyetlen fiatal nyakába varrt a csoport, és most attól lehet tartani, őt is fölmen-
tik. Ez a csecsen háborút megjárt hivatásos fegyverviselő, aki a feleségét kímé-
lendő két hónapja maga ment el a hullaházba a halottat azonosítani, azóta nem 
bír aludni, nem bír alkohol nélkül meglenni egy percre sem, minden porcikája 
bosszúért kiált, hiába tudja, hogy nem szabad…

A  faluban többször láttam száguldozni egy csillogó-villogó terepjárót bo-
rotvált fejű, feketében feszítő, napszemüveges fiatalemberekkel. Mellőlük 
időnként dekoratív hölgyikék vetettek rám unott pillantásokat. Egyszer az egyik 
boltban találkoztunk: sört vettek. Töméntelen sört.

A  boltok külön téma. És itt érünk vissza a közmunkához. A  rendszer a 
következő: a  falunak van egy nagyvállalkozója. Övé a halfeldolgozó. Ő kapja 
meg az adminisztrációtól a közmunka állami támogatását, ezért kegyeskedik 
alkalmazni a hozzá közmunkára irányított munkanélkülieket. Ám a munkabért 
nem pénzben adja ki, hanem kuponokban. Mely kuponokat egyetlen boltban 
lehet csak beváltani, amely a nagyvállalkozóé. Szaranpaulból visszaérkezésünk 
másnapján véletlenül ebbe a boltba mentem be, és örömmel fedeztem föl 
a kedvenc fagyasztott zöldségkeverékemet a hűtőpultban. Előkészítettem a 
hatvanvalahány rubelt. „Száznegyvenegy rubel” – jelentette ki az eladó. „Akkor 
tartsa meg magának!” – robbant ki belőlem a felháborodás, amit csak napok 
múlva váltott fel a heurisztikus öröm, amikor végre kiderült, ki is a tulajdonosa 
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a boltnak, amelybe soha többé nem tettem be a lábam. De akkor már legalább 
értettem a rendszert.

Ám igazán akkor értettem meg, amikor egyik ismerősünk elbeszélte a falu 
alapításának történetét. Ez a folyó- és partszakasz eredetileg a Szoszva középső 
folyásának egyik legszentebb helye volt: az örvénylő vizek alatt időnként meg-
jelent az Alsó Világ Ura. Egyszer harcra kelt vele egy hatalmas madár, amely a 
karma közé kapta, kiemelte a vízből, úgy hurcolta minél messzebb, hogy az 
emberek csónakjaikon nyugodtan haladhassanak át ezen a szakaszon is. Az Alsó 
Világ Urának hosszú farka azonban a földet érte, hosszú árkot vájt a partba (azóta 
is szakadozik, omlik), s addig forgolódott, addig kapálózott, míg kiszakította ma-
gát a hatalmas madár karmai közül. 
Ahol földet ért, ma tó van. Csakhogy 
amikor a Fehér Cár uralmát felváltotta 
a Vörös Cáré, akkor erre a helyre úgy-
nevezett Kultbázát telepítettek, köréje 
meg házakat építettek, ahová a taj-
ga mélyéből beköltöztették az addig 
családonként vagy aprófalvakban élő 
manysikat. Kultbáza–Kulbáza: a many-
si fül úgy hallotta az ismeretlen szót, 
ahogy az neki értelmes volt. Márpedig 
ha szent helyre emberi települést épí-
tenek, annak nem lehet más a neve, 
mint Az Alvilág Urának Bázisa…

Felkerestük a temetőben a legismertebb manysi képzőművész, a maga ko-
rában nemzetközi hírű Pjotr Seskin sírját. Szobrait, grafikáit két helyen is láttuk, 
a szoszvai múzeumban, majd utunk végén a berjozovóiban; emlékét idéztük 
szülőfalujában, Lombovozsban is, a sírját azonban csak baráti segítséggel ta-
láltuk meg. Hisz ki gondolta volna, hogy ezt a manysi őstehetséget, egy many-
si fejedelmi család leszármazottját orosz, sőt szovjet módra temették! Előbb 
csillagos végű betonvas gúlát állítottak földbe süllyesztett koporsója fölött a 
halomsírjára, utóbb ezt is megbolygatták egy vízszintes meg egy függőleges 
márványlap kedvéért, amelyről folyton leválik a felirat meg a zománctábla-
fotó… Pedig körös-körül ott a sok manysi sír: az örökké fagyott földre leteszik 
a koporsót, fölé gerendából, deszkafedéllel sírházikót emelnek kis ajtócskával, 
amit ki lehet venni, oda lehet tenni a megemlékezés gőzölgő ételét, párolgó 
italát, füstölgő cigarettáját… Hadd örüljön a Lélek, hogy emlékeznek rá a roko-
nok. A Léleké a gőz, a pára, a füst, az emlékező emberé a többi.

Néhány apróbb falu, Lombovozs, Kimkjaszuj, majd Szartinja után Igrim volt a 
következő tartós állomásunk. Ez a városka a kőolajnak köszönheti mai állapotát, 
holott az első kutak már ki is apadtak azóta. Szabályos, egymást derékszögben 
metsző utcái, földszintes-egyemeletes házacskái békés nyugalmat, álló időt su-
gallnak. „Magyarországról? – kérdez vissza a jó ötvenes hölgy, a számítástech-
nikai bolt eladója. – Egyszer már volt egy magyar vevőm. Éva… Schmidt Éva. 
Nagyon kedves nő volt. A  meghívásunkat is elfogadta, eljött hozzánk ebédre. 
Maga is a hantikat kutatja?” Példás, körültekintő kiszolgálásban részesülök Évá-
nak köszönhetően. Segített, mint már annyiszor. Ám attól még az adminisztráció 

Harangjáték gázpalackokból



Berek

42

nyilvántartása tele van tévedésekkel, a kétlakásos ház 3. számú lakásában laknak 
X-ék, Y már vagy 5 éve halott, Z kemény alkoholista, jobb, ha be sem kopogok 
hozzá. Kádár Iván Lászlovicsnak is csak a feleségétől tudjuk meg, hogy néhai 
apósa kárpátaljai volt, aki manysi nőt vett feleségül. Aztán megtörik a jég, jönnek 
az adatközlők, végül csónakos is akad, aki kivisz Anyejevába, színtiszta manysi 
falu, mutatóba egy-két benősült orosszal. A nyugdíjas manysi felcser agglegény, 
egyszobás kis házában ragyogó tisztaság, minden a helyén elvágólag, kedves, 
okos, a szerénysége az egeket veri, pironkodva vallja be, hogy bizony nemegy-
szer szülést kellett levezetnie, pedig azt a felcsertanoncoknak nem tanítják. Bez-
zeg a falu túlsó végén! Hatalmas emeletes faház, akkora terek, mint egy békebeli 
budai villában, kisebb-nagyobb gyerekek, a technika minden vívmánya, internet-
tel bezárólag, nagyhangú családfő. Értelmes, határozott üzletember, de hagyo-
mánytisztelő: elfogadja, sőt élvezi a kor adta tárgyi világ lehetőségeit, de közben 
alaposan elmagyarázza, szent helyen mit szabad, mit nem. A  lánya az előző 
tanévben pár hónapig Budapesten, a Balassi Intézetben tanult, most szerelmes 
és inkább hagyja az egészet, nem tanul, férjhez megy Délnyugat-Oroszországba.

Hajnali hajóval irány Vanzetur, olyan korán érünk oda, hogy vagy másfél 
órát kell várni, míg élet költözik az adminisztráció épületébe, amelyet az orvosi 
rendelővel használnak felesben. A bizalmi (itt nem polgármester van, hanem 
annál kisebb hatalommal felruházott, ám igen nagy határozottsággal megál-
dott hölgy, egy kitelepített család leszármazottja) villámsebességgel látja át a 
helyzetet, mire megisszuk a felkínált teát, már jönnek is sorban a manysi fér-
fiak, csak győzzük. Most először szembesülünk a ténnyel, milyen sokan jártak 
a manysik közül kisegítő iskolába. Mire végzünk, már mehetünk is ebédelni 
az iskolába, ne mulasszuk el megnézni az iskola néprajzi gyűjteményét, utána 
jön értünk a csónakos, aki majd elvisz Sajtankába. Jön is: egy ütött-kopott 
Zsigulihoz utánfutóként odakötött kerekes szállítótargoncán a motorcsónak. 
Foglaljunk helyet. Benne, a  csónakban. Így gördülünk végig a falun, majd a 
magas partról le a Szoszvához, a Zsiga vízbe tolja a motorcsónakot, indulunk.

Másnap pedig Berjozovó, a cárok idején az egész manysi terület fővárosa, 
ahová Nagy Péter és utódai száműzték a nemkívánatos elemeket Menysikov 
hercegtől Trockijig… Ma nagyközségként továbbra is városias település, amely 
nem ismeri fel sem csodálatos műemléki fahídjának, sem a gyönyörűen fara-
gott hajdani „bennszülött-kórház” állami tulajdonban tartásának a hihetetlen 
fontosságát. Igaz, régészek ásnak a hajdani hatalmasságok lakóházainál, ám 
a vár maradványait nagy eséllyel már kiharapta a Szoszva a partból. Nagy él-
mény a találkozás tudós manysi és orosz ismerőseimmel, de adatközlő alig: ki 
anyai ágról viseli családnevét, ki börtönben ül… A városias lét a manysik közül 
kevesek igénye. Egynapos kitérő Tegibe, egy interjú az eredmény. Már csak a 
visszaút van hátra, gyűjtőmunkánk véget ért.

Most a feldolgozás van soron. A  genetikusok már a 60 genetikai minta 
elemzésének vége felé járnak, következhet az adatok értékelése. Én sorban 
hallgatom és jegyzetelem a 72 hanganyagból álló adatbázis interjúit. Ezt nem 
lehet gépesíteni, egy óra alatt legföljebb 10 percnyi hangfelvétel lejegyzését tu-
dom elvégezni, ami olyan koncentrációt igényel, hogy csak napi pár órát bírok 
belőle. Így végkövetkeztetésekkel még sokáig nem szolgálhatok, egyelőre csak 
semmi jóval nem biztató sejtéseim vannak.

A cikk fotóinak szerzője Jan Kuntur


