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Hagyományos tuva sámán szertartás, magyar archaikus 

imádságokkal Mária énekekkel. Oiun Adigzsi See-Oglu 

Tuva Sámán és Kanalas Éva Magyar énekes, hangkutató 

közös előadása és szertartása! 

Vetítés az expedíción dokumentált filmfelvételekből: A sámán szerepe a 

tuva családok mindennapi életében: halottbúcsúztató, természetben tartott 

áldozati, valamint lakástisztító szertartások alkalmával. 

Kanalas Éva énekes gyűjtő, samanizmuskutató hat hónapot töltött Dél-

Szibériában a Jenyiszej forrása mentén fekvő Tuva Köztársaságban, ahol 

egyedülálló filmfelvételeket készített Oiun Adigzsi See -Oglu tuva gyógyító 

sámán mindennapi munkájáról. Barátjáról nem sejtette, hogy a turáni 

fennsíkon,  Arzsan 2 régészeti lelőhelyen felveszi sámánruháját, tolldíszét és 

ősei hagyományával áldozati szertartást mutat be a Szkíta fejedelmi pár 

sírja előtt. 

S ahogy az a magyar népmeséinkben is írva van, a tuva sámán csak a 

hetedik évben mutatta meg magát. 7. és 49. napi halottbúcsúztató, 

lakástisztító szertartásokon, sámánrituálékon vett részt, s ahol a családok 

engedték filmfelvételeket készített az élő sámánhagyományról.  

Tuva Köztársaságban 2013 nyarán újabb szertartásokat dokumentált Dél-

Szibériában a tuvák  földjén. Ezekből a felvételekből vetítünk. Majd 

beszélgetés Adigzsivel  a Szkíta kori kőkurgánokról, áldozóhelyekről, a dél-

szibériai őslakos tuvák hitvilágáról.   
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Szertartás is lesz! Szeretettel várunk! 



Kanalas Éva-énekes, gyűjtő, hangkutató 

1996-ban utaztam először az Altáj-hegységbe majd Tuva köztársaságba. Magyar 

népdalénekesként 1991-ben elnyertem a Népművészet Ifjú mestere címet. A Kárpát-medencei 

népdalhagyomány hiteles előadása, a magyar népdalkincs megőrzése gyűjtése egészen fiatal 

korom óta kíséri és meghatározza életemet. Főként a moldvai csángó magyarok 

legarchaikusabb népdalait gyűjtöm és adom elő. E dalok keleti hangzása indított el a Belső-

ázsiai, Dél-szibériai területekre.  

Az Altáj és Szaján-hegység vidékén élő őslakosok dalhagyományában rokon 

dallamokat véltem felfedezni a moldvai csángó magyar népdalokéval. Ezért gyűjteni kezdtem 

Dél-Szibériában, ahol a gyűjtések mellett magyar dalainkat is énekeltem az ott élő altajiak, 

tuvák, hakasz népcsoportok körében. 2004-ben utaztam másodjára Tuvába. Ekkor már nem 

csak népdalokat, hanem az általam feltételezett magyar táltos hagyományt is rekonstruáltam. 

Kétségtelen, hogy a 96-os Tuva expedíció ebben nagy segítségemre volt. Azóta mintegy 

nyolc alkalommal utaztam Dél-Szibériába. Mindemellett énekeltem Baskíriában, Mari 

Köztársaságban, Hakasziában, Hanti-Manysi földön, Komi Köztársaságban, Észt országban. 

Leginkább Mongus Kenin Lopsan a Tuva sámánszövetség vezetője, és a természetben ott 

rejtőző ősi világkép segítette utamat, hogy eltaláljak a magyar táltos hagyományhoz. A táltos 

kultúra, mint ahogyan a magyar népdalok is egy egészen a Csendes-óceánig húzódó egységes 

kultúra az úgynevezett sztyeppei nomád kultúrához tartozik. Ez nem csak a Közép-Ázsiai 

népeket foglalja magába, hanem a Belső-Ázsia és Észak-Szibéria őslakos népeit is. 

Népművészetünk szimbólumrendszere, ugyanúgy megtalálható a türk népeknél: kazakoknál, 

kirgizeknél, az altajiaknál, hakaszoknál, tuváknál, baskíroknál mint a finnugor népeknél: 

hanti-manysiknál, mariknál, komi népeknél de ugyan úgy az altajiaknál is.  

Amerre én jártam és énekeltem, mindenhol nagy szeretettel fogadtak és sajátjuknak 

érezték magyar dallamainkat. Rokonaiknak tartják a magyarokat. Amikor magyar népdalt 

énekelek e népek körében, egyből énekelnek egy hasonló dallamot. Amikor egy moldvai 

csángó magyar asszony altatót énekel a keleti kárpátok lejtőin azt egy altaji kazak asszony 

ugyanúgy végzi, ugyanazzal a nyelvpörgetés technikával mint a moldvai csángó magyar 

asszony a szeret folyó mentén. Beli buba…kezdődik egy magyar altató közép Erdélyből és 

Kína területén élő jugar népcsoportnál Beli,bele.. szóval kezdődik szintén az altató dal. Egy 

közös eurázsiai kulturális műveltég része a magyar táltos hagyomány is, nem csak a népdalok 

és a díszítő művészet. Azon összefüggéseket, melyeket eddigi kutatásaim alapján sejtettem, 

hogy rokonságban állhatnak a magyar táltos hagyománnyal, főként a moldvai magyarok ősi 

hiedelemvilágával, azt a tuva sámán munkájával megmutatta számomra, és bizonyosságot tett 

feltételezéseimre.  

Amint azt említettem a dél-szibériai őslakos népek körében végzett kutatások mellett 

folyamatosan gyűjtéseket végzek a moldvai csángó magyarok körében is, népdalainkat, ősi 

hiedelmeinket összehasonlítom feltételezett rokonnépeink hagyományaival, akik a mai napig 

számon tartják a Kárpát-medencei magyar rokonaikat, valamint magyar népdalainkon 

keresztül hírt adok távoli rokonainknak Magyarországról. Az archaikus népi imádságokból 



feltételezek egy, a magyaroknál is végzett szertartást, ahogyan azt Diószegi Vilmos 

samanizmuskutató is leírta. 

See-Oglu Adigzsi, a tuva sámán, - tuvául kám, baski, csajakcsi- a  lakást tisztítja, ”artis” 

-hegyi tuja- füstölővel, valamint dobol, táncol stb. Kövekkel jósol, hasonlóan mint ahogyan a 

moldvai csángó magyarok baboznak. Valamint szintén a csángó „vízvetés”-hez hasonlóan 

keresi a „zavaró” tárgyat. Tavaly elvittem See-Oglu tuva sámánt a moldvai Csángó 

Magyarokhoz, Pusztina faluban nagy pillanata volt kutató munkámnak, amikor a majdnem 80 

éves László Anna és See-Oglu megmutatta kamerák előtt a közös örökséget. Ősi természeti 

vallásunk, őseink tisztelete, kapcsolatunk a természeti szellemvilággal, tengri tisztelete közös 

gyökerünk, más-más néven is. 

Kanalas Éva Énekes, gyűjtő, hangkutató. 

 


