
KUNKOVÁCS LÁSZLÓ DÉL-SZIBÉRIAI FÉNYKÉPEI

Tuva sámán; fejdíszén a három szem ű lámaista dém on képével

Tuva -  gyülekeznek a lóverseny főszereplői

Kazanovka egyik portája hatszögletű udvari házzal Ilakasziában

lakodalom hoz Felállított alkalmi jurta a nemezborítás rá helyezése előli

Jurta Tuva déli részén; a ládára festett motívumok mongol hálást

Hatszögletű, nemezsátrat idéző gerendaház Hakasziában
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Agancsos, háromszemű szellemlény másfél méteres kőoszlopon Ötezer éves, 2.5 m  magas napisten három szemmel, alul kígyókkal (Hakaszia)

‘ I e  rm é  k e  n y ség i sí t' n n öl ábrázoló sziklarajz részletei Hakaszia) Egymásnak forduló tevék és reflexíjjal nyilazó lovas (] lakaszia)

Kőt c s  félezer éves halomsír egyik kőlapja (Hakaszia) Áldozóhely Ilaksziában
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Kunkovács László
DÉL-SZIBÉRIA ŐSI 
KULTÚRKINCSEI 

HAKASZIA ÉS I I JVA

Az Országépítő e lőző és m ostani szám ában a m últ évi 
néprajzi exped íció ró l igyekszem  beszám olni. Parttalan 
vállalkozás. Rámzúdulnak az élm ények, o tthonom ban há
tizsákszámra hazacipelt könyvek, gyűjtőfüzetek és fény- 
képkö tegek  vesznek  körül. A legutóbbi, H akaszföldön 
és Tuvában véggürcölt-végigszárnyalt m unkaúthoz hoz
záadódnak a korábbiak  is. Bevallom. 1995-ben m ár jártam 
ararfelé; egy h ónapo t töltöttem  az Altáji Köztársaságban, 
és egy m sikat Tuvában. Két hónap  a jól bevált expedíciós 
porció. Akkor, négy  éve, ú tban  hazafelé  néhány  napo t 
Hakaszia fővárosára szánta, hogy megágyazzak  a m ostani 
útnak: segítőket, kutatóintézeteket, m úzeum okat keres
tem  fel, könyveket, térképeket vásároltam.

Szakmai előéletem  akaratlanul is belecsem pésződik 
beszámolómba. Egy évtizede járom  Ázsiát; esztendőnként 
legalább egy kis lélekszámú, de annál gazdagabb kultúrájú 
nép m egism erésének őszinte szándékával: az Uraitól a Léná
ig, a baskíroktól, aztán a  halászó és réntartó finnugor hantik
tól a jakutokig. Annak előtte két évtizedet szántam arra, hogy 
idehaza sorra járjam a  végeken  rejtőzködő kis falvakat, 
halásztanyákat és pásztorkunyhókat. Ezután kelet-európai 
szom szédolás következett a  dolgok rendje szerint. Nem 
értem azokat, akiknél a népi kultúra iránti lelkesedés lelohad 
az országhatárnál vagy a nyelvhatámál. A magyar Alföld pász
torkultúrája sztyeppéi eredetű. Akkor értjük meg igazán, ha 
végigaraszoljuk az eurázsiai füves pusztákat, tizennyolc 
népnél voltam  gyűjtőúton; csakis egym ásm ellettiségben 
tudom elképzelni ezeket a népeket (m eg a többit is). Ha az 
egyikről beszélek, odakívánkoznak a m áshonnan vett párhu
zamok. Nem m ás ez, mint összehasonlító néprajz.

Most m ég kis földrajz kívánkozik ide. Dél-Szibéria klí
mája elviselhető, legalábbis nyáron. A m iénkhez hasonló 
kánikulában azonban  nem  izzadunk, m ert kicsi a  páratar
talom. Csendes időben nincs por a levegőben, a fények 
hasítőan  tiszták, a  színek m élyek. Ha elővesszük a táv
csövet, a m eglepetéstől majd kiejtjük a kezünkből. Ilyen 
feltételek között optikai eszközünk m egtáltosodik. Valő- 
színűtlenül m esszire ellátunk vele.

Az O rosz Föderáció  délkele ti részén  so rakoznak  a

Szovjetunió idején  au tonóm  terü letekként ismert, azóta 
köztársasági státuszt nyert országok: Altáj, Hakaszia, Tuva. 
Szokás őket Belső-Ázsiához is sorolni, m ert a két m egha
tározás átfedi egymást. Tuvában kiváltképp, hiszen a dé l
szibériai köztársaság fővárosának szélén tűzték ki Ázsia 
mértani középpontját. Bizonyára jól szám ították ki, mert 
nincs az az idegen, aki első nap  fel ne keresné az em lék
m űvet Kizilben.

Tuva kétszer akkora, m int Magyarország. Északról rá
ta p ad  M ongóliára; a  határm en ti tájai ö sszetévesztésig  
hasonlóak, d e  m ongol jellegű a jurta, a  díszítőm űvészet 
és az öltözködés is. Nomadizálnak: juhot, kecskét, lovat., 
m arhát, tevét tartanak. Az ország m ások fele hegyvidék, 
fennsíki legelőkkel, ahol jó! érzi m agát a jak. A m ég m aga
sabb régiókban, a Száján hegységben rénszarvastenyész
tők  élnek, akik fakéreg-sátraikkal tcsum ) hurcolkodnak 
az agancsosok után.

Az európai nnövényföldrajz itt nem  érvényes, lombos 
erdők nincsenek, a futenger után rögtön a  fenyvesek kö
vetkeznek a  zord klíma miatt. A tuvák kétszázezren van
nak, a török nyelv archaikus változatát beszélik, mongol 
hatásra buddhisták lettek, de a gondolkodásukat átszövő 
sám ánizm us m ellett ez csak felszínes.

Hakaszia kicsi ország, könnyű m egszeretni. A Minu- 
szinszk-Abakáni m edence mikroklímája kedvezőbb élet- 
feltételeket teremtett, mint körülötte bárhol. Mindig lakott 
volt, régészeti anyagban igen gazdag. Amikor először autóz
tam vidékre, majd kiugrottam a kocsiból, mert ötven menhirt 
láttam a  szántásban. A kőszálakat egy ősi nép  faragta meg, 
és ez a képi nyelv semmilyen más kultúráéval nem  téveszt
hető össze, Kizlaszov és más régészek munkái nem  igazí
tanak el egyértelműen, hogy az időszámításunk előtti harm a
dik évezred elején -  ez majdnem ötezer év! -  vagy csak a 
harm adik évezred végén tűntek fel a menhirállítók.

A hakaszok hetvenezren  vannak, a köztársaságot na
gyobbrészt o roszok  lakják. A hakasz újkori elnevezése 
ennek  a kis, török nyelvű népnek, akik inkább tatárnak 
nevezik m agukat. A ta tár ott is pongyola fogalom . (Mi 
m agyarok  v ég k é p p  p on ta tlanu l alkalm azzuk , példáu l 
tatárjárást m ondunk m ongoljárás helyett.) A hajdani nagy
h írű  n o m á d  n é p e k  szin te m ind  vég igvonultak  e z e n  a 
tájon, a m ai hakaszok azonban  földművelők; letelepedett 
életm ódot folytatnak. Jurta nincs az országban, em lékét 
csak a kör a lakú boronaépületek  őrzik, m elyeket ők tatár 
háznak  m ondanak. Teve és jak nincs náluk. Újkori vallá
suk  nem  eresztett m ély  gyökereket, ősi hitviláguk még 
felgyűjthető. Sámánt keveset, népi énekm ondó t, regöst 
annál többet lehet találni közöttük.

Városi sámán Kizilben, gyógyító szertanás közben -  Szentpétervári régészek álutl feltárt, 3000 éves halomsír Nyugat-Hakasziában, A kurgán földanyagának 
elhordása után napvilágra került a vezér sírja, körülötte a vele temetett feleségek és szolgák nyugszanak — Sokszögletű, jurta m ódjára felül füstnyílással 
ellátott faház Hakasziában; a berendezés is a jurta rendiét követi. A képen lent a füstnyíláson ál betűző napfény foltja látható. (Hakaszia)
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Az etnofotográfia nem  brigádm unka. A m ozgóképhez 
forgatócsoport kell, s a rendező  akkor érzi m agát alkotó
nak, ha átrendez, m űsort csinál. A fényképezőgép  nem  
zavarja m eg az esem ényeket, inkább illeszkedik. Ez a lé
nyege. Ilyen m agatartással valóban hiteles dokum entációt 
készíthetünk . A m ai fo tó technikának  k ö szö n h e tő en  az 
állókép utolérhetetlenül részletgazdag, m egbízható alap
anyagu l szolgál a tudom ányos v izsgálódás szám ára. A 
fotóhoz képest a v ideó  m ozgó maszat. Legfeljebb turistaél
m ények felelevenítésére való. Tragikus, hogy úgynevezett 
profi expedíciókhoz videóst hívnak, hoyg a kutatási ered
m ényeket dokum entálják.

Az etnofotográfus tehát egyedül dolgozik. Miután az 
utóbbi években világszerte romlott a közbiztonság -  a jur
ták között kevésbé, m int a városokban -  újabban társsal 
igyekszem utazni. Sokat köszönhetek Somfai Dávid egye
tem i hallgatónak, aki ismeri a  dél-szibériai nyelveket. Ér
deklődési köre más; őt a verbális szféra, például a  m onda
világ érdekli, engem  az, ami vizuálisan megragadható. Hol 
együtt, hol külön dolgoztunk. Ezúttal csak H akasziában 
voltunk együtt, a következő hónapban  ki-ki a maga útját 
járta. Ő  m ég maradt, am ikor én  m ár az expedíció málhájával 
hazafelé tartottam, harcolva a kimerültséggel, nehogy el* 
aludjak a  holmim mellett, m ert azonnal lába kélt volna. A 
néprajzi expedíció em bert próbáló  kulim unka, de olyan 
csodákban részesít, hogy nem  lehet abbahagyni.

Országot-világot járni úgy, hogy a  kutatót csak egy szűk 
tém a érdekli, a legdrágább dolog. Nem észszerű. I la viszont 
többféle irányban vizsgálódunk a bebarangolt országban 
(fa luban), m indig  ak ad  tennivalónk. Ha az e red e ti cél 
elakad, bejön helyette más. Meglehet, hogy évek múlva 
az  em b er teljes é rd e k lő d ésé t az a tém a kelti fel, am i 
valamikor véletlenül került elé, és sajnálná, ha akkor nem 
dokum antálta volna. Az életnek nincs perifériája.

Néprajzot, archaikus életform ákat -  esetünkben  a  fü
ves puszta és a  vele érin tkező erdőöv őslakosságának kul
túráját -  régészeti előzm ényeivel együtt kell kutatni. Euró
pában  a tudom ányágak régen  szétváltak, holott a régészet 
felfogható a régm últ néprajzának is. (G ondoljunk  arra, 
hogy László Gyula milyen term ékeny volt ezzel az együtt
látással.) Dél-Szibéria köztársaságaiban is találhatók aka
dém iai kutatóintézetek, term észetesen kisebbek, mint a 
sokmilliós népeknél. Náluk összevont tém a a  régészet és 
a  néprajz. M unkatársaik bem utatkozáskor ugyan archeo
lógusnak vagy etnográfusnak titulálják m agukat, d e  m ind
két irányban tájékozottak. Nem hárítanak el riadtan, ahogy 
m ifelénk szokás, hogy nem  a z  én szakterületem,

Kelet nagyobb ívű gondolkodásra nevel, bölccsé tesz -

írtam 1995-ben a Mongol-Altáj kazakjairól szóló fotókiállí
tásom katalógusában. A bölcsességmorzsákat azóta is gyűj
tögetem  tőlük. A másfajta időérzékelésben élő em berek a 
fenséges táj, a kurgánok, az őskor óta üzenő kőem lékek 
mind emberiség-léptékű világlátást sugallnak. Aki Rómában 
járt, ahol m inden sikátorban antik rom ok tűnnek fel, megil- 
letődötten látja: az olaszok együtt élnek az ókorukkal. Ázsia 
szívének lakosai az őskorukkal élnek együtt. A néprajzos, 
ha dokum entáló eszközökkel dolgozik, m ár m unkamódsze
rénél fogva is jelenkutató, ugyanakkor jól teszi, ha ásó nélküli 
régész is egy személyben. Legyen következetes, és ásson le 
a legm élyebb rétegekig. Tuva Köztársaságban a politikai 
változások u tán  m ost önazonosságukat találták m eg a 
k o m m u n izm u s id e jén  tilto tt, ősi h itv ilág u k  ú já jé led t 
kultuszában. A sámánok, bár ott sincsenek sokan, szövet
ségbe tömörültek. A fővárosban, Kizilebn székhazuk van, 
ahol term észetgyógyászként m űködnek, szolgáltatásaikat 
sokan veszik igénybe. Többször voltam szemtanúja halotti 
tornak, ahová sámánt hívtak, aki kiváló pszichológiai érzék
kel vezette le a  gyászt. A sámánokat a bronzkori sziklaraj
zokon is bőséggel megtaláljuk. Ebbe az országba nemcsak 
az őskori em lékek miatt, hanem  azért is érdem es elutazni, 
hogy tanulmányozzuk, hogyan illeszkedik, szövődik bele a 
m odern életfonnába a sámánizmus.

Szinte hihetetlen: m ég száz éve sincs, hogy az ősem 
ber művészetét, nem  is a m inőségét, de a  puszta létezését 
elism erte  a tudom ány . Az an tik  ku ltú rákró l tan íto ttak  
ugyan az iskolákban -  európacentrikusan  a görög és a 
róm ai kort d e  ha másféle lelet került elő, m eg sem  kísé
relték a magyarázatát, legfeljebb ráakasztották a barbár 
jelzőt. Azóta a legrégebbi idők teljesítményei láttán foly
tonosan  m egszégyenülünk.

Az 1960-as években  szenzációs leletekként kezdtek  
foglalkozni az állatcsontokra karcolt ábrázolásokkal. Miután 
kiderült, hogy csak az ásatáson dolgozók tréfájáról volt sző, 
ez a  közjáték túlságosan óvatossá tette a  tudom ány lóvá tett 
felkentjeit. Annyira rosszhiszeművé, hogy az Altamira-bar- 
lang felfedezésekor tüstént kimondták: mai festő hamisítvá
nya. 1902-ben jelent m eg a francia Cartailhac A z  Altamirai 
barlang, avagy egy kételkedő meaculpája  c. dolgozata, 
am elyben  b o csán a to t k é r ko rább i elvakultságáért. Az 
ősem ber m űvészetének értékei mellett kiálló írása 180 fokos 
fordulatot eredményezett: megindult a módszeres kutatás.

T isztáznunk kell, hogy a sziklarajz, m int összefoglaló 
fogalom, pontatlan. Rajzok vagy festett képek  csak a bar
langok legm élyén m aradhattak fenn, A szabad ég  alatt, 
ha voltak is festékkel készített ábrák, m ár régesrég lekop
tak. Itt csak a karcolt, vagy m éginkább a  vésett-pontozott

Legeltető Uivák jurtája a nyári szálláson -Ju rta  formájú, hagyom ányos hakasz ház egy elhagyott, faluszéli portán. A kéregből és lécekből álló tetőt már 
leszedték, így ávlt láthatóvá a szerkezet. -  A hatszögletű hakasz boronaház ettőszeikezete belülről nézve.
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A tuvák többsége ma is nomadizál, lételem ük a lovaglás

képtik (petroglifek) érhetek m eg a jelenkort. Egyre nehe
zebben  vehetők  ki ezek is, m ert sokat veszítettek kontrasz
tosságukból -  gondoljunk a köveket koptató  porviharok
ra. Z. Sz. Szama,sev, kazah régész kimutatta, hgy az ott is 
gondot okozó savas esőktől egyre gyorsabban erodálód
nak a sziklafelületek. Sietni kell tehát az ősi hagyaték fény
képezésse l tö rtén ő  leletm entésével, enné l célszerűbb , 
pontosabb  m ódszer nem  képzelhető  el.

Közép- és Belső-Ázsia, Dél-Szibéria -  ahonnan kultú
rák és népek  terjedtek szét -  hatalm as sziklarajzkinccsel 
büszkélkedhetne, ha azt be tudnák mutatni, ha ism erné a 
világ. Számomra ezek sokkal tanulságosabbak, mint pél
dául a sokat publikált skandináviaiak. Az ázsiai ábrák gyak
ran filozofikusak, olykor eredetm ítoszokat bogozhatunk 
ki belőlük. Az em beriség ősgondolkodására nyitnak kaput.

Azt gondolnánk, hogy a kutatók lázas igyekezettel fot
ózzák a sziklarajzokat. Sajnos nem így van. A nem rég ön
állósult o rszágoknak  elem ibb  gondokkal kell m egküz
deniük. A régészek átrajzolgató módszere lassú, pontatlan, 
elavult, A magasszintű fotótechnika jelentené a megoldást, 
de sem ezt a tényt nem  ismerték fel, sem ilyen technikával 
nem  rendelkeznek. Nagy jelentősége van tehát a Magyar- 
országról egyéni felismerésből végzett leletmentésnek, ha 
azt egyelőre más nem  csinálja.

A civilizációs ártalmaktól megkínzott em ber ezen a vég
ső ponton  jól teszi, ha legalább gondolatban visszamegy 
önnön  origójához. Eredendő magatartásunkig kell vissza
göngyölíteni a  szálakat, am ikor m ég bűntelen viszonyban 
éltünk a  term észettel, am ikor a  növényeket, állatokat és 
m agunkat egyen rangúaknak , össze ta rtozóknak  tud tuk  
képzelni. Anyánk volt a szarvas, apánk  a sólyom. Mindez 
rajta van a sziklarajzokon, és zsigereikben érzik az ottaniak.

A hajdani nom ádok ezt az üzenetet nekünk  hagyták 
hátra. A legm aradandóbb anyagra vésték fel; semmi két
ség: nekünk  szól. Napba iramló szarvasok szállnak a  fű- 
tengerből felm agasodó kőoszlopon; egy másik áldozókö- 
vön agancsos sám ánok táncolják körül a hatalm as sóly
mot. A sziklarajzok töm ege az írásbeliség előtti nagykönyv
tár. Az ő s la k o so k  m agukban  h o rd o z z á k  a m últjukat, 
m indennapjaikat ez a nagyívű, ősi program  haátrozza meg.

Ezért kellett Dél-Szibériába, kultúránk egyik köldöké
hez utaznom . M indnyájunknak el kellene jutnunk oda.

Virt Dezső
BODOR FERENC EMLÉKEZETE

Öl éve, hogy nincs közöttünk az 1994. április 26.-án elhunyt 
Bodor Ferenc, a magyarországi tárgykultúra, a táncházmozga
lom, az épített környezet értékeinek egyik legismertebb, de min
denképpen a legeredetibb kutatója és népszerűsítője.

Emlékére az ország több településén tartottak megemléke
zést. 1999. április 24-én Orfűn, az Orfűi Kézműves Egyesület 
az erős erdélyi kötődést és származást, a gelencei nyugvóhelyet 
jelképező fenyőfát ültetett az orfűi Malommúzeum kertjében. 
Még aznap a KAPTÁR Magyarlukafai Közművelődési Egyesület 
tölgyfát ültetett és emléktáblát avatott a lukafai kézműves tábor 
közelében, utalva a Tölgyfa Galériára, életének és munkásságá
nak egyik legfontosabb helyszínére.

Április 26-án barátai és tisztelői a Tölgyfa Galériában gyűltek 
össze emlékezni. A zsúfolásig megtelt galériában fotókiállítást 
rendeztek Bodor Ferenc tiszteletére, Györffy Miklós ifjúkori írá
saiból olvasott fel. Clifton Cheniert és Ferenc többi kedvenc ze
nészének dalait hallgatva az iparművészekből, műemlékesekből, 
építészmérnökökből, a táncházmozgalomból indultakból össze
gyűlt közönségnek volt mire emlékezni.

A nélküle eltelt öt év utólag is bebizonyította, hogy egyszeri 
és megismételhetetlen alakja volt a hatvanas évektől haláláig tanó 
több mint harminc esztendő Budapestjének. .Akik közelébe kerül
hettek, azoknak ő volt a TANÁR ÚR, annak Ls a legszigorúbb fajtájá
ból. Egyszemélyes kurzusain természetes volt az átjárás egy ősi 
mezőségi dallam évezredes üzenete, egy lakható épület, egy 
kézbefogható használati tárgy, vagy akár a rock and roll között. 
Számára az emberléptékű értékeket voltak fontosak, legyen az 
egy többszázéves épület, régi használati tárgy, vagy a legújabb 
iparművészeti alkotás. Egy-egy odavetett ironikus, vagy kemény 
félmondatával nagyobb rendet vágott kósza gondolatainkban, mint
ha több tanulmányt elolvastunk volna. Bár tanított az Iparművészeti 
Főiskolán, igazi katedrája mégis a budapesti presszók, kiskocsmák, 
bécsi, berlini kávéházak, erdélyi, felvidéki parókiák, kúriák, somo
gyi, paitiumi, bácskai barangolások, lakások, kis klubok diavetíté
seinek helyszínei voltak. Londontól Budapestig, a somogyi Szenná
tól, a háromszéki Alsőcsemátonig mindenütt otthon volt.

Emberek és az épített környezet, emberek és tárgyak korokat 
és művészeteket átfogó kapcsolatát kereste. Hivatásos művé
szettörténészeknél alaposabban ismerte a történelmi Magyarország 
eldugott falvainak elfelejtett, sokszor alig megközelíthető régi 
templomait, várait, udvarházait. Erdélybe, Felvidékre induló 
ismerőseinek „kötelező” feladata volt a Bécsből beszerzett első 
világháborús katonai térképei -  melyek a mai napig használhatók, 
ezeken az eldugott tájakon a vasút, az utak az utóbbi száz évben 
semmit nem változtak — xeroxmásolatainak segítségével bejárni 
ezeket az országutaktól távoli tájakat. Nélküle valószínűleg soha 
nem ismertük volna meg Menyő, Diód, Ákos, Aracs és még számos 
település évszázados emlékeit. Ezekről az elfelejtett, sokszor csak 
az ő fotógyűjteményében fellelhető műemlékekről több tucatnyi 
újságcikket jelentetett meg, melyeket a pesti presszókönyvéhez 
hasonlóan érdemes lenne könyv alakban megjelentetni. Hézagpót ló 
kötete lehetne kallódó építészeti emlékeinknek.

A századforduló épületeiben, Kós Károly, Debreczeni László 
rajzaiban, a zugligeti villamos végállomásában, egy vidéki vasútállo
más épületében, a sivár, sematikus presszók világában a nyomok
ban megmaradt humánumot, a békebeli emberi léptéket, a shop- 
pingos, centrumos, városból kiveszett természetes élettereket keres
te. Fontosak voltak számára a tárgyak, de csak akkor, ha történetük, 
aurájuk volt. Egy dédapától örökölt, esetleg működésképtelen fali
óra, egy régi fénykép, vagy egy régi detektoros rádió többet jelentett 
neki, mint a legpontosabb, de lélektelen kvarccsoda.
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