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Frederico Mayor, az UNESCO főigazgatója felvetette, hogy Bartók
és Kodály hazájában alapítani kellene egy folklór k özpontot. ami
nek az lenne a célja, hogy példát mutasson, hogyan lehet és kell
összegyűjteni, megőrizni a hagyományos életforma, a folklór emlé
keit. A bartóki modell példa lehet arra, hogyan lehet a folklórt akár
a modem művészetbe átemelni, vagy ahogyan a táncház példája
mutatja, a mai városi életbe is átmenteni. Párizsban az UNESCO
ban rájöttek arra, nagyon fontos a tárgyi kultúra megmentése 
erre külön programot alapítottak. Ez a világörökség, amelynek ke
retében várakat, kastélyokat, templomokat mentenek meg, de emel
lett arra is figyelmet kell fordítani, hogy a szellemi kultúra kincseit
és megismételhetetlen alkotásait, amilyen például a szájhagyomány is:
meg kell őrizni. Nagyon sok népnek, különösen Belső-Ázsiában, Kí
nában, vagy ÖCeániában nincs írásbeliségük. Csak a szájhagyomány
őrzi történetüket, mondáikat, amelyek a saját eredetükre vonatkoznak,
tehát mindennek nagy jelentősége van. Nem beszélve arról, hogy ez
egy csodálatos költészet, a szóbeli művészetnek legkifinomultabb fo
ka. Ez az emberiség közös kultúrkincse, ha ez elvész, mintha egy pó
tolhatatlan, világméretű könyvtár veszne el.

Nálunk, a kisebbségek
helyzete többé-kevésbé
megoldott. Szomszéda
inknál a magyar és más
anyanyelvűek státusZJ1
megoldatlan. Szlovákiá
ronaBenes-idekrétumok
mégmindigaháború utá
ni időkre, évtizedekre
emlékeztetnek.

1945 után én magam is a Benes-i dekrétumok hatásá ra kerültem át
sz ül őhelyernr ől, Kassáról - Magyarországra. Nagyszüleimnél, ke
resztanyámnál és anyám húgánál voltam, ők adtak át a határnál
formálisan, anyám nem mehetett át, ők nem jöhettek ide . Egysze
ruen átadtak, ezt még meg lehetett csinálni. Lényegében ebben a
térségben az elmúlt száz évben valam ilyen politikai célra felhasz
nálható volt , hogy ki milyen nyelven beszél. Ez egészen elképesztő,

de úgy látszik, a történelem kereke így forog. A 19. századnak a
nyelvkérdés és az etnikai hovatartozás kérdése központi problémá
ja volt, ami nem volt igazán probléma a korábbi évsz ázadokban,
amikor sokkal nyitottabbak voltak a k ülönf éle népek egymás iránt.
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lelenleg a világon több
mini háromszáz ország
ban több mint három
ezer nyelven beszélnek.
Ön az indoeurópai
nyelvcsaládok, az urali,
altáji,mongol nyelvcsa
ládokat beszél8k között
is megfordult. Többször
járta töröknyelveketbe
szél8k között, az oguz
nyelvterületeken: türk
mén, azerbajdzsán, osz
mán-töröksib.,«kipcsak
nyelveketbeszél8 baskír,
kazah és a jakutoknál is

volt...

...asszimilálódtak, vagy
nyelvük teljesen kihalt,
mint a vót nyelv.

Most legutóbb Helsinkiben jártam, ahol immáron harmadszor ren
dezték meg a finnugor nyelveket beszélő népek világkongresszu
sát. Ez elsősorban vagy alapvetőert politikai szervezet vagy össze
jövetel. Magyarországot is az államelnök képviselte, ott volt Len
nart Meri észt elnök, akivel a hetvenes években, amikor mint író itt
járt Magyarországon, több héten keresztül több filmet is forgat tunk
közösen. én voltam a magyar szakértő. Az osztjákokról több napig
tartó medve-ünnepet vett fel. A ceremónián két sámán is részt vett
ezen a medve-ünnepen, az egyik sámánt, mivel távolabb lakott,
felvették arra a hajócskára, amivel elhajóztak a helyszínről. A hang
mérnök arra lett figyelmes, hogy hajnalban a sámán magában éne
kelget. Bekapcsolta a magnetofonját, és több órás éneket vett fel. Az
ünnep több napon át tartott, és mondjuk, olyan negyven órányi
felvételt vettek fel, ez azt jelentette, hogy aztán le kellett volna írni
is, csak hát nagyon nehéz volt olyan szakembert találni, aki ezt a
dialektust értve, pontosan le tudná jegyezni ezeket a nagyon
hosszú, ráadásul rituális szövegeket. Éppen ez az, amivel a folklo
ristának a 20. század elején szembe kell néznie. Ugyanez a hétköz
napi emberek problémája, úgymond a politikusoké is, hogy hogyan
lehet még megmenteni e kis népek nyelvét egyáltalán, amelyet már
az élő nyelv szintjén se nagyon használnak, hiszen már a mai gene
rációk szülei is orosz iskolákban tanultak, s ha látták is valamiképpen a
régi életformát, nyelvhasználatuk már sokkal inkább eloroszosodott...

Az előbb említett osztják nép köréből való felszólaló mondta, nincs
szükség már az ő osztják nyelvükre. ők már mindannyian otthon
is oroszul beszélnek, és csodálatos, hogy van ez a összekötő nyelv,
az orosz. Az eloroszosítási gondolkodásmódot adta elő, amit annak
idején, a "szép szovjet időkben" beléjük neveltek. Ugyanakkor meg
sem említette, hogya medve-ünnepnek, e négy napos "ősi színjá
téknak" a jelentősége és társadalmi funkciója az, hogy megmenti
egy nép tudatát a teljes eltűnéstől. Sokra tartott, tisztelt kollegám,
Schmidt Éva ott él ezek között a népek között, nemcsak megmenti
az osztják nyelvet és népköltészetet, a csodálatos hősepikát, hanem
a következő nemzedéket meg is tanítja arra, hogyan lehet még kor
szerűbb módon gyűjteni; azonnal mindent számítógépbe írnak, és
így legalább a jövő századok számára is megmarad egy nyelv,
amely egyébként kipusztulásra lenne ítélve. A medve-szertartási
ünnepeknek nemcsak költői, hanem hihetetlenül nagy kultúrtörté
neti értékük is van, később ezeket a fragmentumokat lehet majd
felhasználni a nagy összehasonlító munkákban, illetve ezek a hős

epikák a későbbiekben összevethetők lesznek távolabbi párhuza
mok keresésekor például a törökség ősepikájával, még távolabbi
iráni epikus énekekkel. Amin most dolgozom, külföldi kollegáim
mal egyetemben, nagyon érdekes és nagy lélegzetű vállalkozás, az
Uráli népek mitológiai szótára, ezt már több éve csináljuk (mondjuk,
tizenöt-húsz ember), és azt tervezzük, hogy minden kis uráli nép-
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A napokban egJ) tévé
műsorban láttam, hogy
teljes körű autonómiát
kaptak a finnországi
svédek, közelebb hoz
zánk a szlovéniai ma
gyarok...

Megemlíteném az Ön
által szerkesztett Folk
lór sorozat egy kiadvá
nyánakeiméi: Apasa fia
meg a világszépe, török
népmesék; Ezen Vöfi
KönyvaKarsai Mi
hályé - Vőfélykönyv

Székről; BOSllyák Sándor:
Mit láték álmomban;
Kocsis Rózsi: Nyitott
könyv a lelkem.

nek egy-egy képviselője legyen, lehetőleg helyi tudós, megíratjuk
velük a saját mitológiájukat.

Aki járt Finnországban, annak elsőként szemébe ötlik, hogy min
den kiírás kétnyelvű: finn és svéd. A svéd kisebbség nagyon kis
létszámú, talán az ország hat százaléka, de kulturálisan erősen be
folyásos, s nagyon érdekes, csak azért is, mert régebben a svédek
voltak az elnyomók. A finnek most jó példát mutatnak Európa né
peinek! Az az igazság, hogy itt Közép-Európában is ezt kellene
elérni, ugyanis ott senkit sem sért, az iskolában egyébként minden
kinek kötelező svédül is megtanulni. Egy másik nyelv megtanulása
igenis gazdagítja a gyermek gondolkozasát. Ahány nyelvet be
szélsz, annyi ember vagy. Balassi Bálint a 16. században kilenc nyel
ven beszélt, miközben karddal és tollal védte a nyugat-európai kul
túrát, keresztény /keresztyénséget. A századok folyamán Zrínyi,
Berzsenyi, Csokonai, Vörösmarty, Petőfi is nemcsak nyelvtudásuk
kal voltak európaiak, hanem európai szellemiséggel és kultúrával
felvértezve küzdöttek, s megtorpanásra kényszerítették a terjeszke
dő Keletel. Egészséges kölcsönhatás volt a népköltészet és a mű

költészet között. Petőfi Egy gondolat bánt engemet című forradalmi
versében a harc mezején való elestét is megjósolta. Akkor Európa
földrajzi területének három százalékát jelentette hazánk, ma csupán
egy százalékát teszi ki. Akkor Európa hivatalos nyelve - anyanyel
ve - a latin volt, Magyarországnak is 1844-ig.

Az Örökség sorozatunkban megjelentettük Kótyuk Erzsébet A népi
gyógyítás hagyományai egy kárpátaljai magyar faluban. Továbbá Pócs
Évának, aki a magyar néphitnek jeles kutatója, a pécsi egyetem
tanára, tanítványaival együtt egy nagyon szép gyűjtést végzett két
csíki faluban, a néphitet a mai állapotában örökítették meg. Ezen
kívül idegen nyelven is publikálunk. 2000 tavaszán jelenik meg egy
nagy, ezer oldalas munka, Vargyas Lajosnak a felvidéki Áj falu ze
nei életét bemutató monográfiája, ami egyedülálló az európai nép
zenekutatás történetében, mert nem készült ez idáig soha olyan
munka, amely egy falu teljes zenei anyagát bemutatná illetve meg
örökítené. Az Európai Folklór Intézet az ilyen értékes munkák meg
jelentetését segíti. Bartók nyomában járt egy fiatal kutató, Sípos Já
nos, aki tulajdonképpen a nagy zeneszerző és népzenekutató ana
tóliai török népdalgyűjtését folytatta. Ezt az anyagot is megjelentet
jük angol nyelvű könyvsorozatunkban.

Az Európai Folklór Intézet megjelentetett egy tíz füzetből álló
magyar nyelvű kiadványt, amelyben az UNESCO közgyűlésen és
konferenciákon elhangzott tanulmányokat, dokumentumokat ad
közre, amelyek a hagyományos kultúra és a folklór jogi védelmé
ben fogalmazódtak meg. Más UNESCO határozatok az "élő em
beri értékek" rendszeréről szólnak, ami tulajdonképpen a magyar
népművészetmestereinek megfelelő díj adásának, javadalmazásá-
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Az előbb kihagyta a
Communieationes soro
zatbólaz Ön írását, leg
alább most említsük
meg.

Ezelőtt tizenkét évvel
ezt írta: "A szimbólu
mok psziehogenézisének
teljes megértéséhez még
hosszú út vezet." A
megismerése hosszú és
fáradságos útján med
dig jutottunk?

nak s megbecsülésének a gondolata is. Most Paczolay Gyula het
venéves évfordulója alkalmával és néprajzi munkásságának
(Paczolay Gyula az egyetlen magyar folklorista, aki mind a nem
zetközi finnugorista, mind a folklorista kongresszusokon rend
szeresen részt vesz, publikál; a lengyel-magyar, észt-magyar, ja
pán-magyar konferenciák megbecsült szerzője.) az elismeréséért
megalapítottuk a Paczolay Gyula Európai Folklór-díjat, amit most
2001 januárjában Erdélyi Zsuzsanna is megkapott. Az UNESCO
ban nemrég jöttek rá, hogy a régi hagyományok mestereit világ
méretekben meg kéne menteni, mert ahogyan ott elhangzott, egy
egy ilyen mester halálával egy egész tudásvilág tűnik el, nem be
szélve azokról a mesterségbeli fogásokról, amelyeket csak a gya
korlatban lehet átörökíteni.

Igen, ebben a kis füzetsorozatban lesz néhány tanulmányom, ami
a lokális kultúra fontosságáról és megbecsüléséről szól. Az egysé
gesülő világban igazából a helyi kultúrák azok, amelyek felértéke
lődnek. A helyi hagyományok olyan különlegességeket, olyan szí
neket őriznek meg, olyan folklorisztikus tudásanyagot, ami a kö
zösség túlélését biztosítja, azon a kis területen belül. Ez egyben azt
is jelenti, hogy azokat a helyi füveket ismerik, amelyek a legjobban
segítik az emberek és állatokat gyógyítását; a helyi építőanyagokat

használják, vagyis nem kizsákmányolják a környezetet, hanem
együtt élnek vele.

Nem tudunk mindent. A sziklarajzokon látható szimbólumok azok
az első jelek, amelyeket az emberiség annak idején használt, illetve
azoknak a barlangoknak festményei, amelyeknek egy részét ma is
elzárják a látogatóktól, hogy ne romoljon az állaga. Szinte hihetet
len, olyan finoman kidolgozottak ezek a képek, azokban a sötét
barlangokban, hogy ma nem is tudjuk elképzelni, hogy hogyan fes
tették, amikor most a képek csak villanynál láthatók. Mégsem ez a
fő probléma, hanem az, hogy ez a képanyag nagyon limitált,
ugyanakkor időben elég jól behatárolt, és az emberiség fejlődése

nem akkor kezdődött, hanem ez már valaminek a végeredménye.
Tehát ez az emberiségnek már az a korszaka, amikor biztos, hogy
volt nyelv, biztos voltak rítusok, és mint látjuk a vizuális művészet

is kialakult. Még nagyon sok kutatnivaló van, és igazából soha nem
fogjuk megtudni, hogy mi is volt azokban a "nagy időkben". Pél
dául a hallucinációt keltő anyagoknak a megjelenése éppen a sá
mánizmus kezdetével kapcsolatos; az inkáknál a hajnalka és más
növények, a dohány és az italok; hogy ezek milyen hatást gyako
roltak az emberi gondolkodás fejlődésére, illetve a szimbólumok
kialakulásának folyamatára: nem tudjuk. Bizonyára ezeket csak
szűk körben adták tovább a sámánok, a papok, és a szertartás ve
zetők használhatták; ebből alakulhattak ki a különféle mítoszok és
azok jellegzetes szimbolikája, ami például a túlvilági utazásokkal
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Újra Öntf51 idézek: "A
jelkép- és hiedelemrend
szer, a világkép megta
nulásaaz emberszámá
raegyúttala kultúrához
tartozá értékrend elfoga
dását is jelenti..."

van kapcsolatban, a megvilágosulással, a tudás megszerzésével.
Különböző területeken nagyon sok kutatásra van még szükség, il
Ietve hipotézisek sorozatát fogják újra a tudós nemzedékek felállí
tani. Mindenesetre ezek lenyomatai a jelképek, és ezért is próbáltuk
úgy összeállítani a Jelképtár kötetét (nemcsak azért, hogy sok kép
legyen benne), hanem azért, hogy belevegyítsük a népművészeti

szimbólumokat is, mert az nagyon szép hogy a "magas művé

szetben" ilyen-olyan szimbólumokat használtak, de meg kell lát
nunk azt is, hogy azok is mindig visszamennek a szélesebb, erős,

népi gyökerekhez. A magyar népművészet, illetve minden népmű

vészet. különösen a Kárpát-medencében nagyon gazdag. Már több
ször is igyekeztünk bizonyítani, hogy a paraszti világban ezeket a
szimbólumokat nem véletlenül tették rá a ládákra, a hímzésekre. a
ruhákra. Széken például, jól emlékszem, amikor első alkalomkor ott
jártam, és ez nagy élmény volt a számomra, egy fiatalasszony és az
idősebbik éppen temetésre készültek, kiválasztották a lájbik közül,
hogy melyik az a színkombináció a sok közül (főleg a lájbi vállrózsáin),
amelyik arra az alkalomra tökéletesen megfelel: rokon, távoli rokon, de
mégsem annyira távoli, özvegy asszony vagy nem az. Egy fiatal népraj
zosnak ez nagy élmény volt, hogy ezek a finom részletek még léteznek,
és hogy ez valóban egy jelrendszer, valóban egy nyelvezet, amelyben
megtiszteljük a másikat. Ez azért nagy dolog, mert ha egy kicsit hozzá
tudtunk járulni a magyar kultúra jelképnyelvének a jobb megismerésé
hez, akkor már tettünk valamit, s ott bizonyos fogózkodókat találnak
azok az emberek is, akik érdeklődnek és szeretik a hagyományokat.
Szerzőtársaimmal: ]ankovics Marcellal. Szemadám Györggyel és Nagy
Andrással együtt, most készítjük a Jelképtár új, bővített kiadását.

Igen. Nagyon fontosnak tartom, hogy világosan lássuk akultúrák
életében, a civilizációk életében, az országok és a népek életében,
ha úgy tetszik, két fontos folyamat zajlik egyszerre. Az egyik az egy
állandó megújulásnak a folyamata, hogy mindig ujabb és újabb
kulturális elemeket, lehetőségeket, felfedezéseket. technikai vívmá
nyokat épít bele a mindennapi életbe, magának a népnek és kultú
rájának életébe. Ezzel párhuzamosan van egy másik belső törekvése
minden kultúrának, ez pedig az önazonosság megőrzésének a fo
lyamata. Ehhez szükséges az, hogy legyenek olyan visszatérő mo
tívumai, jelképei. jelei - ilyen például a nyelv rendszere - ame
lyik biztosítja ezt a folyamatot. Tehát a jelképekre többek között
azért is szükség van, mert ezek bizonyosságok arra nézve, hogy
már őseink közül jó néhányan használták azokat a jelképcsoporto
kat, amelyeket ma is látunk. Nem véletlen például, hogy kitalálták
a címernek az öt1etét! Ilyen a totem, hogy akik a totemhez tartoz
nak, azok egy család leszármazási ághoz tartoznak. Ezek azok az
apró kulturális technikák, amelyeket az emberiség kidolgozott, és
használt évszázadokon keresztül, mert beváltak. Tehát, ezért kell
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Érdekelne, mi lehetettaz

a bels8indíttatása,hogy
aztán eljutott a világ
legtávolabbi pontján él8
népekhez is?

Az orvostudomány sze
rint ez a genetikai ká
dllnkban bevan progra
mozva, és ezek a készsé
gek örökölhet8k...

ragaszkodni, többek között például a Szent Koronához... A korona
eredeti jelentése perzsául Kuarenah, "dicsfény". Ez nagyon fontos!

Kezdjük talán azzal, hogy én pataki diák voltam, vagyis, hogy va
gyok, mert egy pataki diák, aki Sárospatakon járt a református kol
légium utódaként felállított gimnáziumban, az soha nem mondja
ezt múlt időben, mert ez egy állapot. Ott minden évben a diákok
nak pályázatokat írtak ki. Nagyon kívánesi lennék, ha egyszer meg
találhatnám A pataki diákok a '48-as forradalomban című dolgo
zatomat. Már abban is egy kis kutatást kellett végezni, úgy látszik,
hogy ez valahogy megalapozta későbbi érdeklődésemet,mert szí
vesen kutattam a régi idők emlékeit. Balassa Iván volt abban az
időben a sárospataki múzeum és a vár igazgatója; apárnrnal jó ba
rátságban voltak, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy én néprajz szakra
jelentkeztem. A szakdolgozatomat a népi gyógyításból írtam, talán
azért, mert apám orvos volt. A nyári szünidőben bejártam a Zemp
léni-hegyeket, és gyűjtöttem a régi népi gyógyítás emlékeit, akkor
még a ráolvasások is megvoltak; az anyagból aztán egy kétszáz
oldalas szakdolgozat született, Ez vezetett oda, hogy 75-ben a népi
gyógyításról egy összefoglalót rendelt tőlem Antall József, aki ab
ban az időben a Magyar Orvostudományi Intézet igazgatója volt.
Engem igazából a néphit, a hiedelemvilág érdekelt. Nagy öröm és
felismerés volt számomra, hogy a régi szakirodalmat olvasva, az
ország legkülönbözőbb területein élő idős emberekkel beszélgetve
azt láttam, hogy nem tűntek el ezek a hiedelmek, hanem ott élnek
az emberek tudatában, és használják őket. Bizonyos fokig tudatta
lanul is irányílják a viselkedésüket. Ebből kialakítottam azt az elgon
dolást, hogy a kultúrának vannak olyan részei, amelyek igen nehezen
átalakíthatók, igen nehezen kimoshatók az emberek fejéből, és ez ép
pen a folklór.

Nem tudom, hogy ez genetikailag mennyire és mi módon öröklő

dik... Mindenesetre bizonyos, hogy egy sor gesztus, hanghordozás,
testtartás és sok más öröklődik, illetve a kulturális memória az, ami
nagyon fontos kategória. Genetikailag elég nehéz ezt tetten érni,
lehet, hogy idővel ez is sikerülni fog, de bizonyos, ha az ember
beleszületik egy kultúrába, például a székibe, ahol a csipkeszegiek,
a felszegiek és a forrószegiek jól meg tudják különböztetni egymást,
a viselet, a mozgás és a járás után. Ugyanígy ha egy olasz beleszü
letik az ottani gesztusrendszerbe, örökre elsajátítja azt. Ezek a jel
rendszerbeli különbségek azok, amelyek elvezettek engem - ér
deklődésem korai szakaszában - a szemiotikához, az etnikai jel
rendszerek vizsgálatához. Abban az időben, mint minden nyugat
ról átvett elmélet, ez sem találkozott a marxista ideológia korifeu
sainak a helyeslésével, de ez engem és néhány barátomat különö
sebben nem érdekelt, mert mi haladtunk a magunk útján. Azt gon
doltuk, hogy ideológia mentesen is tudunk nyílatkozni, különösen
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Mondhatjuk, hogymost
az Európai Folklór Inté
zet új frissességet hoz?

Eza helyzetSzibériában
is?

a kultúra fontos kérdéseiről. Például 1972-ben szerveztünk egy
konferenciát A híedelemrendszer és társadalmí tudat címmel. A
marxista kategória volt a társadalmi tudat, de elé tettük a hiede
lernrendszert. mint ideológiailag semleges kifejezést, ami ugyanak
kor a modem társadalomtudománynak is terminusa lett. A hazai szo
ciológiai kutatás kibontakoztatásában nagy szerepe volt Szecskő Ta
másnak, aki akkor a Tömegkommunikációs Kutató Intézet igazgatója
volt, és nagy bátorságról tett tanúbizonyságot. 6 szponzorált számos
olyan érdekes konferenciát, amelyek a társadalomtudományok terüle
tén új kapukat nyitogattak.

Igyekszünk sok újat bevezetni. Mi annak idején egy kicsit érzelmi
alapon fordultunk a közösség felé, most ez már egy tudatosan vál
lalt világtendencia. ezt próbáljuk újra megerősíteni, annak ellenére,
hogy az amerikai kultúrának csak a Mc Donalds-os és a coca-colás
olcsó része jut el hozzánk, akárcsak más fejlődő országokba, ha
nem is mondjuk ezt ki. Azért volt szükség (és van szükség) ilyen
kongresszusra, mint amilyen nemrég Helsinkiben volt, mert a finn
ugor területeken hihetetlen gazdag ásványi kincseket tártak fel, s
ez azt jelenti, hogy annak a pénznek, ami onnan kiáramlik, ellenér
tékéből mindent finanszírozni tudnának, de ezek a kis népek alig
alig kapnak vissza valamit. Valahogy azt a modellt kéne követni,
amit az amerikai indiánoknak sikerült elérni Kaliforniában. Most
máshol is újra ezek a tendenciák erősödnek. Nagyon erős ez az új
indián mozgalom, amelyikben már néhány törzs megteremtette az
anyagi alapját is, hogy ők bátran felvállalhatják indián voltukat; ez
csak Észak-Amerikára vonatkozik. Ezek, akik magukról pontosan
tudják, hogy indián leszármazottak, újra erősítik a törzsi köteléke
iket, felkutatják törzstársaikat, leszármazottaikat még akkor is, ha
erősen keveredett állapotban vannak, és újra alakítják a törzsi ön
tudatot, azon az alapon, hogy bizonyos területeket annak idején
elcsaltak tőlük a fehérek. Most benyújtják a számlát a milliárdos
hasznot bezsebelő bányatársaságoknak az elmúlt száz évre vonat
kozó igényeikkel együtt. Sőt, a fiatalabb nemzedékből kiképzik sa
ját értelmiségi elöljáróikat. A fejlődésnek újabb szakasza, amikor a
lokális identitás megőrzése politikai programmá és politikai gya
korlattá válik.

Ott még a vadkapitalizmus kialakulásának a korszakát élik; most
adják el a régi pártfunkcionáriusok és bányaigazgatók azokat a te
rűleteket, ahol értékes ásványi kincsek találhatók. A japánok, ame
rikaiak, dél-koreaiak és németek vesznek meg mindent, olcsón. De
az észak-amerikai indiánok már felvették a kapcsolatot a kelet-szi
bériai kis népek képviselőivel,s felvilágosítják őket, hogy ne hagy
ják magukat átejteni. kizsákmányolni, mert ott az olajtársaságok s a
nagyon gazdag természeti források kiaknázói ugyanazt a rombolást
végzik, mint a századelején Amerikában tették. [akutia a legjobb példa
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És most is[eláldozzák a
fehér lovat!

erre. A jakutoknál hihetetlenül csodálatos mozgalmak keletkeztek
az elmúlt évtizedekben. Meg kell jegyezni, hogy ezeknek a mozgal
maknak egyik szimbolikus figurái a helyi sámánok, akik a folklór
és tudás letéteményesei; igenis, helyük van a harmadik évezred
elején is.

A szaha-jakut népnek nagyon érdekes nyárközépi ünnepe van,
issziáh-nak hívják, ez egy lóáldozattal egybekötött gyönyörű, össz
népi ünnep. Ezt a szokást nagyon szépen felújították, mert hosszú
évtizedekig be volt tiltva. Képzeljük el, hogy több száz, az ünnep
folyamán több ezer ember egyetlen kört alkotva kezetfog és együtt
énekel. Néhány évvel ezelőtt ott jártunk, és A sámánokföldjén című

filmünkben sok mindent megörökítettünk. Van egy előénekes, s az
egész nemzetség kórusban ismétli utána, sőt, az egész törzs egy
ritmusra lépeget és énekel. Ez azért fontos, mert itt megérzi az
egyén a közösségbe való bekapcsoltságnak a valódiságát, és ez a
legfontosabb egy ember számára! Ugyanis akkor leszünk egyénileg
boldogok, ha tudjuk, hogy hová tartozunk. Milyen az a közösség,
amelyikre számíthatunk, mi a neve, mik a jelképei, mint például a
jakutok tudják azt - akik egy régi török nép, egyébként mint a
szkíták ők is egy csodás szarvastól származtalják magukat -, hogy
mi a szent hegy, hogy mit jelent a nemzetség, ahol ezt az ünnepet meg
kell rendezni: áldozatot kell bemutatni, és azt is, hogy mi távolról
ugyan, de rokonok vagyunk! Mindannyiunknak tudnia kell, hogy
mik azok a fontos fogódzók egy kultúrában, ami az embert ki
egyensúlyozottá teszi. Rítus, szimbólum, hagyomány nélkül nincs
igazi öntudat, nincs igazi honismeret, nincs közösségi érzés, ami
egyben etikát is jelent, azt, hogy hogyan viszonyulok a többiekhez,
lIanyanyelvünk Európájához" s az egész világhoz.
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