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Kazakisztáni űtijegyzetek

A Kunság és a kipcsakok ősi földje, Kazakisztán között az utóbbi években
megelevenedtek a kapcsolatok. Amíg korábban a Kunságról egyedül Mándoky Kongur
Istvánnak volt lehetősége a tudományos kutatás számára ösvényt taposni, az ő nyomán
elindulva szabad a terep nemcsak a nyelvészek, hanem más tudományág képviselői előtt
is. A korábban oly jellemző politikai gondokkal sem kell már megküzdeni, hiszen
Kazakisztán független állam lett, tudományos intézeteiknek ugyanúgy érdeke a
külkapcsolatok építése, mint nekünk, akik a gyökerek után kutatva ácsingózunk Kelet
felé.

Kazakisztáni utazásom egyik célja éppen az volt hogy kapcsolatot próbáljak építeni
az ottani intézetek, múzeumok és a hazai kutatóhelyek között. Kölcsönös rokonszenvet
tapasztaltam, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a Keletkutató Intézet Kongur
Szimpóziumot szervez, és egy másik örvendetes tény: Petőfi-kötet jelent meg kazakul.
A nagy távolság miatt a kapcsolatok persze csak esetiek lehetnek, nehéz lesz életben
tartani őket, de minden alkalmat meg kell ragadnunk. Főleg az etnográfia terén, mivel
Vámbéry Ármin óta etnográfus szeme nem fürkészte e vidéket. A kunsági népi kultúra
másságára akkor kapunk magyarázatot, ha az analógiát a kazakok, kirgizek között (is)
kutatjuk. A keleti ember gondolkodását akkor értjük meg, ha közöttük járva meglátjuk
a hétköznapok életét, vendégként tapasztaljuk a „kisember" szeretetét és figyelmét, és
hivatalos ügyeket intézve a bürokrácia bizalmatlanságát, malomkerék súlyú nehezékeit.

Két hetes ottartózkodásom alatt gyakran eszembe jutott Vámbéry mondása, miszerint
„a kelet nem olyan, mint amilyennek hisszük" — és egy kazak közmondás is:
„Tisztességet, barátságot a pusztában lelsz, de kincsekért Perzsiába menj". Mindkettő
nagyon igaz! Kazakisztánban meg különösen az, hiszen Közép-Ázsia ellent-
mondásokban bővelkedő országáról van szó. Látszólag mégis jól megfér itt az ujgur.
tadzsik, kurd, özbeg, tatár, török, kaukázusi. Kazakisztán egyik határmegyéjében.
Dzsambul megyében a kiégett füvű hatalmas pusztán 30 nemzetiség osztozik. Immár
menthetetlenül kétnyelvűek, ha szót akarnak érteni egymással, oroszul beszélnek. A
feszülő ellentéteket olykor jobban kiérezni kazak és kazak között mert a kazakságot
alkotó három horda, az Ulu zsüz (Nagy horda), az Orta zsüz (Közép horda) és a Kisi
zsüz (Kis horda) nemcsak a szálláshely és a törzsi hagyományok terén különböznek,
hanem a politikai és gazdasági státuszért folyó küzdelemben kivívott pozíciójukban is.
S mindezek mellett még erősen kísért a volt Szovjetunió szelleme is. Bár a kazak
függetlenség elmúlt néhány éve alatt számtalan jelét adták az önálló törekvéseknek, a
Szovjetunió felbomlását követően az utódállamok ezer szállal kötődnek egymáshoz, s
ezek olykor-olykor átláthatatlan szövevénynek tűnnek. Politikáról persze csak a városi
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ember beszél. A ritka településhálózat miatt a hírek súlyát a falusiak nem érzik vagy
talán nem is érdekli őket; a maguk dolgaival törődnek; a terméssel, a jószággal. Ha van
elég kenyér meg kumisz, baj nem lehet. Bár a falut is megérintette a változás: az egykori
kolhozok most kft-ként működnek, a gyakorlatban azonban minden maradt a régiben.
a jövőben talán csak az érdekek motiválnak jobban.

Utazásom valódi célja a néprajzi terepmunka volt. Elsősorban a kunsági folklór
klasszikus területein kerestem az analógiákat a keleti örökség, a kulturális rokonság
okán. Lehetőségem volt Almatitól, a jelenlegi fővárostól 500 km távolságra, a kirgiz
határon levő városba, Merkibe utazni. Az út folyamán megfigyelhettem
településszerkezetet, népi építkezést és a temetkezési kultúrát is. A magvar külképviselet
által mellém rendelt Iszembaj Zsolanian és Kinayat Babakumar (származását tekintve
mongóliai kazak, az Orta zsüz Kereit törzséből való) kiváló segítőtársnak bizonyultak.

Város a Selyemút mentén

Merki, Merke a jelenlegi határváros, melyet könnyebb megközelíteni Kirgizián át.
Az átkelés nem okoz bonyodalmat, mindenki természetesnek veszi, hiszen ott vezet a
jól kiépített műút, aminek a tervezése idején még senki sem gondolt a ..birodalom"
széthullására. A város nevét a merkez — központ jelentésű szóból kapta. Minden arra
utal, hogy a legendás Selyemút mentén fekvő település alapításától fontos állomása volt

1. kép. Kazak család (Merki, 1996; a szerző felvétele)
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a Belső-Azsiát átszelő karavánútnak. A régi dicsőség nyomait már csak avatott szem
fedezi fel a helybéli múzeum régészeti emlékei között. A jelenlegi fővárostól nyugatra
található, Kaszkelen járással úgymond szomszédos; a 39. számú országút vezet hozzá.
Itt kezdődik a Hétfolyó vidéke, az Ulu zsüz szállásterülete.

A fővárostól Merkibe vezető úton várost nem, csupán néhány ault érintettünk. Az
aul a jellegzetes kazak falu, egyutcás település, nyeregtetős hosszú házakkal. A házakat
általában vályogból építik, 40X60 cm-es darabokat vetnek, de nem gödörbe, hanem a
húzandó fal mellett agyaggal, szalmával, vízzel megformázzák, s már rakják is a helyére.
A szárítással nem bajlódnak, a falhúzás rendesen a nyári hónapokra marad, s a
negyvenfokos melegben hamar kiszárad az agyag. A népi építkezés legszembetűnőbb
vonása a faragott ablakdísz és a deszkázott vértelek. Némelyik a napsugaras díszítési
idézi. Kékre festik.

A kazakok, kirgizek kedvelt színe a búzavirágkék. A kék színnek értékmérő jelentése
is van. A deres ló színére is azt mondják kök, kara kök (sötétkék), ami azt is jelenti:
szilaj, erős természetű állat. Az asszonyok temetési zászlaja is kék színű. A halotti
zászló általában jelzi a kort is. A 60 évesnél idősebb halott zászlója fehér, a 40—60
éves férfi zászlaja fekete (korai halált jelent), s ha negyven évesnél fiatalabb az elhunyt.
piros a gyász színe. A temetési zászló színétől függetlenül tu tigü vagy kara tigü-mk
nevezik, ami fekete gyászlobogót jelent. A zászlót a jurk ágasfájára, a bakaivá kötik.
ha nő az elhunyt, az ágasfa jobb oldalára, ha férfi, a bejárattól számított bal oldalra
tűzik, illetve karóra kötve sírjelként a halomba szúrják a fej felől. A szín tehát jelöli
az elhunyt nemét és férfiak esetében az életkorát is. Egyéb jelzés (név) általában nincs
a sírokon, bár etnikai csoportonként és törzsi hagyományonként más-más a sírjelölési

2. kép. Jurtabelső (Merki Múzeum, 1996; a szerző felvétele)
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3. kép. Sir Kaszkelenben — 4. kép. Tabut Samalgan temetőjében
(1996, a szerző felvételei)

forma. Merki felé haladva volt alkalmam megfigyelni Torgop aul temetőjét. Bár a falu
kis lélekszámú (5—6000 főnél több nem lakja) az út mindkét oldalán három különböző
helyen, dombon volt a temető. Kupolás (zirat) és hatszögletű (keszini) tető nélküli
síremlékek hívják fel magukra a figyelmet. Díszes, rangos építmények lévén, nyilván
tehetős család állíttatta az elhunyt emlékére, de belül a halom ugyanolyan szabálytalan
forma, mint a vidékre jellemző. A falu határában, alig 50—100 méterre a szélső
pusztáktól kazak és mongol jurtok sorakoznak. A mongol jurtnak nagy, egyszárnyú
ajtaja van, míg a kazaké két szárnyra nyílik. Az egyiken a tetőnemez behúzva* ez akkor
szokás, ha halottja van a családnak.

Az út bal oldalán a Dzsungár Ala-tau vonulata látható; a túloldalon Kirgizia. Ahhoz,
hogy jó és rövidebb úton közelítsük meg Merkit, át kellett kelni a kirgiz határon. A
határátkelőhely olyan, mint egy vasúti átjáró, jóllehet az ellenőrzés sem a legszigorúbb.
bár kétségtelen, hogy a túloldalon más pénznem forog és más nép él. Ez alighanem
csak a kereskedőket zavarhatja, a merki pásztorok Kirgiziába járnak legeltetni.

Merki járás 84.000 lakosú, magának a városnak 30.000 lakosa van, mégis olyannak
tűnik, mint egy nagy határú magyar falu. A település magva nem is lehet több 5—6
ezernél, a hozzá kapcsolódó apró sejtek, aulok növelik meg a lélekszámot. Több mint
harminc nemzetség él a közigazgatási határon belül, közöttük 53.000 kazak, 16.000
orosz, 6.200 török és számottevő az özbegek, azeriek, ukránok aránya is. Két sebes
folyója, a Merke és az Aszpara táplálja földjeit, ahol búzát, kukoricát, cukorrépát
termesztenek. A város természeti környezetét és kultúráját a helybéli múzeum nyolc
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terme mutatja, a régészeti leletektől a szocialista munka hőse cím mind a/ 52
kitüntetettjéig.

A XI. századból való gabonatároló edények (amelyekben búzamagvakat találtak)
mellett az életmódot bemutató kiállítás igen érdekes: a pusztai vándorlás minden
praktikus eszköztárát láthatjuk. A nomád életkörülmények között a nemezsátor a
legtökéletesebb hajlék. A gyakorlott asszonykezek hamar szétszedik és új helyen
felállítják a jurtot. Kör alakú tetőnyílását három-három hajlított léc osztja a négy
égtájnak megfelelően. A lécek árnyékából 10—15 perces pontossággal tudják
meghatározni az időt. A pusztai mértékegységek közül a hosszmérték érdekes még. A
hosszmérték a kötelek, textil mérése az ujjak és a kézfej, végül a kiterjesztett kar hosszát
tekintve a következőként alakultak: a hüvelykujj szélessége a bánnak, a kézfej csukló
felől lévő négy ízülete együtt a basztutam, a kézfej négy ujja a középső ízületeknél
ortatutam, a mutatóujj hajlítva és a hüvelyk nyújtva a színik szüjem. a mutatóujj nyújtva
és a hüvelyk közötti távolság a szüjem, a hüvelyk és a középső ujj közötti távolság a
harsz, ugyanez erősen megnyomva a kére harsz. A két kinyújtott kar közötti távolság
a tenyérközéptől tenyérközépig kulas, ugyanez ujjhegytől ujjhegyig kére kulas.
megfeszítve szaba kulas. A méretek persze a termettől függően kicsit eltérőek.

A város éghajlata meglehetősen szélsőséges, nyáron plusz negyven, télen mínusz
negyven fok közötti. Nagymecsetjét — 500 személy befogadására alkalmas — nemrég
építették adományokból. Bizonyos értelemben vallási központnak számít Merki, ugyanis
itt működik Kazakisztán egyetlen teológiai főiskolája, medreszéje. A medreszenek
jelenleg 78 növendéke van, kazakok, özbegek. karakalpakok is tanulnak itt
Abdulmadzsit Hamitul irányításával. A növendékek Almatiban felvételiznek és négy

5. kép. Összekötött, főtől-lábtól való fák Kaszkelenben (1996; a szerző fehéreié)
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éves tanulás után imámok lesznek. A képzési idő két részre oszlik, két év elméleti
oktatással kezdődik, melynek tantárgyai: a Korán, a Hadisz (a korán magyarázatai), a
Seriat (szent törvény és vallásjog), a Tevsir (a korán fordításai, iszlámtörténet és a
próféták élete). A két év elméleti oktatást két év gyakorlat követi, majd immár végzett
imámként szolgálják az igaz hitet.

A város határán fut a Türkisztán-Szibéria vasútvonal. Merki nevezetességeihez
kétségtelenül hozzátartozik Szipataj Batir síremléke. A legalább nyolc méter magas,
hatalmas portállal épített vöröstéglás mauzóleum a múlt század 70-es éveiben épült.
Szipataj igen tekintélyes lakója lehetett a városnak, batirként tisztelik, ami hőst jelent,
a szó nemes értelmében. Azt, hogy miben tűnt ki Szipataj Batir. már nem sorolják, de
a síremléke zarándokhely lett. A legenda szerint a kommunista években le akarták
rombolni az építményt, de amint csákányok közelítettek felé. szikrázni kezdtek a téglák.
a gonosz szándékkal közeledők mind meghaltak. Többé nem mert senki hozzányúlni.
Környezetét rendben tartják, a bajbajutottak Szipataj leikéhez fohászkodnak segítségért.
Annyira félik a szellem kártételeit, hogy az építmény előtt futó műúton lelassítanak az
autók, akinek ideje engedi, kiszáll egy imára. A mauzóleumtól kb. 100 méter
távolságban a temető szélén felvert két jurtban élnek a batir leszármazottai. Mivel
zarándokhely lett a mauzóleum, a jurtok egyikét átengedték azoknak, akik betegségükből
gyógyulás, meddőségükből gyermekáldás reményében kérik a szellem segítségét. A
leszármazottak 200 juhból álló nyájat is tartanak a közelben, ezeket áldozati állatként
árulják. A juhtartás mellett kiegészítő és igen kifizetődő jövedelemforrás a gyertyaöntés.
és a mauzóleum ajtajában diszkréten elhelyezett, az adományok begyűjtésére való
ládika. A kazakok ugyanis a halált követő 52. napon 40 gyertyát égetnek el a sír mellett.
A szent helyről vitt gyertya kétszeresen biztosítja a szellem jóindulatát. Szipataj Batir
emlékműve kapcsán szólnunk kell a kazakok lélekhitéről. Azt tartják, hogy a holt
szelleme az élők felett lebeg, látja cselekedeteiket, olykor ítélkezik is felettük.
Csütörtökön esténként hazajár, ilyenkor „megvendégelik" a vacsoránál. A háziasszony
zsírban sült lepényt is tesz a gazdagon terített asztalra az elhunyt ősök szelleme kedvéért,
mert ha zsír és kenyér illatát érzi a házban, nyugodtan távozik el pénteken. Annál
nagyobb a tisztesség, a holt lelkek elégedettsége és a család öröme, minél többen ülik
körbe az asztalt, minél messzebbről jött vendég tiszteli meg a házat. A csütörtök esti
vacsora valójában a lángos féle kenyér és az elhunyt elődök lelkének megvendégelése.
a halottetetés ősi szokása. Ilyenkor imádság is elhangzik az asztalnál, amit mindig a
rangidős férfi mond fennhangon

A kazak temetkezési szokásokban már nincs ételáldozat, sem a sírba, sem a hantra
nem tesznek ételt. Halotti tort ugyan ülnek a kazakok, de csak az első évfordulón hívnak
nagy vendégsereget. A halotti tor neve: asz. Ilyenkor marhát vagy tevét vágnak. A 3..
7., 40., 52. és 100. napon megemlékeznek ugyan az elhunytról, a sírt is meglátogatják,
de csak a közvetlen hozzátartozók vannak jelen. Sírmellékletként csupán zsebkendőbe
kötött pénzt tesznek — ha táltos, vagy ha pap az elhunyt.

A muzulmán temetők meglehetősen változatos képet mutatnak. A már említett Merki
és Torgop települések temetőjén kívül alkalmam volt megnézni Almati nagytemetőjét,
a Kengszait és Kaszkelen, illetve Samalgan települések temetőjét. Azt tapasztaltam,
hogy az iszlám befolyása alatt álló szertartássor állandósága mellett a sírjelölés etnikai
és törzsi sajátosságai miatt különböző sírjelek vannak. Samalgan temetőjében különös
sírjelek vonják magukra a figyelmet. A szabálytalan formájú halomra a lécekből
összerótt halottvivő fát, a tabutot teszik. A tájolást arról lehet megállapítani, hogy a
fejnél kissé megemelik a deszkát. Az egész olyannak tűnik, mint egy ágy. Valójában
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2a. is, a halott ágya. A temetési menet tagjai a vállukra véve ezen viszik a holttestet a
temetőbe. Mivel a muzulmánok csupán lepelbe csavarva, koporsó nélkül teszik földbe
az elhunytat, a halottvivő eszköznek nincs további szerepe. A szokás azt diktálja —
feltehetően perzsa hatás — hogy a sírhantra tegyék mementóként. Nemre, korra való
utalás nincs rajtuk. A gyermekek tabutja kicsi, megegyezik a test hosszúságával.
Valójában Szent Mihály lovának keleti változatát látjuk.

Kaszkelen település neve mongol eredetű, a település temetőjében antropomorf
fejfákat is láthatunk. A környéken talán az egyetlen helység, ahol fából készült sírjeleket
látni. A férfiak fejfái felül kör alakban végződnek, a női sírjelek kendőformát mutatnak.
Minden esetben állítanak lábfát is, de csak az ilyen típusú sírjeleknél. Némely sír fej-
es lábfáját fehér textilcsíkkal kötik össze, mintegy „megmérik" a sírt. A temetőket
mindig a lakott településtől jó távol, lehetőleg dombon nyitják.

A Kazak Nemzeti Múzeum

A Kazakisztánba látogató, ha teheti, nézze meg a Kazak Nemzeti Múzeumot.
Impozáns építmény — a kazak nemzeti építészet jellegét jól példázó kupolaforma méltó
módon képviseli a jurtok hazáját. 1986-ban nyitották. Gyűjteményének alapját képezte
az Iszik kurgán 1970-es feltárásából származó i. e. V—IV. századból való kun
aranykincs. A kurgan Almatitól 50 km távolságban, a kínai határtól ered, az Iszik tó
mellett található. A legértékesebb darabja az Aranyember, a teljes épségben megmaradt
aranypáncél. A viselet minden darabja a fejfedőtől a csizmát hurkoló lemezekig
gyönyörű ötvösmunka. Körülötte a ruhadíszek, boglárok, ékszerek i. e. V—III.
századiak. A 2—3 cm-es aranyszarvast, elefántot ábrázoló ruhadíszek a VII—V.
századra tehetők. Az Iszik kurgánból származó leleteket külön teremben mutatják be.
Az aranyleletek mellett későbbi korból származó ékszereket, öveket, fegyvereket
láthatunk. Sajnos a pontos kor- és helymeghatározás nem erős oldaluk a kazakoknak.
így az ezüsttárgyak mellett ezekre nem találunk utalást.

Az archeológiái gyűjtemény jól elkülönítve a néprajzi anyagtól, két szintes
egységben, az épület jobb szárnyán kapott helyet. Előterében a földtörténeti korok
kronológiája alapján az ország flóráját és faunáját, valamint geológiai minták alapján
magát a földtörténeti változást mutatja a két tabló. Ugyancsak a régészeti gyűjtemény
bevezető egységében kapott helyet az 1799-ben talált mammutcsontváz. (Korát,
lelőhelyét nem jegyzik. A körbefutó fal mentén vitrinek az I—III. századból való
hullámvonalas és pontozásos díszítésű kerámiák sorakoznak. Tovább a Besz Satir
Obaszi, Patsa kurgánjából származó leleteket és a kurgán makettjét látjuk. Az
archeológiái leletek első egysége Nyugat-Kazakisztán kultúráját, a második
Közép-Kazakisztán kulturális jellegzetességeit mutatja. Térképjelöli, igen szemléletesen
a kerámiafonnák elterjedését a XVIII—VIII. század között. A Balhas tótól
észak-nyugatra a Szir-darja középső folyásáig sűrűn, majd az Arai tó keleti pontjánál
szórványosan fordul elő az a tárolóedényforma és technika, amit a kiállítási egységhez
tartozó égetőkemence-rekonstrukció és a körülötte elhelyezett edények példáznak.
Formájukban a középkori kun ásatások során előkerült nagykun korsóval egyezőek. A
kerámiaégetés fejlettségét mutatja a 40 cm hosszúságú, 5 cm átmérőjű darabokból
összeállított vízvezetékcső-rendszer.
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6. kép. Az ..Aranyember" — 7. kép. Balbal-kövek
(Kazak Nemzeti Múzeum, Almati, 1996, a szerző felvétele)

A kiállítás következő egysége a sírépítményekből áll. Szembetűnő sajátosság, hogy
a szögletes forma a mauzóleumszerű, magas portállal épített síremlék a Szir-darja cs a
Balhas tó által közrefogott területen jellemzőek. A Kőláda a Kaszpi-tenger keleti felén
jelenik meg. A kosformájú sírjel a XIV. századból való, a Karakojunlu nemzetségbeliek
vándorlását mutatja, Közép-Kazakisztántól Anatóliáig. Utóbbi területen századunk
elejéig fennmaradt ez a sírjelölési forma. A régészeti kiállítás emeleti részén a VI—VIII.
században épült téglaváros maradványainak fotója és a korabeli őrlőkövek,
tárolóedények láthatók.

A múzeum etnográfiai kiállítása is rendkívül gazdag. Négy egységből áll. az első az
életmódot, pásztorkodás, gazdálkodás, földművelés eszközkészletét hozza, majd az
ujgur, kirgiz, kazak, orosz lakásbelsőket. A második egység a viseleteket mutatja a
XVI—XX. századig, valamint a műveltség kellékeit, könyveket hangszereket. A
harmadik egységben a kézművesség remekeit, a szőnyegművészetet és a fegyvereket
láthatjuk. A negyedik egység Kazakisztan mai életét, történetét tekinti át. A népéletet
szövőszék, rokka, guzsaly és két viselet jelképezi. Egy vitrin a keresztény vallási élet
jelképeit, egy másik a dungan (mohamedán kínai) mennyegzo eszközeit sorolja. Ki sem
maradhatna a történelem nagy epizódja, a háború és az érte elesettek emlékezete.

A kazak Nemzeti Múzeum szépen installált, gazdag kiállításai felejthetetlen emléket
hagynak. Nagy kár azonban, hogy a kormeghatározás sokszor pontatlannak tűnik, és
általában nagyon szűkszavúak a kiírások, amit bő magyarázószöveget hozó katalógus
pótolhatna, ha lenne.
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