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– Kassán születtél, majd Sáros
patakon töltötted a serdülőkorodat. 
Milyen hatások, meghatározó ol
vasmányélmények értek gyermek
korodban, amelyek felkeltették az 
érdeklődésedet a mitológia és a jel
 rendszerek iránt?

– Pataki diák voltam, a várral 
szemben laktunk, ami bizonyos 
fokig meghatározza az ember vi
láglátását. Édesapám – aki orvos 
volt – jóban volt a vár múzeum
igazgatójával, a néprajzos Balassa 
Ivánnal, aki megmutatott egy keve
set nekem a néprajzi gyűjtés rej
telmeiből. Azt hiszem, eredendően 
volt bennem érdeklődés a történe
lem iránt. Számos pályázati kiírás 
volt akkoriban, amelyekben híres 
pataki diákok életét kellett feldol
gozni: én a pataki diákok szerepé

ről írtam egy dolgozatot az 1848–
49-es forradalomban és szabadság
harcban. Bejárhattam a híres pata
ki könyvtárba, nyikorgott alattam 
a falépcső, belélegeztem a régi 
könyvek különleges, poros illatát, 
és megéreztem valamit a tudomá
nyos kutatás szépségéből. Min-
den  nap eljártam Erdélyi Jánosnak, 
a ma  gyar folklórkutatás egyik el  ső 
jeles alakjának az emléktáblája 
előtt; abban a házban lakott Urbán 
Barna bácsi, a kedvenc fizikataná
rom. Megjegyzem, édesapám ép -
pen az emléktábla avatásán talál
kozott a fantasztikus néprajzi és 
politikai karriert befutó Ortutay 
Gyulával, és mint régi szegedi egye
temisták üdvözölték egymást. Ez 
a találkozás tulajdonképpen eldön
tötte a sorsomat. Természetesen – 

mint értelmiségi származékot – nem 
vettek fel az egyetemre. El  mentem 
hát segédmunkásnak egy évre kram
 pácsolni: a sínek alá vertük a kö
veket. Ez plusz pontokat jelentett  
a következő egyetemi felvételin, 
kiegyenlítve a származásom miat
ti hátrányt. Rendesen felkészültem 
néprajzból, fel is vettek Deb  re  cen
 be. Gunda Béla volt a professzor, 
mellette Ujváry Zoltán a folkloris
ta. Összetartó közösség működött 
ott: Gunda Béla a szó legneme
sebb értelmében vett „paida go gosz” 
volt, aki kivitte a kertbe, a szabad 
ég alá a tanítványait, és sétálva ta
nított. A családiasságot jelezte az 
is, hogy volt a tanszéknek egy kü -
lön „kástuja”, ahol közösen tárol
tuk az ételeket. A mi évfolyamunk
ban hatan voltunk. A Debrecenben 
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Sámánok nyomában
Beszélgetés Hoppál Mihály néprajzkutatóval

Hoppál Mihály nevéről a legtöbb embernek a sámánok és a sámán-
ság kutatása jut eszébe, holott pályája kezdetén szemiotikával, a jel-
kép- és hiedelemrendszer vizsgálatával, a társadalmi kommunikáci-
óval és a népi gyógyítással foglalkozott. Doktori dolgozatát Vison tán 
végzett kutatásai alapján Egy falu kommunikációs rendszere címmel 
írta meg 1970-ben. A szemiotikát mint nyelvészeti módszert elsőként 
alkalmazta a néprajztudományban, amely azóta etnoszemiotika né -
ven vált ismertté. A sámánok kutatója, Diószegi Vilmos hatására fordult a sámánizmus felé, s vált annak 
neves szakértőjévé. Több mint két tucat önálló kötetet publikált néprajzi témában, és számos kötet szer-
kesztésében közreműködött. Egyik alapítója volt 1973-ban az MTA Néprajzi Kutatócsoport Sámán Archí-
 vumának, majd később a Vallástudományi Tanulmányoknak. Az Európai Folklór Intézet vezetőjeként 
féltucatnyi könyvsorozatot szerkesztett. Kezdetektől jelen volt az MTA Néprajzi Intézetében, előbb tudo-
mányos segédmunkatársként, a későbbiekben tudományos titkárként, főmunkatársként, osztályvezető-
ként, 2003 és 2009 között igazgatóként, végül tanácsadóként és emeritus professzorként. A sámánokat 
kutatva az elmúlt negyven évben járt a jakutok, burjátok, kirgizek és nanajok között, az Amur mellékén, 
de eljutott a dél-koreai, mandzsu, japán és mongol sámánokhoz is. Jelenleg is elnöki tisztséget tölt be az 
International Society for Shamanistic Research elnevezésű szervezetben, a Magyar Vallástudományi 
Társaságban, a Magyar Orvostörténeti Társaság Népi Gyógyászati Szakosztályában; azonkívül a Nem -
zetközi Hunga rológiai Társaság alelnöke. Az évszázados sámánhagyományok mellett egy ideje elsősor-
ban a sámánság újjászületését és továbbélését kutatja. Mindezeken túl mégis talán a baráti társaságából 
az ő bábáskodásával létrejött civil kezdeményezésre, a több mint harminc esztendeje megalakult Március 
15-e Bizott ságra a legbüszkébb. 
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végzett évfolyamokról elmondha
tó, hogy a nagy többségük meg
maradt néprajzosnak: elsősorban 
vidéki múzeumok muzeológusai 
lettek, néhányan akadémikusok is. 
Negyed- vagy ötödéves voltam, 
ami  kor először eljutottam Erdély -
be gyűjteni. A hatvanas években 
járunk; ekkor kezdődött a tánc  ház-
 mozgalom. Visszatekintve lá  tom 
csak, mennyi véletlennek tűnő ta
lálkozás határozza meg az ember 
életét. Tanulság az utánunk jövők
nek, hogy nagyon becsüljék meg  
a sorsdöntő találkozásokat, különö
sen fiatalkorban. Számomra dön  tő 
volt, hogy Péterfy László szob
rászművész áttelepülve elvette Jé -
kely Zoltán és Jancsó Adrienne  
lányát, majd hoztak Korondról va
lami ajándékot, és életre szóló ba
rátságot kötöttünk. A széki asz
szonyokhoz is sírig tartó barátság 
fűz, a feleségem találkozott velük. 
Utódaik is jönnek hozzánk, mi is 
megyünk hozzájuk. Vissza emlé-
ke zünk az első szívmelengető ta
lálkozásokra, amikor cipeltem az 
akkor legmodernebbnek számító, 
szörnyen nehéz, négysebességes, 
orsós Uher magnót. Csak a rádió
nak volt ilyen akkoriban, és Ortu 
tay Gyula elintézte, hogy az akkor 
megalakuló Akadémiai Néprajzi 
Intézet kapjon néhányat belőlük. 
De nemcsak én cipeltem, hanem 
például a népi imák jeles kutatója, 
a nemrég elhunyt Erdélyi Zsu -
zsanna is. Kiváló minőségű fel -
vételeket tudtunk készíteni ezzel  
a szerkezettel: a felvételek ma is 
megvannak, egy részük még átját
szásra vár.

– Milyen témákat gyűjtöttetek 
az erdélyi körutakon? Mindenevők 
voltatok, vagy már akkor valami
lyen speciális terület érdekelt? 

– Már akkor elköteleztem ma -
gam a néphit és a népi gyógyítás 

mellett. Akkor még éltek a népi 
gyógyítók, értettek a mesterségük
höz, és viszonylag könnyű is volt 
gyűjteni tőlük. A szakdolgozato
mat is ebből a témából írtam. Mi -
vel nem volt összefoglalója a népi 
gyógyításnak, érdemes volt feltér
képezni ezt a területet. Pócs Éva is 
ezzel a témával foglalkozott, gyűlt 
a cédulaanyag, szépen haladtunk. 
Közben megalakult az MTA Nép -
rajzi Kutatócsoportja, idekerültem 
én is, Pócs Éva is, és Diószegi Vil
 mos lett a Folklór Osztály vezetője.

– Hogyan alakult meg a Nép
rajzi Intézet?

– 1967-ben jött létre az Intézet, 
mindig is a Várban székelt, csak 
kezdetben a jelenlegi Országház 
utcai épület másik oldalán kapott 
helyet. Az első pillanattól fogva  
a tagja voltam fiatal tudományos 
segédmunkatársként. Én voltam  
a „Nemecsek”, akit ugráltatni le
hetett; igaz, külön szobám volt, 
ahol rakosgattam az adatokat meg 
a néphit-kérdőíveket. 2007-ben, 
amikor éppen igazgatója voltam 
az intézetnek, megünnepeltük az 
intézet fennállásának negyvenedik 
évfordulóját. És milyen jól tettük! 
Az ötvenediket már nem ünnepel
hetjük, mert összevonták az inté
zeteket. Egész életemben azt gon
doltam, hogy volt néhány jó dolog, 
amit átvettünk a szovjet rendszer
ből. Például, hogy az akadémiai 
intézetek függetlenek voltak, és 
nem volt más feladatunk, csak ku
tatni, a nemzetközi kapcsolatokat 
ápolni és tanulni. Biztosítva volt, 
hogy időnként egy-két hónapra ki
mehessünk a Szovjetunióba vagy 
más baráti országokba. Ezek a kap
csolatok mára teljesen felszámo
lódtak: ma a kutatóknak saját ma
guknak kell gondoskodni arról, 
hogy ösztöndíjat találjanak. Na -
gyon kevés olyan kutató van, aki 

menedzser is egyben. Nem a mi 
dolgunk lenne minden csipcsup 
dologgal foglalkozni. A kutató dol-
 ga az, hogy kitalálja azokat a té
mákat, amelyeket közösen lehet 
ku  tatni az oroszokkal, finnekkel, 
észtekkel vagy másokkal…

– A Magyar Rádióban a hetve
nes években Ortutay Gyula javas
latára vették fel a Kis magyar 
néprajz című sorozatot, amelyben 
a kortárs néprajzkutató társada
lom tagjai tartottak kiselőadást kü
 lönböző néprajzi témákról. Több 
száz felvétel született.

– Páratlan lehetőség volt ez a 
néprajzos társadalom számára. Rá 
voltunk szorítva, hogy havonta, 
kéthavonta mindannyian össze-
állítsunk néhány kisdolgozatot, 
mintegy sűrítményét annak, ami
vel éppen foglalkoztunk. Én pél
dául egy sor népi gyógyászati té 
mát dolgoztam fel. Sokat jártunk 
gyűjteni: akkoriban még szívesen 
látták a vendéget; beengedték, meg
kínálták. Kihívást jelentett az is, 
hogy magunknak kellett felolvasni 
az előadást. Wacha Imre nyelvész 
tanított minket beszédtechnikára: 
hogyan kell szépen beszélni, into
nálni. Személyre szóló eligazítá
sokat tartott nekünk. Ennek sok 
ho  zadéka lett a későbbiekben, ami
kor máshol kellett előadást tartani. 
Másrészt a rádiós munka a fiatal 
kutatóknak fizetés-kiegészítést is 
jelentett a nagyon alacsony java
dalmazások mellé. A későbbiek
ben is gyakran voltam szakértő  
a Rádióban; főleg Filippinyi Évá -
val dolgoztam sokat együtt. Szép 
emlékeim fűződnek a Rádióhoz. 
A nyolcvanas években, amikor Fe-
 jős Zoltánnal együtt elsőként ku
tattuk az identitás megőrzését az 
amerikai, később pedig az auszt
ráliai magyar közösségekben, le
hetőséget kaptam arra, hogy a fel
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vételekből rádióadás is készüljön. 
Sajnos, soha nem került adásba. 
Talán nincs is már meg…

– A másik szakod az egyetemen 
a magyar irodalom és nyelvészet 
volt, kutatási területed pedig a sze
 miotika. Lényegében te vezetted 
be a szemiotikát a néprajztudo
mányba, és sokat tettél az etno
szemiotikai kutatások megindulá
sáért.

– A hatvanas évek vége és a het
venes évek eleje a filológiai tudo
mányokban a nagy nyitás idősza
ka volt. Petőfi Sándor János, Szépe 
György, Kiefer Ferenc – hogy csak 
néhány nevet említsek. A mi há
romszobányi Néprajzi Intézetünk 
folyosóján „laktak” a matematikai 
nyelvészet kutatói. Volt egy nagy 
Ural számítógépük, az automati
kus fordításon dolgoztak éppen, 
strukturalista és matematikai nyel
 vészeti alapon. Mint fiatal népraj
zos, azt gondoltam, hogy a mi 
szakmánk is profitálhatna ebből. 
A néphit- és népi gyógyászati ada
tokat elkezdtük lyukkártyára vin -
ni. Az archívumomban ma is őr -
zöm az első, kinyomtatott, hosszú 
slejfniket. Ekkoriban jelent meg 
egy nagy könyv Computers and 
Humanaties címmel, amelyet én 
ismertettem a Valóság folyóiratban. 
Talán ezen a vonalon kellett volna 
továbbhaladnom akkor, ám egy ki
 csit száraznak éreztem. Ekkoriban 
jutottam ki a Szovjetunióba, és 
első utam a nyelvészekhez veze
tett. Ebben az időszakban jelentek 
meg az első szemiotikai munkák  
a jelelméletről. Kapcsolatba kerül
tem az orosz szemiotikusok első 
nemzedékével, V. V. Ivanovval,  
J. M. Lotmannal és V. Ny. Topo  rov-
 val. Tőlük tanultam meg, hogyan 
lehet a jelelméleti módszertant ér
vényesíteni a néprajzi szövegekben, 
illetve felhasználni az értelmezés

ben. A későbbiekben ez nagyon 
jót tett a szakmai „karrieremnek”, 
mert én voltam a közvetítő Kelet 
és Nyugat között. A nyugati kon
ferenciákon el tudtam mondani, 
hol tartanak, mit csinálnak a szov
jet kutatók, akiket nem engedtek 
el ezekre az alkalmakra. Az álta
luk publikált anyagokat ismerhet
ték a nyugati világ szakemberei, 
viszont ők nem ismerhették meg  
a nyugatiak publikációit. A szovje
tek egyébként semmiben sem vol
tak lemaradva. Inkább a nyugatiak 
tanultak Lotmanéktól, mint for
dítva. „Jó sámánként” tehát köz
vetítettem a világok között, hiszen 
kevesen voltak, akik oroszul és 
angolul is olvastak. Amikor haza
jöttem, Voigt Vilmossal együtt el
kezdtünk szemiotikai szemináriu
mokat tartani a budapesti Néprajzi 
Tanszéken. A szemiotikai kutatá
sokból később leágazott az etno-
sze  miotika; ebből írtam egyébként 
a kandidátusi értekezésemet. Az et-
 noszemiotikát ma is kevesen mű
velik. A legutóbbi szemiotikai vi
lágkongresszusra összeállítottam 
az angol nyelvű anyagaimból egy 
kötetet, amelyet nagy érdeklődés 
kísért, különösen a kínaiak részé

ről. A kínaiak a maguk útját jár
ják: náluk az etnográfia, az egyes 
népekre koncentráló kulturális ant
 ro  pológia, ha úgy tetszik, most 
kezd fellendülni. Ennek persze 
megvannak a történelmi okai. Más-
 hol viszont az etnográfiát mint 
idejétmúlt néprajzot kvázi kezdik 
elfelejteni. A kínaiak példája is 
mutatja, hogy nem szabad megfe
ledkeznünk a régi módszerekről 
és eredményekről: minden újra
hasznosítható valamilyen módon.

– Említetted, hogy a Néprajzi 
Intézetben Diószegi Vilmos volt  
a Folklór Osztály vezetője, akit a 
sámánizmus máig ható, legendás 
kutatójaként ismerünk. Mikor for
dultál a szemiotikai és népi gyó
gyá  szati vizsgálatok után a sámá 
nizmus kutatása felé?

– Antall József, az Orvos  tör-
téneti Múzeum és Könyvtár igaz
gatója 1974-ben meghívott a mú
zeumba, hogy alakítsunk ott egy 
Népi Gyógyászati Archívumot. Ké -
sőbb kiállítást is rendeztünk a meg
lévő – népi gyógyításhoz kapcso
lódó – tárgyakból, köztük egy 
bábut is felállítottunk, amelyet a 
Néprajzi Múzeumból kölcsönvett 
sámánruhába öltöztettünk. Igazá-

Szüleivel és testvéreivel (Hoppál Mihály a kép bal szélén, 1955)
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ból azonban akkor fordultam a sá
mánizmus felé, amikor Diószegi 
hirtelen meghalt. Még nem is volt 
ötvenéves – egyik napról a másik
ra rosszul lett, és nagyon hamar el 
is ment. Ortutay Gyula igazgató 
behívatott, odaadott a hagyaték
ból egy körülbelül ötszáz oldalas 
gépelt, angol nyelvű kéziratot, és 
azt mondta, hogy ezt meg kell 
szerkeszteni, mert várja az Aka-
démiai Kiadó. A fátum adta a ke
zembe akkor azt a hatalmas kéz
iratköteget. Előtte nem sokkal egy 
angliai konferencián találkoztam 
Sárközi Mátyással és Czigány Ló-
 ránttal, akik azzal segítették a ki
látogató magyar értelmiséget, hogy 
egy ismerős könyvesboltban min
denki választhatott a maga számá
ra ingyen valamilyen könyvet. Így 
került a birtokomba Mircea Eli
ade sámánizmussal foglakozó kö
tete angolul, amelynek mutatóját, 
bibliográfiáját felhasználtam a Dió-
 szegi-kötet szerkesztésekor. A Sha
 manism in Siberia hatalmas siker 
lett, mert hosszú évtizedek után 
akkor jelent meg a témában elő
ször könyv angolul. A könyv mér
földkő a sámánizmus kutatásának 

történetében, pontosan amiatt, hogy 
az oroszok olyan anyagokat adtak 
oda Diószeginek, amelyek koráb
ban nem voltak ismertek. Eliade  
– saját sámánizmus-kötete közre
adása előtt – olvasta ugyan az oro
szokat, de csak azokat, akiket an
golul is publikáltak. Azonkívül 
szépíró volt elsősorban. Eliade – 
rengeteg adat alapján – egy olyan 
modelljét vázolta fel a sámániz
musnak, amely sehol sem létezik. 
Túl általános, mert minden bele
fér. Én mindig azt javasoltam, 
hogy ne az általánost kutassuk, az 
istenekről és a szellemhitről ne ál
talában beszéljünk, hanem a helyi 
sajátosságokra figyelve. A sámán
ságot kutassuk, a helyi variációkat, 
mert az részletgazdag. Ma már 
nem is a sámánizmus kifejezést 
használjuk, hanem a sámánságot.

– Számos szibériai és kauká
zusi népnél voltál kutatni. Jártál  
a jakutoknál, az Amur mellékén a 
nanajoknál, aztán Tuvában, vala
mint a burjátok, jakutok és kirgi
zek között. Mikor jutottál el elő
ször a terepre?

– 1975-ben mentem ki először 
fél évre: eljutottam Kirgíziába, va 

lamint a Kaukázusba a grúzokhoz 
és az örményekhez. Kirgí ziában 
még Csingiz Ajtmatovval is talál
koztam. Mindenhol mondtak va
lamit, amiért rokonok vagyunk.  
A kirgizek azt mondták, hogy „Ja, 
mindkettőnknek van rovásírása”. 
Az örmények azt mondták, hogy 
„Titeket is a törökök, minket is a 
törökök!” A grúzoknál azt mond
ták, hogy „Titeket is az oroszok, 
minket is az oroszok!” Valahogy 
mindig megvolt a velünk való ro
konszenv alapja – erre kellene 
épülnie a népek közötti diplomáci
ának. A kínaiak szintén rokonnak 
tartanak, de a mongolok, a délko
reaiak, sőt még a japánok is… 
Kínába a kilencvenes évek elejétől 
járok rendszeresen. Erre azért is 
került sor, mert megnehezedett  
a Szibériába való utazás, és nem 
nagyon lehetett gyűjteni. Bein dul-
tak viszont a kínai kapcsolatok. 
Náluk ugyanaz zajlott le, mint a 
szibériai sámánok körében: elein
te szinte ki sem lehetett mondani  
a „sámán” szót, később aztán pu
hult a rendszer. Az oroszoknál 
például kiderült, hogy a múzeu
mokban, az archívumok mélyén 
ott lapulnak az eredeti szokásokat 
megörökítő filmek – ráadásul vá
gatlanul; illetve a begyűjtött tárgyi 
hagyaték. Azzal, hogy begyűjtöt
ték az anyagokat, és titkos raktá
rakban eldugták, tulajdonképpen 
meg is megmentették. A többit 
ugyanis elégették. Egyegy értel
mesebb muzeológusnak köszön
hető mindez, akik szibériai szám
űzetésük idejét azzal töltötték, hogy 
összegyűjtötték például a jakutok 
sámánhagyományait. Lehet tehát 
valamit üldözni és majdnem kiir
tani, de ha csak egykét sámánle
származott vagy költő (mint a vo -
gul Juvan Sesztalov) megmarad,  
a hagyomány már átöröklődik. Ha 

A doktori diploma átvétele Debrecenben (1972)
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el  nyomnak, tiltanak valamit, majd
nem biztosan továbbél valami
lyen módon. Fantasztikus a kul
túra belső ereje, belső mozgása, 
ahogy létrehozza azokat a szöve
geket, amelyek relevánsak lesznek 
a nemzeti identitás fenntartása 
szem  pontjából. Amikor 1975-ben 
kimentem a Szovjetunióba, az ot
tani tudományos titkárról, akivel 
hivatalosan fel kellett vennem a 
kapcsolatot, kiderült, hogy maga 
is sámánkutató. Így játszott a ke
zemre újra a véletlen. Olyan dol
gokat tudtam vele megbeszélni, 
amiket mással nem, és levitt a zárt 
archívumba, ahol a sámánanya
gokat – filmeket, tárgyi kellékeket 
– őrizték. Nem sokkal azelőtt te -
hát még működtek a sámánok, mert 
filmen is megörökítették őket. Az-
 óta sok év eltelt; manapság már 
egy újjászületetett sámánságot ku -
tathat az etnológus. 2005ben eb 
ből a témából írtam az akadémiai 
doktori értekezésemet is. A Szov-
jetunióban a kilencvenes években 
egyszer csak elkezdtek sámánfesz
 tiválokat szervezni, és úgy mutat
ták be őket, mint a helyi folklór jel-
 legzetes „termékét”. Azt mondták: 
„Milyen érdekes a sámán ruhája, 
dobolni is tud, szép a fejdísze…” 
A sámánok a nép képviselőiként 
jelentek meg a fesztiválokon és  
a televízió képernyőjén. Először 
csak megkonstruált, később ere
deti szertartásokat is elkezdtek fel
venni és közzétenni. 

– Lehetett egyáltalán terepre 
men  ni a korai időszakban? Vagy 
csak az archívumokban kutathat
tál?

– Nem nagyon lehetett terepre 
menni. A sámánokat, mint a régi 
ideológia reprezentánsait nem sze
rették. Nem is engedtek volna a 
finnugor rokonokhoz akkoriban. 
Jóban voltam a külügyi osztályon 

néhány emberrel, és ők azt java
solták, hogy ne oda menjek. Így 
elmentem Kirgíziába, meg a Kau
kázusba az örményekhez és a grú
zokhoz. Az örmény kultúra hihe
tetlenül régi és kiterjedt, az örmény 
kereszténység bizonyos szempont
ból ősibb, mert ortodox, tehát volt 
mit kutatni. Látni lehetett, hogy 
ezeknek a népeknek nem ve  szett 
ki az etnikus öntudatuk. Ugyan -
akkor a nagy kommunista ünne
peken a televízióban a szovjet tag
köztársaságok népeinek sosemvolt 
táncait és népviseletét mu  tatták be 
mindig, amelyek csak a koreográ
fusok fejében léteztek.

– Kínába a kilencvenes évek 
óta jársz gyűjteni – de mi volt ott 
korábban? A szibériai sámán ság 
hoz hasonlóan ott is elnyomták  
a helyi tradíciókat?

– Csend, hó és halál – ha rövid 
akarok lenni. Semmi. A maoizmus 
mindent kiirtott. Pekingben még  
a kilencvenes években sem volt 
nemzeti történeti múzeum. Volt 
egy hatalmas múzeum, amely a kí
 nai kommunista párt történetével 
foglalkozott – de ennyi. Csupán  
a legutóbbi időkben építették meg 

az első, európai értelemben vett 
nemzeti múzeumukat, ahol óriási 
régészeti leletegyüttest mutatnak 
be i. e. 10 000-től kezdve. Kevés 
helyen nyúlhatnak vissza ilyen rég 
re a történelemben, ráadásul hihe
tetlen minőségű anyagok kerültek 
elő. Gondoljunk csak az agyag
hadseregre! Az új épület akkora, 
hogy a legnagyobb londoni vagy 
párizsi múzeumokat simán bele 
le  hetne tolni. Vagyis az országnak 
megfelelő nagyságrendű múze u -
mot hoztak létre, gyakorlatilag a 
semmiből… Megmaradtak olyan 
városok, amelyek szerepelnek Mar-
 co Polo leírásaiban, ahol az utcák 
a X. századtól ki vannak kövezve, 
három különböző vízcsatornával 
felszerelve… Nem is tudom hir
telen, Európa mikor jutott el erre 
szintre! Tajvanban egy alkalom
mal láttam egy kiállítást a kínai 
reneszánszról, a X–XI. századból, 
ahol elképesztő minőségű selyme
ket, tájképeket, írásokat, fém és 
kerámiatárgyakat állítottak ki. El 
nem tudtam képzelni, honnan van 
nekik a X. századból ilyen anya
guk. Kiderült, hogy Csang Kaj-Sek 
elvitte a császári palota anyagát 

Népdalfelvétel egy széki énekestől (1973)
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Tajvanra. A régi kínai császárok 
ugyanis – akik rengeteg ajándékot 
kaptak – mindent dobozban, se
lyembe csomagolva őriztek, felira-
 tozva és rendszerezve. Mindenről 
született írásos dokumentum is, így 
könnyű volt azonosítani őket. 

– Amikor eljutottál a TávolKe 
let  re, rögtön az újjászületett sá
mánságot tudtad kutatni?

– Nem feltétlenül. Dél-Koreá -
ban abszolút töretlenül működik  
a sámánizmus; nem volt semmifé
le kényszerszünet. A nagyvárosok 
kellős közepén, a felhőkarcolók 
árnyékában működnek a sámán
asszonyok, ott tartják a szeánszokat. 
Máshol a csúcsmodern épületekkel 
szembeni domboldalon szen  télye 
ket állítanak fel, és állatokat ál
doznak. Japánban kicsit más tí 
pusú sámánság van, mint a többi 
helyen, de ott is folyamatos. Bizo 
nyos mértékben Kínában is folya
matos a sámánság. Egy ekkora 
országban nem lehetett minden 
fa  luba rendőrt állítani, ahogy a tá
voli Szibériában sem. Amikor a he-
 lyi rendőrnek vagy párttitkárnak 
megbetegedett a gyereke vagy az 
édesanyja, és közel-távol nem volt 
kórház, ők is a sámánokhoz for

dultak. Sok esetben így maradtak 
meg a sámánok: a tudás nem ve
szett el. A sámánizmusban épp az 
az érdekes és a szép, hogy nem 
könyvekbe foglalt törvénysoro zat-
nak kell megfelelni, hanem az 
improvizáció szabadsága mindig 
is érvényesülhet benne. A gyógyí
tásnál a sámán a teljes emberre 
koncentrál: a pillanatnyi szituáció 
határozza meg, hogyan cselekszik. 
Koreában barokkosan kidolgozott, 
színes rituálérendszerben dolgoznak 
a sámánnők, időről időre szünetet 
tartanak, esznekisznak, cigaret
táz nak, lazítanak, majd folytatják 
a munkát. Az egész egy színjáték, 
amelyben felvonások vannak, kü
lönböző jelmezekkel, a közönség 
bevonásával, pénzgyűjtéssel. A sá-
 mánságot ott nők űzik, mert soha 
nem volt magas presztízsű „szak
ma”. Manapság a leghíresebb sá
mánasszonyok nagy házat visznek, 
és szépen megélnek a tudásukból. 
Mára az Unesco is eljutott addig, 
hogy e szellemikulturális javakat 
védelembe veszi. A koreaiak rög
tön „levédették” a sámánság intéz
ményét, így a leghíresebb koreai 
sámánasszony, Kim KumHwa és 
társai rendes fizetést, tanítványaik 
után pedig tisztességes javadalma
zást kapnak. A hagyományőrzés 
abszolút biztosított. Mi, kutatók 
egy koreai kollégával közösen meg
alapítottuk a sámánkutatók nem
zetközi társaságát is International 
Society for Shamanistic Research 
néven.

– A filmezés kezdettől fogva je 
len van a karrieredben. Nagy já 
ból a hetvenes években indult meg 
a profi néprajzi filmezés…

– Ortutay jóban volt a film
gyárral, ahol abban az időben volt 
egy tudományos ismeretterjesztő 
stúdió: itt dolgozott Lakatos Vince 
és Vitéz Gábor rendező – velük 

készítettük el az Örökség című 
filmsorozatot. Én hoztam az egyes 
részek szakanyagát, illetve írtam 
meg a forgatókönyvet, ők pedig le-
 forgatták. Kitűnő film készült pél
dául a vásárokról, a boldogi lako
dalomról, a népi építészetről vagy 
a Bukovinából idemenekült széke
lyek betlehemeséről. Évtizedekig 
ez volt az egyetlen néprajzi film, 
amit le lehetett vetíteni karácsony
kor, mert nagyfilmes eszközökkel, 
minőségi felvételeken mutatta be 
a hagyományos szokásokat. A fil
meket lemásolva, sokszorosítva el
 küldték a külföldi magyar intéze
tekbe, ahol rendszeresen vetítették 
azokat. Sajnos, mára eltűntek, ki
dobták őket.

– Beszéljünk kicsit a Sámán  Ar
 chí vumról, amely egyedülálló kez
deményezés Európában…

– Amikor Diószegi Vilmos meg
halt, beküldtem a fotósunkat a szo
bájába, hogy fotografálja végig a 
dolgozószobát úgy, ahogy találja. 
Aztán a hagyaték javát elvitték a 
Néprajzi Múzeumba (onnan hozta 
át annak idején Diószegi), ahol 
hónapokig állt a folyóson. Egy ré 
sze azonban az intézetben maradt 
– ez képezi a Sámán Archívum alap
ját. Azóta bekerült ide az én gyűj
tésem, majd Somfai Kara Dávid 
hatalmas gyűjtése is. Ő volt az 
első, akit hivatalosan felvettem az 
intézetbe, hogy gondozza a Dió 
szegi-hagyatékot. Egy sor török 
nyelven tud, amin Diószegi nem 
tudott, így értelmezni képes azt  
az anyagot, amelyet Diószeginek  
a terepen az orosz kolléganők leír
tak. Anyagi és emberi okok miatt 
azonban sok a hiányosság: máig 
nem készült el egy rendes számí
tógépes leltár. Remélem, lesz még 
annyi időm, hogy legalább a saját 
anyagomat áttekintsem és rend
szerezzem. A filmek legalább meg

Az UNESCO ülésén Párizsban (1997)
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vannak, a könyveket publikáltam. 
Diószegi viszont már nem tudta  
a saját anyagát, gyűjtéseit publi
kálni. Talán Dávid elkezdi – de  
a saját dolgaival is haladnia kell, 
ami szintén nem kevés. Bár meg
lehetősen sok néprajzkutató van Ma-
 gyarországon, a fiatalok nem lel  ke -
sednek a témáért. A régi szövegek
re és tárgyakra egyre kevesebben 
kíváncsiak. A sámán kuta tók egyre 
elvontabb témákat kutat  nak. Töb -
ben a sámánság újjászületésével 
foglalkoznak, amely szintén fontos 
téma. Ott van Schmidt Éva öröksé
ge, amelyet a végrendelete szerint 
ötven évre zároltak. Hatalmas gyűj
tést végzett a hantik  nál. Olyan öreg -
asszonyoktól gyűjtött, akik azóta 
meghaltak, és olyan dialektusban 
beszéltek, amelyet még ő tudott, 
de oroszul iskolázott hanti kuta
tók már nem beszélik. Ki fogja 
tudni ötven év múlva értelmezni 
ezt az anyagot? Éva megmentett 
valamit, amely így lehet, hogy 
örökre elvész. A kirgizeknél és a 
jakutoknál megtanítják a fiatalo
kat a hősepikai költemények ének
lésére, így biztosított az örökség 
továbbadása. Ahol ezt nem tet  ték 
meg, a folklórtudás kihal. A mes
terségek átadása könnyebben ment: 
a hímzésből vagy a koreai lószőr
kalap-készítésből példá  ul meg le -
het élni, így fennmaradt. Nálunk 
az Ortutay által elindított Nép  mű -
vészet Mestere cím is jó kezdemé
nyezésnek bizonyult, mert segített 
a hagyományok továbbadásában. 
Amikor elmondtam egy Unesco-
kongresszuson, hogy nálunk az öt-
 venes évektől kezdve létezik ez  
a cím, csak néztek…

– Beszéljünk egy civil kezdemé
nyezésről is, amely a szívügyed és  
a büszkeséged. A nyolcvanas évek 
elején – amikor még nem lehetett 
szabadon és méltón megünnepelni 

március tizenötödikét – a baráta
iddal létrehoztatok egy társaságot, 
amely minden évben díjat adott  
„a hazának tett szolgálatért”.

– A Március 15-e Emlék  bi zott -
ság azzal a céllal jött létre annak 
idején, hogy megünnepeljük az 
1848–49-es forradalmat és sza
badságharcot. Az alapítók: Kovács 
István költő, Péterfy László szob
rászművész, Csete György építész, 
Jankovics Marcell rajzfilmrendező, 
Szemadám György festőművész, 
Kelemen András pszichiáter, Sza -
kály Ferenc történész, Pethő Ber -
talan filozófus és pszichiáter, Mol-
 nár Imre bőrműves, Fodor Pál tur
kológus és jómagam. Minden év 
március 15én a díjazott – a ma
gyar kultúráért tett munkásságá
ért, életművéért vagy a nemzet 
gazdagításáért – kap egy szép ér 
met (Péterfy László szobrászmű
vész alkotását) és egy latin nyelvű, 
pergamenre írt oklevelet (Molnár 
Imre munkáját). Abszolút civil kez
deményezésről van szó, amelynek 
az évek során kialakult a szokás
rendje. Az ünnepség mindig ná
lunk volt (a vendéglátásban fele -
ségemnek, Haider Editnek vannak 
elévülhetetlen érdemei), s általában 
este nyolc felé kezdődött. Mindig 

volt egy felkért szónok, aki mél
tatta a kitüntetett személyt, majd 
terített asztal várta a vendégeket, 
amelyet általában a széki asszo
nyok készítettek el, akikkel több 
évtizedes barátság köt össze min
ket. Az est legtöbbször jó hangu
latú éneklésbe torkollott: a korai 
évtizedekben mindig jelen voltak 
néhányan a Muzsikásból Sebes tyén 
Mártával, aztán Kobzos Kiss Ta -
más, később Lovász Irén; s a Miszt-
 rál együttes tagjai, Hoppál Bulcsú 
és Mihály is részt vettek az este
ken. A díjazottak közül csak vélet
lenszerűen emelnék ki néhány ne -
vet: Katona Tamás, a Muzsikás 
együttes, Makovecz Imre, Sára 
Sán  dor, Kallós Zoltán, Glatz Fe -
renc, a Gulyás testvérek, Erdélyi 
Zsuzsanna, Hermann Róbert, Me-
 locco Miklós… Ez a baráti társa
ság a rendszerváltás óta is össze
jön. Nem vesztünk össze, nem  
távolodtunk el egymástól, nem szá
mít, hogy ki melyik oldalon áll.  
A díjazottainkat ma is vállaljuk. 
Határozott nemzeti értékrend men
tén sikerült valami olyasmit lét re -
hozni, amely talán időtálló. Na  gyon 
büszke vagyok erre a tettemre. Já-
 ték volt, de halálosan komolyan 
vettük.  Szénási Zsófia

Kínában egy idős handzsun sámánnal (2000)


