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Beszélgetés Kunkovács László etno-fotográfussal 

Nem csak művész, nem csak tudós, leginkább mindkettő. Mes
tersége ötvözi a megismerés és a megmutatás lehetőségeit: vizuál-
antropológus, néprajzi fotós, tényképező. Kun kovács László tizen
nyolc nép földjét barangolta be, főleg Magyarország szomszédságá
ban és Szibériában. Tematikus fotókiállításait Európában és Ázsiá
ban is láthatta a közönség. Magyar halászok - magyar pásztorok 
című gyűjteményét az ősszel Kínában állítja ki. 

- Eiiííröfíöii született, ott nőtt fel. Milyen hatások érték? 
- Hetedik gyerek vagyok a családban, mint a népmesék hőse. Apám

tól rengeteget tanultam. A z endrődi iskola igazgatója volt, polihisztor 
hajlamú tudós típus. H a betért hozzánk a koldus, akkor nem csak odave
tett neki valami pénzt, hanem leültette és meséitette. Azt mondta: „ez az 
ember egy egész világot képvisel, fiam, hallgasd, amit mond". A sámániz
mus iránti érdeklődésem innen származik. Mert ez az ember táltos volt. 
Egy vén bolyongó, csodálatos, öntörvényű figura. Korábban marhahaj
csárként dolgozott, aztán kiöregedett, megállapodni azonban nem tudott, 
csak ment, bolyongott folyvást. Hozzánk is sokszor betért. A gyerekkorom 
napjait leginkább egy Körös-menti ártéri erdőben töltöttem, ma már ez 
természetvédelmi terület. Madarásztam. A m i l y e n madártollakat találtam, 
beragasztottam egy füzetbe, könyvek segítségével meghatároztam, hogy 
milyen madár veszthette el, és a latin nevét is aláírtam. Még most is felis
merem a madarakat. 

-Megőrizte dokumentáló hajlamát. Hogyan találkozott a fényképezéssel? 
- Középiskolás koromban volt egy fotószakkör, de csak egy évig 

működött. Ezután autodidakta módon tanultam. Szegedre kerültem 
tanítóképző főiskolára. A m i t akkor el lehetett olvasni a fotózásról, 
mindent elolvastam. A főiskolán volt egy labor, oda bejárogattam. 
Éjszakákon keresztül kísérletezgettem különböző totografikai eljárá
sokkal. Sokszor azon kaptam magam, hogy megvirradt, s menni ke l l a 
reggeli előadásra. 

- Korábban azt mondta nekem: rengeteget alakított a személyiségén a 
fotózás. Mondana erről valamit? 

- Ifjú titán koromban jelentkeztem a Színművészeti Főiskolára 
rendező-operatőr szakra. Bekerültem a legutolsó válogatásra, s csak a 
legvégén estem k i . Ez bárkit arra ösztönözhetett volna, hogy a követ
kező évben is megkísérli, aztán előbb-utóbb bekerül. 

- És önt? 
- M e n t e m hazafelé a vonattal . Eszembe jutott, amit hallottam: 

mennyi mindenkitől függ a filmesek munkája. A r r a gondoltam, amit a 
költők szoktak mondani büszkén, hogy egy rágott végű ceruza elég, 
hogy remekmű szülessen. És nem kel l alkalmazkodni senkihez. Többet 
nem is jelentkeztem a főiskolára. Végiggondoltam, hogy a fotó egy 
szikárabb, célratörőbb, becsületesebb műfaj. Ehhez a mai napig ragasz
kodom, minden nehézség ellenére. 

- Hogyan indult a fotós pályán? 
- Kitérővel. Taní tóként végeztem, tanítottam is egy évig becsület

tel. Közben írogattam, pályázatokon vettem részt. Sikerem volt, ettől 
önbizalmat nyertem. Budapestre utaztam, jelentkeztem az Magyar 
Távirati Irodába, ahová azonnal fölvettek. A k k o r i b a n dolgoztak ott 
szakfényképészek is, de a rovatunkban mindannyian egy személyben 
újságírók és fotóriporterek vol tunk. Nekünk kellett felkutatni a témát, 
lefotózni és megírni. Mielőtt besoroltak vo lna olyan feladatkörbe, ami 
nem érdekelt, kialakítottam magamnak egy műfajt, amit akkoriban 
teature-nek neveztek, ami kis színest jelent. A z országnak apró csodáit, 
kultúrtörténeti érdekességeit kutattam fel. Kihasználtam a lehetősé
get, hogy oda mehettem, ahová akartam. 

- Hogyan kutatta fel a témákat? 
- M i k o r megérkeztem valahová, első nap megkerestem ismerő

seimet. Mindenütt voltak, s mind érdekes, különleges ember - bar
langkutatók, madarászok, ásványgyűjtők--, afféle csodabogarak. Be
szélgettünk, meséltek a munkájukról. N e m kellett a témák után ro
hannom, jöttek azok énhozzám. A kollégáim meg szenvedtek, hogy 
mit „tojjanak" aznapra, mert mindennapra kellett egy „tojás". Színes 
életet éltem. 

- Miért hagyta ott ezt a munkát, ha szerette? 
- Tíz év telt el így az M T I - b e n . Rut int szereztem a terepmunká

ban. Éltem a lehetőséggel, bejártam az ország távoli zugait. Egy idő 
múlva aztán kezdtem kilógni a fotoriporterségből. A kötelező sablon 
kezdett terhes lenni, éreztem, hogy tovább kellene lépni. De hová? 
Nagyobb riportokat készítettem, elvi t tem lapokhoz, de ezt nem nézték 
jó szemmel az M T I - b e n . Egyre inkább kettős életem lett. Külföldi 
kiállításaim voltak, konferenciákra jártam. A z utolsó évben öt hónap 
fizetetten szabadságot vettem k i . K i n t voltam Mongóliában. M i k o r 
hazajöttem, el kellett gondolkoznom: azt a kettős életet már nem 
lehetett tovább folytatni. A k k o r bementem a főnökömhöz: „Ne hara
gudj, nekem már a le lkem sincs itt. Gyomlálom itt a munkatársak 
kéziratát, de mi lesz az enyémmel?" Így váltunk el, minden dráma 
nélkül. Azért is mentem szabad pályára, mert azt gondoltam: tudok 
írni, hatalmas képgyűjteményem van, a témákat megtalálom - lehe
tetlen, hogy ne éljek meg. N e m tudhattam, hogy átalakul a sajtó 
szerkezete, megszűnnek lapok. M a már alig tudom elhelyezni azokat a 
riportokat, amelyekért valaha kapkodtak. M i n d i g érdekelte az embe
reket, hogyan élnek távoli népek. M a nem. Erre nem számítottam. 

- Hogyan kezdett néprajzi kutatással foglalkozni? 
- Diákkoromtól vásárolgatok néprajzi könyveket, arra mindig volt 

pénzem. Hatalmas könyvtáram van szakirodalomból. Ezen kívül négy
öt pesti könyvtárba rendszeresen bejárok. A n n a k , aki misztifikálja a 
tudást, csak azt tudom mondani: az én életemben olyan nem volt , 
hogy egy könyvtárba ne engedtek vo lna be. De az én néprajzom más, 
mint az elöregedett, öreguras néprajz. 

- M i t nevez „öreguras néprajznak"? 
- Az t , amelyik szűklátókörűén azzal foglalkozik, hogy milyennek 

szeretnénk láttatni magunkat. N e m lát túl például a nyelvhatáron. A 
környező népekről általában keveset tudunk. Ezért is, hogy a környé
künkön szeretnek is bennünket, meg nem is. Rendben van, hogy 
Hermán Ottó a múlt század végén megírta a magyar népi halászatot 
két kötetben, de van egy A n t i p a nevű román tudós, aki 1914-ben 
kiadta ennek a párját. Ez semmivel nem hátrább való, mi több, a két 
könyvet egymás mellett érdemes tanulmányozni, akkor értjük meg 
igazán. De mondhatnék mást is: a klasszikus néprajz elkap egy jelensé
get, annál inkább örül, minél régebbit talál. H a én egy jelenséget 
megismerek, az egyszerre érdekel a múltban, jelenben, de még a jövő
ben is, s mivel rengeteg helyen jártam, érdekel, hogy egy szokás, vagy 
ábrázolásmód fellelhető-e máshol is, más népeknél. Rájöttem: nem az 
országhatárok a fontosak. Elkezdtem járni a Balkánt. 

A legarchaikusabb tartományok érdekelnek leginkább. A mai 
ember tele van civilizációs ártalmakkal. Ezért is kellene visszamenni az 
origóhoz, megtudni, milyenek vol tunk természetes állapotunkban. 

- H o l keresi az origót? 
- A z utóbbi években leginkább a sziklarajzok kötnek le. Ez az írás

beliség előtti könyvtára az emberiségnek. Azokban a térségekben, 
ahová kutatni járok, rengeteget találni. Egész mitológiák vannak a 
sziklákra vésve. S nem lehet késlekedni: egy kazah régészprofesszor 
kimutatta, hogy a savas esők pusztítják a köveket, mese nincs, kutatni, 
dokumentálni ke l l . 

- Egy cikkében azt írta: a néprajz feladata az egyes népek karakterének 
bemutatásán túl felkutatni az ember ősmagatnrtását, a népek kialakulása 
előtti idő közös kultúrkincse't. Kutatóútjain tizennyolc népet ismert meg. Mi 
az, ami az ön által keresett ősi kultúrkincsből megmutatkozik? 

- Hatalmas képarchívumom van, s ahogy bővül a gyűjtemény, 
egyre több egymásra rímelő motívumot fedezek tel. Sokszor megérint: 
itt vagyok az ember ó'smagatartásánál. A legfontosabb, hogy ne be
csüljük le az ember képességeit. Gyakran, amikor egy régi kultúra 
csodálatos teljesítményével szembesülünk, nem hisszük el , hogy képes 
az ember ilyesmit alkotni . Például a török nép lakta Hakasz-töldön, 
Nyugat-Mongóliától északra esik Szalbik-kurgán, a világ legnagyobb 
kurgánja, halomsírja. N e m messze innen a sztyeppén két-három méte
res szarvasos kövek állnak oszlopsorban - áldozóhelyek. Rajtuk madár
szerű szarvasok repülnek a napkorong felé. A z ember meghatódik, 
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mikor ilyet lát, hiszen ezek a népek vadásztak és gyűjtögettek. Meg
szenvedtek a napi betevő falatért. S mégis, hány ember munkáját 
áldozták arra, hogy hátrahagyják nekünk ezt az üzenetet. 

- Mit ii jennek.' 
- Nehéz ezt megfogalmazni. Megtanítanak arra, hogy az állatot, a 

szarvast tisztelni kel l . Nézze, ez a fénykép már a chantik között készült, 
egy vadászat után. Már leölték és kiterítették a szarvasokat. De mielőtt 
megennék őket, szalagokat kötöttek rájuk, hogy a lelkük hadd szár
nyaljon az égbe. Így lesznek egyszerre elpusztított állatok és angyalok. 

- Miért kezdett cl Szibériába járni? Miért éppen ott kutat? 
- Talán azért, mert alföldi vagyok. A z egész országot bejártam, de a 

lelkem mélyén alföldi maradtam. A falunk északi határa belenyúlik egy 
pusztába. Nekem ez volt egyszerre a világ vége és a világ közepe. A hon
foglalás előtt majd ezer évig sztyeppéi népek között éltünk, s ez határozta 
meg az életmódunkat. Ha tudni akarjuk, hogy milyenek voltunk: el kell 
menni azokra a helyekre, ahol még ezt az ősi életmódot folytatják. Hogy 
rokon néphez-e, nem lényeges. Jakutföldön biztos, hogy nem jártak az 
őseink, de amit ott megismertem, hallatlan tanulságokkal szolgált. A 
jakutok a: évszázadok során északra költöztek, de vitték magukkal a lovai
kat, és a ló-kultuszt. Szinte új állatfaj jött létre így, mert a lovak beszőrö-
södtek, mint a pézsmatulkok, máiképp nem bírták volna a hideget. A l i g 
pár hét a nyár arrafelé, mégis megtartották a kumisz ünnepét. Pedig két 
hétbe is beletelik, míg azon az éghajlaton megerjed a kancatej. Közben 
pedig az ott élő népektől, például a tunguzoktól, megtanulták az alkalmaz
kodást. O lyan állatszállások vannak, hogy az agrár szakma még most is 
tanulhatna belőle: nem fűtenek, mégsem fagynak meg az állatok. Érdemes 
lenne felhasználni ezeket a tapasztalatokat. 

- Miért az archaikumot keresi a mai emberben? 
- Fotósként akármit fényképezek, az jelenkutatás. De a jelenben a 

múltat rögzítem. 
- M i n t a szibériai táltosokról készített fotóin is... 
- N e m tartozom azok közé, akik misztifikálják ezt a jelenséget, 

ahogy ma divat. Inkább az embereket szeretném megismerni. Mongóliá
tól északra él a tuva nép, többször jártam közöttük. Tanúja voltam an
nak, ahogy a sámánnő egy gyászszertartást vezetett le a tajgán. Meghalt 
egy rénszarvaspásztor. A halál után negyven napra rendezik az ünnepet, 
a gyász első időszakának végén. A szertartás során a táltos asszony visz-
szahívta a halott szellemét, s mint közvetítő eltendezte a télbehagyott 
dolgait. Közvetített a halott és a felesége között. Figyeltem az özvegy 
tekintetét. Egyszerre csak megnyugodott. Egy pszichológia professzor 
nem csinálná jobban. Pedig fiatal nő volt a táltos. De nagyon bölcs. 

- Mégis hisz a misztikumában? 
- Ez érdekes kérdés. Sámán úgy lesz valakiből, hogy valamilyen 

testi rendellenességgel, mondjuk toggal születik, vagy harmadik csecs
bimbója van - erre közeli példát is mondhatnék - , a társadalom pedig 
születésétől fogva különleges szerepet tulajdonít neki. Úgy nő fel, 
hogy kiválasztott. A környezete alakítja táltossá. Egyébként lehet 
benne valami, inert akin ilyen atavizmus van, az talán ösztöneiben is 
hordoz valamilyen érzékenységet. De erről csak költőien szabad be
szélni - aki akarja, érti. 

- Egyik írásában azt írta, „új ismeretelmélet kellene". 
~ N e k e m kifejezetten az a szakmám, hogy egy-egy tájegységnek, 

településnek vagy népnek bemutassam a karakterét. Nagyobb utakra 
mindig felkészülök a könyvtárban, totókat nézek és egy-egy expedíció 
pontos dokumentációját. A valóság megismerésének alapműfaja a 
totó. A harmincas években voltak a nagy szociológiai falukutatások. 
A z irodalmi múzeumban volt egy kiállításom. A meghívó szövege egy 
valóságos kiáltvány volt, hogy emberek, hát csináljuk! Az t látom, 
hogy most teljesen visszaszorultak a dokumentáló műfajok. Épp most, 
amikor az emberek meg vannak zavarodva. Egy magnós, fotós, doku
mentumokra épülő, szikár szociográfiai műfaj lehetne az annyi mani
pulált információ között • hiteles kép. A vizualitást mára kisajátította 
a mozgókép. Pedig az állókép a törzsmú'taj, ebből ered amaz is. A 
kiállításokhoz készült katalógusaim címei: "Leletmentés fényképező
géppel", „Fotók: manipulálatlan alapinformációk a látható világról". 
Alapvetően fontos. Vagy a másik, ami meghatározó: "Csinálj róla 
tényképet, ismerd meg!" Minden t nem vihetünk haza a vitrinbe, 
mégis minden a mienk lehet. Én lemondtam a tárgyak gyűjtéséről, 
nem halmozom őket a lakásomban. Csak a dolgok fényképének a 
birtoklására törekszem, s ezzel a világ legnagyobb múzeuma lehet az 
enyém. Együtt élek a gyűjteményemmel, körülvesz engem. Sajnos a a 
totó nincs a közgondolkodásban. Még a hagyományos területekről is 

kiszorítja a videó. Hallot tam, hogy falusi lakodalmakra már nem 
nagyon hívnak fényképészt, felveszik a videóval, mondván: legyünk 
korszerűek. Pedig a mozgókép kevésbé időtálló, rosszabb a képminősé
ge, mint a fotónak. A fényképezés technikájáról is keveset beszélnek, 
de arról, hogy ez a világ megismerésének módja, a világhoz való viszo
nyunk lehet, egyáltalán semmit. 

- Mi lehet az oka? 
- Szerintem az emberiség nem ismerte tel a fotó lényegét. A kez

det kezdetén a festményekhez hasonlították, úgy kezelték, mint na
gyon realisztikus festményt. Pedig nem a festészet tökéletesítésére, 
éppen annak ellenében született. H a szigorúan véve arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy milyen valami, akkor nem a fi lm, nem a festészet, 
nem a rajz, hanem a fotó mondja meg. A totó a mai napig verhetetlen 
a nyersanyagaiban. M i n d e n más eljárásnál nagyobb részletpontosságot 
lehet elérni a nagyításnál. Kétszeresen megugorja a legközönségesebb 
fénykép-technika az embert szem érzékelő képességét. S ez már filozó
fiai kérdés. Ugyanis a totó nem emlékeztet a világra, hanem másolja, 
idehozza, bizonyítja a valóságot. A „megörökíteni" szó istenigazából 
csak a fotóra vonatkozik, a filmre kevésbé. A k k o r derül ez k i , ha leállí
tom a mozgóképet: csak egy zavaros maszatot kapok. A mozgókép nem 
engedi, hogy megfigyeljük a részleteket. N e m engedi, hogy azt nézzem, 
ami engem érdekel, mert vezeti a szemem. A fotónál én vagyok a 
gazda. A fényképezőgép: megörökítő gép. A fotózás szerelmetes v i 
szony, kötelező odafigyelés. N e k e m ez az életem. A totóimat magam 
dolgozom k i , ot thon laborálok. Ez azt jelenti, hogy mindennapos 
bensőséges viszonyban vagyok a saját gyűjteményemmel. Hiába 
mondja a Néprajzi Múzeum, hogy adjam be nekik, vagy adjam el. 
Megdöbbennek, hogy nem akarom. N e m értik. Pedig el tudja képzel
ni , hogy egy író ereje teljében eladja a noteszeit? 

- Megőrizné a múzeum... 
- Legyenek nálam, tovább akarom fejleszteni a gyűjteményt, 

újabb és újabb összefüggéseket akarok keresni. 
- írm is t'íikíioí: eljött az ideje, hogy könyvekben is összegezze a tudá' 

Síit. Készül-e valamivel? 
- Még nem. Húzódozom még. Mer t ha például a halászat-vadászat 

anyagot összeállítom, kiderül: van, akinél tizenöt éve jártam utoljára. 
A mai eszemmel ha elmennék, lehet, hogy már nem tényképeznék, 
csak magnóval rákérdeznék a dolgokra. Nagyon munkaigényes ez, s 
ami gond, nincs autóm. Ez a munka nagyon költséges. Ez senkinek 
nem jut eszébe. Egy-egy kiállításra rámegy egy vagyon. Csináltam 
Magyarországon mintegy százhúsz kiállítást, hová is jutottam ezzel? 
Néha meg szokták köszönni. 

- Mégis, hogyan tartja el magát és a családját? 
- N e beszéljünk erről. Kegyetlen nagy ára volt az én munkámnak. 

A kiállításokért nem fizetnek semmit. Legfeljebb az alapanyaganyag 
árát tudtam elszámolni. Mondhatom: olyan vadászkutya vagyok, akit 
nem kellett megvenni kölyök korában, nem kellett etetni, sem nevel
n i , nem kellett megmutatni neki , hogy merre menjen, mégis hozza a 
szájában a kövér fácánt. 

- KíVfííosztottnnk érzi magát? 
- Ez egy nagyon kemény műfaj. 
- Honníin meríti az erőt? 
- Dacból. Mondták nekem már harminc évvel ezelőtt: „Hermán 

Ottó már leírta a népi halászatot. M i t akarsz még?" Senki nem vállal
kozott atra, hogy végiglátogatja a halászfamíliákat a Duna, a Tisza és a 
mellékfolyók mentén. Én egy évtizedet foglalkoztam ezzel. A m i t 
Hermán a század elején leírt, annak a hetvenöt százalékával még 
találkoztam. Ezzel a munkával, úgy érzem, megelőztem a koromat. 
Morális és filozófiai kérdés egyszerre, hogy mit tartunk fontosnak 
megörökíteni, felmutatni. 

- M i t tekintene a munkássága betetőzésének? 
- Szükség lenne egy kor-dokumentáló intézményre, amely a totóra 

épülne és nagy tematikus kutatásokat végezne. Kellene egy csapat. 
Egyelőre egymagam pótolom ezt az intézményt. Szeretném, ha lenne 
iskolája ennek a dokumentáló fényképezésnek, ha elfogadottá válna, 
mint önálló kutatási módszer. Lenne egy egészséges kultusza. Összeállí
tottam egy vizuális antropológiai tananyagot, szívesen tanítanám 
egyszer, ha majd leállók a terepmunkával. A z t a szemléletet taníta
nám, hogy ha már belepottyantunk ebbe a világba, akkor meg kel l 
ismernünk. M i n d e n népmesében benne van a feladat: „Indulj el vilá
got látni!" 

A beszélgetést készítette: Sr.gln E m i i 

15 


